pENGANTAR REDAKSI

L

atgab TNI Tahun 2013 kali ini
terasa istimewa bagi Korps
Marinir karena untuk tahap
Latihan Umum (Pendahuluan)
dilaksanakan di Puslatpur Korps
Marinir yang berada di Karang Tekok,
Baluran dan sekitarnya. Terlebih
lagi Presiden RI Susilo Bambang
Yudhoyono hadir meninjau latihan
tersebut, ikut bersama-sama mendarat
dengan Pasukan Marinir. Merupakan
kebanggaan bagi Korps Marinir
karena dalam waktu yang sangat
singkat dapat menyelesaikan sarana
dan prasarana latihan dengan baik.
Juga tempat peninjauan latihan yang
terbaik dipersembahkan bagi Presiden
maupun para petinggi negara dan TNI
sehingga dapat menyaksikan seluruh
rangkaian latihan pendaratan dari
menara Banongan dan latihan operasi
darat gabungan dari ketinggian yang
lazim disebut T.12.
Peristiwa lain yang tak kalah
penting dan membanggakan yaitu
pengangkatan KASAL Laksamana
TNI Dr. Marsetio menjadi Warga
Kehormatan Korps Marinir yang ke-30.
Dengan pengangkatan sebagai warga
kehormatan tersebut, Laksamana TNI
Dr. Marsetio menyatakan bahwa hal
ini merupakan wujud kepercayaan

dan penghormatan yang diberikan
Korps Marinir sehingga Kasal
merasa mempunyai tanggung jawab
untuk menjaga dan meningkatkan
kemampuan serta citra Korps
Marinir.
Di majalah Marinir edisi ke 138
ini di samping dua peristiwa di atas,
juga menyajikan informasi Latihan
Bersama antara Denjaka TNI AL
dengan US Navy Seal dalam Latma
Silent Iron 13 yang dilaksanakan di
Pulau Damar Besar (Edam), Kepulauan
Seribu. Sementara pada Pengetahuan
Militer kami menyajikan Operasi
Badai Gurun “Desert Shield/Desert
Strom”, mengenal lebih jauh tentang
olah raga Orienteering, mengenal
MSA (Military Support Activity) yang
merupakan satuan elite AS paling
minim publikasi. Disamping itu edisi
ini juga mengupas pistol dan revolver,
Badan Intelejen China Ministry of
State Security (MMS) .
Untuk
pengalaman
militer
kami sajikan Kontingen Garuda
XXX-C MCOU UNIFIL sebagai
pembawa pesan perdamaian PBB di
Lebanon. Sedangkan profil satuan
kami mengangkat Yonif-4 Marinir,
prajurit Candraca yang mempunyai
slogan “Best”. Pada selingan

kami menyajikan artikel manfaat
mengurangi nasi dan untuk rubrik
kesehatan tentang peregangan untuk
meminimalisasi cedera.
Disamping itu edisi kali ini juga
menampilkan kegiatan Jalasenastri
dalam berita dan gambar. Berita serah
terima jabatan dan informasi kegiatan
satuan-satuan yang menonjol kami
rangkum dalam Berita Marinir.
Demikian sekilas edisi Majalah
Marinir ke 138 ini, semoga bermanfaat
bagi pembaca khususnya seluruh
anggota Korps Marinir dan dapat
menambah wawasan serta pengetahuan
kita, yang bermuara pada makin giatnya
kita bekerja dan berlatih demi kejayaan
Korps Marinir, Angkatan Laut, Bangsa
dan Negara. Semoga Allah SWT selalu
menyertai langkah kita.

“Jalesu Bhumyamca Jayamahe”
Pemimpin Redaksi
Suwandi
Letkol Marinir NRP.11458/P
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RI-1 BERSAMA MARINIR REBUT
BANONGAN
Setelah kegelapan malam berangsur menghilang, tampak dari
pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur di tengah laut beberapa
kapal perang Angkatan Laut (KRI) sedang melaksanakan lego
jangkar. Jum’at, 3 Mei 2013 , Pukul 05.40, dari lambung KRI
Makasar dan KRI Surabaya meluncur 7 buah kendaraan tempur
Korps Marinir LVT-7 A1 dan langsung menuju ke pantai.
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JAKPIM

SELAMAT BERGABUNG DI KORPS BARET UNGU
LAKSAMANA TNI Dr. MARSETIO
Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI
Dr. Marsetio, diangkat sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir
TNI AL, di Lapangan Apel Kesatrian Hartono, Bhumi Marinir
Cilandak, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 14 Maret
2013. Pengangkatan orang nomor satu di TNI Angkatan Laut
tersebut digelar dalam suatu Upacara Militer yang hikmat dan
penuh semangat dari seluruh Prajurit Marinir peserta upacara.
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Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Marsetio, diangkat
sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir TNI AL, di Lapangan Apel Kesatrian
Hartono, Bhumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 14
Maret 2013. Pengangkatan orang nomor satu di TNI Angkatan Laut tersebut
digelar dalam suatu Upacara
Militer yang hikmat dan

P

engangkatan Kepala Staf
Angkatan Laut (Kasal)
Laksamana TNI Dr.
Marsetio
sebagai
Warga Kehormatan
Korps
Marinir
ini,
didasarkan
pada
beberapa pertimbangan,
antara lain sebagai
wujud
penghargaan
Korps Marinir kepada
Pemimpin TNI AL atas
kontribusi dan perhatiannya
yang tulus kepada kemajuan
dan perkembangan Korps
Marinir. Di samping itu juga
sebagai bentuk apresiasi
yang tinggi atas keteladanan, jiwa,
sikap, semangat, dan integritas
yang telah diberikan kepada
Korps Marinir
selama ini.
Upacara Militer dimulai pada
pukul 08.30. Setelah pasukan
upacara
memasuki
l a p a n g a n
upacara,
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Komandan Upacara yang dijabat
oleh Komandan Pasmar 1 Brigjen
TNI (Mar) Siswoyo H.S memimpin
salam penghormatan kepada tamu
undangan dengan Tarian Perang
Haka-Haka. Selanjutnya setelah Kasal
Laksamana TNI Dr. Marsetio selaku
Inspektur Upacara tiba di lapangan
upacara,
dikumandangkan Lagu
Mars Korps Marinir. Berikutnya
dilanjutkan dengan penghormatan
pasukan, laporan Danup kepada
Irup dan pemeriksaan pasukan.
Tak berselang lama personel
peterjun Freefall dari Denjaka
mendarat di lapangan upacara sambil
membawa Baret Ungu dan Brevet.
Setelah dibacakan Surat Keputusan,
Komandan Korps Marinir Mayjen
TNI (Mar) A. Faridz Washington
menyerahkan Baret Ungu dan
menyematkan Brevet
Kehormatan Tri
Media dan

JAKPIM

Anti Teror TNI Angkatan Laut
kepada Laksamana TNI Dr. Marsetio
dengan diiringi dentuman Howitzer.
Dalam
amanatnya
Kasal
menyampaikan rasa hormat dan bangga
serta terima kasih yang sedalamdalamnya kepada seluruh jajaran Korps
Marinir yang telah menempatkannya
sebagai salah satu bagian dari keluarga
besar Korps Marinir yang merupakan
Pasukan Pendarat Amfibi Kebanggaan
Bangsa Indonesia. "Pengangkatan
sebagai warga kehormatan ini
merupakan
wujud
kepercayaan
dan penghormatan yang diberikan
oleh seluruh keluarga besar Korps
Marinir kepada saya selaku pribadi
maupun selaku Kasal," tegasnya.
Lebih jauh Kasal mengatakan
kepercayaan dan kehormatan ini
tentunya memberikan konsekuensi
tanggung jawab yang sangat besar

untuk menjaga dan meningkatkan
kemampuan serta citra Korps Marinir.
Selanjutnya Kasal Laksamana TNI
Dr. Marsetio mengajak kepada
seluruh jajaran Korps Marinir untuk
senantiasa menyiapkan diri guna
mengantisipasi berbagai tatangan tugas
ke depan. Perkembangan lingkungan
strategis yang tidak menentu dan
sulit diprediksi, hendaknya
dihadapi secara professional dengan
meningkatkan
kesiapan
tempur
satuan-satuan Korps Marinir, agar
setiap saat siap diproyeksikan
ke seluruh penjuru tanah air.
Untuk menyikapi perubahan
paradigma yang terjadi, Kasal mengajak
kepada seluruh prajurit Korps Marinir
baik perwira, bintara maupun tamtama
untuk terus belajar dan belajar. Kasal
tidak pernah meragukan
kekuatan
otot prajurit Korps Marinir, namun

Komandan Korps Marinir Mayjen
TNI (Mar) A. Faridz Washington
menyerahkan Baret Ungu dan
menyematkan Brevet Kehormatan Tri
Media dan Anti Teror TNI Angkatan
Laut kepada Kasal Laksamana TNI Dr.
Marsetio

kekuatan otak juga perlu dibangun
dan dikembangkan. Untuk itu para
Komandan Satuan agar memberikan
kesempatan kepada anggota untuk
melanjutkan pendidikan, meraih gelar
kesarjanaan di dalam bidang apapun.
Berkaitan dengan pengembangan
Korps Marinir, Kasal juga menyatakan
bahwa dalam waktu dekat Yonif10 Marinir yang berkedudukan di
Pulau Setoko Batam dan Pasmar-3
yang berkedudukan di Sorong Papua
segera dibentuk. Untuk itu Kasal
berharap agar para prajurit Korps
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JAKPIM
Kasal Laksamana TNI
Dr. Marsetio
menganugerahkan Kenaikan
Pangkat Luar Biasa

Marinir mempersiapkan diri sebaikbaiknya secara mental dan fisik.
Acara ini juga dimeriahkan
dengan
demonstrasi kemahiran
para prajurit Korps Marinir,
diantaranya demonstrasi Serangan
Kilat, demonstrasi Tembak Reaksi
Jarak Dekat, Beladiri, serta defile
Pasukan Upacara dan Material
Kesenjataan tempur Korps Marinir.
Hadir dalam acara tersebut
para mantan
Dankormar dan
Warga
Kehormatan
Marinir
Seusai diangkat sebagai Warga
Kehormatan Korps Marinir TNI AL,
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JAKPIM
DAFTAR WARGA KEHORMATAN KORPS MARINIR
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

NAMA		
A.H. Nasution		
Walujo Soegito		
L.B Moerdani		
Try Sutrisno		
Muhamad Arifin
Tanto Koeswanto		
Feisal Tanjung		
Arief Koeshariadi		
C.C Krulak		
Widodo A.S.		
Achmad Sutjipto		
Indroko S.			
Endriartono S.		
Bernard Kent S.		
Hasanal Bolkiah		
Slamet Soebianto		
Djoko Suyanto		
Djoko Santoso		
Sumardjono 		
Lee,Sang-Roh		
Dr. Susilo B.Yudhoyono
Tedjo Edhy P, SH.		
James T. Conway		
Agus Suhartono, SE.		
Soeparno 			
Purnomo Yusgiantoro		
Timor Pradopo		
Prmono Edhie Wibowo
Imam Sufaat		

Dr. Marsetio		

PANGKAT
Jenderal Besar TNI (Purn)
Laksamana TNI (Purn)
Jenderal TNI (Purn)		
Jenderal TNI (Purn)		
Laksamana TNI (Purn)
Laksamana TNI (Purn)
Jenderal TNI (Purn)		
Laksamana TNI (Purn)
Jenderal US Marines		
Laksamana TNI (Purn)
Laksamana TNI (Purn)
Laksamana TNI (Purn)
Jenderal TNI (Purn)		
Laksamana TNI (Purn)
Sultan Brunei Darussalam
Laksamana TNI (Purn)
Marsekal TNI (Purn)		
Jenderal TNI (Purn)		
Laksamana TNI (Purn)
Letjen ROK Marines		
Presiden RI		
Laksamana TNI (Purn)
Jenderal US Marines		
Laksamana TNI		
Laksamana TNI		
Menteri pertahanan RI
Jenderal Polisi 		
Jenderal TNI 		
Marsekal TNI		

Laksamana TNI 		

TANGGAL DIANGKAT
15 Nopember 1965
15 Nopember 1982
5 Desember 1986
15 Nopember 1990
31 Maret 1993
15 Nopember 1993
15 Nopember 1994
15 Nopember 1996
22 Oktober 1997
27 Juli 1999
27 Juli 1999
21 Maret 2001
18 Januari 2003
18 Januari 2003
10 April 2003
20 Mei 2005
13 Agustus 2007
2 Februari 2008
2 Februari 2008
7 Mei 2008
15 Juni 2008
8 Agustus 2008
7 Agustus 2009
15 Nopember 2009
2 Nopember 2010
11 Desember 2010
29 Desember 2011
29 Desember 2011
29 Desember 2011

14 Maret 2013

Kasal
Laksamana
TNI
Dr. Marsetio menganugerahkan
Kenaikan Pangkat Luar Biasa
satu tingkat lebih tinggi kepada
Eko Yulianto, dari Koptu Marinir
menjadi Kopka Marinir. Kopka
Marinir Eko Yulianto adalah
prajurit Korps Marinir yang seharihari berdinas di Puskodal Mako
Kormar. Penganugerahan tersebut
sebagai bentuk penghargaan
pimpinan tertinggi TNI AL atas
keberanian dan kepeduliannya
terhadap lingkungan sekitarnya,
dimana
yang
bersangkutan
dengan gagah berani berhasil
menggagalkan aksi perampokan
bersenjata. di daerah Bekasi.
( Kapten Marinir Antoniradan )

***
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S

etelah
kegelapan
malam
berangsur
menghilang,
tampak dari pantai Banongan,
Situbondo, Jawa Timur di
tengah laut beberapa kapal
perang Angkatan Laut (KRI)
sedang melaksanakan lego jangkar.
Jum’at, 3 Mei 2013 , Pukul 05.40,
dari lambung KRI Makasar dan
KRI Surabaya
meluncur
7
buah
kendaraan
tempur Korps
M a r i n i r
LVT-7
A1
dan langsung
menuju
ke
pantai.
Presiden
RI
Susilo
B a m b a n g
Yudhoyono
didampingi
Panglima
TNI
Laksamana
TNI
Agus
Suhartono,

88
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Komandan Korps Marinir Mayjen
TNI (Mar) A. Faridz Washington,
Asops Kasal Laksda TNI Didit H
dan
Mayor Inf Agus Harimukti,
dengan menggunakan LVT-7 A1 yang
pertama mendarat di pantai.
Selanjutnya mendarat LVT-7 A1
lainnya yang berisi para pejabat negara
antara lain Wakil Presiden Budiono,
beberapa menteri
diantaranya
Menko Polhukam
Djoko Suyanto,
Menhankam Purnomo Yusgiantoro
dan
Menteri
Keuangan
Agus
Martowardoyo. Juga Panglima TNI
Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E,
Kasad Jenderal TNI Pramono Edhie
Wibowo, Kasal Laksamana TNI
Dr. Marsetio, Kasau Marsekal TNI
Ida Bagus Putu D u n i a ,

Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo,
Kasum TNI Marsekal Madya TNI Boy
Syahril Qamar, Pangkostrad Letjen
TNI M. Munir, beberapa pejabat
TNI, mantan Panglima TNI, Mantan
Kasad, Mantan Kasal, Mantan Kasau,
Kabasarnas Letjen TNI (Mar) M Alfan
Baharudin, anggota Komisi I DPR RI
serta para Atase pertahanan negara
sahabat.
Kedatangan Presiden dan para
pejabat negara serta TNI tersebut
adalah dalam rangka menyaksikan
secara langsung pelaksanaan Latum
(Latihan Umum) Latgab TNI 2013
yang dilaksanakan di Pusat Latihan
Tempur Marinir Karang Tekok dan
sekitarnya.

lAPORAN MARINIR

Latum yang merupakan latihan
pendahuluan untuk menguji sistem
komando dan pengendalian pasukan
di lapangan dapat berjalan sesuai
rencana serta menguji konsep operasi
gabungan ketiga Angkatan dihadapkan
pada medan yang sebenarnya. Diawali
kegiatan Latihan Gladi Posko yang
sebelumnya telah dilaksanakan di
Madivif-1 Cilodong.
Sesampainya di Pantai Banongan,
Presiden beserta rombongan naik ke
menara tinjau, dimana dari menara ini
terlihat jelas manuver yang dilakukan
oleh prajurit-prajurit Marinir dalam
melaksanakan operasi pendaratan
amfibi dan berhasil menguasai pantai.
Dari atas menara ini, Presiden juga
dapat menyaksikan meriam Howitzer
105 mm dan roket multi laras RM 70
Grad milik Korps Marinir yang stelling
di Pantai Banongan melaksanakan
penembakan

ke arah sasaran yang berada
di Pusat Latihan Tempur
Korps Marinir Baluran
dengan jarak 15 km serta
menyaksikan operasi lintas
udara (Linud) dari Yonif
Linud 501 Madiun.
Usai
menyaksikan
operasi pendaratan amfibi,
rombongan
menuju
titik peninjauan T.12
untuk
menyaksikan
manuver pasukan beserta
alutsistanya
dalam
operasi darat lanjutan
gabungan. Sebelum ke
T.12, Presiden dan Wakil
Presiden singgah sejenak
di Mess Keris Samudra
untuk menjemput Ny. Ani
Bambang Yudhoyono dan
Ny. Herawati Budiono yang
akan ikut menyaksikan
jalannya latihan.
Kegiatan
latihan
yang ditinjau dari T.12
ini merupakan operasi
darat gabungan
yang
dilaksanakan
oleh
gabungan
prajurit
Infanteri,
Kavaleri
Latihan Pendaratan
Amfibi Korps Marinir
TNI-AL di Pantai
Banongan
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NO. 138 - JUNI 2013 MARINIR

99

lAPORAN MARINIR

Presiden RI Susilo Bambang
Yudhoyono didampingi Panglima
TNI Laksamana TNI Agus Suhartono,
Komandan Korps Marinir Mayjen
TNI (Mar) A. Faridz Washington, saat
menyaksikan Pendaratan Amfibi
di Menara Banongan

Marinir dan Kostrad, Artileri Medan,
Artileri Udara yang didukung dengan
operasi bantuan udara dari Penerbang
Angkatan Darat dan Angkatan Udara.
Kegiatan operasi darat ini merupakan
skenario latihan lanjutan setelah pantai
dikuasai oleh pasukan Marinir dengan
melaksanakan pendaratan amfibi.
Dari ketinggian T.12 inilah
Presiden dan rombongan serta
undangan dapat menyaksikan dengan
jelas seluruh manuver prajurit TNI
dan peralatan tempurnya menggempur
dan merebut sasaran. Bumi Baluran

10
10

MARINIR
NO. 138
138 -- JUNI
JUNI 2013
2013
MARINIR NO.

dan sekitarnya terasa bergetar
oleh bombardir pesawatpesawat tempur dan roket serta
meriam yang silih berganti
menghancurkan sasaran serta
kubu-kubu musuh.
Pada Latum kali ini terlibat
16.745 prajurit TNI dari ketiga
angkatan dan dikerahkan
berbagai jenis peralatan tempur.
Peralatan tempur dari
TNI AD berupa 14 unit
Tank Scorpion, 5 unit Tank
Stomer APC, 2 unit Tank
Stomer Komando, 13 unit Tank
AMX, 21 pucuk meriam, 12 unit

Latihan Penembakan Roket
Multi Laras RM 70 Grad dan
Howitzer 105 mm di Pantai
Banongan

lAPORAN MARINIR
Helikopter Mi-17, 12 Helikopter Bell,
3 NBO-105, 12 unit AP1 Komando, 1
Panser Anoa sebagai ambulan dan 1
untuk recovery.
TNI AL mengerahkan 36 kapal
perang (KRI), 17 unit Tank Amfibi
BMP-3F, 33 BTR-50, 6 KAPA K-61, 2
unit peluncur roket multilaras RM-70/
Grad, 7 unit LVT-7 A1, 2 unit BVP-2,
3 pesawat NC 212 dan 5 Helikopter.
Sedangkan dari TNI AU, 5 unit
pesawat Sukhoi SU 27/30, 5 pesawat
Hawk SPO, 5 unit Hawk PBR, 11
pesawat C-130,2 pesawat B-737 intai,
2 pesawat CN-212, 2 pesawat CN-235
dan 1 pesawat CN-235 MPA serta 2
Helikopter NAS332/Sa-330 dan 4
Helikopter EC-120 Colibri.
Selesai meninjau latihan di T.12,
Presiden beserta rombongan menuju
ke Mako Pusat Latihan Tempur Korps
Marinir Baluran untuk melaksanakan
Sholat Jum’at dan dilanjutkan acara
makan siang bersama dengan seluruh
prajurit yang terlibat dalam Latum
Latgab TNI 2013.
Selanjutnya Presiden beserta
rombongan meninggalkan Kesatrian
melaksanakan kegiatan kenegaraan
yang telah dijadwalkan.
Sore harinya Komandan Korps
Marinir Mayjen TNI (Mar) A Faridz
Washington
dihadapan
prajurit
Marinir yang terlibat dalam Latum
Latgab TNI 2013 memberikan
arahan dalam suasana yang penuh
keakraban. Dankormar merasa bangga
dengan prajurit Marinir yang telah
menunjukkan
profesionalismenya
dalam melaksanakan latihan ini.
Dankormar menyampaikan bahwa
Presiden sangat puas melihat jalannya
Latgab kali ini.

Aksi Prajurit TNI dengan
Alutsistanya pada Operasi
darat gabungan

Disamping itu Dankormar
juga berpesan bahwa Latum baru
merupakan awal dilaksanakannya
latihan yang sesungguhnya yaitu
pada saat latihan pelaksanaan
dan tidak lupa untuk senantiasa
berdoa memohon kepada Allah
SWT agar diberikan keselamatan
dan keberhasilan.
Sebagai bentuk apresiasi
atas kesuksesan Latum, orang
nomor satu di Korps Marinir
ini memerintahkan kepada
Danpasmar-1 Brigjen TNI (Mar)
Siswoyo HS untuk menyiapkan
makan
malam
prajurit
dengan catering. Inilah wujud
penghargaan seorang Komandan
kepada anak buahnya, yang
disambut antusias oleh yang
hadir pada saat itu.
Selanjutnya
keesokan
harinya Sabtu, 4 Mei 2013 Pasrat
Latgab TNI 2013 melaksanakan
reembarkasi,
dilanjutkan
berangkat ke Sangatta Kalimantan
Timur untuk melaksanakan tahap
latihan pelaksanaan Operasi
Pendaratan Amfibi dan Operasi
Darat.
Di samping itu Latgab
kali ini juga melaksanakan
Ratsus (Pendaratan Khusus) di
Bima NTB dan Latgabpasus di
Tarakan Kalimantan.
( Kapten Marinir Antoniradan )

***
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lAPORAN MARINIR

Pada hari Kamis dini hari tanggal 28 Pebruari 2013 telah dilaksanakan kegiatan latihan Raid Amfibi, Site Exploitation
Serta Visit Board Search and Seizure(VBSS) di Pulau Damar Besar (Edam) dan sekitarnya sebagai Full Mission
Profile dalam latihan gabungan Denjaka, US MARSOC (Marines Special Operation Command) serta NSWU (Naval
Special Warfare Unit) dalam hal ini US Navy SEAL.

D

alam
Latihan
ini
diskenariokan
telah
didapatkan
informasi
dari penggelaran operasi
intelijen di daerah Jakarta
Utara dan sekitarnya tentang adanya
aktivitas dari kelompok radikal sayap
kanan yang menamakan diri sebagai
kelompok SRH
(Sword
Right Hand)
untuk

12
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melancarkan aksi-aksi teror di daerah
Jakarta dan sekitarnya.
Berikut kronologi pelaksanaan
latihan tersebut dimulai pada tahap
perencanaan, persiapan, pelaksanaan
sampai tahap pengakhiran.
Pada hari Rabu 27 Pebruari 2013
pukul 08.00 diperoleh informasi awal
melalui satuan intelijen di bawah
komando US MARSOC tentang
aktivitas
perakitan bom

di Pulau Damar Besar (Edam) oleh
anggota Sword Right Hand (SRH),
bernama Sdr. Rigo yang merupakan
personil ahli bahan peledak mereka
yang berasal dari Meksiko beserta
pengawal
bersenjatanya
dengan
jumlah 3 sampai 5 orang. Berdasarkan
informasi tersebut segera dilaksanakan
Persiapan Penyerangan
Markas Teroris di Pulau
Damar

lAPORAN MARINIR
Penyerangan dan
Pelumpuhan para teroris
Teroris di Pulau Damar

SRH yang bernama Joshua. Joshua
telah diketahui sebelumnya adalah
pimpinan pelaksana aksi teror di
Indonesia bagian Barat. Informasi
selanjutnya didapatkan bahwa Joshua
menggunakan salah satu kapal
angkut barang sebagai
markas mereka di laut,
sedangkan untuk jenis
dan nama kapal belum
diketahui. Untuk itu
proses perencanaan
dilanjutkan dengan
menyiapkan
rencana
Site
Exploitation
u n t u k
mencari

proses
perencanaan
operasi menggunakan
Metode
Troops
leading
procedure. Dari pelaksanaan metode
tersebut diperoleh
keputusan
bahwasanya harus di laksanakan
operasi Raid Amfibi ke Pulau Damar
Besar (Edam). Proses pelaksanaan dari
metode ini terus berlanjut berdasarkan
data intelijen yang terus mengalir dan
berkembang dari personil yang di
lapangan.

Pada
perkembangan
situasi
berikutnya
diperoleh informasi bahwa pulau
tersebut merupakan daerah transit
perakitan serta distribusi bom
yang akan digunakan dalam aksi
teror di daerah Jakarta. Didapati
bahwa setiap dua hari sekali terjadi
pertemuan antara Sdr.
Rigo dengan tokoh lain

informasi
lanjutan tentang kapal
yang dimaksud sehingga
memaksimalkan
hasil
yang diperoleh pada
pelaksanaan operasi.
Sesuai dengan SOP
yang berlaku di US MARSOC dan
NSWU bahwa operasi dilaksanakan
berdasarkan aspek-aspek tertentu
yang menjadi trigger atau pemicu

Pengamanan beberapa Pucuk
Senjata, dan Boom Rakitan
Aktif yang berhasil dijinakan
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lAPORAN MARINIR
Pengejaran kawanan
Teroris yang melarikan
diri ke Kapal Adhiguna
Dayamarga

segeralah dikirim 2
orang anggota tim
tempur
Denjaka
untuk
menjadi
mata dan telinga
satuan induk di
home base.
Pada
tanggal
pelaksanaan
o p e r a s i
yang menjadi
dasar dan legalitas
satuan pelaksana dalam
melaksanakan
tugas.
Aspek-aspek
atau
trigger tersebut antara
lain adanya Sdr. Rigo
yang
melaksanakan
pertemuan
dengan
Sdr Joshua Abdullah
disertai dengan adanya
kegiatan serah terima
bom.
Pada pukul 19.00
sesuai perintah satuan
atas dalam hal ini US
MARSOC disampaikan
bahwa satuan inteijen
dari mereka harus ditarik dengan
alasan akan digunakan satuan atas
untuk melaksanakan tugas yang lebih
diprioritaskan oleh negara sehingga
satuan pelaksana harus mengirimkan
beberapa orang personil untuk
melaksanakan kegiatan intelijen
tempur untuk menjaga kontak
dengan sasaran. Maka
pada pukul 20.00

14
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28 Pebruari 2013 pukul 02.00 dini
hari sesuai laporan intelijen tempur
di lapangan didapati bahwa trigger
telah terpenuhi sehingga saat itu
jugalah operasi dinyatakan legal untuk
dimulai. Segera dengan menggunakan
2
perahu karet tim tempur

Denjaka melaksanakan infiltrasi
ke Pulau Damar Besar (Edam)
menuju titik pendaratan yang telah
dipersiapkan oleh personel intelijen
tempur. Perjalanan ditempuh dalam
waktu 45 menit dari titik berangkat di
Poskout KPLP Tanjung Priuk. Pada
pukul 02.47 selesai mendarat, tim
segera bergerak menuju Titik Kumpul
Sasaran untuk mempersiapkan serbuan
terhadap sasaran. Berdasarkan situasi
kondisi dan pertimbangan yang matang
maka pada pukul 03.17 dilaksanakan

serbuan kilat dengan teknik CQC
(Closed Quarter Combatt) oleh Unit
2 untuk melumpuhkan pengawal Sdr.
Rigo yang berjumlah 3 orang dengan
bersenjatakan 3 pucuk M4

lAPORAN MARINIR
Penangkapan dan Pelumpuhan kawanan
Teroris yang melarikan diri ke Kapal
Adhiguna Dayamarga

mengamankan
pelaksanaan
Site
Exploitation. Dantim menyampaikan
bahwa batas waktu pelaksanaan Site
Exploitation
15 menit sehingga
dengan cepat seluruh anggota Unit 1

ke posisi terakhir kapal dengan
menggunakan 2 Sea Rider. Perjalanan
6 Mil Laut ditempuh dalam waktu 15
menit.
Pukul 04.15 Unit 1 melaksanakan
boarding ke kapal dengan teknik
hooking melalui lambung kiri kapal,
sementara itu Unit 2 mengamankan
proses tersebut dari Sea Rider. 1
menit berselang dilanjutkan Unit 2

A1 serta 3 pucuk P226 serta
menangkap Sdr. Rigo.
Serbuan berlangsung cepat
selama 5 menit, selanjutnya
Dantim memanggil Unit 1 yang
sebelumnya

melaksanakan
pengamanan
perimeter dan memotong
jalur
pelolosan musuh untuk melaksanakan
Site Exploitation.
Pada pukul 03.22 dilaksanakan
Site Exploitation dimana pelaksanaan
kegiatan tersebut diawali dengan
koordinasi yang dilaksanakan oleh
Dantim dengan Dan Unit 1 mengenai
situasi terakhir setelah serbuan dan
hasil-hasil yang didapatkan. Sementara
itu, anggota Unit 2 melaksanakan
pengamanan perimeter setelah serbuan

melaksanakan tugas
masing-masing
dengan cekatan.
Pukul 03.37
Dan
Unit
1
menghentikan
kegiatan dengan
hasil-hasil
yang diperoleh
diantaranya
dari Sdr. Rigo yang
di interogasi menyampaikan bahwa
bom telah dibawa saudara Joshua ke
kapal Adhiguna Dayamarga, selain itu
ditemukan foto kapal tersebut beserta
posisi terakhirnya oleh searcher.
Dengan
didapatkannya
data
tentang kapal tersebut maka pada
pukul 03.57 Dantim memerintahkan
2 Sea Rider yang berada di posisi
yang telah ditentukan untuk merapat
bersiap-siap mendukung Tim tempur
melaksanakan Visit Board Secure and
Seizure (VBSS).
Pada pukul 04.00 Tim tempur yang
terdiri dari 2 Unit tempur berangkat

melaksanakan boarding dan Unit
1 mengamankan proses tersebut.
Setelah seluruh Tim berada diatas
kapal dilanjutkan pergerakan masingmasing Unit ke sektor-sektor yang
harus dikuasai, antara lain ruang mesin
oleh Unit 1 dan sektor anjungan oleh
Unit 2. Pelaksanaan VBSS berjalan
cepat sekitar 4 menit dengan hasilantara lain 3 pengawal Sdr. Joshua
tertembak mati, 3 pucuk M4 A1 dan
1 pucuk P 226 tersita. Kemudian Sdr.
Joshua berhasil ditangkap hidup-hidup
dengan barang bukti 1 paket bom
ukuran sedang yang akan digunakan
untuk melaksanakan aksi teror .
Dengan
demikian
seluruh
kegiatan operasi telah terlaksana
dengan hasil yang optimal dilanjutkan
dengan pengunduran Tim kembali ke
homebase.
( Koptu Marinir Nurkenda )
***
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PENGETAHUAN MILITER

Oleh : Brigjen TNI Mar (Purn) Subagyo Rahmad

Untuk mengeluarkan
IRAK dari Kuwait,
dilaksanakan operasi
militer gabungan
dengan dasar resolusi
PBB-660 didukung
Negara Liga Arab,
Uni Eropa, Amerika
dan Negara pengguna
Jalur Minyak Teluk
Persia.

S

Jenderal Norman H.Schwarzkopf

addam Hussein
ingin
menunjukan kepada dunia
bahwa Irak negara terkuat di
Timur Tengah, maka diserbu dan
didudukilah Kuwait, sedangkan
Kuwait sangat penting sebagai
jalur minyak negara Uni Eropa dan
negara penyeimbang di Timur Tengah,
karena kaya akan minyak di Teluk
Persia maka invasi Irak ke Kuwait
menuai protes keras, sehingga PBB
mengeluarkan resolusi 660 supaya
Irak keluar dari Kuwait, tanggal 16
Januari1991 direncanakan aksi militer
gabungan terbesar pasca Perang Dunia
II untuk mengakhiri pendudukan Irak
atas Kuwait yang telah berlangsung
enam bulan. Ditunjuk Jenderal Norman
H.Schwarzkopf
sebagai panglima
Koalisi dari U.S Central Command
dengan sandi operasi “Desert Shield/
Desert Strom”.
Mendengar seruan PBB tersebut,
Saddam Husein justru memperkuat
perbatasan Irak Saudi Arabia dengan
500.000 pasukan tambahan, untuk
memprovokasi Liga Arab dan Uni
Eropa, sebenarnya Jenderal Norman
sedang berada di Saudi Arabia menjabat
panglima Operasi ‘‘Desert Shield/
Desert Strom” (Perisai Padang Pasir)
dibawah Menteri Pertahanan Saudi
Arabia Jenderal pangeran Khaled untuk
membendung serbuan Irak ke saudi
Arabia.
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Jenderal Sir Peter De Le Beiliere

Operasi Badai Gurun dimotori
Amerika serikat dengan menurunkan
450.000 pasukan Central Command,
Inggris menyiapkan Jenderal Sir Peter
De La Beiliere dengan 40.000 pasukan,
Perancis menurunkan satu Divisi Lapis
Baja Daquet.
Sebelum Operasi Badai Gurun
dilancarkan Negara Koalisi telah
memberikan sanksi ekonomi dan
diplomatik terhadap Irak, namun
diabaikan oleh Saddam Husein yang
tetap ingin beruasa di Kuwait sedangkan
kekuatan
pasukan Irak 1.000.0000
tentara, 6.000 tank termasuk T-72 4.000
Panzer, 1.000 pesawat tempur, 3.200
Meriam, pengalaman bertempurnya saat
terjadi perang Irak dengan Iran tahun
1980 dan yang paling disegani adalah
satu Divisi Elite Garda Republik di
Kuwait Utara.
Sehingga Rasio operasi militer
untuk
mendapatkan
kemenangan
perbandingan kekuatan
penyerang dan yang
bertahan tiga banding
satu tidak berlaku. Untuk
meredam
kekuatan
pasukan Irak terutama
di Kuwait “Theatre of
Operation”.
Jenderal
Norman
cenderung
Peta Pergerakan
Pasukan Operasi
Badai Gurun.

Jenderal Pangeran Khaled

memanfaatkan
serangan
udara
diperbatasan Irak,Saudi Arabia dan
Kuwait.
Bersamaan
dengan
serangan
udara, di Selatan mendaratkan 17.000
U.S Marine di Pantai Timur Kuwait,
demikian rencana awal Operasi Badai
Gurun.
AWAL OPERASI BADAI GURUN
Batas waktu resolusi PBB-660
supaya Irak keluar dari Kuwait tanggal
16 Januari 1991 telah habis, pesawat
tempur koalisi langsung mengudara
disusul 110,000 sorti pesawat tempur
F-15E, FA-18 Hornet, A.GE. Intruder,
RAF-Tornado menyerang semua stasiun
komunikasi gudang senjata, lap terbang,
instalasi militer dan obyek vital.
Kapal
perang
U.S.
Navy
melontarkan 100 Rudal Tomahawk yang
membawa setengah Ton High Explosive

PENGETAHUAN MILITER
Perkuatan pesenjataan dalam
Operasi Desert Shield/Strom
Beberapa persenjataan Irak

menjatuhkan moral tempur pasukan
Irak, menghancurkan jaring komunikasi
di semua kawasan Divisi Infanteri ke 24
dengan Divisi I Lapis Baja Inggris terlibat
pertempuran dengan Divisi 12 Lapis
Baja Irak, dengan hasil mendapatkan
25.000 tawanan perang yang akan sangat
merepotkan, sehingga menjadi masalah
tersendiri. Pertempuran paling dahsyat
terjadi antara Divisi 2 U.S Marine di Al
Jabar dan Burhan mendekati lapangan
Terbang internasional Kuwait, 50 tank
Irak hancur Divisi Irak, Tawakalima,
Divisi Medina, Divisi Hamurabi dari
Garda Republik bertempur tank lawan
tank tanpa perlindungan udara, dengan
mudah dihancurkan oleh Hely anti Tank
Apache Amerika serikat.
AKHIR OPERASI BADAI GURUN

setiap rudalnya dengan sasaran kota
Bagdad, sehingga kota Bagdad terang
benderang terkena Rudal dimalam
hari. Dengan serangan udara Koalisi
berhasil menguasai supremasi udara dan
menjatuhkan moral tempur pasukan Irak,
karena kebutaan total jaringan Komando
komunikasi di Kuwait dan Irak.
Pesawat radar dan pengebom
STEALTH sangat membantu serangan
udara Koalisi dengan mendeteksi sasaran
dan bom SMARTnya, namun koalisi
kehilangan 67 pesawat tempurnya,
terkena meriam Arhanud Irak. Irak
juga meluncurkan Rudal Scud buatan
Rusia ke Israel, kota Tel Aviv dan
Haifa, namun enam rudal tidak meledak
yang meledak di kota Dahran Saudi
Arabia menewaskan 28 tentara AS di
Markasnya.
Koalisi segera menggelar Rudal
Patriot, Rudal Penembak Rudal darat
ke udara diposisi perbatasan IrakSaudi Arabia dan Kuwait. Ternyata
serangan udara Koalisi berhasil

Hari Selasa 26 Pebruari 1991,
pasukan Irak melarikan diri dari Kuwait
dengan konvoi menggunakan 1.000
truk beriringan menuju kota Basra di
Irak. Konvoi dihadang pesawat tempur
F-15E Koalisi dengan menjatuhkan
bom di depan dan belakang Konvoi,
iring-iringan truk berhenti pasukan Irak
menyerah sebagai tawanan perang.
Kamis 28 pebruari 1991 lewat
pertepuran sengit U.S Marine dapat
merebut dan menguasai lapangan
Terbang Internasional Kuwait City,
kemudian diserah terimakan kepada
Brigade Lapis Baja ke 35 Kuwait beserta
ratusan tawanan perang tentara Irak.
Tanggal 28 Pebruari 1991 tengah
malam Presiden Amerika Serikat George
Bush mengumumkan gencatan senjata
karena pasukan koalisi telah berhasil
menguasai Kuwait sepenuhnya.
Operasi Badai Gurun dilaksanakan
dalam tempo 100 jam dengan cacatan
perang, korban dipihak Irak 8.000 tentara
tewas, 86.000 menjadi tawanan perang,
dipihak Koalisi 150 tentara tewas.
Jenderal Norman H.Schwarzkpopf
telah berhasil dalam penugasannya
memadukan strategi militer, keunggulan
kesenjataan, manuver pasukan secara
serasi, dengan hasil yang gemilang.
***
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PENGETAHUAN MILITER

Oleh : Lettu Marinir M.Dian

O

rienteering adalah Olahraga
yang
dipadukan
dengan
kekuatan Fisik dan kemampuan
berfikir ( Lari, membaca peta
dan ketepatan dalam mengompas).
Adapun jenis perlombaan di bagi
2 (dua) yaitu :
1). Middle Distance berjarak 7,5 km
untuk Putra, 5,5 km untuk Putri.
2). Long Distance berjarak 10,5 km
untuk Putra, 10 km untuk Putri.
Orienteering berasal
dari
bahasa Swedia, yang artinya:
”Melintasi medan-medan yang
tidak dikenali dengan dibantu
Peta dan Kompas.”
Istilah Orienteering awalnya
digunakan oleh kalangan militer
negara-negara
Skandinavia
(Swedia,Norwegia,Finlandia)
sebagai
sebuah
metode
latihan peta dan kompas pada
pertengahan tahun 1880-an.
SEJARAH SINGKAT
-1886, istilah Orienteering
pertama kali digunakan oleh
kalangan militer kawasan
Skandinavia yang artinya:
melintasi medan yang tidak
dikenali dengan dibantu sebuah
peta dan kompas.
-1897,Kompetisi Orienteering
untuk kalangan umum pertama
didunia digelar di Norwegia.
-1919, Mayor Ernst Killander
memperkenalkan Orienteering
tipe modern. Ernst Killander
dikenal
sebagai
“Bapak
Orienteering”Internasional.
-1930an, Kjellstrom bersaudara
dan
Gunnar
Tilander
menciptakan kompas untuk
Orienteering dan mendirikan
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Silva (kelak menjadi perusahaan
pembuat kompas magnetik terkenal
didunia).
-1948-1950, Peta Orienteering mulai
diperkenalkan.
-1961,
Federasi
Orienteering
Internasional(IOF)berdiri.
-1965, O-ringen mulai digelar di
Swedia. O-ringen kelak menjadi
kompetisi Orintering terbesar didunia
dengan jumlah pesertanya rata-rata
lebih dari 15000 orang.

-1966, Kejuaraan Dunia Orienteering
(WOC) pertama di Finlandia.
-1967, Kejuaraan dunia Orienteering
militer pertama kali digelar.
-1977, Foot Orienteering (Orintering
berlari) diakui sebagai Olympiscs
Sport oleh Komite Olimpiade
Internasional (IOC).
-2011, Anggota IOF telah mencapai 73
negara, salah satunya Indonesia.Pada
tahun ini pula, Orienteering untuk
pertama kalinya dipertandingkan
dalam 5th (ISM Military World
Games 2011 di Brasil).
ALAT YANG
DIGUNAKAN
DALAM ORIENTEERING
Kompas
Kompas untuk Orienteering ada
2 tipe: kompas Baseplate dan kompas
Thumb. Kompas lensatic, kompas
prisma, maupun kompas sightingmirror tidak cocok untuk digunakan
dalam olahraga ini.
2.
Pakaian dan Sepatu
Tidak ada ketentuan khusus untuk
pakaian dan sepatu dalam olahraga
ini. Tapi gunakanlah pakaian yang
kuat dan memudahkan anda untuk
bergerak serta sepatu yang cocok dan
kuat untuk segala medan ketika anda
berlari.
3.
Peta
Dewasa ini penggunaan peta
Orienteering dalam olahraga ini (untuk
rekreasi, edukasi dan kompetisi) telah
menyebar keseluruh penjuru dunia.
Keuntungan peta Orienteering adalah
bahwa simbol-simbol peta, warnawarna, skala-skala, ketebalan garisgaris dan sebagainya telah seragam
dan sesuai dengan standar dunia yang
ditetapkan oleh komisi peta Federasi
Orienteering Internasional (IOF Map
Commision).
1.

PENGETAHUAN MILITER

APA ITU PETA
ORIENTEERING ?
Peta Orienteering adalah sebuah
peta Topografi yang terperinci/detail
(Komisi Peta IOF). menurut Federasi
Orienteering Amerika Serikat (USOF)
peta Orienteering diartikan sebagai
sebuah jenis peta Topografi yang
khusus dibuat untuk orienteering. Jadi
peta Orienteering merupakan sebuah
jenis peta topografi, tetapi bukan
peta topografi standar melainkan
sebuah peta topografi khusus untuk
olahraga ini. Peta Orienteering sangat
terperinci atau detail menggambarkan
permukaan bumi sehingga dapat
digunakan untuk bernavigasi sambil
berlari dengan kecepatan tinggi.

KORMAR IKUTI LOMBA
ORIENTEERING PANGLIMA
TNI CUP 2013
Selama perjalanan latihan yang
ditempuh selama kurang lebih 1 bulan
lamanya dengan pengetahuan yang
masih kurang memahami benar makna
yang terkandung dalam olahraga
Orienteering ini, Namun
dengan
semangat berlatih yang tinggi dengan
tetap menjunjung sportifitas dan tak
lupa doa dari para atlet, official dan
dorongan semangat dari seluruh prajurit
korps Marinir, akhirnya atlet kita bisa
meraih suatu kebanggaan yang selama
ini kita harapkan bersama, kringat,
lumpur, serta goresan luka akibat dari
perlombaan yang merupakan latihan

hutan penuh dengan semak belukar
yang susah untuk di lewati di tambah
dengan guyuran hujan membuat
daerah perlombaan semakin sulit dan
licin untuk di lewati, akan tetapi tidak
akan pernah mengubah nyali yang
sudah terbentuk dalam jiwa setiap
prajurit Korps Marinir khususnya aet
Orienteering ini.
Kejuaraan ini diikuti 200 atlet TNIPOLRI . Atlet kita tidak pernah gentar
untuk menghadapi setiap langkah kaki
dan kemampuan yang sudah handal
dari atlet lain.satu persatu mereka
lewati dan akhirnya merebut dan
mengambil juara dari setiap even dan
nomor perlombaan.
Lomba Orienteering dalam rangka
Panglima TNI Cup 2013 dilaksanakan
dari tanggal 21 s/d 25 Januari di
Gunung Pancar Bogor tim Orienteering
Korps Marinir
berhasil merebut
Juara I Putri Middle dan Juara I Long
Distence direbut oleh Serda Keu /
W.Cristia Natalia Pomantow dari Mako
Kormar., Juara II Jenis Long Distance
Putra direbut oleh Praka Mar Irman
dari Yontaifib-1 Marinir, Juara II Jenis
Middle Distance Putra direbut oleh
Pratu Mar A.Muslim dari Yontaifib-1
Marinir dan Juara III Putra Middle
Distence direbut oleh Letda Mar Asril
Efendi dari Brigif -2 Marinir.
***
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Oleh : Santoso Purwoadi

B

uruknya situasi keamanan
Nikaragua (akhir dekade
1970-an) akibat konflik rezim
Somoza (pro AS) dengan
kelompok kiri Sandinista memaksa
AS mengirimkan tim untuk mengkaji
seberapa besar kans Somoza tetap bisa
bertahan. Data hasil unduhan para
agen lapangan CIA dinilai Pentagon
tak selalu akurat dan tepat waktu.
Akibatnya pada situasi kritis para
petinggi Gedung Putih malah keliru
dalam mengambil keputusan sehingga
timbul kerugian besar di berbagai
sektor. Tim bernama FOG (Field
Operation Group) ini pun mensurvei
sistem proteksi kantor Kedubes AS
di Managua tanpa diketahui siapapun
termasuk staf kedutaan. Meski saat itu
Managua telah dilanda chaos, namun
berkat kemahiran bekerja rahasia, tim
FOG bisa masuk Nikaragua. Lalu
memotret dan mendata kondisi terkini
kantor kedubes berikut sistem proteksi
dan jalur evakuasi daruratnya (1979).
Sukses FOG di Managua membuat
Pentagon mantap membentuk tim
pemantau kantor kedubes AS di
sejumlah wilayah bergolak. Usai
Nikaragua, kini giliran Iran. Nasibnya
bak Nikaragua, tengah dikoyak konflik
antara pihak monarki Pahlevi dengan
kelompok militan pimpinan Ayatullah
Khomeini. Belum sempat FOG masuk,
pada medio 1980 kantor Kedubes
AS di Tehran keburu dikuasai kaum
militan. Semua personel kedubes
ditawan. Pihak AS tak tinggal diam.
Mereka melansir operasi militer guna
membebaskan dan membawa pulang
semua warganya. Beberapa hari
sebelum hari H, Pentagon mengirim
tim pendahulu dipimpin Mayor
Richard Meadows. Meski tim ini bisa
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mendeteksi lokasi para sandera, hasil
kerja mereka sia-sia akibat kekacauan
tehnis saat eksekusi operasi Eagle
Claw.
Untuk menebusnya, Pentagon lalu
mengirim tim FOG asuhan Kolonel
Jerry King. Mereka juga bisa melacak
lokasi semua sandera meski pihak
Iran telah memencarnya. Sadar kans
membebaskan para sandera lewat
operasi militer amat kecil, AS lantas
membatalkan pelaksanaan Operasi
Honey Badger. Hal ini mengecewakan
King. Tetapi nestapa ini tak berlangsung
lama karena King diminta Pentagon
membina FOG agar kelak bisa jadi
tim kolektor info intelijen kelas
wahid. Pihak Pentagon paham
betapa perlunya punya unit sekelas
FOG. Pasalnya, CIA kerap tidak bisa
memenuhi ‘daftar belanja’ Delta
Force. Sementara mengirim tim
Delta dalam kondisi ‘buta tuli’
tentu beresiko tinggi. Dengan
dinaungi AD AS, FOG lantas
diresmikan jadi unit resmi
pengumpul data intel andalan
Pentagon. Namanya diubah
jadi ISA (Intelligence Support
Activity) (03/3/81).
Profil singkat
Begitu
berstatus
resmi, King memekarkan
kekuatan unitnya hingga
100 % (dari semula 50).
Tetapi kerahasiaan
eksistensinya
dijaga super ketat.
Semua data terkait
ISA dicatat secara
rahasia
dan disandikan
lewat
piranti
lunak
SAP (Special

Access Program). Untuk modal awal,
ISA dikucuri fulus 7 juta dollar AS
plus gedung markas tanpa identitas di
Arlington yang tampilannya seperti
kampus universitas. Pada ‘buku
besar’ Pentagon, nama ISA tak pernah
tercantum. Yang ada
hanya
T C A
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(Tactical Concept Activity). Jadi
berkesan lembaga kajian ilmiah
ketimbang unit eksekutor misi
intelijen. Dan King ditunjuk sebagai
kepala pertamanya.
Struktur rinci ISA tak pernah
dipublikasikan.
Namun
ditaksir
punya 3 unit kerja inti yakni Operasi,
Komando dan Intelijen Sinyal serta
Analisa (unit pendukung). Agar
kerahasiaan
aktifitasnya
terjaga,
maka setiap tahun nama resmi ke-4nya selalu diubah. Tugas pokok ISA :
mendukung setiap misi yang diemban
(utamanya) oleh Delta Force dan USN
SEAL Team 6 dengan suplai data intel
terkini yang rinci dan akurat terkait
sasaran misi. Tapi jika perlu ISA pun
bisa meretas jalan bagi tim pelaksana
masuk ke lokasi. Lalu memberikan
semua bentuk ‘dukungan’ yang
diperlukan dan baru pergi saat tim
inti eksekutor misi angkat kaki dari
lokasi.
Begitu AS melancarkan perang
menumpas terorisme, ISA dikirim ke
Afghanistan dengan nama tim Grey
Fox, bernaung di gugus tugas Sword
bersama Delta, SEAL dan SAS (2001
- sekarang). Tugas intinya memburu
para pentolan Al Qaeda termasuk
Osama bin Ladin. Belakangan misi
Sword terus berlanjut ke wilayah
Yaman. Di sini ISA menyetor
data intel sinyal bagi CIA dan
aparat lokal (2002). Dan
saat Perang Teluk II, ISA
membantu unit elit AS dan
Inggris masuk ke Baghdad
(2003). Atas pertimbangan
‘tehnis’, ISA lalu dibina
JSOC
(Joint
Special
Operation
Command).
Sesuai jenis tugasnya
selaku ‘pendukung’ aksi
satuan elit lainnya, maka
ISA berganti nama jadi MSA
(Military Support Activity)
(2003). Sejak saat itu, setiap agen
MSA didoktrin agar sedapat mungkin
menghindari ‘kontak fisik’ dengan
musuh.
Pada 2005 MSA tak lagi boleh
memakai nama sandi operasi 2 kata
semisal Grey Fox atau Centra Spike
(seperti diatur protokol SAP).

Namun karena alasan tertentu, diamdiam MSA masih saja memakai nama
sandi 2 kata. Hal ini terbukti saat ada
surat elektronik untuk Pentagon yang
bocor ke pihak kuli tinta. Di dalamnya
tercantum Intrepid Spear, indikasi kuat
nama sandi MSA (2009). Misi terakhir
MSA yang diendus pers adalah ikut
dalam operasi gabungan memburu
Osama bin Ladin di Pakistan. Berbilang
bulan para pelaksana Operasi Neptune
Spear (CIA, DIA, NSA, SEAL dan
160th SOAR) dipasok MSA seabrek
data intel mutakhir. Ujungnya, Osama
bin Ladin dieliminasi oleh SEAL di
Abbottabad (02/05/2011).
Perekrutan personel
Fakta bahwa mayoritas personel
MSA adalah eks anggota unit elit AB
AS pertama kali dibeberkan dalam buku
“Killer Elite : The Story of America’s
Most Secret Special Operations Team”
(karya Michael Smith, 2007). Hal
senada juga terselip di dalam “Not A
Good Day to Die : The Untold Story
of Operation Anaconda” (Sean Naylor,
2005). Alasan para instruktur pusdik
MSA lebih menyukai para prajurit
satuan elit sebagai bahan baku agen
MSA karena yang bersangkutan pasti
bertabiat mandiri dan menguasai aneka
kemampuan
tehnis. Karena
telah teruji
di lapangan,
serdadu
seperti
ini
hanya
perlu
sedikit
polesan
supaya menjelma
jadi
seorang

killer elite.
Meski terbukti andal, bukan berarti
seorang eks Delta, SEAL atau Green
Beret bisa melenggang kangkung
‘masuk’ ke pusdik MSA dan otomatis
diterima sebagai siswa. Setiap calon
taruna kudu sanggup melewati
serangkaian saringan super ketat.
Mulai dari perkara kesamaptaan fisik,
kestabilan emosi hingga kemampuan
Olah Yudha plus penguasaan beberapa
bahasa asing hingga jenjang kefasihan
tertentu. Begitu dinyatakan lolos
seleksi, setiap kadet akan digembleng
dalam serangkaian paket latihan OTC
(Operations Training Course). Ragam
materi OTC mencakup aneka tehnik
penyusupan dan pengintaian (hingga
jauh ke dalam wilayah musuh), tehnik
operasi lintas udara tingkat lanjut,
tehnik mengemudi (ofensif dan lintas
medan berat), kemampuan bertahan
dalam sikon operasi yang terberat
serta tehnik komunikasi elektronik
canggih.
Mentas dari pusdik, para siswa
akan disalurkan ke unit kerja MSA
yang selaras dengan bakat dan
kebisaannya. Entah itu di HUMIT
(HUman INTelligence), SIGINT
(SIGnal INTelligence) atau malah
tim pelaksana lapangan (dijuluki the
shooters). Penentuan tempat kerja ini
berdasarkan data hasil wawancara
setiap agen baru. Dengan dibantu
perangkat lunak komputer
tertentu, maka data
hasil

wawancara
ini akan dipakai
sebagai masukan bagi
para petinggi MSA
untuk menentukan ‘nasib
karir’ setiap agen. Konon
cara penempatan seperti
ini memiliki tingkat
akurasi hingga
99 %.
***
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K

ita tentu sering mendengar
kata ‘pistol’ atau ‘revolver’.
Sayangnya, banyak diantara
kita masih sering salah
mengartikan
perbedaan
pistol dan revolver sebagai sebuah kata
yang mengandung arti sama. Bahkan,
dibeberapa media cetak seperti koran,
atau majalah masih sering ditemui
kesalahan
pengertian
tersebut.
Kadangkala, pistol disebut sebagai FN,
atau revolver disebut sebagai pistol,
dll. Padahal keduanya merupakan
jenis senjata genggam atau senjata
laras pendek yang berbeda. Senjata
genggam atau senjata laras pendek
lazim disebut ‘firearms’ atau ‘handgun’
sampai saat ini dikategorikan menjadi
2 jenis yakni Pistol dan Revolver.
Membedakannya mudah saja. Pistol
menggunakan magazine (penyimpan

Oleh : Kls TTU Fredy Gunawan
peluru dengan sistim pegas
yang mendorong peluru
naik ke ruang picu
(chamber)). Sedangkan
Revolver
menggunakan
penyimpan peluru dengan sistim
putar (revolve) yang memutar
peluru ke ruang picu (chamber).
Secara fisik, pistol (handgun)
terlihat lebih ramping, karena
ruang penyimpan peluru
biasanya ada di handgrip
(pegangan)
sedangkan
revolver menyimpan peluru
di bagian belakang laras. Mana yang
lebih baik, sampai saat ini tetap jadi
perdebatan. Keduanya memiliki
keunggulan dan kelemahannya
masing-masing. Hingga masalah
mana yang lebih baik, akan kembali
kepada penggunanya masing-masing.
P i s t o l
diyakini
lebih
cepat menembakkan peluru
kedua, ketiga, dst. Revolver
diyakini lebih cepat dalam
proses
pengisian
ulang
(reloading) ketika peluru habis.

Revolver
Spesimen pertama dari
revolver (dengan cara kerja yang
sama dengan revolver yang ada
saat ini) tercatat dibuat tahun
1680 di Inggris. Revolver ini
bernama Snaphaunce Revolver.
Senjata khusus yang dirancang
dan dibuat untuk John Dafte.
Elisha Collier, mempatentkan
rancangan Flinslock Revolver
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di Inggris, pada tahun 1818. Pada saat
yang hampir bersamaan, rancangan
yang nyaris sama dipatentkan oleh
Artemus Wheeler di Amerika dan
Cornelius Coolidge di Perancis.
Siapa yang pertama, masih tidak
terjawab sampai saat ini.
Samuel Colt, pada
tahun 1830 (saat itu
ia berusia 16 tahun)
mulai merancang
sebuah konsep
senjata
baru
dengan
sistim
putar
(revolve).
Ia memperoleh patent untuk
Revolving Gun di Inggris pada
tahun 1835 dan di Amerika pada
tahun 1836. Pada tahun tersebut, Ia
juga mulai memproduksi revolving
gun tersebut secara massal. Pada tahun
1839, 1848 dan 1850, Samuel Colt
terus mendaftarkan dan memperoleh
patent atas konsep revolving gun-nya
yang saat ini dikenal sebagai revolver.
Dengan kepiawaiannya tersebut,
banyak orang menyandangkan predikat
penemu revolver terhadap Samuel Colt.

Pistol
Pistol, diyakini dirancang oleh
Samuel Colt dan John Browning yang

merancang pistol legendaris Colt 1911
pada tahun 1887. Rancangan senjata
dengan sistim magazine
tersebut

awalnya
didisain
untuk
tentara
Amerika yang merasa
kewalahan menggunakan revolver
kaliber .38 dalam melawan perlawanan
suku Moro di Philipines. Dengan
desain baru dan peluru berdiameter
lebih besar (cal. 45), Pistol yang
diambil dari bahasa Perancis ‘pistolet’
dirancang untuk memberikan daya
hantam (stopping power) lebih besar
ketimbang revolver caliber .38 yang
saat itu digunakan oleh tentaraAmerika.
Pada tahun 1906, desain-desain

pistol yang dirancang oleh pembuat
senjata Colt, Browning, Luger, Savage,
Knoble, Bergmann, White-Merrill
and Smith & Wesson, mulai
diuji-cobakan di kemiliteran
Amerika. Salah satu rancangan,
yakni milik Samuel Colt

saat
itu menjadi produk terbaik pada
ujicoba yang dijalankan pada tanggal
3 Maret 1911. Model tersebut
kemudian populer dengan nama Colt
1911 (ninetenth-eleven). Pada ujicoba
tersebut, pistol desain Colt tersebut
lulus menembakkan 6000 peluru
dengan penembakan terus-menerus
per-100 butir peluru, dengan masa
istirahat 5 menit, dan pembersihan
pistol setiap 1000 peluru.Setelah,
lulus ujicoba tersebut. Pistol tersebut
diproduksi secara masal, dan diberi
kode/seri Colt Model 1911-A1 (atau
M1911-A1). Sejak saat itu, desain pistol
tidak (atau belum) pernah berubah
hingga kini. Colt 1911 tersebut, sering
dijuluki “A Mother of All Pistol”
Jadi, kalau Anda melihat tulisan,
e.q: “..ditemukan beragam senjata
jenis FN dan revolver..” itu salah
kaprah. Sebagian besar kita, orang
Indonesia sering membahasakan
‘pistol’ sebagai ‘FN’. Padahal
FN adalah sebuah nama (merk)
Pabrik senjata di Belgia,
‘Fabrique Nationalle’ bukan
jenis senjata. Istilah FN sering
salah kaprah diartikan sebagai
jenis senjata genggam. Padahal
FN adalah merk pistol. Bukan
jenis senjata. Sama seperti merk
(Pabrik) senjata lain seperti Colt,
Smith & Wesson, Winchester,
dll. Fabrique Nationalle (FN)
juga
memproduksi
banyak
senjata lain seperti FN - FAL,
FN - FNC, FN - Minimi, dll.
***
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Oleh : Letkol Marinir Said Latuconsina, SE

ibalik pesatnya perkembangan
sektor ekonomi dan industri
maupun pertahanan China tidak
terlepas dari kemampuan China
memberdayakan
kekuatan
badan intelijen negaranya. Badan
intelijen China terus bermanuver
dalam memberikan data-data intelijen
yang diperoleh dari negara-negara
maju di luar negeri untuk kemajuan
ekonomi, industri dan pertahanan
dalam negerinya. Sampai-sampai
pejabat intelijen dari komando ciber
AS pernah menuduh agen intelijen
China berusaha mensabotase jaringan
komputer Departemen Pertahanan
AS (Pentagon), China dicurigai
selalu berupaya mencuri rahasiarahasia Pentagon.Sebuah laporan
dari Security Service atau dikenal
dengan sebutan MI5 merupakan salah
satu badan intelijen yang khusus
menangani
permasalahan
dalam
negeri Inggris menggambarkan China
sebagai ancaman spionase yang paling
serius di Inggris, dan mengatakan
para eksekutif bisnis Inggris semakin
ditargetkan oleh intelijen China.
Dokumen yang ditulis oleh Pusat
Perlindungan Infrastruktur Nasional,
sebuah unit dari MI5 menyebutkan
bahwa Badan-badan intelijen People
Liberation Army (PLA) serta Ministry
of State Security(MSS) diidentifikasi
sebagai pemimpin dalam target besar
tersebut, ditujukan terhadap eksekutif
perusahaan Inggris yang secara teratur
melakukan perjalanan bisnis ke China.
Pada April 2012 Direktur Intelijen
Nasional AS James Clapper dan
Menteri Pertahanan Leon Panetta
mengumumkan
pembentukan
sebuah badan spionase AS yang baru
dengan nama Defense Clandestine
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Service (DCS). Badan ini dianggap
sebagai rebranding yang dibentuk
untuk meningkatkan unit spionase
Departemen Pertahanan AS juga
mengeratkan
hubungan
militer
dengan CIA. DCS diperkirakan
akan berkembang dengan memiliki
ratusan agen dan terus bertambah
dalam beberapa tahun medatang.
Pembentukan DCS membuktikan
bahwa AS benar-benar serius berupaya
membendung laju pergerakan ekonomi,
industri dan pertahanan China.
Seperti diuraikan diatas bahwa
pesatnya perkembangan China tidak
lepas dari pemberdayaan badan
intelijen yang dimilikinya. Untuk itu
alangkah perlu bagi kita mengenal lebih
jauh seluk-beluk badan intelijen China
Ministry of State Security (MMS)
yang dikenal aktif melakukan operasi
intelijen di seluruh penjuru dunia.
SEKILAS MENGENAI MINISTRY
OF STATE SECURITY
China sebetulnya mempunyai
beberapa
badan
intelijen
dengan spesialisasi tugas yang
berbeda-beda,
diantaranya:
• Ministry
of
Public
Security
(MPS/Departemen
Keamanan
Publik)
bertugas
mengurusi persoalan dalam negeri.
• Ministry of State Security
(MSS/Departemen Keamanan Negara)
yang berhubungan dengan kegiatan
dan operasi intelijen luar negeri.
• The Military Intelligence
Departement
(MID/Departemen
Intelijen Militer) dikenal dengan
Departemen Kedua (Er Bu) dari
People Liberation Army(PLA/Tentara
Pembebasan Rakyat) yang fokus

menangani intelijen militer taktis.
Ministry of State Security
merupakan badan keamanan dari
Republik Rakyat China yang
berhubungan dengan urusan intelijen
luar negeri, yang mempunyai wilayah
yurisdiksi di seluruh wilayah Republik
Rakyat China. MSS menginduk pada
Dewan Negara. Di dalamPasal 4 dari
UU Acara Pidana RRC memberikan
MSS kewenangan yang sama untuk
menangkap atau menahan orang
sebagaimana polisi biasa, untuk
kejahatan yang melibatkan keamanan
negara dengan melalui pengawasan
dari pengadilan. MSS bermarkas di
Beijing mempunyai perwakilan di lebih
dari 170 kota dan hampir 50 negara di
seluruh belahan dunia. Organisasi ini
digolongkan menjadi 3 tingkatan, yaitu
cabang umum, cabang dan sub-cabang.
Intelijen China tersebar di
seluruh penjuru dunia, mulai dari
Amerika Serikat, Kanada, Eropa
Barat dan Utara, serta Jepang.
Mereka menggunakan kedok sebagai
pengusaha, bankir, akademisi, dan
wartawan. Hal ini menunjukkan betapa
luas ruang lingkup cakupan agen MSS.
MSS memiliki struktur yang
hampir sama dgn KGB pada saat
Uni Soviet dulu. MSS bekerja di
area intelejen industri, analisis
data dan keamanan luar negeri.
Dipercaya oleh banyak pengamat
bahwa intelejen China mengarah
ke Amerika serikat khususnya di
bidang teknologi kemiliteran dan
teknologi tinggi di bidang industri.
Berbeda dengan intelejen barat
yang lebih banyak ditugaskan untuk
mendapatkan suatu rahasia secara
utuh, intelejen China ditugaskan untuk
mendapatkan bagian kecil dari sebuah
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rahasia yang pada akhirnya bagianbagian kecil itu dikumpulkan menjadi
satu keseluruhan atau sebuah rahasia
yang utuh. Luar biasa lagi adalah
banyak sumber yang rahasianya dikuras
habis oleh MSS, tidak mengetahui
kalau mereka telah menyerahkan
rahasia mereka kepada MSS.
Dengan banyaknya diplomat China,
mahasiswa/pelajar serta pebisnis China
yang ke luar negeri setiap tahunnya
membuat MSS semakin sulit dideteksi.
Dalam melakukan aksi spionasi
untuk kepentingan ekonomi, MMS
menerapkan tiga model, yang pertama
adalah perekrutan agen khususnya dari
golongan sarjana dan ilmuwan yang
dipekerjakan ke luar negeri, dengan
menggunakan cover sebagai pekerja/
tenaga ahli, misi utama mereka adalah
mendapatkan informasi. Model kedua
dengan menggunakan perusahaanperusahaan China untuk membeli
perusahaan-perusahaan AS sesuai
teknologi yang diinginkan. Metode
ketiga adalah pembelian teknologi
melalui
perusahaan-perusahaan
terkemuka China.
Model ketiga
adalah yang paling umumdigunakan.
FBI memperkirakan bahwa lebih
dari 3.000 perusahaan diatur untuk
kepentingan
spionase
China.

dan Politik Partai Komunis China
(Chinese Communist Party Political
Science and Law Commission).
Salah satu karateristik dari
organisasi intelijen China adalah
kewenangan penuh, seperti yang
dimiliki MSS, terpisah dengan
beberapa departemen keamanan
lainnya, tetapi peranan strategisnya
mengawasi program administrasi
dan fungsi operasi domestik yang
berhubungan dengan masalah luar
negeri. Melihat perkembangan orang
asing berkunjung ke China, membuat
kekhawatiran China terutama terhadap
kebijakan luar negeri, sehingga
Logo Badan Intelijen China
Ministry of State Security (MSS)

ORGANISASI MSS
Misi MSS adalah menegakkan
keamanan negara melalui penindakan
efektif melawan agen musuh, matamata dan kegiatan kontra revolusioner
yang dirancang untuk sabotase atau
menggulingkan pemerintahan sistem
sosialis China.Untuk mewujudkan
misi tersebut maka MSS giat
melakukan operasi intelijen di
dalam negeri maupun di luar negeri
dan secara rutin melaporkan hasil
pengumpulan intelijen luar negeri
dari target di berbagai negara.
Beberapa agen MSS menjalankan
tugas di wilayah Greater China,
seperti Hongkong, Macau, dan
Taiwan. Agen-agen China telah
terintegrasi ke banyak komunitas
China dunia.MSS bertanggung jawab
kepada menteri dan Dewan Negara
(State Council) serta Komisi Hukum

meningkatkan
operasi
domestik
surveillance
dan peningkatan
rekruitmen. Rekruitmen penduduk
China di luar negeri cenderung
dapat mengamankan dan merupakan
metode yang efektif dalam melakukan
counter spionase terhadap negara lain.
Organisasi
MSS
didukung
oleh biro-biro yang menjadi mesin
penggerak organisasi, sebagai berikut:
a. Biro Pertama (Dalam Negeri).
Biro ini hampir sama dengan Biro
Umum Pertama KGB Rusia, yang
bertanggung jawab mengurusi masalah
dalam negeri, antara lain mencakup
perekrutan orang yang mempunyai
koneksi di luar negeri dan orang-orang
yang akan berpergian ke luar negeri,
baik untuk belajar, usaha, berwisata

atau tujuan lainnya. Biro ini berfungsi
mempercepat pengajuan dokumen
ke luar (exit document), jika terjadi
masalah atau kesulitan dengan agensi
lain. Fungsi biro ini juga memberikan
kompensasi
atas
pengumpulan
informasi dan bertanggung jawab
menerima agen rahasia China dari luar
negeri yang kembali ke China setiap
beberapa tahun sekali, guna menemui
atasan-atasan mereka.
b. Biro Kedua(Luar Negeri).
Biro ini bertanggung jawab atas
kegiatan dan operasi di luar negeri,
termasuk pengiriman agen rahasia
ke luar negeri dengan menggunakan
penyamaran.
c. Biro Ketiga (Hongkong,
Macau dan Taiwan).
Biro ini
cakupan wilayah tugasnya meliputi
wilayah Hongkong, Macau, dan
Taiwan. Aktifitas utamanya mencakup
perekrutan
orang-orang
yang
mempunyai koneksi dengan wilayah
seputar Hongkong, Macau dan Taiwan,
mengurus kegiatan/operasi para agen
dan ketika mereka kembali pulang
ke China daratan untuk kepentingan
pelaporan, penugasan dan liburan.
Biro ini menerima, menganalisis
dan melaporkan informasi intelijen
tingkat tinggi yang dikumpulkan di
wilayah-wilayah tanggung jawabnya
dan memberi mereka pengarahan
perihal jenis informasi intelijen yang
dibutuhkan.
d. Biro
Keempat
(Bidang
Teknologi).
Biro ini berfungsi
mengkaji
dan
mengembangkan
kegiatan maupun operasi penggalangan
informasi intelijen dan teknikteknik untuk mengcounter kegiatan
intelijen musuh. Kegiatan biro ini
antara lain melakukan penyadapan
telepon, kegiatan pengambilan foto,
perekaman, melakukan komunikasi
dan mengirimkan informasi intelijen.
e. Biro
Kelima
(Intelijen
Wilayah/Lokal). Biro ini bertanggung
jawab
memberikan
pengarahan
dan mengkoordinasikan pekerjaan
departemen-departemen dan biro-biro
dalam negeri Kementerian Keamanan
Negara pada tingkat provinsi dan
kotamadya.
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f. Biro
Keenam
(Kontra
Intelijen).Tugas
utama
counter
intelligence China adalah memberantas
organisasi pro demokrasi China di luar
negeri. Prioritas penyelidikan termasuk
konsorsium barat yang berinvestasi di
China yang dicurigai terlibat dalam
upaya revolusi damai di China.
Titik berat pekerjaan biro ini lebih
melakukan kegiatan pendidikan dasar
tentang keamanan dan pengintaian,
melakukan pelaporan atas orang-orang
serta kegiatan-kegiatan yang dianggap
mencurigakan.
g. Biro Ketujuh (Sirkulasi/
Laporan). Biro ini bertanggung
jawab memeriksa, memverifikasi,
mempersiapkan dan menulis laporan
informasi intelijen serta beberapa
laporan rahasia khusus (special
classified
reports)
berdasarkan
informasi intelijen dari tangan pertama
baik dari sumber terbuka maupun
sumber rahasia. Dibutuhkan sense
of art yang tinggi terutama dalam
menentukan berita mana yang harus
diedarkan dan tidak.
h. Biro Kedelapan (Penelitian).
Biro ini dibagi menjadi 10 instansi
penelitian yang mengkhususkan
penelitian hubungan internasional
secara umum dan perekonomian global.
Biro ini merupakan salah satu lembaga
penelitian hubungan internasional
yang memiliki lebih dari 500 peneliti.
Adapun fokus negara yang diteliti
Gedung Kantor Badan Intelijen
China Ministry of State Security
(MSS)
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antara lain Amerika Serikat, Rusia,
Eropa Timur, Eropa Barat, Timur
Tengah, Jepang, Asia, Afrika dan
Amerika Latin. Salah satu dari tugas
pokoknya adalah mengumpulkan
informasi dari sumber terbuka. Misi
lainnya dari biro ini adalah melakukan
kompilasi dari penerbitan-penerbitan
yang dikirimkan ke unit-unit di tingkat
provinsi, angkatan darat dan tingkat
menteri.
i. Biro
Kesembilan
(Anti
Pembelotan, Kontra Spionase dan
Kontra Pengawasan).
Biro yang
memiliki kewenangan dan bertugas
mengcounter upaya badan intelijen
asing untuk merekrut personel dari
Kementerian Keamanan Negara dan
para kader dari institusi China di luar
negeri. Biro ini juga mengcounter
upaya mata-mata, penyadapan telepon
dan infiltrasi badan intelijen asing
terhadap kedutaan dan konsulat
China.
j. Biro
Kesepuluh
(Ilmu
Pengetahuan
dan
Informasi
Teknologi). Yaitu biro dibidang Ilmu
Pengetahuan dan Informasi Teknologi,
memfokuskan diri pada pengumpulan
informasi rahasia yang berkaitan
dengan ekonomi, ilmu pengetahuan
dan teknologi.
k. B i r o
Kesebelas
(Analisis
Komputer

dan Elektronik). Biro ini Biro Bidang
Komputer Elektronik yang tugasnya
menganalisis informasi intelijen
yang dikumpulkan secara elektronik
berbasis komputer dan bertugas
mengoperasikan jaringan komputer
dari Kementerian Keamanan Negara.
Biro ini juga bertugas menghimpun
informasi tentang sistem elektronik
dari barat, melindungi sistem informasi
dinas rahasia China dan serangan
badan-badan intelijen negara lain.
l. Biro Keduabelas (Kerjasama
Intelijen Luar Negeri). Biro ini
menyelenggarakan kerjasama di
bidang intelijen dengan badan intelijen
negara lain.
m. Biro Ketigabelas (Personel
dan
Pendidikan/Latihan).
Guna
meningkatkan
kemampuan
dan
pengetahuan
personel
intelijen
(MSS), maka biro ini bertugas
menyelenggarakan
pendidikan
dan latihan secara rutin terhadap
personel baru sebelum ditugaskan
atau peningkatan skill personel lama
yang akan melaksanakan tugas-tugas
khusus.
n. Biro Keempatbelas (bidang
Supervisi/Audit). Biro ini bertugas
melakukan pengkajian atas setiap
kegiatan/operasi yang dilakukan
meliputi prosedur dan metode yang
diterapkan dengan tujuan untuk
mengevaluasi efisiensi dan efektivitas
dari kegiatan/operasi tersebut. Juga
memberikan supervisi agar kegiatan
terlaksana sesuai harapan organisasi.
***
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eperti diketahui, konflik
yang berkepanjangan di
wilayah Lebanon, telah
melahirkan dikeluarkannya
Resolusi Dewan Keamanan
PBB tahun 2004 (UNSCR
1559). Dalam Resolusi tersebut
disepakati untuk mengakhiri konflik
dengan melucuti senjata yang berada
di milisi-milisi perlawanan dan
menarik mundur pasukan Israel dari
wilayah Lebanon. Tetapi konflik tetap
tidak bisa dihentikan sehingga untuk
kedua kalinya Dewan Keamanan
PBB mengeluarkan Resolusi tahun
2006 (UNSCR 1701). Untuk menjaga
proses perdamaian di wilayah Lebanon
maka PBB memberikan kuasa kepada
UNIFIL (United Nation Interim Force
in Lebanon), untuk menjalankan
Mandat UNSCR 1701.
Keberadaan
UNIFIL
ini
cukup penting dalam membantu
masyarakat Lebanon baik dalam
bidang sosial kesejahteraan maupun
keamanan
nasional.
Sedangkan
untuk mengetahui tingkat persepsi
dan penilaian masyarakat serta
melakukan propaganda terhadap

Area Operasi Unifil
di Lebanon Selatan
yang menjadi
tanggung jawab
MCOU dalam
melakukan kegiatan
kunjungan

peran UNIFIL maka
dibutuhkan
suatu
satuan yang mampu
melaksanakan
interaksi
dengan
masyarakat
dengan
melakukan
komunikasi
langsung
terhadap
masyarakat atau yang dikenal dengan
istilah “Outreach” atau yang biasa
dikenal “komunikasi tatap muka
(face to face communication)”. Untuk
mewujudkan hal inilah, maka UNIFIL
membentuk unit kecil yang diberi
nama MCOU (Military Community
Outreach Unit).
Tugas pokok MCOU adalah
melaksanakan kegiatan interaksi
dengan
masyarakat
melalui
komunikasi tatap muka yang bertujuan
untuk mempengaruhi dan membentuk
persepsi,

tingkah laku dan kebiasaan-kebiasaan
tertentu masyarakat dan sasaran
komunikan/TAs (Target Audiences)
yang telah ditentukan dalam rangka
membantu tugas-tugas UNIFIL sesuai
UNSCR 1701, khususnya dalam hal
meningkatkan peran LAF sebagai
komponen utama dalam menjaga
stabilitas keamanan Lebanon serta
efektifitas
keberadaan
UNIFIL.
Untuk Objek sasaran atau dalam
istilah Outreach Operation adalah
Target Audiences (Tas) seperti yang
tercantum dalam Standart Operation
Procedure of Integrated Outreach
Operation adalah masyarakat Lebanon,
tokoh masyarakat (local leader)dan
tokoh agama.
Dalam pelaksanaannya, tugas
tersebut direalisasikan dengan
melakukan kegiatan penilaian
terhadap sasaran (TAs) dan
menganalisa sikap, keyakinan,
kerentanan, dan kerawanan
yang berkembang di lingkungan
masyarakat melalui sarana
komunikasi tatap muka (Face to
Face).Adapun bagian unit dari
MCOU yang bertanggungjawab
dalam melaksanakan tugas
dilapangan untuk mengambil
data persepsi dan melaksanakan
NO. 138 - JUNI 2013 MARINIR
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propaganda adalah TCOT (Tactical
Community Outreach Team).
Daerah operasi Tcot MCOU ini
adalah seluruh Area Operasi Unifil di
Lebanon Selatan, terbagi dalam dua
sektor yakni Sektor Barat (Sector West)
dan Sektor Timur (Sector East).Namun
dihadapkan dengan keterbatasan
jumlah personel serta efisiensi dan
efektifitas kerja, maka dilaksanakan
pembagian tugas dan tanggung jawab
terhadap personel yang tergabung
dalam TCOT. Untuk wilayah Sektor
Barat tugas dan tanggung jawab
diserahkan kepada personel TCOT
dari Italia, sedangkan untuk Sektor
Timur diserahkan kepada personel
TCOT dari Indonesia.
Masingmasing TCOT bertanggungjawab
untuk melaksanakan assessment
terhadap sasaran yang berada di
wilayahnya. Dimana setiap harinya
hasil assessment mereka dilaporkan ke
Markas Komando MCOU di Naqoura,
Lebanon Selatan dan selanjutnya akan
dianalisa sebagai bahan laporan dan
masukan bagi komando atasan (Force
Commander) selaku penanggungjawab
dan pimpinan tertinggi pelaksanaan
Integrated Outreach Operation.
Dari uraian diatas maka dapat
disimpulkan bahwa tugas
pokok MCOU adalah
bagaimana mengetahui dan
menilai serta membentuk
persepsi, tingkah laku
dan kebiasaan masyarakat
agar mereka mengetahui,
memahami serta menerima
kegiatan-kegiatan
yang
dilaksanakan
dibawah
UNIFIL sesuai dengan
Mandat Resolusi dewan
Keamanan PBB 1701
(UNSCR 1701). Sehingga
dapat tercipta stabilisasi di
wilayah Lebanon Selatan
dan
mengedepankan
LAF (Lebanese Armed
Forces) sebagai komponen
utama dalam pertahanan
dan keamanan Negara.
Dari tugas pokok
ini
MCOU Unifil memiliki
kewenangan
untuk
melakukan
berbagai
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aktivitas antara lain mempromosikan
kepatuhan terhadap resolusi DK
PBB Nomor 1701, mengembangkan
pengertian dan dukungan terhadap
segala kegiatan dan operasi UNIFIL,
mempertahankan dan meningkatkan
UNIFIL sebagai sumber informasi
yang terpercaya, turut serta dalam
mencegah terjadinya segala tindakan
bermusuhan
terhadap
UNIFIL,
kontra propaganda yang bermusuhan
dan misinformasi serta membangun
kepercayaan terhadap
LAF dan
Lembaga Pemerintah.
Secara umum, organisasi MCOU
ini terbagi dalam 4 unit yaitu Ops/
Plan, Target Audience Analysis
(TAA)/ Test & Evaluation (TE),
Produk Development Media
Centre (PDMC) dan Tactical
Community Outreach (TCOt).
Saat ini MCOU dibawah
pimpinan seorang Perwira
berpangkat Mayor dari Italia
dan wakilnya dari Indonesia
dengan komposisi personel,
Kedekatan tentara Indonesia
dengan anak-anak Lebanon
saat kunjungan ke sekolah

Indonesia 18 personel, Italia 6 personel
dan 6 civilian Language Assistant
(LA) dari Lebanon. Khusus untuk
Indonesia, komposisi kekuatannya
terdiri dari 15 personel TNI AD, 2
personel TNI AL dan 1 Personel TNI
AL. Dari 2 personel TNI AL, seorang
diantaranya adalah “wakil” dari Korps
Marinir yakni Serka Marinir M.
Syafrudin, SH, MH.
Sesuai dengan order yang diterima
dari Unifil, MCOU merupakan salah
satu unit yang merupakan “corong “
Unifil dalam menyampaikan “pesan
perdamaian” kepada warga di samping
untuk mengetahui tingkat persepsi
masyarakat terhadap keberadaan
Unifil.
Seperti yang disinggung di muka,
ujung tombak pelaksana tugas ini
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Salah satu aktifitas dalam
menyampaikan pesan
perdamaian
(atas)
Tim Tcot Italia dengan
maskot Blue Barrel saat
kunjungan ke sekolah
(bawah)

dibebankan kepada tim Community
Outreach MCOU yang terdiri dari dua
tim yakni Tcot A dari Italia dan Tcot B
dari Indonesia. Dalam pelaksanaannya,
Tim Tcot melaksanakan kunjungan ke
local leader yang berada di daerah
operasi Unifil mulai dari tingkat
Mayor (pejabat setingkat camat
yang membawahi beberapa desa)
dan Mukhtar (setingkat kepala desa).
Selain itu dalam beberapa kesempatan
dilakukan pula kunjungan-kunjungan
ke sejumlah sekolah yang bertujuan
mengenalkan keberadaan dan peran
Unifil kepada generasi muda Lebanon.
Tugas ini dilaksanakan tim Tcot secara
rutin tiga sampai empat kali dalam
seminggu dengan sasaran

yang berbeda.
Dalam setiap kunjungan
ini, tim Tcot didampingi
seorang Language Assistant
(LA) asli Lebanon yang
bertugas membantu proses
komunikasi antara Tim Tcot
dengan Local Leader maupun
Direktur Sekolah yang menjadi
sasaran kunjungan. Selain
LA, untuk menjaga keamanan
selama pelaksanaan tugas, tim
Tcot juga selalu didampingi
satu kelompok tentara LAF
(terdiri 3-4 orang).
Beberapa hal yang terkadang
menjadi permasalahan bagi tim
Tcot adalah ketika “dipaksa” untuk
melakukan kunjungan ke local leader
yang masuk dalam daerah yang
berkategori “daerah rawan” atau
daerah yang dicap masih kurang
simpatik dengan keberadaan Unifil.
Di daerah ini umumnya tim Tcot harus
bisa melakukan diplomasi dengan baik
dan lancar. Sebabnya tidak lain karena
banyaknya tuntutan dan klaim yang
harus dijawab dengan lugas dan tepat.
Sedangkan untuk daerah “hijau” di
mana local leader dan masyarakatnya
“welcome” terhadap keberadaan
Unifil maka tidak ada kendala

yang dihadapi tim Tcot MCOU ini
dalam menyampaikan “pesan-pesan
perdamaian” kepada warga.
Selain kunjungan ke pemimpin
lokal dan tokoh masyarakat di area
operasi Unifil, tim TCOt MCOU juga
melakukan kunjungan ke berbagai
sekolah. Dalam kunjungan sejumlah
sekolah ini, pesan yang kami sampaikan
dalam bentuk pengenalan mengenai
simbol-simbol UNIFIL,sebagian tugastugasnya serta pengenalan tentang
blue line. Khusus untuk pengenalan
Blue Line ini, MCOU UNIFIL
memiliki maskot yang diberi nama
“Mr Blue Barrel” yang terbuat dari
galon bekas air mineral, satu sebagai
kepala dan lainnya sebagai kaki yang
dihubungkan dengan badan terbuat
dari pralon, ditambah dengan sepasang
tangan. Maskot ini telah diakui dan
terpasang di sepanjang garis maya
“blue line” sepanjang garis perbatasan
Israel-Lebanon dengan bahan utama
drum bekas minyak dan besi.
Dalam setiap kegiatan kunjungan
ke sekolah yang cukup mengasyikan
bagi tim Tcot dan anak-anak Lebanon
ini, tim Tcot MCOU selalu membagikan
souvenir menarik untuk anak-anak
berupa 1 paket alat tulis seperti buku
tulis, buku gambar berstiker, pensil
warna, cat air, penghapus dan beberapa
“novelty items” lainnya seperti bola,
raket bulutangkis, topi, jam tangan dan
lainnya.
***

Foto Bersama Tim Community Outreach Indonesia
sebelum berkumjung ke sekolah
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B

rigade Infanteri-2 Marinir yang
berada di Cilandak Jakarta
Selatan dibawah Komando
Kolonel Marinir Endi Supardi
membawahi tiga Batalyon
Infanteri Marinir yaitu Yonif-2
Mar, Yonif-4 Mar dan Yonif-6 Mar.
Batalyon Infanteri-4 Marinir
dibentuk
16
Pebruari
1960
dengan
Komandan
Pertama
adalah Mayor KKO J Saminoe.
Yonif-4 Marinir juga dikenal
sebagai
“Candraca”.
Candraca
merupakan
senjata
peninggalan
jaman prasejarah logam dam
perunggu. Merupakan milik bangsa
Indonesia yang dapat ditemukan di
berbagai belahan bumi nusantara.
Dalam Hikayat Arjuna Sasrabahu
senjata ini dimiliki oleh dewata dari
khayangan swargaloka. Candraca
pernah digunakan oleh Batara Wisnu
saat ia menitis ke dalam tubuh
Prabu Arjuna Sasarabahu dalam
pertempuran mengalahkan Rahwana.
Senjata ini sangat efektif karena
bentuknya yang selaras dengan
gerakan menyerang dan menangkis.
Di medan tempur Yonif-4 Marinir
mempunyai tugas pokok melaksanakan
tugas-tugas
tempur,
mencari,
mendekati
dan
menghancurkan
musuh dengan tembakan dan gerakan
atau menangkis serangan musuh
dengan tembakan dan pertempuran
jarak dekat serta serangan balas,
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dalam rangka pelaksanaan operasi
pendaratan amfibi, operasi oleh satuan
tugas TNI AL dan atau tugas-tugas
operasi hankam lainnya. Disamping
tugas pokok tersebut, Yonif-4 Mar juga
harus memelihara, memantapkan dan
membina kemampuan serta kekuatan
markas batalyon dan kompi markas
serta kompi-kompi senapan melalui
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut memantapkan kemampuan dan
kondisi fisik, mental juang dan mental
tempur, profesionalisme serta disiplin
prajurit, memelihara dan meningkatkan
kemampuan yang sudah ada untuk
mendapatkan keberhasilan selama
berada di daerah penugasan, serta
melaksanakan konsolidasi kedalam
setelah kembali dari daerah penugasan.
SEJARAH SINGKAT
Didalam perkembangan KKO AL
maka dibentuklah Batalyon Infanteri
– 4 Marinir pada tanggal 09 April
1962 sesuai Skep Panglima KKO
No. 5401.3 tanggal 16 Pebruari 1960
berkedudukan di Ksatrian KKOAL Cilandak dibawah pimpinan
Komandan Batalyon Mayor KKO J.
Saminoe NRP. 710/P. Bulan Januari
1963, dalam rangka menunjang
penugasan pengawalan Kepala Negara
Batalyon-4 KKO AL ditambah dengan
Batalyon 1 KKO AL setelah melalui
seleksi
dibentuklah
Batalyon-4

KKO AL yang disempurnakan.
Penyempurnaan telah dilaksanakan,
sesuai surat keputusan Panglima
KKO No. 5451.2 tanggal 22 Pebruari
1963 Batalyon-4 KKO diserahkan
kepada
Resimen
Cakrabirawa
selanjutnya Batalyon-4 KKO disebut
Batalyon-2
Kawal
Kehormatan.
Sejarah terus berjalan, situasi
silih berganti, waktu itu tanggal 30
September 1965 meletuslah Tragedi
Nasional akibat G.30 S/PKI, maka
Batalyon-4 KKO berubah menjadi
Batalyon Kawal Kehormatan. Tugas
negara telah dilaksanakan dengan
baik tugas pengawalan kepala negara
selesai,berdasarkan
keputusan
Pangko No. 5401.20 tanggal 18
Maret 1966, selanjutnya Batalyon-4
KKO berubah menjadi Batalyon-4
Paramko. Kesatuan atas mengalami
perubahan, perkembangan mengarah
penyempurnaan
terbentuklah
Pasukan Komando Armada-2, dimana
Batalyon-4 Paramko didalamnya.
Situasi
berubah,
penugasan
bertambah. Organisasi menghendaki
peleburan
Pasukan
Komando
Armada-2, kemudian terbentuklah
Brigade-2 KKO AL pada tanggal 21
Pebruari 1970, Batalyon-4 Paramko
tetap didalamnya, dengan sebutan
Batalyon-4 Para. Penyempurnaan
dan kwalitas tempur bagi Korps
terutama personilnya pada akhir
tahun 1971 diadakan Regrouping,
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dimana Batalyon-4 Para
ditingkatkan
menjadi
Pasukan
Cadangan
Tempur
Taktis.
Berdasarkan Instruksi
Paskoarma No. Ins /
014 / VII / 1973 tentang
Re distribusi personil
dan material kesatuankesatuan Paskoarma yang
didektivikasikan
maka
Batalyon-4 Para menerima
penyerahan kompi Markas
Brigade-2, kompi-kompi
senapan dan peletonpeleton / seksi Bantuan Infanteri dari
Batalyon 6, serta menerima penuh BP
Senban Brigade-2, untuk selanjutnya
mengadakan seleksi pesonil guna
kebutuhan Paskoarma Daerah-3, Depo
Transit Pesonil TNI AL Jakarta serta
menyempurnakan TOP Batalyon-4

Para sendiri.
Berdasarkan
Instruksi Paskoarma No. Ins/ 23/
X / 1973 tanggal 31 Oktober 1973
maka nama Batalyon-4 Para berubah
menjadi Batalyon Parasutis Amfibi
yang disingkat Batalyon-4 Parafib.
Berdasarkan Surat Keputusan Dan
Kormar No. Skep/01/I/1977 tanggal
25 Januari 1977 pada tanggal
11 Maret 1977 Batalyon Para
Amfibi berubah menjadi
Marinir Infanteri-4 yang
disingkat MARIF- 4 dibawah
Pasmar-2. Penyempurnaan
berjalan terus, organisasi
menghendaki
perubahan
maka berdasarkan Skep Kasal
No. 19/IV/1979 tanggal 17
April 1979 dan telegram
Kormar No. 505/ Mar/ 0579
TWU : 1526.1145 diresmikan
Kolak/
Satlak
Kormar
yang baru dari Pasukan
Marinir Infanteri-4 menjadi
Batalyon Infanteri-4 Marinir
disingkat
Yonif-4
Mar.
PENUGASAN
Sejak berdirinya Yonif-4
Marinir selalu memberikan
kontribusi kepada bangsa
dan negara, baik penugasan
dalam
negeri
maupun
luar
negeri
.Penugasan
Operasi Pasmar -3 (atas)
Operasi Pasmar-5
(tengah)
Operasi Pasmar-9
(bawah)

–penugasan tersebut adalah
sebagai berikut Pam Pesta
Olahraga ASEAN GAMES
Jakarta (1962), Pengawalan
Kepala Negara Tahun
(1962, Ops Keamanan
G.30 S/ PKI (1965), Ops
Sapu Bersih II Kalbar
dalam rangka penumpasan
PGRS/
PA R A K U
Tahun (1967-1968), Pam
Pemilu (1971), Ikut Eskader
Ibarat (1973). Dalam
Operasi Seroja di Timor
Timur yaitu Satgas Pasmar
III (1976), Satgas Pasmar V ( 1976 s/
d1977), Satgas Pasmar VII (1976 s/d
1978), Satgas Pasmar VIII (1977 s/d
1978), Satgas Pasmar IX (1978 s/d
1979, Satgas Pasmar X (1978), Satgas
Kompi Trisila II (1980 s/d 1981),
Satgas Gada (1981 s/d 1983), Satgas
Tombak (1984 s/d 1985), Satgas Badik
(1984 s/d 1985), Satgas Keris (1985),
Satgas Rajawali I (1995), Satgas
Rajawali II (1996), Satgas Rajawali
III (1997). Di Bhumi Cendrawasih
Yonif-4 Marinir tergabung dalam
SATGAS TIMIKA IRIAN (1997).
Sementara itu Satgas Yonif-4
Marinir
yang dikirim
dalam
menangani Konflik di Tanah Serambi
Aceh adalah Satgas Rencong Sakti
XIV 2000
dipimpin oleh Letkol
Mar Faridz Washington, Satgas
Rencong Sakti XVII 2001 dipimpin
oleh Letkol Mar Guntur Icl, Satgas
Rencong Sakti XIX 2003 dipimpin
oleh Letkol Mar Yuniar Ludfi, Satgas
Rencong Sakti XXX 2005 dipimpin
oleh Letkol Mar Widodo Dwi .P.
Satgas lain yang juga dilaksanakan
oleh Candraca adalah SATGAS
AMBON (1999), SATGAS NATUNA
dari tahun 1986 sampai dengan tahun
2005 Yonif-4 Mar mengirim Satgas
Natuna sebanyak 16 Kali, SATGAS
AMBALAT Satgas Ambalat (Juni
2007 s/d Pebruari 2008), Satgas Pam
Puter (Maret 2010 s/d Oktober 2011).
Disamping itu, Yonif-4 Marinir
juga mendukung Penanganan Bencana
Alam seperti , Bencana Tsunami Aceh
2004, SATGAS PADANG GEMPA
(Januari 2007 s/d Agustus 2007),
Satgas Pam Puter (Juni 2008 s/d
NO.
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Beberapa Penugasan
Yonif-4 Marinir

THE BEST

Januari 2009), PRC PB Merapi 2010.
Sedangkan untuk penugasan ke
luar negeri yang pernah dilakukan
oleh Yonif-4 Marinir adalah SATGAS
LEBANON dari tahun 2006 s.d 2013
terlibat satgas sebanyak 7 kali, SATGAS
SOMALIA (20 April s/d 22 Mei 2011).
PRESTASI OLAH RAGA
Adapun prestasi Yonif-4 Marinir
dalam bidang olah raga baik umum
dan militer antara lain Juara I Lomba
Renang Militer Binsat Pasmar-2
2006, Juara I Lomba Gerak Jalan
Bogor Jakarta 2006, Juara III Lomba
Binsat Pasmar -2 2006, Juara II
Lomba Binsat Pasmar-2 .2007, Juara
IV Lomba Binsat Kormar 2007,
Juara I Lomba Ton Tangkas Tingkat
Kormar 2008, Juara I Pertandingan
Futsal Perwira Danpasmar - 2 2009,
Juara I Pertandingan Sepak Bola
Danpasmar – 2 Cup 2009, Juara III
Lomba Batalyon Tangguh Pasmar –
2 2010, Juara III Lomba Batalyon
Tangguh Tingkat Kormar 2010,
Juara I Pertandingan Sepak Bola
Danpasmar Cup
2011, Juara III
Pertandingan Sepak Bola Danpasmar
Cup 2011, Juara IV Lomba Batalyon
Tangguh Tingkat Kormar 2012.
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Tongkat
Komando
Yonif-4 Marinir saat ini
dipegang oleh
Letkol
Marinir Kresno Pratowo,
Alumni AAL th. 1996 atau
angkatan XLII. Disamping
tugas dan tanggung
jawabnya
sebagai
Danyonif-4 Mar, Letkol
Marinir Kresno Pratowo
juga sebagai Ketua
Harian PS TNI
AL dan Ketua
Affiliasi Olah
Raga
Bela
Diri Karate
Marinir/
Wilayah
Barat. Sehingga dengan

demikian aktivitas pembinaan fisik
prajurit Yonif-4 Marinir disamping
melaksanakan tugas kesehariannya,
juga menjadi sangat intensif untuk
melaksanakan olah raga sepak bola dan
utamanya beladiri karate. Diharapkan
dengan kegiatan olah raga tersebut akan
sangat mendukung dalam pembinaan
fisik dan profesionalisme prajurit.
Dalam melaksanakan tugas dan
kegiatan sehari-hari Yonif-4 Marinir
mempunyai motto, The “BEST”.
Adapun
kata
“BEST”
mempunyai
kepanjangan
yaitu Berani, Ekspresif, Setia
dan Terlatih. Menurut Letkol
Marinir Kresno Pratowo,
“Setelah
saya
menjabat di Yonif-4
Mar
saya
mempunyai
suatu
tekad
yang kuat dan
terobosan
dalam bentuk
m o t t o

KOMANDAN YONIF-4 MAR
1. Letkol KKO J. Saminoe
2. Mayor KKO Edy Hidrosin		
3. Kapten KKO Sugeng Sudarto		
4. Mayor KKO Winarto			
5. Mayor KKO Abdul Madjid 		
6. Letkol KKO Th. D. Pangabean		
7. Letkol KKO Sugeng Sudarto		
8 Letkol Mar Suwondo			
9. Mayor Mar Bornard Maruhum		
10.Mayor Mar Gafur Chalik		
11.Letkol Mar Ali Prawoto		
12.Letkol Mar Soegiharto		
13.Letkol Mar R. Djoko Kadarisman
14.Letkol Mar M. Mansjur Ch 		
15.Letkol Mar A. Rifa`I 			
16.Letkol Mar A. Mardiono		
17.Letkol Mar Nono Sampono		
18.Letkol Mar Kinkin Suroso
19.Letkol Mar Ikin Sodikin 		
20.Letkol Mar A. Faridz Washington
21.Letkol Mar Guntur Icl		
22.Letkol Mar Yuniar Ludfi		
23.Letkol Mar Widodo Dwi Purwanto
24.Letkol Mar I Wayan Ariwijaya
25.Letkol Mar Edy Prakoso
26.Letkol Mar Ali Bahar Saragih		
27.Letkol Mar Widodo			
28.Letkol Mar Fjh. Pasrdosi 		
29.Letkol Mar Hanifa			
30.Letkol Mar Kresno Pratowo 		

09-04-1962 S/D 16-08-1966
16-08-1966 S/D 12-03-1969
12-03-1969 S/D 01-07-1970
01-07-1970 S/D 23-09-1973
23-09-1972 S/D 17-05-1975
17-05-1975 S/D 22-10-1977
12-05-1976 S/D 22-10-1977
22-10-1977 S/D 30-06-1979
20-06-1979 S/D 19-05-1980
19-06-1984 S/D 08-07-1984
30-08-1982 S/D 19-06-1984
19-06-1986 S/D 08-07-1988
08-07-1984 S/D 21-07-1988
29-08-1990 S/D 22-08-1990
22-08-1990 S/D 22-02-1992
22-09-1992 S/D 1994
1994 S/D 1995
1995 S/D 1996
1996 S/D 1998
1998 S/D 2000
2000 S/D 2002
2002 S/D 2004
2004 S/D 2006
2006 S/D 2007
2007 S/D 2008
2008 S/D 2009
2009 S/D 2011
2011 S/D S/D 2012
2012 S/D 2013
2013 S/D Sekarang

PROFIL SATUAN
penyemangat untuk kemajuan
satuan yaitu THE BEST. THE
BEST itu memiliki arti yang
terbaik. Jadi obsesi saya dan
kemauan saya selaku Komandan
mengajak anak buah untuk
bersama-sama menjadi prajurit
yang terbaik dalam pengabdiannya
bagi satuan, Korps Marinir, TNI
maupun bangsa dan negara”.
Selanjutnya, “Disamping itu pula
saya membuat kepanjangan kata
ataupun makna yang berdiri sendiri
dari kata BEST tersebut adalah:
B….....BERANI
berarti
seorang prajurit harus mempunyai
keberanian dalam melaksanakan
tugas, baik pada tugas-tugas
tempur maupun tugas apapun
di dalam kedinasan/penugasan.
Seorang prajurit tidak boleh
mempunyai ketakutan yang berlebihan
atau keragu-raguan dalam bertindak,
melainkan harus menunjukkan sikap
dan sosok sebagai seorang prajurit
yang pemberani, ksatria dan bermental
baja dalam menghadapi musuh dalam
pertempuran, serta segala ancaman
atau tantangan di masa kini maupun
masa yang akan datang. Berani
dapat juga diwujudkan melalui sikap
berani dalam menyampaikan sebuah
pendapat, berani dalam menanggung
resiko pada kedinasan maupun
penugasan,
serta
bentuk-bentuk
keberanian lain yang bersifat positif
demi kemajuan organisasi. Ada sebuah
kata-kata bijak yang disampaikan oleh
Andrew Jackson (Presiden AS ke-7),
......“The most dangerous enemy in
the word is a timid and vacillating,
the most loyal friend only courage
and strong faith”.....yang memiliki
arti bahwa “Musuh yang paling
berbahaya di atas dunia ini adalah
penakut dan kebimbangan, teman
yang paling setia hanyalah keberanian
dan
keyakinan
yang
teguh”.
E…..…EKSPRESIF
berarti
bahwa prajurit-prajurit Candraca
harus memiliki inovatif yang tinggi,
serta
mampu
menyampaikan/
mengungkapkan ide atau gagasan
yang cemerlang demi kebaikan dan

Giat Latihan
Yonif-4 Marinir

jiwa korsa yang kuat di satuan.
“Bagi kami tidak ada batas untuk
kesetiaan”… Adalah salah satu
slogan di satuan yang sudah lama
tertulis di sektor kanan Batalyon,
tepatnya di tembok Kompi D,
Batalyon Infanteri 4 Marinir.

kemajuan satuan. Prajurit Candraca
dapat pula menciptakan kreativitas,
atau sebuah inovasi yang baru dari
hasil ide atau gagasan yang pada
awalnya seolah-olah tidak mungkin
dilakukan atau diwujudkan. Berkat
kerja keras dan kemauan yang tinggi
untuk menciptakan sebuah kreativitas
atau inovasi tersebut, maka hal itu
dapat diwujudkan dalam hasil yang
memuaskan. Terdapat sebuah kata
bijak yang dapat dijadikan inspirasi
dalam aktivitas di satuan, “Do
something, so we can make possibilities
instead
of
impossibilities”…
yang artinya bahwa “Lakukanlah
sesuatu, karena dengan demikian
kita dapat membuat kemungkinan
atas sesuatu yang tidak mungkin”.
S........SETIA berarti bentuk
kesetiaan dalam kedinasan yang
mengarah kepada wujud loyalitas.
Loyalitas atau kesetiaan dalam
pengabdian demi Korps Marinir adalah
di atas segala-segalanya. Bentuk
loyalitas yang diimplementasikan
dalam kedinasan prajurit,
tidak
hanya ditujukan kepada seorang
atasan, namun juga sesama prajurit
bahkan terhadap bawahan. Wujud
loyalitas itu mengisyaratkan sebagai
bentuk sikap saling menghormati,
menghargai antar sesama prajurit
sehingga
menumbuhkembangkan

T.........TERLATIH
berarti
mahir, terampil atau cakap dalam
kemampuan/skill sebagai prajurit
dalam
melaksanakan
tugas.
Dapat pula diidentikkan kepada
tingkat profesionalisme prajurit.
Prajurit Candraca harus memiliki
tingkat profesionalisme yang
tinggi yang dapat diandalkan sesuai
dengan tugasnya masing-masing.
Pembinaan latihan dengan metode
Blocking System diterapkan agar
dapat meningkatkan kemampuan
prajurit mulai pada tingkat individu,
kelompok, Regu, Pleton hingga
Kompi. Metode tersebut diterapkan
dengan penjadwalan kegiatan harian
di satuan bagi masing-masing Kompi
dengan materi yang berbeda serta
batas waktu 2 (dua) mingguan.
Masing-masing Kompi akan berganti
materi kegiatan disesuaikan dengan
jadwal waktu yang ditentukan.
Adapun materi-materi pokok bagi
perorangan seperti lari, renang dan
menembak menjadi kegiatan yang
utama pada jadwal harian. Sedangkan
materi kegiatan tingkat kelompok
hingga Kompi menyangkut taktiktaktik tempur yang ada dilatihkan
secara periodik melalui dril-dril taktis
dan teknis, yang dapat dilaksanakan
baik di basis maupun di luar ksatrian.
Kegiatan-kegiatan mingguan juga
dikombinasikan dengan agenda latihan
beladiri, Binpers dan Binroh guna
mewujudkan Prajurit Candraca yang
profesional, religius dan humanis.
( Mayor Marinir Sutrisno, S.Pd.
dan Serka Marinir Madi)
***
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O

todidak.
Kita sering
mendengar
kata
“
OTODIDAK “, terlebih lagi
dikaitkan dengan kalimat
kata-kata “ saya tidak belajar
dimana-mana, karena OTODIDAK lah
saya jadi bisa seperti ini…………….”
Itulah kalimat yang disampaikan
oleh ibu Juma’in istri dari Serma
Marinir
Juma’in……Ada
apa
dengan bu Juma’in……???
Saya mendapat
kesempatan
baik untuk bisa
bertemu
dengan
ibu jalasenastri yang
sukses menjalankan
wirausaha. Lagi-lagi
berawal dari kesulitan
ekonomi yang boleh
dikatakan
paspasan, gaji suami
yang
diberikan
kepada istri,
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yang untuk mencukupi kebutuhan
rumah tangga dengan anak 2 orang,
mulai dari sandang pangan…..
ternyata yaaaaaa…….tanggal 20
sudah tipis…..??? minta lagi dengan
pak Juma’in…….” saya tidak bisa
menambah lagi uang untuk kebutuhan
rumah tangga, apa yang saya beri…
ya..dicukup-cukupi….di iriiiiiittt…..
Wah apanya yang mau diirit…??
Wong ini saja sudah preeeessss….”.
” begitu kalimat yang pernah
diucapkan bapak kepada saya…, “
Memang terkadang urusan cukup tidak
cukupnya gaji bisa membuat ramenya
rumah tangga…..” saya mau
cari kemana..? mau hutang…
kan juga musti bayar…takut
juga saya hutang hanya
untuk urusan perut….”
Begitu papar bu Juma’in.
Dari sinilah bu. Juma’in
mulai putar otak, bagaimana
caranya mencari tambahan
biaya
u n t u k
mencukupi

kebutuhan rumahtangganya seharihari….. “ maksudnya biar panci didapur
tidak tengkurap setelah tanggal 20
begitu buuu…..” begitu canda nya
saya ke bu Jum’ain… dan dibalas
dengan tawanya yang rameee……….
Berawal dengan membuat “ hanya
kue pastel saja….. karena itu yang
cukup murah modalnya, baik bahan
dan alat-alatnya…” begitu ungkap
bu Juma’in “ lah bagaimana bu…

Produksi Kue yang
dikerjakan Ibu Jami’ah

JALASENASTRI
lah wong saya tidak
punya modal sama
sekali….”.
Lalu
bagaimana
ya..
sekarang
bisa
usahanya jadi sebesar
ini…?
Bahkan
omsetnya Rp. 20
– 25 juta perbulan,
dengan
karyawan
10 orang termasuk
sebagai
penjaga
t o k o . . . Wa a a a h h h
. . L u a a a a a r. . . . . . . .
biasa……”
Dari
tahun
2000
loh
bu….saya memulai
usaha
ini..”…….
Kemudian Serma
Mar Juma’in pada
tahun 2000 berangkat
SATGAS ke Ambon
selama 9 bulan, “
sedih bu… ditinggal
S AT G A S . . ? ? ? ! ! !
“ … saya bilang
seperti ini, “ ya..mau
tidak mau… kan
saya istri tentara…”,
tinggallah
ibu
Juma’in yang memiliki nama
lengkap INDRAWASIH, lahir 43
th yang lalu di kota Malang, mulai
mengisi kekosongan waktu selama
ditinggal
ditinggal
suami……
Dengan berbekal pengalaman
mendampinggi orang tua membuat
kue merupakan modal dasar hingga
saat ini ( tidak pakai kursus dimanamana loh…!! ) benar-benar belajar
sendiri…. Akhirnya ibu Juma’in
memulai lagi usahanya, bukan hanya
sekedar kue pastel, tapi kue-kue yang
lain lain juga…. Modalnya..??? “
ya itulah, jatah makan Pak Juma’in
dirumah… disisihkan sedikit demi
sedikit…..” sehingga selama 9 bulan
ditinggal SATGAS, berhasilah
ibu Juma’in membeli
perlengkapan
dan
memperbesar
usahanya… selain
menerima pesanan,
ibu Juma’in juga
membuka kios kue

Kunjungan ke dapur
produksi dan toko kue
Ibu Juma’in

di depan INDOMARET, lalu pindah
dengan memiliki rombong sendiri
dan menjualnya dipasar Porong
akhirnya sekarang sudah memiliki
Toko sendiri di pasar porong dengan
koleksi macam-macam kue terpajang
di etalase…. Tahun 2005 permintaan
pasar cukup rame ( maklum harga
kue berkisar sekitar Rp. 1700 - Rp.
4000,-… cukup terjangkau untuk
kalangan menengah kebawah ),
akhirnya ibu Juma’in memberanikan
diri pinjam modal ke Bank sebesar
20 juta, sebagai modal usaha…… “
Apakah ada jatuh bangunnya
dalam menjalankan usaha ini..…???
Iya… jatuh banget sih tidak… naik

banget juga tidak…. Landailandai saja…. Untung sedikit
yang penting usaha lancar, jadi
saya mempercayakan kualitas
kue-kuenya kepada konsumen,
dengan harga terjangkau dan
rasapun pas di lidah. Karena
kalau harga naik 100 atau 200
saja konsumen akan cari kue
yang lain…” begitu tuturnya dan
itu salah satu teknik manajemen
pemasaran saya….” Ungkapnya,
dalam 1 hari kue diproduksi
untuk ditaruh di toko dan untuk
memenuhi pemesanan, kue
kering bisa bertahan selama 2
hari sedangkan kue basah hanya
bertahan 1 hari “ maklum tidak
pake pengawet…” karena ini
kue untuk dilepas dipasaran,
jadi pengepakan pun hanya
menggunakan plastik, masuk
kotak klo ada pesanan….
tetapi
kalau
kue
lebaran
biasanya lansung pakai toples……
mmmm…. Yamiiii…. Sedap
juga ya, kue produksi I’IN BAKERY
yang
diambil
dari
namanya
INDRAWASIH, yang sekarang masih
menempati rumahnya Perum TNIAL Blok A26/27, Sugihwaras-Candi
Sidoarjo bersama 1 orang puterinya,
Indri Kartika Sari, 21 tahun yang
sekarang masih duduk di Fakultas
Kedokteran Unair semester VI,
Subahanallah… itulah profil dari ibu
Jalasenastri yang sukses….. berbekal
dari
segala hikmahnya kehidupan
( NY. MARKOS - Ketua Cabang-2,
KORCAB PASMAR-1 )
***
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JALASENASTRI KORMAR
IKUTI CERAMAH PENDIDIKAN
REMAJA DAN NARKOBA

nggota Jalasenastri PG kormar mengikuti
kegiatan Ceramah Pendidikan Remaja
dan Ceramah Narkoba, HIV/AIDS yang
merupakan kegiatan HUT Jalasenastri ke-67
tahun 2013 di ruang pertemuan Gedung Gading
Marina, Kelapa Gading Jakarta Pusat.(30/4).
Ceramah
kesehatan
tersebut
juga
diisi
oleh
dr.
Lula
Kamal.

A

KORCAB PASMAR – 2

JUARA MELUKIS & MEWARNAI GAMBAR
Lia Eka Agustina istri dari Lettu Mar Kankan
Hendra berhasil menjadi Juara I dalam Lomba
Melukis Tingkat Ibu-Ibu dalam rangka
memperingati HUT Jalasenastri ke-67 Th. 2013, Ketua
Umum Jalasenastri Ibu Penny Marsetio menggelar lomba
melukis, menggambar dan mewarnai yang diikuti oleh
istri dan putra putri prajurit TNI AL di Mako Puspomal
Jl Kelapa Gading, Jakarta Utara , Selasa (23/04).
Pada lomba melukis tersebut di bagi menjadi 3 golongan
yaitu tingkat Taman Kanak – Kanak (TK), Sekolah
Dasar (SD) dan Ibu – ibu, dari hasil perlombaan tersebut
Korcab Pasmar – 2 Berhasil meraih Juara III tingkat
TK, Atas nama Cantika Zairah, Juara III tingkat SD atas
nama Marsanda Gita C.

Ny

***
***

150 IBU-IBU GABUNGAN JALASENASTRI KORPS MARINIR

IKUTI LOMBA MERIAS ALIS REKOR MURI
ebanyak 150 Ibu-ibu
Gabungan Jalasenastri
Korps Marinir Wilayah
Timur
mengikuti
Lomba
merias alis bersama Wanita
TNI dan Istri TNI dengan
Viva Cosmetics dalam rangka
Hari Kartini Th.2013 di Panti
Armada Koarmatim Surabaya,
Jum’at (20/04).
Lomba merias alis yang
dibuka secara resmi oleh Ketua
Umum Jalasenastri Ibu Penny
Masrsetyo ini diikuti oleh 2415
wanita Indonesia dari Wanita
TNI Polri dan para istri TNI Polri
untuk memecahkan rekor Muri sebagai
lomba rias alis dengan jumlah peserta
terbanyak.

S
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Dari 2415 peserta tersebut dipilih
30 pemenang dengan riasan terbaik
dan dari ke-30 pemenang tersebut
terpilih 5 pemenang sebagai best

of the best. Sedangkan dari
Gabungan Jalasenastri Korps
Marinir
Wilayah
Timur
terpilih 2 pemenang 30 besar
yaitu Ny. Freddy Ardianzah
dari Korcab Pasmar-1 dan Ny.
Syahrial dari Cabang 5 PG
Kormar (Kolatmar).
Di awal acara, Wakil
Gubernur Jawa Timur Bpk.
H. Syaifuloh (Gus Ipul)
hadir memberikan sambutan
dan mengucapkan Selamat
Hari Kartini kepada Wanita
Indonesia Khususnya para
Wanita TNI Polri dan Istri-istri TNI
Polri yang hadir disana.
***

JALASENASTRI

KETUA UMUM DHARMA PERTIWI

KUNJUNGI MAKO BRIGIF-3 MARINIR
etua Umum Dharma Pertiwi
Ny.Tetty Agus Suhartono
melaksanakan
kunjungan
kerja ke Mako Brigade Infanteri-3
Marinir (Brigif-3 Mar) di Jalan Way
Ratai Piabung, Kecamatan
Padang Cermin, Kabupaten
Pesawaran
Provinsi
Lampung, Kamis (7/3)
Dalam kunjungan kerja
tersebut Ketua Umum
Dharma Pertiwi Ny. Tetty
Agus Suhartono beserta
rombongan
disambut
langsung oleh Ketua Umum
Gabungan
Jalasenastri
Korps Marinir Ny. Medi
Astuti Faridz Washington,
didampingi
Komandan

K

Brigade Infanteri-3 Marinir Kolonel
Marinir Hardimo beserta Ketua
Korcab-7 Gabungan Jalasenastri
Korps Marinir, Wadanbrigif dan Para
Perwira Staf Brigif-3 Mar, Danyonif-7

KETUA GABUNGAN
JALASENASTRI KORMAR
RESMIKAN GEDUNG JALASENASTRI
KORCAB-7
etua Gabungan Jalasenasteri Korps Marinir Ny.
Medi Astuti Faridz Washington meresmikan
Gedung Cabang-7 Gabungan Jalasenasteri Korps
Marinir di Mako Brigif-3 Mar Jalan Raya Way Ratai
Piabung Padang Cermin Pesawaran Lampung, Rabu (6/3)
Acara peresmian tersebut bersamaan dengan
rangkaian kunjungan kerja Komandan Korps Marinir
beserta rombongan di Mako Brigif-3 Marinir. Usai
peresmian Gedung Cabang-7 Gabungan Jalasenasteri
Korps Marinir dilanjutkan dengan kegiatan bhakti
sosial berupa pengobatan gratis, sunatan massal
serta tatap muka dan ramah tamah bersama dengan
seluruh anggota Brigif-3 Marinir beserta keluarga.

K

***

Mar, Danyonif-8 Mar, Danyonif-9
Mar, serta seluruh pengurus Korcab-7
Gabungan Jalasenastri Korps Marinir.
Pada kunjungan kerja dalam
rangka HUT ke-49 Dharma Pertiwi
Tahun 2013. Ketua Umum Dharma
Pertiwi
beserta
rombongan
berkesempatan mengelilingi Mako
Brigif-3 Mar dengan mengunakan
Tank Amfibi dan dilanjutkan
meninjau kegiatan bhakti sosial
yang
diselenggarakan
oleh
Brigif-3 Marinir. Di kegiatan ini
Ketua Umum Dharma Pertiwi
memberikan bantuan berupa
peralatan olah raga dan bingkisan
kepada anggota yang sakit.
***

PENGESAHAN PROGRAM KERJA
PENGURUS KORCAB PASMAR-2
etua Korcab Pasmar-2 Gabungan Jalasenastri
Korps Marinir Ny. Buyung Lalana memimpin
rapat pengesahan Program Kerja Pengurus
Korcab Pasmar-2 tahun 2013 di kantor Korcab Pasmar-2,
Jalan Usman No.11 Komplek Marinir Cilandak, Jakarta
Selatan, Senin (15/4).
Rapat tersebut membahas mengenai rancangan program
kerja dan anggaran, guna menjadi pedoman bagi pengurus
Korcab Pasmar-2 dalam melaksanakan program kerja
dan anggaran tahun 2013.
Hadir pada acara tersebut Perwira pendamping Kapten
Marinir Soni Mahendra, Para Ketua Cabang Korcab
Pasmar-2, serta seluruh pengurus Korcab Pasma-2.

K
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OPINI MILITER

Oleh : Letkol Marinir Nur Hidayat

B

anyak yang berpendapat, doktrin
operasi amfibi dengan mengacu
pada masa Perang Dunia II,
sudah terlalu kuno dan tertinggal.
Sehingga saat ini banyak
pemikiran untuk membuat perubahan
dan kemajuan dalam doktrin operasi
amfibi. Perubahan-perubahan tersebut
dapat efektif apabila ditunjang dengan
teknologi yang tepat. Penerapan
teknologi-teknologi
tersebut
dalam kegiatan militer dan
dikembangkan secara cepat,
merupakan
wujud
RMA
(Revolution in Military Affairs).
RMAmerupakan perubahan
cepat yang terkait dengan
Militer, di mana dewasa ini telah
menjadi pusat perhatian negaranegara didunia sejalan dengan
perubahan dan perkembangan
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi. Dengan RMA,
perubahan,
pengembangan
dan penerapan doktrin militer
dengan berlandaskan pada
teknologi dan dilakukan secara
cepat. Dalam 2 sampai 3 dekade
terakhir kemajuan teknologi informasi
berkembang sangat cepat. Kemajuan
teknologi
informasi
ini
telah
memberikan pengaruh yang sangat
besar terhadap teknologi militer, konsep
operasi, pengorganisasian, doktrin
dan strategi militer. Hal tersebutlah
yang mendorong munculnya RMA.
Bagaimana mewujudkan RMA di
Marinir? Marilah kita lihat salah satu
operasi yang menjadi ciri khas Marinir
sebagai Pasukan Pendarat, yaitu operasi
amfibi. Ada beberapa macam operasi
amfibi. Di Amerika operasi amfibi
terbagi 4, yaitu : serangan amfibi,
raid amfibi, pengunduran amfibi dan

40

MARINIR NO. 138 - JUNI 2013

demontrasi amfibi. Sedangkan di
Austaralia ada 5 jenis, yaitu ditambah
dengan operasi amfibi dalam kegiatan
kemanusiaan.Sedangkan
di TNI
AL, operasi amfibi ada 2 jenis, yaitu
serangan amfibi dan raid amfibi, dan
terdapat operasi operasi lain yang
menggunakan tehnik operasi amfibi
yaitu : pendaratan khusus, demontrasi
amfibi dan pengunduran amfibi.
Dalam serangan amfibi, banyak
Perwira Marinir memiliki berbagai ide
brilian untuk memberikan kemajuan
dalam doktrin operasi amfibi. Sebagai

contoh dalam hal proses perencanaan,
dari proses perencanaan sebelas
langkah, selanjutnya menjadi enam
langkah dan kini menjadi empat belas
langkah. Dalam proses perencanaan
enam langkah, perencanaan dapat
dibuat secara cepat bahkan dapat
dibuat pada saat Kapal-kapal perang
dan Pasrat menuju ke daerah sasaran
amfibi. Tentunya hal ini sangat efektif
sehingga proses perencanaan menjadi
semakin cepat, fleksibel dapat dilakukan
di mana saja, dan menghasilkan
perencanaan yang lebih baik dari
doktrin sebelumnya. Tetapi hal tersebut
belum pernah berhasil diterapkan.
Demikian pula halnya pada operasi
amfibi dalam perencanaan Latgab

TNI, apakah setiap melaksanakan
perencanaan kita harus selalu
berakumpul di suatu titik, apakah
dalam situasi perang sebenarnya
pada era saat ini, dalam perencanaan
para komandan dari berbagai unsur
dan berbagai tempat harus bertemu
dulu untuk menyusun rencana.
Tentunya diharapkan tidak demikian,
diharapkan proses perencanaan lebih
efektif dan lebih fleksibel tanpa harus
berkumpul di suatu tempat serta
adanya akses informasi
intelijen
yang lancar dan up to date sehingga
hasil perencanaan lebih baik dari
sebelumnya. Masalahnya adalah,
untuk melakukan hal tersebut
menggunakan sarana teknologi apa?
Pada tahap serbuan dengan
menggunakan manuver Ship to
Object Movement (STOM) / gerakan
dari kapal langsung menuju ke
sasaran, di mana pasukan pendarat
meluncur dari kapal menggunakan
sarana pendarat didaratkan tidak di
pantai pendaratan, tetapi langsung
ke sasaran. Terlihat sederhana dan
mudah, tetapi apabila dicermati
maka akan didapatkan beberapa
permasalahan yang perlu diatasi,
yaitu di mana dengan GKK pendataan
tiap gelombang penyerang yang
mendarat, Perwira pengendali pusat
(Padalpus) dan Perwira logistik taktis
(Palogtak) dapat melihat dari nomor
sekoci yang ditancapkan di pasang
tertinggi, maka pada STOM tidak
bisa lagi pendataan tiap gelombang
dengan melihat nomor sekoci yang
ditancapkan, karena sarana pendarat
tidak berhenti di pantai pendaratan
untuk menurunkan pasukan pendarat.
Penerapan RMA dalam operasi
amfibi dapat mengatasi permasalahan
tersebut. Di bawah ini dibahas secara
singkat penerapan RMA pada tahap
perencanaan dan Serbuan, dari 5

OPINI MILITER
tahap operasi amfibi (Perencanaan,
Embarkasi, Latihan umum, Gerakan
menuju sasaran, dan Serbuan) yang ada.
1. Pada tahap Perencanaan.
Dengan menerapkan RMA maka para
komandan satuan dan staf yang
terlibat dalam perencanaan
tidak harus berkumpul ke satu
titik tempat, karena hal ini
akan membuat perencaan tidak
efektif dan lambat. Untuk itu
diperlukan teknologi informasi.
Teknologi informasi yang
digunakan berupa : komunikasi
video (video conference),
transfer
data
komputer,
papan tulis layar komputer
yang
saling
berinteraksi
(Whiteboard
sharing)
program
game tempur dan sistem pengintaian
(surveilance), yang kesemuanya dapat
dijadikan satu dalam satu komputer
dan
saling
terhubung
dengan
komputer lainnya (network system)
Pada Prosrenfib 11 langkah masih
belum banyak dibutuhkan teknologi
informasi, karena dalam doktrin
tersebut, setiap rapat dilaksanakan
dengan
bertemu
langsung.
Pada Prosrenfib 6 langkah yang
mengacu pada buku Naskah Sementara
Operasi Amfibi di Indonesia, Skep
Kasal, Nomor Skep/1153/IV/2005
serta dengan melihat penjelasan secara
rinci pada buku Joint Publication
3-02, Joint Doctrine For Amphibious
Operations
maka
ditegaskan
bahwa dalam proses perencanaan
ini
menggunakan
teknologi
informasi berupa salah satunya
adalah teknologi video conference.
Begitupun
pengambilan
keputusan 14 langkah yang mengacu
pada Peraturan Panglima TNI
Nomor Perpang/15/IV/ 2008 tentang
Pengambilan Keputusan di mana
ditekankan juga tentang penggunaan
teknologi informasi sehingga doktrin
baru ini menjadi lebih efektif.
2. Manuver pada tahap serbuan
pada serangan amfibi, kita mengenal
manuver Ship to shore movement atau
gerakan kapal ke pantai (GKK), dalam
perkembangannya terdapat manuver
ship to object movement (STOM)
atau gerakan dari kapal ke sasaran, di

mana unsur penyerang Pasrat yang
mendarat tidak lagi bergerak dari
kapal-kapal angkut dan didaratkan/
diturunkan di pantai pendaratan,
tetapi lansung menuju ke sasaran yang

telah ditentukan. Sehingga saat ini,
dalam pendaratan sebagian perwira
berpendapat nomor sekoci sudah
tidak diperlukan untuk ditancapkan
di batas pasang tertinggi, karena
pasukan tidak didaratkan di pantai.
Apakah cukup demikian?, disinilah
kita perlu memahami bahwa operasi
amfibi tidak sesederhana itu, karena
pada saat mendarat, Padalpus (Perwira
Pengendali Pusat) dan Palogtak
(perwira logistik taktis) yang berada
di kapal awas utama di Garis awal
harus memantau nomor sekoci berapa
dan unsur apa yang didaratkan serta
apakah berhasil mendarat. Selama
ini Palogtak mengetahui hal tersebut
dengan memperhatikan nomor sekoci

yang berhasil ditancapkan di pantai
pendaratan. Data tersebut tentunya
sangat penting bagi seorang Komandan
untuk
mengetahui
keberhasilan
pendaratan tiap gelombang dan

berfikir cepat untuk mengambil
tindakan taktis yang diperlukan.
Dalam sejarah operasi amfibi, maka
pendaratan tidaklah mudah, seperti
apa yang terjadi dengan pendaratan
di Iwojima dan Normandia. Oleh
karena itu untuk dapat menerapkan
manuver STOM secara efektif dan
tanpa menancapkan nomor sekoci di
pantai pendaratan, maka diperlukan
teknologi tertentu untuk dapat
memantau setiap unsur yang mendarat.
Dalam hal ini maka teknologi
yang diperlukan adalah teknologi GPS
Tracking yang merupakan alat untuk
penentu dan pelacak posisi. Alat ini
perlu dipasang di setiap ranpur dan
sarana pendarat yang digunakan serta
terpasang juga di setiap alat komunikasi
unsur Pasrat. Dengan demikian
dapat diketahui apakah unsur-unsur
Pasrat berhasil mendarat serta dapat
diketahui kemajuan gerakan dan posisi
dari setiap unsur. Data posisi dari GPS
Tracking ini harus terhubung dengan
komputer yang ada di Pusat Komando
Pasrat serta terhubung pula dengan
komputer jinjing berupa Tablet PC
(Ipad dan sejenisnya) yang dipegang
oleh Danpasrat, Padalpus dan Palogtak,
bahkan oleh Komandan satuan bawah.
Hal-hal tersebut di atas pada
dasarnya dapat dilaksanakan, karena
di negara-negara maju, hal tersebut
sudah umum digunakan. Sedangkan
di Indonesia, khususnya di Marinir,
pada tahun 2012 hal tersebut pernah
diujicobakan dan dilaksanakan di
Kodikmar oleh tim yang dibentuk
oleh Kolonel Marinir Hasanudin
selaku Dankodikmar pada saat itu.
Untuk dapat menyempurnakan konsep
doktrin Operasi Amfibi Pasrat dengan
menerapkan RMA berupa berbagai
macam teknologi informasi, banyak
yang berfikir akan memakan biaya
yang sangat besar, sulit dan rumit.
Sebenarnya tidak demikian, untuk
dapat menerapkan RMA modal utama
yang diperlukan adalah mindset
bahwa menerapkan RMA sangat
dibutuhkan dan tidak sulit, serta
tekad untuk mau menerapkan RMA.
***
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Oleh : Kapten Marinir Antoniradan

A

ir
merupakan
sumber
kehidupan, dimana mahluk
hidup akan mati tanpa adanya air.
Air yang bersih dan sehat serta
bebas terkontaminasi bakteri/kuman
dan partikel-partikel berbahaya tentulah
sangat dibutuhkan untuk menunjang
kelangsungan kehidupan manusia.
Sebuah alat canggih diciptakan untuk
menyaring air dalam waktu sekejap
sehingga langsung dapat diminum/
dikonsumsi tanpa perlu merasa
was-was bahwa air yang diminum
tersebut tercemar zat berbahaya. Alat
tersebut bernama Filter Air LifeStraw.
LifeStraw sangat ideal dimiliki
khususnya oleh militer dimana dalam
penugasan di wilayah pertempuran
adalah sangat mungkin sumber air
menjadi sasaran musuh. Juga untuk
keadaan darurat seperti banjir yang
dapat mengkontaminasi pasokan air
minum. LifeStraw ini juga cocok
untuk berkemah dan pejalan kaki yang
mungkin minum dari sungai atau danau
dan tidak yakin keamanan air, juga
bagus untuk bepergian ketika tidak ingin
bergantung pada kualitas air setempat.
Alat ini adalah filter air
pribadi paling canggih saat ini
yang sudah melalui standarisasi
EPA untuk Escherichia Coli dan
Ookista Cryptosporidium, standar
yang ketat untuk penyaringan air.

Fitur & Manfaat
• Ukuran kecil dan ramping
(panjang 9 inchi dan lebar 1
inchi)
• Filter 264 galon air (1000
liter)
• Menghapus 99,99999%
dari bakteri ditularkan
melalui air
(> LOG 7 reduksi)
• Menghapus 99,9% dari
parasit protozoa ditularkan
melalui air
(> LOG 3 reduksi)
• Mengurangi kekeruhan,
penyaringan turun ke 0,2
mikron
• Ultralight: beratnya hanya
2 ons
• Tidak mengandung
bahan kimia (dan BPA-free),
tidak menggunakan baterai, dapat
dibongkar pasang
• Air mengalir dengan lancar
• Mudah dibersihkan
• Sangat tahan lama
• Digunakan di seluruh dunia dalam
kondisi yang keras sejak tahun 2005
• Memenangkan penghargaan &
diakui secara internasional
• 1 tahun garansi pabrik
Kemampuan menyaring :
Alat ini secara luar biasa
mampu menyaring air hingga 0,2
mikron dalam ukuran. Berarti ini
menghapus hampir semua bakteri
(99,99999%) dan protozoa (99,9%)
dari air yang terkontaminasi, dan
mengurangi kekeruhan dengan
menyaring partikel hingga jernih.
Uji Coba Penggunaan

LifeStraw
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Bakteri dihapus meliputi:
•
•
•
•
•
•

Escherichia coli
Campylobacter
Vibrio cholerae
Pseudomonas aeruginosa
Shigella
Salmonella

Protozoa dihapus meliputi:
•
•
•

Giardia lamblia (“Beaver
Fever”)
Cryptosporidium parvum
Entamoeba histolytica

Cara menggunakan:
Penggunaan alat ini sangat mudah
oleh siapapun, masukkan ujung alat
LifeStraw ke dalam sumber air (gelas,
botol air, sungai, atau genangan) dan
langsung hisap melalui bagian atas.
***
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Oleh : Kls TTU Fredy Gunawan

X

M25 Counter Defilade
Target
Engagement
System adalah inovasi
senapan revolusioner milik
Amerika Serikat membuat
musuh hanya bisa berlari,
tapi sulit untuk bersembunyi.
Senapan dengan berat 12 pon, dan
panjang 29 inchi ini didesain oleh
Alliant Techsystems di Minnesota.
XM25 bisa mengatur amunisi
25 milimeter meledak di depan
atau di belakang target. Atau bisa
dibahasakan, peluru ini bisa diatur
menembus tembok, sebelum akhirnya
meledak dan menewaskan
target. Senapan yang diklaim
revolusioner ini juga berdaya
jangkau jauh, 2.300 kaki
atau delapan kali panjang
lapangan bola dan didukung
sistem Teropong senapan yang
menggunakan laser pengintai
untuk menentukan jarak yang
tepat untuk penyumbatan, setelah
itu tentara dapat menambahkan
atau mengurangi hingga 3 meter
dari jarak untuk memungkinkan
peluru untuk menghilangkan
penghalang dan meledak di
atas atau di samping target.

Contoh penembakan :
Sasaran di balik tembok (atas)
Sasaran bersembunyi di
Lubang/Sungai (bawah)

Pengguna menentukan sasaran,
memasang laser, yang sekaligus
menunjukkan jarak ke sasaran, dan
kemudian menarik pelatuk, katakanlah
jarak ke sasaran adalah 543 meter.
Maka ketika pelatuk ditarik, peluru
akan menghantam sasaran sejauh 543
meter, plus minus satu, dua, atau tiga
meter, Teknologi ini memungkinkan
tentara menembak anggota kelompok
perlawanan yang bersembunyi di
balik tembok atau di parit, tanpa harus
meminta bantuan dukungan udara.
“Kemampuan tersebut membuat
senjata ini istimewa, Senapan

Tombol menambahkan /mengurangi
pengatur jarak ledakan

ini tergolong sangat canggih.
Tapi
juga
mudah
dipelajari.
Dalam hitungan menit, seorang
serdadu
bisa
memakainya.
Bagaimana

cara

kerjanya?

Laser pelacak senjata itu akan
mencari tahu seberapa jauh musuh
itu berada, kemudian tentara akan
menambahkan/mengurangi
jarak
ledakan menggunakan tombol di dekat
pelatuk ketika itu laser pembaca jarak
akan menginfokan seberapa jauh kah
sasaran ke mikro chip yang berada
didalam amunisi. Ketika pelatuk
ditarik peluru bergerak meninggalkan
tongnya, saat itu sebuah chip
komputer di dalam proyektil akan
mengkomunikasikan sejauh mana
ia berjalan. Putaran peledak akan
membawa persis melewati dinding
dan peluru akan meledak dengan
kekuatan sebuah granat tangan di
atas lawan. Ini memungkinkan si
prajurit meledakkan proyektil itu
di depan, atau dibelakang target.
“Cara ini memungkinkan tentara
lebih akurat dan bisa mengirimkan
peluru berdaya ledak tinggi hanya
dalam waktu sekitar 5 detik.”
***
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S

Oleh : Bambang Koespramono

ejak eksistensinya pertama
kali mulai dikenal oleh
publik dalam bentuk
sasaran bergerak di
udara (aerial target
atau drone) hasil ciptaan
Archibald M Low (1915), pesawat
terbang tanpa awak alias UAV
(Unmanned Aerial Vehicle) terus
mengalami pengembangan di
dalam hal bidang pemakaian,
kemampuan operasi dan ukuran
dimensinya. Puluhan bahkan
ratusan tipe UAV telah dilansir
oleh belasan negara. Baik untuk
tujuan militer (pengintaian, pelacakan
hingga perburuan sasaran operasi)
maupun sipil (pemantauan kawasan
konservasi atau area yang mengalami
bencana alam, pengendalian huru
hara dan pengawasan kegiatan proyek
pembangunan di kawasan amat luas).
Pada umumnya, ukuran fisik
UAV terbilang cukup besar. Panjang
badannya berkisar 2 hingga 5 m.
Bahkan tipe tertentu (MQ-1B
Predator) panjangnya 8,2 m, jarak
rentang kedua ujung sayap 16,84 m
dan bisa mengusung rudal. Daya tahan
terbang UAV juga bervariasi. Dari
hanya beberapa jam hingga puluhan
jam. Belakangan, atas pertimbangan
taktis sejak paruh kedua dekade

1990-an ukuran fisik UAV direduksi.
Panjangnya tak lebih dari 2 m, rentang
sayap maksimal 1,5 m dan
bobot di bawah 5 kg
(contohnya
EMT

Aladin,
RQ-11
Raven dan LM450
UAS). Kelompok UAV
kecil ini disebut Mini-UAV dengan
jumlah tipe yang juga cukup banyak.
Klasifikasinya mulai dari MAV (Micro
Air Vehicle) yang bisa dioperasikan oleh
satu personel hingga ManPUAV (Man
Portable UAV) yang dikendalikan
oleh
tim
operator
kecil.

Scout VTOL MAV
Ragam MAV amat bervariasi.
Mulai dari yang masih bersayap
tetap (umpamanya Switchblade
dan LV580), sayap bergetar bak
serangga (disebut ornithopter,
misalnya MicroBat dan DragonFly)
hingga bersayap putar
dengan jumlah rotor 1
atau lebih (mampu tinggal
landas dan mendarat secara
Uji coba Scout

VTOL MAV

Perangkat /
Komponen

Scout VTOL MAV
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vertikal alias VTOL (Vertical Take Off
and Landing). Beberapa di antaranya
telah menyabet status battle proven
(teruji di medan tempur). Salah satu
contohnya adalah Scout VTOL
MAV. Dilihat dari wujudnya, MAV
lansiran Aeryon Labs, Kanada
(2009) ini sungguh unik. Betapa tidak.
Wahana udara ini layaknya helikopter
mini namun dengan jumlah rotor 4
unit. Sosoknya sedemikian kecil,
kompak dan mudah dioperasikan
serta
diklaim
pabrikannya
selaku mampu menangkap dan
memancarkan gambar (baik statis
maupun dinamis) beresolusi tinggi.
Perancangnya mendisain Scout
bisa dikendalikan hanya dengan
memakai perangkat komputer mini
berbasis sistem operasi mirip TabletPC. Bukan dengan panel yang
dilengkapi joy-stick seperti umumnya

TEKNOLOGI MILITER
pesawat mainan yang dikendalikan
gelombang radio. Alat pantau ini
begitu mudah dioperasikan hingga
calon operatornya tak butuh banyak
latihan. Cukup hanya diarahkan ke
titik lokasi yang dikehendaki sesuai
tampilan yang ada di layar monitor
sistem kendali model layar sentuh.
Untuk menjamin keselamatannya
di saat beraksi, maka dalam system
operasi Scout telah diintegrasikan
sistem ‘keamanan’ yang memantau
laju tiupan angin, daya listrik baterai
(sumber tenaga) plus jenis aksi apa
yang harus dilakukannya pada satu
kesempatan. Mulai dari terbang ke
sasaran atau pulang ke basis dengan
kecepatan tertentu, sontak mendarat
di satu lokasi hingga mengambang
(hover)
dan
berbelok
(split).
Untuk menjamin agar saat
beraksi ia tak mudah diganggu secara
elektronik (jamming) atau disadap data
perolehannya, maka semua kegiatan
komunikasi antara Scout dengan
operatornya berwujud digital dan
telah disandikan (encrypted). Kapasitas
angkut Scout 0,25 kg. Ruang kargonya
gampang dibongkar pasang untuk
menyesuaikan jenis misi yang akan
dilakoni. Jenis piranti intai elektrik
yang sanggup diusung Scout meliputi
: kamera video digital 5 megapixel,

kamera
berbasis
sinar Near-IR
(dengan remote sensing), kamera
lihat malam berbasis FLIR (Forward
Looking Infra Red) dan kamera
optical zoom berskala perbesaran 10
kali. Semua perangkat optik elektrik
ini dilengkapi stabilisator dan sistem
penyeimbang (gimbaled system).
Tujuannya untuk ‘mengimbangi’
gerakan wahana pengusungnya yang
acap harus bermanuver di udara.
Dan untuk mengelola data
hasil pantauan Scout, maka panel
kendalinya dibekali aneka perangkat
lunak (software). Utamanya adalah
tipe ZoomSnap (memungkinkan
operator memotret obyek dengan
hasil beresolusi tinggi), Live Maps
(peta dengan kondisi tepat waktu (real
time maps), memudahkan operator
menyasar wilayah
yang belum
pernah dipetakan) dan Follow Me
(memungkinkan operator menguntit

target yang
tengah bergerak
(baik pasukan maupun kendaraan).
Sedemikian canggih dan mudah
dioperasikannya Scout, membuat
wahana tak berawak ini
telah dipakai baik oleh
sejumlah pihak. Mulai
dari raksasa pengeboran
asal Inggris, British
Petroleum,
hingga
pasukan oposisi anti
Khaddafy yang bernaung
di
bawah
Dewan
Transisi Nasional Libya.

Black Hornet Nano
Belum lama ini,
konsorsium
Prox
Dynamics AS (Norwegia)
dan
Marlborough
Communications
Ltd.
(Inggris) telah melansir

MAV VTOL super mini yang
diberi nama Black Hornet Nano.
Sebegitu kecil MAV ini hingga bisa
diletakkan di ujung jari tangan. Para
perancangnya mengklaim jika barang
ciptaannya ini mampu ‘meliputi’
sasaran pada berukuran 10 cm x 2,5
cm. Berkat kecanggihan kamera
mikro milik Black Hornet Nano,
pasukan yang mengoperasikannya
bisa jauh lebih waspada akan kondisi
medan yang ada di hadapannya.
Sehingga resiko buruk bisa dihindari.
Setelah lolos dari serangkaian uji
coba tehnis yang tak bisa dibilang
enteng, Black Hornet Nano kini telah
diadopsi oleh Kementerian Pertahanan
Inggris. Satuan militer Britania Raya
yang beruntung kebagian piranti
intai super mini ini adalah British
Reconnaissance Force yang diterjunkan
di Palagan Afghanistan. Total 160 unit
Black Hornet Nano telah dipesan
Kementerian
Pertahanan
Inggris dengan nilai kontrak 20
juta Poundsterling.

Box : Spesifikasi Tehnis Scout
VTOL MAV
Diameter badan : 80 cm
Tinggi badan : 30 cm
Diameter rotor : 80 cm
Diameter propeller : 30 cm
Bobot total bermuatan : 1,4 kg
Bobot tinggal landas maks : 1,7 kg
Sumber tenaga : 4 unit motor listrik
dengan 4 baterai Litium Polonium
Kecepetan terbang : 50 km / jam
Kecepatan jelajah : 40 km / jam
Jangkauan jelajah : 3 km
Ketinggian terbang : 5 km di atas
permukaan laut atau 0,3 km di atas
perbukitan
Laju tanjak terbang : 2 m / detik
Laju angin bisa dilintasi : 80 km / jam
Temperatur operasional : -30°C hingga
+50°C.

***

Uji coba
Black Hornet Nano
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sEJARAH

D

engan
berhasilnya
direbut kembali kota
Padang sekitarnya dalam
Operasi 17 Agustus
oleh pasukan APRI,
ini mengakibatkan kedudukan
pihak
pemberontak
PRRI
semakin terdesak ke daerah
pedalaman dan memusatkan
dirinya di daerah Pasaman.
Pihak pemberontak memilih
daerah Pasaman sebagai daerah
pemusatannya karena daerah
tersebut merupakan daerah yang
kaya terutama bahan makanan
sehingga demikian dapat diharapkan
daerah tersebut bisa memberikan
pasokan perbekalan untuk seluruh
pasukan pemberontak, disamping
itu juga akan mempertahankan Air
Bangis yang merupakan pintu untuk
mengadakan hubungan dengan luar
negeri.
Sesuai dengan rencana operasi
dari Kodam 17 Agustus yaitu untuk
mengadakan operasi pembersihan
terhadap sisa-sisa pemberontak di
daerah Pasaman, pasukan KKO-AL
pun telah turut mengambil bagian
dalam operasi tersebut berdasarkan
Surat Perintah Komandan KKO-AL
NO:125/RHS/KKO/1959, tanggal 22
April 1959.

Pendaratan
pasukan
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Persiapan
Pendaratan

Pasukan
KKO-AL
yang
mengambil bagian dalam operasi
tersebut
berkekuatan 1 kompi
diperkuat (KieADetap Pasko) dipimpin
oleh Mayor KKO Koesnaniwoto.
Adapun tugas yang diberikan kepada
Pasukan KKO AL adalah sebagai
berikut mengadakan pendaratan di
Air Bangis, mengadakan Operasi
pembersihan di daerah Pasaman dan
sekitarnya sampai dengan perbatasan
Tapanuli dan menormalisir keadaan
daerah Pasaman dan sekitarnya.
Operasi Kurusetra ini merupakan
operasi gabungan antara kesatuankesatuan Angkatan Perang RI (APRI)
dimana telah digerakan satuan-satuan
dari AD, KKO-AL dan satuan-satuan
tempur AURI.

Pada bulan Mei
1959
dilaksanakan
pendaratan pasukan
di Air Bangis dengan
tanpa perlawanan dari
pemberontak. Selama
berlangsungnya
pendaratan pesawatpesawat terbangAURI
telah
memberikan
perlindungan sehingga
pendapatan dapat berhasil.
Dengan berhasilnya Air Bangis
diduduki oleh satuan-satuan APRI ini
menjadikan kedudukan pemberontak
menjadi terpecah-pecah menjadi
kesatuan-kesatuan
kecil
dengan
membentuk daerah-daerah kantong
dan sebagian lagi melarikan diri ke
arah Pasaman. Dalam keadaan yang
sedemikian itu pasukan KKO AL
terus melakukan pengejaran dengan
melancarkan operasi yang tidak ada
putus-putusnya dan tidak memberikan
kesempatan
kepada pemberontak
untuk bernafas.
Selama operasi pembersihan tahaf
pertama ini pasukan KKO-AL tidak
pernah mendapatkan perlawan dari

sEJARAH

Pengejaran Kawanan
Pemberontak PRRI
pihak pemberontak, walaupun ada,
itu hanya bersifat gangguan-gangguan
kecil saja dan dapat diselesaikan
oleh pasukan KKO-AL dalam waktu
sekejap saja. Ini membuktikan bahwa
moril dan semangat bertempur dari
pemberontak
yang
kebanyakan
terdiri dari caper-caper telah sangat
merosot sekali dan hanya keadaan
alamlah yang lebih banyak membantu
memberikan perlindungan kepada
pihak pemberontak.
Namun demikian pasukan KKOAL didalam melaksanakan operasi di
dalam medan yang sukar dilalui karena
banyaknya rintangan-rintangan alam
yang terdapat disitu, bukanlah suatu
masalah baru, karena setiap anggota
KKO-AL telah dilatih dan sudah
biasa menerobos rintangan alam
yang bagaimanapun juga, karena itu
didalam menghancurkan pertahanan
pemberontak di daerah Pasaman ini
pasukan KKO-AL dapat bergerak
dengan lincah dengan semangat
tempur yang tinggi.
Akhirnya secara berturut-turut
pertahanan-pertahanan pemberontak
yang terdapat di Talu dan sekitarnya
yaitu Bukit Jambek, Bukit Air Hangat,
Kampung Pinang dapat diduduki dan
dikuasai oleh pasukan KKO-AL.
Pada waktu operasi pembersihhan

di Talu dan sekitarnya telah terjadi
kontak senjata dengan pemberontak
yang dipimpin oleh Letnan PRRI
Yunani dimana dalam
dalam
pertempuran ini pemberontak dapat
dipukul mundur.
Selanjutnya pasukan KKO-AL
Bergerak menuju Muara Kiawi. Dalam
gerakan ke arah daerah ini tidak terjadi
pertempuran, ternyata pemberontak
sudah
menyingkir,
kemudian
dilakukan operasi pembersihan secara
terus menerus ke daerah Tinggam,
Cibadak dan Lubuk Sikaping. Di
dalam gerakan ke Cibadak telah
terjadi kontak senjata dengan pihak
pemberontak. Setelah dilakukan
pengejaran, pemberontak melarikan
diri ke arah perbatasan Tanapuli.
Selesai melakukan operasi-operasi
pembersihan di seluruh Pasaman
kedudukan pasukan KKO-AL sampai
dengan tanggal 28 Juli 1959, satu
pelton berada di Air Bangis, satu
peleton berada di Muara Kiawi, satu
regu berada di Sasak, satu kompi
(minus) berada di Talu dan sekitarnya.
Para pejabat (Dan Detap, Perwira
Operasi, Perwira Intel, Perwira PHB
dan Staff-4 dan lain-lain) berada di
Simpang Ampat.
Dengan didudukinya Pasaman dan
sekitarnya oleh pasukan-pasukan yang

tergabung didalam Operasi Kurusetra
ternyata pemberontak menggeser
kedudukannya ke arah Benjol dan
sebagian lagi terpencar dari kesatuan
induknya.
Dan yang lebih penting lagi
dengan dikuasainya Pasaman ini
berarti telah dapat mematikan harapan
pemberontak yang ingin menjadikan
daerah Pasaman sebagai sumber
perbekalan mereka selama melakukan
pemberontakan, dan akibat yang
lebih mendalam lagi ialah bertambah
merosotnya moril dan semangat
bertempur pemberontak.
Dengan
selesainya
pasukan
KKO-AL melakukan Operasi-operasi
untuk menghancurkan sarang-sarang
pemberontak di sepanjang Air Bangis,
Pasaman dan sekitarnya maka pada
tanggal 17 Agustus 1959 pasukan
KKO-AL dibebaskan tugas-tugasnya
dari tugas operasi ini selanjutnya
pasukan KKO-AL siap kembali ke
induk pasukannya.
( Serma Marinir Slamet Midut )
***
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Oleh : Mayor Marinir Sutrisno, S.Pd.

N

asi termasuk sumber karbohidrat
yang paling enak dibanding ubi,
jagung atau singkong. Makanya
tidak heran jika orang Indonesia
sangat tergantung dengan nasi.
Tapi sebenarnya mengurangi
makan nasi lebih banyak manfaatnya.
Jika rencana pemerintah membuat
program ‘Sehari Tanpa Nasi’ atau
‘One Day No Rice’ menuai pro kontra,
praktisi kesehatan justru melihat banyak
manfaatnya buat kesehatan rakyat. Tapi
memang diakui tidak mudah mengubah
pola pikir orang Indonesia yang sudah
ratusan tahun sangat tergantung pada
makan nasi. Sampai-sampai ada istilah
‘belum makan bila tak makan nasi’.

APA KEUNTUNGANNYA
MENGURANGI MAKAN
NASI?
Dr Phaidon L Toruan, MM, dokter
gizi dan pakar hidup sehat dari Jakarta
Anti-aging & Executive Fitness
Consultant menjelaskan salah satu
manfaat
mengganti kebiasaan
m a k a n
nasi adalah
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menghindarkan dari penyakit diabetes
tipe 2 (diabetes karena gaya hidup).
Asal tahu saja nasi memiliki kadar
gula yang tinggi yang meningkatkan
level
glukosa
dalam
darah sehingga bisa
memicu risiko
terkena
diabetes.
D a n
bagi

penderita
diabetes
h a r u s
mengatur kadar
gulanya, salah satunya
dengan mengurangi makan
nasi agar penyakitnya tak kumat. Nasi
putih termasuk karbohidrat sederhana
yang mengandung kadar gula
tinggi, ketika dicerna akan langsung
menjadi energi dengan cepat dan
meningkatkan kadar gula darah. Tapi
karbohidrat sederhana tidak
bisa menyimpan cadangan
glikogen. Sebaliknya jenis
karbohidrat seperti ubi,
jagung, singkong, oatmeal,
roti gandum,
nasi merah
merupakan
karbohidrat
kompleks yang kadar gulanya
rendah dan menahan kenyang
lebih lama hingga 6 jam. Karbohidrat
kompleks ini bisa disimpan di
liver dan otot sebagai glikogen (zat
sebelum menjadi glukosa). Jika tubuh

kekurangan energi, cadangan glikogen
inilah yang akan dipecah menjadi
glukosa sebagai sumber energi.
Karbohidrat kompleks mengandung
lebih sedikit gula
tapi lebih
tinggi

serat,
sehingga
justru
memberi
lebih banyak manfaat, baik bagi
wanita, pria maupun anak-anak.
Menurut Dr Phaidon, manfaat
karbohidrat
kompleks rendah
gula lebih bagus ketimbang nasi.
Bagi wanita membuat kulit halus,
cantik dan bercahaya, bebas toksin,
awet muda, menghilangkan kerutan
di wajah. Bagi pria meningkatkan
gairah dan libido, meningkatkan
tenaga, stamina dan keperkasaan pria,
lebih bugar dan lebih bersemangat.
Sementara itu untuk anak-anak
manfaatnya dapat meningkatkan
kecerdasan, meningkatkan kekuatan
dan tidak mudah lelah dan sakit
“Kalau pemerintah mengimbau
seperti itu, berarti pemerintah mau
orang Indonesia jadi cantik, kulitnya
halus, kuat dan pintar-pintar,” tambah
Dr Phaidon, yang juga pengarang

SELINGAN

buku ‘Fat Loss
Not Weight Loss’.
Dr Phaidon juga mengungkapkan
bahwa orang Indonesia harus
belajar mengubah anggapan ‘belum
makan bila tak makan nasi’.
“Kebanyakan orang Indonesia
lebih suka berada di comfort
zone, lebih suka makanan enak
ketimbang makanan sehat dan
berkualitas. Jadi untuk bisa mengubah
anggapan itu, harus ada keinginan
terlebih dahulu,” jelas Dr Phaidon.
Untuk bisa mengubah anggapan
tersebut, Dr Phaidon menegaskan
harus
ada
keinginan. Adanya
keinginan juga harus didukung
dengan keyakinan, dengan demikian
otak akan bereaksi dan mencari cara
untuk dapat melakukan perubahan.
“Proses perubahan itu memang
tidak nyaman, butuh sekitar 25-30 hari
untuk penyesuaian. Penyesuaian yang
dimaksudkan bukan tentang respons
tubuh, tapi lebih
p a d a
selera. Kalau tubuh
justru akan bereaksi
dengan sangat baik
ketika nasi diganti
dengan karbohidrat lain
yang
kualitasnya
lebih
tinggi,”
jelas Dr Phaidon
lebih
lanjut.
Jadi silakan
pilih tetap makan
nasi
karena
enak tapi kurang
banyak manfaatnya
atau mulai pelanpelan beralih ke ubi,
jagung, singkong, oatmeal,
roti gandum, nasi merah yang

memang
kurang enak tapi
lebih banyak manfaat kesehatannya.

PILIH MANA, NASI ATAU
KENTANG?
Banyak
orang
yang
memanfaatkan
kentang
sebagai
makanan pokok dalam program
diet mereka ketimbang nasi putih.
Kentang memang kaya akan
kandungan vitamin A dan B,
karbohidrat, serat, sodium, potasium,
fosfor, dan zat besi. Kandungan
phytonutrient dalam kentang juga
merupakan zat gizi yang berfungsi
sebagai antioksidan atau penangkal
radikal bebas. Selain itu, padatnya
karbohidrat tapi dengan nilai kalori
yang lebih kecil dalam kentang
ketimbang nasi, membuat makanan
yang berasal dari tumbuhan menjalar

ini menjadi primadona dalam menu
program diet kita. Bayangkan saja,
satu kentang berukuran sedang
mengandung kurang lebih 150 kalori
saja. Sedangkan dalam satu piring
nasi bisa terkandung sampai 240 kalori.
Kalau begitu, berarti benar kentang
lebih baik dari nasi? Jangan terlalu
terburu-buru menarik kesimpulan,
karena dr Diani Adrina, SpGK, dokter
ahli gizi dari RS Mitra Kemayoran,
menyatakan ternyata kentang memiliki
indeks glikemik lebih tinggi daripada
nasi. Karena dalam 2 gram kentang
rebus terdapat indeks glikemik sebesar
84, sedangkan pada nasi hanya 64.
Makanan-makanan dengan indeks
glikemik tinggi dapat menyebabkan
beberapa gangguan bagi kesehatan
kita, seperti meningkatnya kadar
gula, menekan kolesterol baik,
serta
meningkatkan risiko terjadi
serangan jantung dan diabetes.
Oleh sebab itu, langkah yang
tepat untuk menikmati kentang adalah
dengan membatasi jumlah asupan
kentang yang kita konsumsi. Jika ingin
menyantap kentang, hindari kentang
yang digoreng dan lebih baik pilihlah
kentang yang direbus atau dipanggang
bersama dengan kulitnya. Jangan lupa
untuk selalu mendampingi kentang
dengan brokoli atau sayuran lainnya.
(Disari dari kompas.com
dan detikhealth.com)
***
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Oleh : Mayor Marinir Uyun Gunawan

ada saat akan memulai
aktivitas olahraga, melakukan
stretching (peregangan) sangat
diperlukan. Stretching adalah
bentuk dari peregangan pada
otot-otot di setiap anggota
badan agar dalam melakukan
olahraga mampu meminimalisasi
dampak cedera pada tubuh kita.
Peregangan merupakan salah
satu bentuk persiapan awal dalam
melakukan
aktivitas
olahraga,
termasuk olahraga cross country. Pada
kegiatan olahraga militer biasanya
dalam latihan sudah dimasukan unsur
ilmu kesehatan dan
olahraga, di antaranya
teknik
peregangan
yang perlu dikuasai
oleh para pelatih,
sampai ke masyarakat
awam sekalipun harus
tahu
karena
efek
dari peregangan otot
memiliki
manfaat
yang sangat besar
bagi
kesehatan.
Sebenarnya
peregangan
dapat
dilakukan
kapan
pun, saat berolahraga
maupun tidak, yang
pasti
lakukanlah
sebelum dan setelah
aktivitas.
Dengan
melakukan peregangan
yang dilakukan setelah
aktifitas fisik, seperti
latihan atau olah raga
biasa, dapat membuat
otot lebih hangat
dan lentur sehingga
lebih
fleksibel.
Idealnya
,
sebelum melakukan
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peregangan,
mulailah
dengan
pemanasan agar otot-otot tidak
“kaget” Jangan sekali-kali melakukan
peregangan
sebelum
melakukan
pemanasan, karena peregangan dengan
intensitas tinggi yang dilakukan sebelum
latihan, menyebabkan otot-otot kurang
lentur, tidak akan ada manfaatya dan
yang ada justru rentan terhadap cedera.
Untuk
pemanasan, dapat
melakukan peregangan dinamis, yaitu
gerakan perlahan-lahan yang terkendali
yang
memiliki daya intensitas
penggunaan otot tubuh relative
rendah, seperti bersepeda, berjalan,

atau jogging. Tujuan pemanasan
adalah melenturkan otot yang kaku.
Pada tahap peregangan otot,
tahapan ini terbilang cukup krusial
dalam membantu menjamin kelenturan
dan kesehatan tubuh, karena pada
saat melakukan peregangan otot,
gerakan-gerakan yang dilakukan pada
saat peregangan otot akan memacu
keluarnya pelumas alami tubuh yang
dapat melindungi permukaan tulang
khususnya pada persendian dalam
tubuh kita. Sebaiknya peregangan
memang dilakukan sebelum dan
sesudah latihan dan tidak perlu lamalama cukup 20 sampai 30 detik
saja, kemudian relaks. Dan perlu
dicatat pada saat melakuakan
peregangan jangan berlebihan
atau terlalu dipaksakan sampai
batas kemampuan tubuh anda
karena tindakannya itu justru
akan membahayakan tubuh.
Banyak macam gerakan
untuk peregangan otot, tentunya
dari setiap gerakan memiliki
keunggulan dari sisi-sisi otot
pada tubuh tertentu. Jadi mau
tahu bentuk gerakan peregangan
otot
yang
bagus
untuk
kesehatan. Berikut diantaranya.
1. DOWNWARD DOG
Bentuk peregangan otot ini
adalah dengan cara menurunkan
tangan anda hingga menyentuh
lantai, kemudian angkat pinggul
anda sampai membentuk huruf
“V” terbalik. Fokuskan pada
Senam peregangan
sebelum memulai
kegiatan Olah raga

K E S E H ATA N
keseimbangan dan tetap berkonsentrasi.
Setelah sudah pada posisi tersebut atur
pernapasan dengan baik, idealnya tahan
pose ini selama 5-10 tarikan napas.
Manfaat
dari
gerakan
ini
adalah
dapat
memperpanjang
otot punggung dan hamstring.
Hasilnya akan memberikan tenaga
lebih pada saat anda mengayuh
dengan tenaga dari otot belakang.
2. LYING PIRIFORMIS
STRETCH
Otot piriformis
yang kecil yang
letaknya di dalam
tertutup oleh otot
daerah
pantat.
Otot ini membantu
gerakan abduksi
atau mengangkat
hip
kesamping
dan
external
rotasi sendi hip.
Perjalanan saraf
sciatic melewati
otot
ini
dan
sebagian saraf ini
tertutup juga oleh
otot
piriformis.
Hasilnya ketika

adalah

otot

ini disarankan harus lebih hatihati karenan ini berkaitan dengan
peregangan tulang belakang agar
pergerakan tidak terlalu berlebihan.
Cara pergangan otot model ini
dengan cara membaringkan tubuh di
lantai lalu bentangkan kedua tangan.
Setelah itu, rapatkan kedua lutut ke
bagian samping kanan. Pada proses
memutar ini jangan paksakan kedua
lutut anda yang dirapatkan tersebut
menyentuh tanah. Lakukan sesuai
kapasitas kemampuan pada gerak
tubuh anda. Karena apabila sering
melakukan peregangan otot model

anda di atas. Setelah itu , tekuk lutut
anda dan rapatkan agar mendapat
posisi yang stabil saat melakukan
peregangan otot
model ini.
Setelah itu, pegang tangan anda
ke pergelangan dan gerakkan tangan
ke kiri dan ke kanan secara perlahan.
Sepanjang peregangan mungkin tidak
menemukan ketidak nyaman dalam
pergerakan tangan tersebut, lakukan
selama 30 detik. Selama periode tersebut
anda akan relaks yang anda rasakan.
5. LOW LUNGE

Peregangan
tipe ini sangat
Menurut M. Alter, manfaat peregangan
bermanfaat
meliputi hal-hal seperti berikut :
untuk meredakan
ketegangan pada
• Meningkatkan kebugaran fisik.
pinggul
anda.
Peregangan
paha
• Meningkatkan kemampuan untuk belajar dan
belakang
,
paha
melakukan gerakan-gerakan terampil.
depan,
pangkal
• Meningkatkan mental dan fisik relaksasi.
paha
yang
akan
• Meningkatkan pengembangan kesadaran tubuh.
bermuara
pada
• Mengurangi resiko cedera pada sendi, otot dan tendon.
kenyamanan
• Mengurangi nyeri otot.
dalam
gerak,
• Mengurangi ketegangan otot.
memperkokoh
• Meningkatkan kekenyalan jaringan ikat.
lutut
dan
• Mengurangi keparahan nyeri haid ( dismenore) pada wanita.
meningkatkan
d
a
y
a
dan
mental
anda.
otot piriformis menegang akan ini, dengan seiringnya berjalannya focus
Untuk
cara
peregangan
otot
ini
berpengaruh juga pada saraf sciatic waktu
,
akan
meningkatkan
sehingga ketegangan otot tersebut jangkauan gerak atas tubuh anda. sangat mudah. Panjangkan kaki anda
dapat menekan saraf sciatic dan
Ketika kedua lutut anda berada dan tekuk kaki karna anda sekaligus
menyebabkan iritasi serta peradangan. di posisi peregangan, atur pernafasan menjadi tumpuan. Anda , untuk
Otot ini sangat penting bagi para anda dengan baik. Tahan selama kaki yang satunya diusahakan lurus
atlet yang butuh kefleksibelan gerakan 30 detik, setelah itu angkat kedua seperti terlihat pada gambar, dan
pada bagian bokong hingga bagian lutut anda secara berlahan dan tahan untuk menjaga keseimbangan boleh
paha. Untuk itu, peregangan otot pada kedua lutut anda di atas untuk relaks turunkan kedua tangan anda ke lantai.
bagian ini sangat diperlukan dengan sejenak, lalu tarik napas dalam-dalam, Setelah itu, atur pernafasan selama 30
cara membaringkan tubuh anda ke lakukan seterusnya dengan hati-hati. detik, tetap focus pada keseimbangan,
lantai, lalu letakkan kaki pada dinding
Manfaat atas peregangan gaya ini setelah cukup maka ganti dengan
atau penyangga hingga terbentuk adalah untuk memperpanjang tulang sisi lain dengan cara yang sama.
huruf H tertidur. Setelah itu silangkan belakang, meningkatkan fleksibilitas
Sangat
bermanfaat
jika
kaki kanan anda ke kaki sebelah dalam pinggul dan pinggang, sebagai
kiri (jadikan lutut kiri anda sebagai serat merangsang system pencernaan. dilakukan dengan benar, ketika
memahami manfaat atas peregangan
tumpuan). Lalu rasakan dengan
otot dengan benar, kita akan tahu
hikmat peregangan otot pada bagian 4. POSTERIOR CAPSULAR
lebih dalam mengenai efek positif
ini. Lakukan tarikan napas secara STRETCH
dari peregangan otot yang kita
teratur dari dalam perut anda, lakukan
selama 20 sampai 30 detik, dan begitu
Untuk peregangan otot model lakukan dengan rutin dan benar.
seterusnya, ulangi pada kaki berikutnya. ini gunakan bantuan sebuah bantal
***
sebagai penopang kepala. Caranya,
3. LYING SPIRAL TWIST
baringkan tubuh anda ke samping.
Lalu geser tangan dan tekuk tangan
Untuk peregangan
model anda hingga posisi telapak tangan
NO. 138 - JUNI 2013 MARINIR
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Berita SERTIJAB

13 Februari 2013, Penyerahan Jabatan Kepala Staf Pasmar-1 dari
Kolonel Marinir Dedi Suhendar kepada Komandan Pasmar-1 Kolonel
Marinir Siswoyo Hari Santoso

22 Februari 2013, Sertijab Danyon Komlek-1 Marinir dari Letkol Marinir
Sumantri kepada Mayor Marinir Irpan Surya Ali

01 Maret 2013, Sertijab Danbigif-1 Marinir dari Kolonel Marinir
Wurjanto kepada Kolonel Marinir Markos

05 Maret 2013, Pengukuhan Letkol Marinir Sumantri sebagai Wadan
Menbanpur-1 Marinir

15 Maret 2013, Sertijab Asops Dankormar dari Kolonel Marinir Kasirun

15 Maret 2013, Sertijab Kadiskes Kormar dari Kolonel Laut (K) Lukman

Situmorang kepada Kolonel Marinir Purwadi

Djaw kepada Kolonel Laut (K) Drg. Muhammad Thamrin
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Berita SERTIJAB

15 Maret 2013, Sertijab Kadismat Kormar dari Kolonel Marinir Siswoto

15 Maret 2013, Sertijab Kadisminpers Kormar dari Kolonel Marinir

kepada Kolonel Marinir Endang Taryo

Endang Taryo kepada Letkol Marinir Sumarto

15 Maret 2013, Pengukuhan Letkol Marinir Sungatijantoro sebagai
Kadisprov Kormar

22 Maret 2013, Pengukuhan Letkol Marinir Agus Dwi Laksana Putra
sebagai Asrena Kaspasmar-1

21 Maret 2013, Sertijab Danmenbanpur-2 Marinir dari Kolonel Marinir
Abdul Rachman kepada Letkol Marinir Tri Subandiyana

22 Maret 2013, Sertijab Asops Kaspasmar-2 dari Kolonel Marinir Edi
Juardi kepada Kolonel Marinir Hermanto, S.E.
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Berita SERTIJAB

04 April 2013, Sertijab Danbrigif-3 Marinir dari Kolonel Marinir
Hardimo kepada Kolonel Marinir Edi Juardi

22 April 2013, Pengukuhan Kolonel Marinir Bambang Suryo Aji
sebagai Kepala Staf Pasmar-1

25 April 2013, Sertijab Dankima Resimen Kavaleri-2 Mar dari Mayor
Marinir Badiyono kepada Mayor Marinir Wartono. Mayor Marinir
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09 April 2013, Sertijab Danlanmar Jakarta dari Kolonel Marinir
Bambang Suryo Aji kepada Kolonel Marinir Siswoto

23 April 2013, Pengukuhan Letkol Marinir Suwandi sebagai Kadispen
Korps Marinir

15 Mei 2013, Sertijab Puslatpurmar-4 Purboyo dari Letnan Kolonel
Marinir Raja Erjan Girsang kepada Mayor Marinir Abdul Barri

berita marinir

KASAL PIMPIN APEL GELAR KESIAPAN PASUKAN TNI AL
DALAM LATGAB TNI TH.2013
epala
Staf
A n g k a t a n
Laut
(Kasal)
Laksamana
TNI
Dr.
Marsetio memimpin Apel
gelar pasukan unsurunsur TNI AL yang
terlibat dalam latihan
Gabungan (Latgab) TNI
Tahun 2013, di Dermaga
Koarmatim
Ujung,
Surabaya, Jumat (26/04).
Pada
kesempatan
tersebut Kasal memeriksa
pasukan dan seluruh Alat
Utama Sistem Senjata (Alutsista)
yang dikerahkan dalam latihan perang
yang berskala besar ini didampingi
Pangarmatim, Dankormar, Para Pejabat
Teras Mabes TNI AL dan Pangkotama
TNIAL, pada kesempatan tersebut Kasal
menanyakan dan menguji kemampuan
para awak senjata. Sedangkan sebagai
Komandan Apel Gelar tersebut
Danpasmar-1 Brigjen TNI Mar
Siswoyo Hari Santoso selaku Danpasrat
dalam Latgab TNI Tahun 2013.
Kegiatan Latgab TNI tahun 2013
telah dilaksanakan Latposko di Mako
Divisi I /Kostrad Cilodong dari tanggal

K

9 s/d 19 April 2013, serta direncanakan
pada tanggal 2 s/d 5 Mei 2013 akan
dilaksakan Latihan Umum (Latum)
atau latihan pendahuluan di Laut Jawa
dan Situbondo Jawa Timur, sedangkan
untuk latihan lapangan direncanakan
akan dilaksanakan dari tanggal 6 s/d
29 Mei 2013 di Sangatta Kalimantan
Timur dan Bima Nusa Tenggara Barat.
Tujuan dari Latgab ini adalah untuk
meningkatkan profesionalisme Prajurit
TNI dalam melaksanakan operasi militer
gabungan, juga untuk meningkatkan
serta menguji kemampuan prajurit
dan Satuan TNI dalam merencanakan,

melaksanakan,
serta
mengendalikan mekanisme
operasi gabungan secara
tepat guna. Aspek yang diuji
selain startegis, operasional,
teknis,
dan
prosedur,
Latgab TNI sebagai media
untuk
mengukur
dan
menguji latihan satuan
dan
interoperabilitas
Komando
Gabungan
TNI dengan tujuan untuk
mencegah,
menangkal,
dan
menghadapi
setiap
ancaman
yang
timbul di seluruh wilayah NKRI.
Pada Latihan Gabungan (Latgab)
TNI tahun 2013 ini, Korps Marinir
mengerahkan sekitar dua ribu
prajuritnya dan material tempur
yang
dimiliki
Korps
Marinir
diantaranya, BMP-3F (Boyevaya
Mashina
Pyekhota),
BTR-50
(Browne Transporter), LVT-7A1
(Landing Vehicle Track), Kapa K-61,
BVP-2 (Bojove Vozidlo Pechoty),
Roket Multi Laras RM-70/Grad,
dan Meriam Howitzer 105 mm.
***

KOMANDAN KORPS MARINIR
“LAKSANAKAN LATIHAN DENGAN SPIRIT OF THE WINNER”
omandan
Korps
Marinir
Mayjen
TNI (Mar) A Faridz
Washington
memberikan
arahan pada Apel terakhir
Kesiapan Pasrat sebelum
embarkasi ke KRI di lapangan
apel Menkav-1 Mar Semarung
Surabaya
(Rabu,
1/05).
Dalam arahannya di
hadapan 1322 prajurit Pasrat,
orang nomor satu di Korps
Baret Ungu ini menekankan
dua hal pokok yang harus
dipedomani, yang pertama tunjukkan
sikap profesionalisme dalam bidang
masing-masing agar latihan berjalan
sesuai dengan yang direncanakan. Yang

K

kedua tunjukan semangat “Spirit
of the winner” dihadapan seluruh
pelaku Latgab TNI 2013 dan RI1
sebagai bentuk prajurit pejuang sejati.

Dan tak lupa Dankormar
berpesan agar seluruh anggota
senantiasa berdoa setiap
akan melaksanakan kegiatan
karena keberhasilan dan
keselamatan itu berasal dari
Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Hadir pada apel tersebut
Komandan Pasmar 1 Brigjen
TNI (Mar) Siswoyo HS
selaku Danpasrat Latgab,
para Asisten Pasmar 1 dan
para Dan Kolak Pasmar 1
serta Wasdal Pasrat Latgab.
***
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KOMANDAN KORPS MARINIR

CEK KESIAPAN SATGAS PUTER XIV
omandan Korps Marinir
Mayjen TNI (Mar) A. Faridz
Wa s h i n g t o n
melakukan pengecekan
prajurit yang tergabung
Satuan Tugas Pulau
Terluar (Satgas Puter)
XIV Marinir di Lapangan
Apel Brigif-2 Marinir,
Kesatrian
Marinir
Hartono Cilandak Jakarta
Selatan, Senin (01/04)
Pada
awal
sambutannya Dankormar
mengucapkan selamat
kepada Satgas Pulau
Terluar XIV Marinir
yang telah mendapat
kepercayaan
untuk
menjaga keamanan pulau-pulau terluar
di wilayah Timur Indonesia. Lebih
lanjut Dankormar menyampaikan
kepada prajurit yang tergabung
dalam Satgas Puter XIV bahwa tugas
yang paling berat yaitu mengatasi
kejenuhan karena Satgas akan

K

ditempatkan jauh dari keramaian di
pulau-pulau yang sedikit penduduknya

bahkan
tidak
berpenghuni.
Dalam
kesempatan
tersebut
Komandan
Korps
Marinir
mengharapkan kepada seluruh anggota
satgas agar menjauhi perselisihan
serta selalu menjalin Komunikasi dan
kerjasama yang baik dengan satuan tugas

lain seperti Polri, TNI dan masyarakat.
Satgas Puter XIV yang akan
berangkat
pada
pertengahan bulan April
ini merupakan gabungan
prajurit-prajurit terbaik
Korps Marinir dari
Kolak-Kolak Pasmar-2,
di bawah pimpinan
Dansatgas
Kapten
Marinir Nurkodli Arbain
yang jabatan seharihari Komandan Kompi
G Yonif-6 Marinir.
Turut hadir dalam
kesempatan
tersebut
Komandan
Pasmar-2
Brigjen TNI (Mar)
Buyung
Lalana,
Danrumkitalmar Cilandak Kolonel
Laut (K) Dr.Arie Zakaria, Sp.Ot.,FICS,
Para Asisten Dankormar/Pasmar-2,
serta Dankolak/Satlak Pasmar-2.
***

KOMANDAN KORPS MARINIR

INSPEKSI KESIAPAN SATGAS PUTER XIV
YONIF – 8 MARINIR
omandan Korps Marinir
Mayjen TNI (Mar) A Faridz
Washington
mengecek
kesiapan
Satgas
Puter XIV
2013
Yonif – 8 Marinir
di Mako Lantamal I
Belawan, Senin (8/4).
Dalam apel gelar
kesiapan Dankormar
didampingi Asintel
D a n k o r m a r,
Asops Dankormar,
Kadiskomlek Kormar,
Kadisku
Kormar,
Danbrigif – 3 Mar,
Pasops Brigif – 3
Mar, Paslog Brigif –

K
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3 Mar, Danlantamal I Belawan, Wadan staf Lantamal I Belawan. Dalam
Lantamal I Belawan, dan para perwira kesempatan hadir juga para pejabat
tinggi dari kesatuan TNI-AD dan
Kepolisian dan Korps Brimob
D a n k o r m a r
menyampaikan kepada seluruh
prajurit Sattgas Puter XIV ,”
Satgas puter ini adalah satgas
yang berat karena yang dihadapi
bukanlah
musuh
dalam
bertempur tapi adalah perang
melawan hawa nafsu sehingga
para prajurit harus dibekali
mental dan iman yang kuat.”
***

berita marinir

KOMANDAN KORPS MARINIR
KUNJUNGI MAKO BRIGIF-3 MARINIR
omandan Korps Marinir
Mayjen TNI (Mar) A. Faridz
Washington
melaksanakan
kunjungan kerja ke Mako
Brigade Infanteri-3 Marinir
(Brigif-3 Mar) di Jalan Way
Ratai Piabung Kecamatan
Padang Cermin Kabupaten
Pesawaran
Provinsi
Lampung, Rabu (6/3)
Dalam kunjungan kerja
tersebut Dankormar beserta
rombongan
disambut
langsung oleh Komandan
Brigade Infanteri-3 Marinir
Kolonel Marinir Hardimo
didampingi oleh Wadanbrig
dan para Pastaf Brigif-3 Mar

K

serta Para Danyonif-7, 8 dan 9 Marinir.
Dalam
kunjungan
tersebut,
Dankormar yang didampingi Asintel

Dankormar Kolonel Marinir Imam
Sopingi, Asops Dankormar Kolonel
Marinir Kasirun Situmorang, Aspers
Dankormar Kolonel Marinir
Purnomo, dan Pakor Spri
Dankormar Letkol Marinir
Pangestu
berkesempatan
meresmikan fasilitas Jogging
Track dan pusat olah raga
perairan
Brigif-3
Mar
dilanjutkan bertatap muka
dan ramah tamah dengan
seluruh prrjurit Brigif-3
Mar
beserta
keluarga.
***

KOMANDAN KORPS MARINIR
CEK KESIAPAN SATGASMAR AMBALAT XVI
omandan Korps Marinir
Mayjen TNI (Mar) A. Faridz
Washington
melakukan
inspeksi
kesiapan
Satgasmar
Ambalat XVI di lapangan apel
Bhumi Marinir Gedangan,
Sidoarjo, Selasa, (26/3).
Didepan prajurit yang
tergabung dalam Satgasmar
Ambalat XVI, orang nomor
satu dijajaran Korps Baret
Ungu tersebut mengatakan
setelah mendapat laporan
kesiapan dari Dansatgasmar
Ambalat XVI, Komandan
Korps Marinir yakin bahwa
prajurit yang tergabung
dalam Satgasmar Ambalat
XVI mampu menjaga nama
baik Korps Marinir dalam
mengemban tugas negara di
daerah penugasan Ambalat Kalimantan
Timur demi keutuhan wilayah NKRI.
“Tugas yang paling berat kalian
yaitu mengatasi kejenuhan dan
mengatasi hawa nafsu, itulah musuh
yang paling berat yang kalian hadapi,
namun saya yakin prajurit-prajurit
yang tergabung dalam Satgasmar
Ambalat XVI mampu melaksanakan

K

tugas-tugas dengan baik,” tegasnya.
Dalam
kesempatan
tersebut
Komandan
Korps
Marinir
mengharapkan kepada seluruh anggota
satgas agar menjauhi perselisihan

dengan masyarakat, selain itu juga
bisa menjadi bagian dari masyarakat
dan mencari nilai-nilai kearifan
budaya lokal sehingga kehadiran
Satgasmar Ambalat XVI bisa diterima
masyarakat, dan yang tidak kalah
pentingnya yaitu agar selalu menjalin
kerjasama dengan satuan tugas yang
lain seperti Polri, TNI dan masyarakat.

Sementara itu, Komandan Satgas
Ambalat XVI Kapten Marinir M.
Ali Wardana mengatakan sebelum
berangkat ke daerah penugasan,
Satgasmar Ambalat telah menerima
pembekalan-pembekalan
tentang kondisi geografi
dan demografi, pengetahuan
keimigrasian, pengetahuan
hukum
HAM
dan
Humaniter,
pengetahuan
hukum laut internasional,
situasi keamanan saat ini
di daerah perbatasan dan
pengetahuan agama, adat
istiadat serta bahasa yang
dipakai masyarakat pulau
Sebatik, selain itu juga telah
melaksanakan latihan Pra
Tugas di Pusat Latihan Tempur
TNI AL Grati Pasuruan.
Turut hadir dalam kesempatan
tersebut Komandan Pasmar-1 Brigjen
TNI (Mar) Siswoyo Hari S, Asops
Dankormar Kolonel Marinir Purwadi,
Asrena Dankormar Kolonel Marinir
I Wayan Ari Wijaya, para Asisten
***
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KASKORMAR SERAHKAN SABUK EMAS DANKORMAR

PADA GELAR TINJU INTERNASIONAL
epala
Staf
Korps Marinir
Brigjen
TNI
(Mar)
Tommy
Basari
Natanegara
mewakili
Dankormar
Mayjen TNI
(Mar)
A. Faridz Washington
m e n y e m a t k a n
sabuk emas kepada
juara
pertandingan
Tinju
Internasional
memperebutkan sabuk
Emas Dankormar di
Balai Prajurit Lanmar
Jakarta, Cilandak, Jakarta
Selatan, Kamis (09/05)
Gelar Tinju Sabuk
Emas Dankormar yang
dipromotori oleh Richard Engkeng
ini mempertandingkan partai utama
kejuaraan dunia tinju PABA (PAN
Asian Boxing Association) untuk
memperebutkan peringkat PABA
antara petinju Indonesia dengan
petinju Thailand serta partai tambahan.
Pada
pertarungan
perebutan
peringkat Kelas Terbang Yunior 6
Ronde antara petinju Jack Amisa dari

K

Sasana Benteng Jakarta melawan Tibo
“IL DUCE” Monabesa dari sanana
Tanindo Jakarta dimenangkan oleh
Tibo dengan menang angka, kemudian
di peringkat Indonesia Kelas Bulu
Yunior 8 Ronde antara petinju Erick
Destroyer dari Sasana Amphibi Marinir
Sidoarjo melawan Ruben Manakane
dari Sasana Nelson Nainggolan
Jakarta dimenangkan oleh Ruben
Manakane dengan TKO dironde kedua.

Sementara
di
partai
utama
memperebutkan
peringkat
PABA
Kelas
Terbang
10 ronde antara
Juara
Indonesia
Espinos
Sabu
melawan Kaenpetch
Sithpoopetch
peringkat 6 PABA
dari
Thailand
dimenangkan oleh
Espinos Sabu dengan
KO dironde pertama,
sedangkan
pada
perebutan peringkat
PABA
Kelas
Terbang Yunior 10 ronde antara Faris
Nenggo Juara Indonesia melawan
Veeradej Manopkanchang peringkat
1 Thailand dimenangkan oleh Faris
Nenggo dengan KO dironde kedua.
Hadir pada acara tersebut
Wakil Ketua Umum KTI Ir.
Abraham
Paul
Liyanto,
Para
Dankolak Kormar dan Pasmar-2.
***

KORMAR TERIMA KUNJUNGAN

KOMANDAN DIVISI I ANGKATAN DARAT AUSTRALIA
epala Staf Korps Marinir
Brigjen TNI (Mar) Tommy
B a s a r i
Natanegara mewakili
Komandan
Korps
Marinir
Mayor
Jenderal TNI (Mar)
A. Faridz Washington
menerima kunjungan
kerja Komandan Divisi
I
Angkatan
Darat
Australia (Commander
1ST Division) Major
General Stuart Smith
di Mako Kormar, Jl.
Prapatan 40 Jakarta
Pusat, Rabu (10/04).
Rombongan disambut
hangat
oleh
Kas

K
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Korps Marinir di Hoolding Room
Mako Kormar. Dalam kesempatan

tersebut Kas Kormar didampingi
Danpasmar-2 Brigjen TNI (Mar)
Buyung Lalana, Irkormar,
para Asisten Dankormar
dan para Kadis Kormar serta
Dandenma Mako Kormar.
Kunjungan
kerja
tersebut bertujuan untuk
meningkatkan hubungan
dan kerja sama di bidang
militer antara Indonesia
dan Australia. Kunjungan
kehormatan
diakhiri
dengan
saling
tukar
menukar
cinderamata
dan
foto
bersama.
***

berita marinir

SRIKANDI-SRIKANDI RSMC

IRKORMAR
WASRIK SEKTORAL DI KORMAR

LATIHAN MENEMBAK
alam rangka mengasah naluri tempurnya
selaku anggota TNI AL, Kowal-kowal
yang berdinas di Rumah Sakit Marinir
Cilandak mengikuti program latihan menembak
pistol di Lapangan Tembak Marinir Jusman
Fuger Cilandak Jakarta Selatan, Senin (29/04)

D

rkormar adalah mitra kerja. Kehadiran tim wasrik
agar dipandang sebagai partner dalam upaya ikut
mencari pemecahan terhadap permasalahan yang
ada. Dengan pendekatan timbal balik dan didasari saling
pengertian serta kerja sama erat, wasrik dapat menghasilkan
temuan-temuan yang bersifat positif dan bermanfaat dalam
pencapaian ketertiban baik tertib administrasi dan tertib
aturan, “ demikian disampaikan Irkormar Kolonel Marinir
Bambang Briambodo dalam pembukaan Wasrik Sektoral
di Disminpers, Dispen, Disprov, Diskum dan Disinfolahta
Kormar bertempat di Ruang Rapat Irkormar, Senin (29/4).
Wasrik dilaksanakanakn hingga 31 Mei 2013 memeriksa
pelaksanaan Pertanggung Jawaban Keuangan (PJK) pada
kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan belanja
pemeriharaan yang didukung dari APBN T.A. 2012.

I

Srikandi-srikandi RSMC yang berjumlah
30 personil
dibawah pimpinan Kasubdep
Anak
Mayor Laut (K) Ninuk Fitri H .
Latihan menembak ini dalam rangka
menuntaskan program latihan Triwulan-1 Rumah
Sakit Marinir Cilandak yang sebelumnya sudah
melaksanakan Cross Country dan Renang
di Bhumi Marinir Cilandak dan sekitarnya.
***

***

DISKES KORMAR

SELENGGARAKAN URIKES MOBILE DI MAKO KORMAR
atusan Prajurit dan PNS
Denma
Mako
Kormar
Laksanakan Uji Pemeriksaan
Kesehatan (Urikes) Rutin di Graha
Marinir Markas Komando Korps
Marinir, Jalan Prapatan no.40
Jakarta-Pusat Jakarta (26/03).
Urikes
Rutin
Tahunan
selama 3 hari ini adalah urikes
rutin tingkat III dan tingkat IV
merupakan Program Urikes
Mobile yang diselenggarakan
oleh Diskes Kormar yang
dipimpin oleh Mayor Laut (KW)
Tatik N. S.Kep yang sehari–hari
menjabat sebagai Kasi Urikes
Diskes Kormar. Urikes mobile ini
juga akan dilaksanakan di Mako

R

Pasmar-2, Brigif-3 Mar Lampung
serta PLP Antralina Sukabumi, dan
diharapkan dapat semaksimal mungkin

diikuti oleh seluruh prajurit maupun
PNS di lingkungan Korps Marinir.
Maksud dan tujuan diadakannya
urikes mobile ini ialah
mendeteksi
sedini
mungkin
kesehatan
prajurit guna mendukung
pelaksanaan tugas pokok
Korps Marinir. Dengan
pendeteksian
sedini
mungkin
diharapkan
apabila terdapat halhal yang tidak di
inginkan dapat lebih
cepat
penanganan
dan
perawatannya.
***
NO. 138 - JUNI 2013 MARINIR

59

Berita MARINIR

DANPASMAR-1

SAMBUT SATGASMAR AMBALAT XV
omandan
Pasmar-1
Brigadir Jenderal TNI
(Mar) Siswoyo Hari
Santoso menyambut
kedatangan Satuan Tugas
Marinir Ambalat XV di Markas
Komando Pasmar-1 Gedangan,
Sidoarjo,
Senin,
(22/4).
Upacara
penyambutan
130 prajurit Korps Marinir
yang tergabung dalam Satuan
Tugas Marinir Ambalat XV
dengan Komandan Satgas
Kapten Marinir Hendro Paat.
Dalam
amanatnya
Komandan Pasmar-1 menyampaikan
ucapan selamat datang dan selamat
kembali bergabung dengan induk
pasukan serta selamat
bertemu
dengan keluarga setelah kurang
lebih
enam
bulan
memenuhi
tugas mulia menjaga kedaulatan
Negara di wilayah perbatasan
daerah Sebatik Kalimantan Timur.
“Selaku pemimpin satuan di

K

Pasmar-1, saya mengucapkan terima
kasih dan bangga atas capaian tugas
yang telah kalian torehkan dengan
berhasil sangat baik tanpa kurang satu
apapun, semoga pencapaian tersebut
dapat menjadi bekal pengalaman
dalam
memikul
penugasanpenugasan berikutnya,” tegasnya.
Sebelum mengakhiri amanatnya
Komandan Pasmar-1 menyampaikan
beberapa penekanan kepada anggota

Satgasmar Ambalat XV yaitu
agar
selalu
meningkatkan
keimanan
dan
ketaqwaan
kepada Tuhan Yang Maha
Esa, segera menyesuaikan diri
dengan lingkungan satuan,
melaksanakan tertib administrasi
khususnya
pengembalian
inventaris pinjaman termasuk
senjata dan amunisi, selain
itu juga menjadikan prestasi
dan
pengalaman
berharga
ini sebagai motifasi
untuk
meningkatkan
semangat
pengabdian kepada Korps Marinir,
TNI AL, TNI, Bangsa dan Negara
serta yang tidak kalah pentingnya
agar
menghindari
kegembiraan
yang berlebihan sehingga dapat
merugikan diri sendiri dan keluarga,
disamping itu juga agar manfaatkan
waktu istirahat untuk membina
keluarga dan recovery kesehatan
***

ATLIT TRIATHLON PASMAR-1

JUARA “ITU TRIATHLON PREMIUM ASIAN CUP 2013”
tlit Triathlon Korps
Marinir TNI AL dari
Pasmar-1
berhasil
meraih juara pada kejuaraan
ITU TRIATHLON PREMIUM
ASIAN CUP 2013 yang
diselenggarakan
Federasi
Triathlon Indonesia (FTI) pada
tanggal 30-31 maret 2013 di
Palembang Sumatera Selatan.
Pada
kejuaraan
yang
diikuti oleh 1.175 peserta dari
40 Negara tersebut Pasmar-1
mengikutsertakan 17 atlitatlit triathlon terbaiknya di
bawah pimpinan Lettu Marinir
Heru Sabto Utomo sebagai Perwira
Koordinator.
Dengan
persiapan
selama 3 bulan, para atlet Pasmar-1
dilatih dalam masa Training Center
(TC). Dari hasil TC ini para atlit
Prajurit Pasmar-1 pasang target
meraih minimal 7 nomor dari berbagai
kategori
yang
diperlombakan.

A
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Dari pihak penyelenggara “South
Sumatera ASTC ITU Premium
Triathlon and Dualthlon 2013”, setiap
kategori lomba diambil 10 besar
peserta sebagai juara. Dari hasil lomba,
para atlit triathlon Pasmar-1 berhasil
meraih 9 nomor dari target 7 nomor
yang dipertandingkan diantaranya
Dedi Pristiyoko Pratu Marinir finish

ke 4 kategori AG Triathlon Standart
Distance, Budi Eko P. Pratu Marinir
finish ke 6 kategori AG Triathlon
Standart Distance, Irman Pratu
Marinir finish ke 3 kategori AG
Dualthlon Male Age 20-29, Eko
Sur Praka Marinir finish ke 4
kategori AG Dualthlon Male Age
20-29, Niko MSerda Marinir finish
ke 5 kategori AG Dualthlon Male
Age 20-29, Hadi Sidqon Koptu
Marinir finish ke 3 kategori AG
Dualthlon Male Age 30-39, Dafit
Praka Marinir finish ke 5 kategori
AG Dualthlon Male Age 30-39, M.
Ani Heru W. Serka Marinir finish
ke 3 kategori AG Dualthlon Male
Age 40, Tim 1 Pasmar-1 (Serka Mar
M. Ani Heru W, Pratu Mar Sukron
K, Pratu Irman) finis ke 6 Kategori
Army & Police Triathlon Relay.
***
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PRAJURIT BRIGIF-1 MARINIR

BEDAH KOTA SURABAYA
alam rangka membina fisik
dan mental prajurit, Brigade
Infanteri-1 Marinir menggelar
gerak jalan “BEDAH KOTA
SURABAYA” yang dilaksanakan
dari Surabaya hingga Gedangan,
Sidoarjo, Kamis, (4/4) malam.
Kegiatan
yang
merupakan
program latihan Tri Wulan Kedua
tahun 2013 tersebut dipimpin
langsung oleh Komandan Brigif-1
Marinir Kolonel Marinir Markos
beserta pejabat teras Brigif-1
Mar dan diikuti sedikitnya 2.500
prajurit dijajaran Brigif-1 Marinir.
Start 1
diberangkatkan oleh
Komandan
Brigif-1
Marinir
Kolonel Marinir Markos dan Start 2
diberangkatkan oleh Wadan Brigif-1
Marinir Letkol Marinir Suliono.
Kegiatan gerak jalan “Bedah
Kota Surabaya” tersebut mendapat
respon positif dari masyarakat dan

P

jajaran
Polres
Sidoarjo,
ini
terbukti dengan
banyaknya
masyarakat yang
menyaksikan
peserta
gerak
jalan, dan tidak
jarang
yang
berfoto dengan
latar
belakang
prajurit Brigif-1
Marinir yang sedang melakukan gerak
jalan, disamping itu, para perserta
gerak jalan setibanya di perbatasan
wilayah Surabaya – Sidoarjo,
disambut Kapolres Sidoarjo AKBP
Marjuki beserta pejabat dijajaran
Polres Sidoarjo dengan memberikan
air
minum
kepada
peserta.
Komandan Brigif-1 Marinir
Kolonel Marinir Markos di dampingi
Wadan Brigif-1 Marinir Letkol

Marinir Suliono mengatakan tujuan
dilaksanakannya kegiatan ini yaitu
selain untuk membina mental dan
fisik, juga sebagai sarana untuk
mengasah profesionalisme prajurit
Brigif-1 Marinir sebagai pasukan
pendarat amfibi sehingga bila
sewaktu-waktu digerakkan ke daerah
penugasan sudah benar-benar siap.
***

PRAJURIT PASMAR-1

BERSIHKAN BOZEM MOROKREMBANGAN SURABAYA
atusan Prajurit Korps Marinir
dari Pasmar-1 dari anggota
Yonif-1 Mar, Yonif-5 Mar,
Yon Kapa-1 Mar, Yon Ranratfib-1 Mar
dan Yonmarhanlan V Surabaya beserta
personil dari AAl, Kobangdikal dan
Dinas Pekerjaan Umum Bina marga
dan Pematusan (DBMP) Surabaya
bersama-sama membersihkan Bozem
di Morokrembangan
Surabaya, Jumat (8/3).
Kegiatan
ini
merupakan rangkaian
kegiatan
dalam
rangka memperingati
HUT Pasmar-1 ke12, yang jatuh pada
tanggal 22 Maret
2013
mendatang.
Bozem
di
Morokrembangan
terlihat kotor dan
kumuh, maka wajar
saja jika saat ini banyak
dipenuhi
lumpur,

R

sampah serta tumbuhan eceng gondok
sehingga air tidak bisa mengalir.
Kendati fungsinya sangat strategis
yaitu sebagai danau penampungan
dan peresapan air hujan tetapi kali
ini nyaris tidak berfungsi akibat
banyaknya sampah,lumpur serta eceng
gondok yang menutupinya. Karena itu
kegiatan pembersihan yang dilakukan

Prajurit Pasmar-1 dinilai sangat positif.
Kegiatan
tersebut
dipimpin
langsung oleh Aspers Pasmar-1
Kolonel Marinir Daru Sukendar
dengan dilengkapi 2 unit perahu karet,
5 unit truk sampah dan 1 excavator
Dinas Pekerjaan Umum Bina marga
dan Pematusan (DBMP) Surabaya,
dengan langkah ini diharapkan
kegiatan berjalan efektif.
Menurut
Aspers
Pasmar-1,
pembersihan
yang
dilaksanakan
secara
bersama-sama
ini, dilaksanakan untuk
menjaga
keindahan
sekaligus kebersihan dari
danau yang berfungsi
sebagai
resapan
dan
pengatur banjir di kawasan
Surabaya Utara.” Ujarnya.
***
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PROYEK BANDUNG BONDOWOSO

PRESTASI GEMILANG LANMAR SURABAYA
erpilihnya Banongan sebagai
tempat pelaksanaan tahap
LATUM pada LATGAB
TNI 2013
menuntut Puslatpur
Marinir Baluran menyiapkan sarana
dan prasarana pendukung untuk
kesuksesan acara tersebut. Apalagi
didapat informasi Presiden RI akan
meninjau langsung kegiatan Latum
tersebut didampingi RI-2 dan pejabat
Negara serta pejabat TNI. Komandan
Korps Marinir segera memerintahkan
kepada Komandan Lanmar Surabaya
untuk merenovasi tiga titik, yakni
Menara Pantai Banongan, Titik Tinjau
(T12) dan Mess Keris Samudra dalam
waktu 52 hari.
Mendapat perintah dari Dankormar,
Danlanmar Surabaya Kolonel Mar M.
Hari bertindak cepat. Pada 4 Maret
2013 segera diberangkatkan personel
Lanmar Surabaya dibantu personel
Yonzeni-1 Mar dan Yonbekpal-1 Mar di
bawah pimpinan Dandenpum Lanmar
Surabaya Mayor Mar Didik Widiyoko
dan Dankima Mayor Andi Ikhsan serta
Pasintel Mayor Beny Rahim menuju ke

T

Mess Keris Samudera (atas),
Menara Banongan (bawah)
Sesudah Renovasi

Banyuwangi. Pekerjaan Mess
Keris Samudera di bawah
pimpinan Lettu Mar. Santa,
Menara Tinjau Banongan di
bawah pimpinan Lettu Mar.
Supriadi dan Titik Tinjau
(T12) di bawah pimpinan
Kapten Mar. Santoso.
Demi
terlaksananya
pekerjaan dengan baik,
Danlanmar Surabaya sampai
berpindah kantor di Karang
Tekok untuk dapat memantau
langsung dan mengarahkan
pekerjaan.
Sementara
personel
yang
terlibat
proyek tanpa mengenal lelah
menyelesaikan
renovasi
secepatnya.
Akhirnya pada 25 April
2013 seluruh pekerjaan atas
pertolongan Allah Yang
Maha Kuasa dapat
diselesaikan. Pada keesokan
harinya 26 April 2013, Kasal
Laksamana TNI Dr. Marsetio
meresmikan ketiga tempat
yang direnovasi tersebut
menyatakan puas atas kerja
yang ditunjukkan prajurit
Marinir.
H-4
dari
Latum,
ada
perintah
tambahan
menyiapkan
dua
buah
Hellypad di PLP Baluran
dan H-2 secara mendadak
diperintahkan
menyiapkan
satu rumah lagi untuk RI-2.
Tidak bisa dibanyangkan
kondisi saat itu di lokasi. Tapi
dibekali pengalaman, rasa
tanggung jawab dan dedikasi
yang
tinggi,
Danlanmar

Surabaya dibantu seluruh personel
satgas berhasil memberikan yang
terbaik bagi Korps Marinir.
Pada saat pelaksanaan Latum
tanggal 3 Mei 2013, hampir seluruh
pejabat yang hadir memberikan apresiasi
yang luar biasa atas kemampuan
Korps Marinir menyiapkan sarana dan
prasarana latihan. Terbayar sudah rasa
lelah dengan rasa bangga karena dapat
mengharumkan nama Korps Marinir.
Lanmar Surabaya telah mampu
memberikan sumbangsih kepada
Korps Marinir dari proyek super cepat
“Bandung Bondowoso”. Seribu katakata tidak akan mengalahkan satu
karya terbaik dan hanya satu kata
yang baik yaitu “TERBAIK UNTUK
MARINIR“.
..” BHAKTI TANPA PAMRIH ”..

Mess Keris Samudera (atas),
Menara Banongan (bawah)
Sebelum Renovasi
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PASMAR-2

ADAKAN PENYULUHAN BAHAYA NARKOTIKA
rajurit Pasmar-2
beserta Ibu-ibu
Jalasenastri
Korcab
pasmar-2
mendapatkan ceramah/
penyuluhan
bahaya
penyalahgunaan
Narkoba di gedung
Bapra
Pangkalan
Marinir
Jakarta
Cilandak
Jakarta
Selatan, Rabu (24/04)
Sebelum ceramah
dimulai
dilakukan
pertukaran cendra mata
antara
Danpasmar-2
Brigjen TNI (Mar)
Buyung Lalana dengan
pembicara yang akan tampil Direktur
Advokasi BNN Brigjen Polisi Dr
Victor Pudjiadi,SpB,FICS,DFM.
Pada sambutannya diawal acara
Danpasmar-2 menyampaikan bahwa
Penyalahgunaan Narkotika masih

P

ancaman yang sangat serius bagi
kehidupan kita semua, baik dalam
lingkungan keluarga, lingkungan
satuan dalam hal ini Pasmar-2, maupun
bagi generasi penerus bangsa. Oleh
karena itu kita sangat menyambut

baik acara ceramah tentang
narkotika ini. Mari kita
bertekad bersama untuk
dengan gigih berjuang
melawan penyalahgunaan
Narkotika,
utamanya
dilingkungan
keluarga
sendiri maupun keluarga
besar Korps Marinir.
Hadir
pada
acara
ceramah tersebut Kepala
Staf Pasmar-2 Kolonel
Marinir Prasojo Sumarto,
Para Asissten KS Pasmar-2,
Para Dankolak Pasmar-2,
Ketua Korcab Pasmar-2 Ibu
Andiana Ernawati Buyung
Lalana serta Ibu-ibu Kepala
Cabang Jalasenastri dijajaran Korcab
Pasmar-2.
***

DANPASMAR-2 DAMPINGI WAASOPS PANGLIMA TNI
DALAM LATGABMA MALINDO DARSASA-8AB/2013

a n p a s m a r- 2
Brigjen TNI (Mar)
Buyung
Lalana
dampingi
Waasops
Panglima TNI Laksamana
Pertama TNI Widodo, SE
inspeksi pasukan dalam
Apel Gabungan dan Gelar
Latihan Gabungan bersama
Malindo Darsasa-8AB/2013
bertempat di Lapangan Apel
Kesatrian Hartono Marinir
Cilandak, Senin (27/05).
Latihan Gabungan Bersama
(Latgabma)
MalaysiaIndonesia (Malindo) Darat
SamuderaAngkasa (Darsasa)8AB/2013 diselenggarakan sebagai
implementasi strategi penanggulangan
teror untuk menghadapi kemungkinan
terjadinya serangan teroris yang dapat
mengganggu stabilitas keamanan
wilayah Malaysia dan Indonesia.

D

Latihan ini digelar mulai 30 April
- 15 Juni 2013 di Medan - Belawan
dan melibatkan sekitar 180 prajurit
TNI(Denjaka, Kopaska, Kopasus,
Kopaskhas) ditambah pendukung dan
Wasdal.

Latihan bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana
kesiapan kedua angkatan
dari kedua negara untuk
melaksanakan kerjasama
dalam
penanggulangan
teror, sekaligus menguji
protap Malindo 16 dan 18
tentang
penanggulangan
teror dan bencana yang
ditimbulkan olehnya. Dan
secara lebih spesifik tujuan
latihan ini adalah untuk
melatih komando CJTFCT (COMBINE JOINT
TASK FORCE COUNTER
TERORISM) yang dibentuk
dalam rangka meningkatkan kerjasama,
pengertian dan profesionalisme di
antara kedua pasukan ATM dan TNI.
***
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KONTINGEN MARWILBAR

IKUTI PEMBUKAAN PORWILBAR TAHUN 2013
tlet
Kontingen
Marinir
Wilayah
Barat (Marwilbar)
mengikuti pembukaan Pekan
Olahraga Wilayah Barat
(Porwilbar) TNI AL Tahun
2013 yang dilaksanakan
di lapangan Trisila Mabes
TNI AL, Cilangkap, Jakarta
Timur, Selasa (21/5).
Porwilbar tahun 2013
secara resmi dibuka oleh
Kasal Laksamana TNI Dr.
Marsetio dan diikuti oleh
enam Kontingen Kotama
TNI AL Wilayah Barat
yaitu
Mabesal, Seskoal, Armabar, Kormar,
Kolinlamil, dan Gabungan Lantamal
Wilbar.
Dalam
amanatnya
Kasal
mengatakan, Pekan Olahraga TNI
AL merupakan puncak kegiatan
olahraga
yang
diselenggarakan
setiap tahun, dan merupakan salah
satu sarana pembinaan kesamaptaan
jasmani bagi personel TNI AL serta
sebagai bahan evaluasi pembinaan di
bidang olahraga. Kegiatan tersebut

A

juga sebagai upaya mengukur hasil
pembinaan prestasi olahraga yang
telah dilaksanakan, sekaligus mencari
bibit-bibit olahragawan di lingkungan
TNI Angkatan Laut guna menghadapi
kejuaraan Panglima TNI Cup yang
akan datang.
Kontingen Marwilbar dipimpin
oleh Kolonel Marinir Endi Supardi
mengikuti enam cabang olah raga
diantaranya Sepak bola, Bola volly,
Bulu tangkis, Tenis lapangan, Renang
dan Dayung.
Pelaksanaan Porwilbar 2013 untuk

cabang sepak bola di mulai
pada tanggal 22 Mei s.d. 4 Juni
2013 di Stadion Lebak Bulus,
Jakarta, sedangkan babak final
di lapangan sepak bola Trisila,
Cilangkap, Jakarta Timur.
Cabang bola voli pertandingan
mulai tanggal 22 s.d. 31 Mei
2013 di gedung olahraga
M. Romli, Seskoal, Cipulir,
Jakarta
Selatan.
Cabang
tenis lapangan dilaksanakan
mulai tanggal 22 s.d. 28 Juni
2013 di lapangan tenis Korps
Marinir, Cilandak, Jakarta
Selatan. Cabang bulu tangkis akan
dilaksanakan di GOR. O.B. Syaaf
Mako Koarmabar, dengan jadwal
pertandingan (penyisihan) 22 s.d. 28
Mei 2013. Cabang renang pelaksanaan
pertandingan tanggal 29 Mei 2013
di kolam Korps Marinir Cilandak,
Jakarta Selatan. Untuk cabang dayung
pelaksanaan pertandingan tanggal 30
Mei 2013 di Danau Sunter, Jakarta
Utara.
***

Peterjun Korps Marinir

Kibarkan Merah Putih di Langit Sorong

eterjun Batalyon IntaiAmfibi-2
Marinir menggelar atraksi
terjun payung dalam rangka
memeriahkan peringatan 50 tahun
kembalinya Irian Barat ke pangkuan
Ibu Pertiwi di Lapangan Olahraga
Hocky, Kampung Baru Sorong, Papua
Barat, Rabu (1/5) di
pimpin Pangdan XVII/
Cenderawasih, Mayjen
TNI Drs. Cristian Zebua,
MM.
Berbeda
dengan
tahun-tahun sebelumnya,
selain upacara bendera,
perayaan tahun emas
juga dimeriahkan defile
pasukan, atraksi dan
terjun
payung
dari
Batalyon Intai Amfibi-2

P
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Marinir,simulasi
penyerangan.
Anggota marinir terdiri dari 7
peterjun melaksanakan terjun bebas
dan mendarat ke laut yang kemudian
melaksanakan penyerbuan ke darat.
10 peterjun
di pimpin
Kapten Mrinir Setyo Haryosono,

mempertunjukan manuver udara
setelah terjun bebas dari pesawat
Cassa, Pasukan peterjun ini membawa
bendera Merah Putih ukuran 4 X
6 Meter, ada pun yang membawa
bendera upacara selamat 50 Tahun
HUT Emas. Setelah menghiasi
langit kota sorong dengan
bendera Merah Putih,
peterjun dari Pasukan Intai
Amfibi-2 Marinir Cilandak
Jakarta
ini
mendarat
dengan mulus di tengahtengah Lapangan Hocky
Kampung Baru Sorong,
yang mengundan decak
kagum ribuan masyarakat
yang memadati lapangan
Hocky Sorong.
***
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MARINIR INDONESIA DAN AMERIKA
LAKSANAKAN LATIHAN PERANG KOTA
rajurit Marinir TNI AL
melaksanakan latihan perang
kota bersama Marinir Amerika
di daerah Pusat Latihan
Tempur Korps Marinir
Antralina, Jawa Barat,
Kamis (23/5)
Latihan perang kota
merupakan salah satu
materi latihan Cooperation
Afloat Readiness and
Training
(CARAT)
2013, melibatkan Satuan
Setingkat Peleton (SST)
yang dilaksanakan Marinir
Indonesia dan Amerika.
SST Marinir TNI
AL gabungan dari Yonif

P

jajaran Brigif-2 Mar yang berjumlah
27 personel di bawah pimpinan Letnan
Dua Marinir Galih. H melaksanakan

latihan taktik perang kota seperti
pemantapan
latihan
tanda-tanda
visual dalam patroli, teknik melintasi
bangunan,
serta
tehnik
penyerangan pemukiman dan
kota.
Disamping itu, latihan
perang kota kali ini juga
untuk melihat sejauh mana
taktik maupun teknik yang
digunakan antara Marinir
kedua
Negara
apabila
terjadi gesekan dari pihak
yang tidak bertanggung
jawab dan bagaimana cara
penyelesaiannya.
***

MARINIR TNI AL DAN US NAVY
LAKSANAKAN PEMBUATAN ERW-CP DAN CONCRETE CLOTH
rajurit
Batalyon
Zeni-2
Korps Marinir melaksanakan
pembuatan
Explosive
Remnants of War Collection Points
(ERW-CP) Dan Concrete Cloth (CC)
di Desa Tanjung Pasir Teluk Naga Kab.
Tangerang, Banten, Minggu (26/5)
ERW-CP merupakan metode
penanggulangan penjinakan bahan
peledak dengan menggunakan alatalat sederhana yang dapat ditemukan
dalam kehidupan sehari-hari seperti
ban bekas, pasir, semen, rumput dan
dedaunan serta alat sederhana lainnya.

P

Tujuan dari pembuatan
ERW-CP
ini
adalah
untuk menangani serta
menjinakan
bahan
peledak secara efesien
dan aman sehingga dapat
meminimalisir jatuhnya
korban.
Selain
pembuatan
ERW-CP, Prajurit Batalyon
Zeni-2 Marinir dan US
Navy juga membangun
Concrete Cloth (CC) yang
merupakan
pengenalan
metode
sanitasi
dengan menggunakan
tekhnologi
terbaru
berupa kain yang dapat
mengeras
sehingga
dapat
digunakan
untuk sanitasi saluran
pembuangan
air.
Pada
pelaksanaan
pembuatan Concrete
Cloth sangat sederhana
dan singkat dengan
hasil yang maksimal

serta mampu bertahan hingga 15
tahun.
Pembuatan ERW-CP dan Concrete
Cloth merupakan bagian materi dalam
Latihan Bersama (Latma) Subject
Matter Expert Exchange (SMEE)
2013, yang melibatkan Satuan
Setingkat Peleton (SST) dari Korps
Marinir TNI AL dan US Navy.
***
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DANBRIGIF-3 MARINIR
SAMBUT SATGAS PAM PULAU TERLUAR XIII
omandan Brigade
Infanteri-3
M a r i n i r
(Danbrigif-3
Mar)
Kolonel Marinir Edi
Juardi memimpin upacara
penyambutan
prajurit
Brigif-3 Marinir yang
tergabung dalam Satgas
Pam Pulau Terluar XIII di
Lapangan Apel Batalyon
Infanteri – 7 Marinir
Batu Menyan Pesawaran
Lampung
(3/5).
Adapun
prajurit
Brigif-3
Mar
yang
tergabung dalam Satgas
Pam Pulau Terluar XIII menempati
Pulau
Nipah,
Pulau
Berhala,
Pulau Rondo dan Pulau Sekatung
dan dipimpin oleh Dansatgas

K

Kapten Marinir Roni Saputra.
Dalam amanatnya, Komandan
Brigif-3 Mar mengucapkan selamat
datang dan selamat bergabung kembali

di Brigif-3 Mar kepada
personel Satgas yang telah
melaksanakan tugas mulia bagi
bangsa dan negara, dan saat
ini telah kembali ke kesatuan
dalam keadaan sehat wal’afiat.
Diakhir amanatnya Kolonel
Marinir Edi Juardi memberikan
penekanan kepada seluruh
personel yang tergabung dalam
penugasan Pam Pulau Terluar
XIII agar segera menyesuaikan
diri
dan
beradaptasi
dilingkungan satuan masingmasing, serta melaksanakan
tertib
administrasi
khususnya
pengembalian
inventaris senjata dan munisi.
***

BRIGIF-3 MARINIR

SELENGGARAKAN PELATIHAN TANGGAP DARURAT
BENCANA KSR DAN RELAWAN PERGURUAN TINGGI
rigade Infanteri-3
M a r i n i r
(Brigif-3
Mar)
menyelenggarakan
pelatihan Tanggap Darurat
Bencana KSR (Korps
Sukarela) dan Relawan
Perguruan Tinggi SeIndonesia yang dibuka
oleh Komandan Batalyon
Infanteri-7 Marinir Letkol
Marinir Agustiawarman di
Markas Komando Brigade
Infantri-3 Marinir Piabung
Padang Cermin Pesawaran,
Lampung, Jumat (22/3)
Dalam
amanat
Komandan
Brigade
Infanteri-3 Marinir Kolonel Marinir
Hardimo yang dibacakan oleh
Danyonif-7 Mar mengatakan bahwa
dalam pelatihan ini diharapkan
dapat melahirkan relawan-relawan
yang handal yang siap secara skill

B
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kepalangmerahan dan juga siap
pakai dalam memanage upaya
tanggap darurat bencana. Selain
itu para peserta dapat saling
menukar ilmunya sehingga bisa
menambah wawasan materi KSR
dalam penanggulangan bencana.

Acara
yang
diselenggarakan selama
3 hari di Brigif-3 Mar
ini diikuti oleh 60 orang
peserta yang terdiri
dari 33 peserta wanita
dan 27 pria. Selama
pelatihan para peserta
akan
mendapatkan
materi dari PMI dan para
pelatih anggota Brigif-3
Mar yang meliputi SAR,
selam dasar dan rappeling
serta
pengetahuan
komunikasi
radio.
Turut hadir dalam
acara tersebut Para
Perwira Staf Brigif-3 Mar
serta para pejabat dari PNPB kabupaten
Pesawaran dan para pendukung dari
Universitas
Lampung
(UNILA)
***
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YONIF-8 MARINIR

GELAR UJIAN NAIK TINGKAT

atalyon
Infanteri-8
Marinir menggelar ujian
kenaikan tingkat
karate
di Balai prajurit Yonif-8 Mar,
Tangkahan Lagan, Jumat (01/03)
Ujian kenaikan tingkat karate
tersebut adalah ujian yang ketiga
kalinya
diselenggarakan
setelah
diresmikannya Dojo Inkanas oleh
Pengda Majelis Sabuk Hitam
Sumatera Utara setahun yang lalu.

B

Tujuan
dari
kegiatan tersebut adalah
untuk membentuk para
prajurit Yonif-8 Mar
yang berprestasi dalam
bidang olah raga beladiri
karate, maka secara
rutin
dilaksanakan
latihan karate dengan pelatih Serka
Marinir Saifur yang merupakan
anggota majelis sabuk hitam dengan

jabatan wasit PON dari Surabaya.
***

YONIF-9 MARINIR

BANGUN MASJID BAITUL MUTTAQIN

omandan
Brigade
Infanteri–3
Marinir
Kolonel
Marinir
Hardimo
meresmikan
pembangunan Masjid Baitul
Muttaqin di Mako Yonif-9
Mar Batu Menyan, Kecamatan
Padang Cermin, Kabupaten
Pesawaran,
Lampung,
Jumat (1/3). Pembangunan
Masjid Baitul Muttaqin yang
berlokasi di depan Mako
BrigifYonif-9 Mar tersebut
ditandai dengan Peletakan Batu
pertama oleh Danbrigif-3 Mar.
Dalam amanatnya Danbrigif-3
Mar Kolonel Marinir Hardimo

masyarakat sekitar dalam
melaksanakan ibadah. Selain
itu juga Danbrigif-3 Mar juga
berpesan agar Masjid Baitul
Muttaqin dijaga dengan
baik karena merupakan
sarana ibadah milik bersama
dan bisa digunakan untuk
kepentingan
umum.
Turut hadir dalam acara
tersebut Wadan Brigif-3 Mar
Letkol Marinir Umar Farouq,
para Perwira Staf Brigif-3
Mar serta Danyonif-7 Mar
dan Danyonif -9 Mar.

K

berharap dengan dibangunnya Masjid
Baitul Muttaqin itu dapat membantu

***

PUSLATPURMAR-4 PURBOYO

SYUKURAN KENAIKAN PANGKAT
elasa
tanggal
16 April 2013 ,
Puslatpurnar-4
Purboyo mengadakan acara
syukuran bagi 24 anggota
yang naik pangkat. Kegiatan
tersebut diawali dengan
upacara yang dipimpin
Wadan
Puslatpurmar-4
Purboyo Mayor (Mar)
Sutaryanto,
S.Pd.
Dalam
sambutan
Danpuslatpurmar-4
Purboyo yang dibacakan

S

Inspektur Upacara menyatakan
bahwa
kenaikan
pangkat
tersebut merupakan anugerah
dari Tuhan Yang Maha Esa
yang wajib untuk kita syukuri
dengan bertambahnya pangkat
diharapkan semangat kerja,
loyalitas, dedikasi serta motivasi
kerja akan lebih baik sesuai
dengan tugas dan tanggung
jawab jabatan dengan dilandasi
keimanan serta ketaqwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
***
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KURSUS PELATIH OPERASI KHUSUS KORPS MARINIR TA. 2013 DITUTUP

DI MAKO KOLATMAR GRATI PASURUAN

um`at (19/04) dilaksanakan
Upacara Penutupan Kursus
Pelatih Operasi Khusus Korps
Marinir. Bertindak selaku Inspektur
upacara Letnan Kolonel Marinir
Hendri Wardaya
S. jabatan sehari
– harinya sebagai
Wakil Komandan
Kolatmar. Kursus
Pelatih
Operasi
Khusus
Korps
Marinir
yang
diikuti
oleh
30
Personil
perwakilan dari
tiap – tiap Satlak
di jajaran Korps
Marinir
dan
beberapa anggota
PLP
Kolatmar,
adapun tertua dari
peserta
Kapten
Marinir
Didik.
Kursus tersebut diselenggarakan
mulai tanggal 25 Maret s/d 19
April 2013 di daerah latihan PLP
Grati Pasuruan dan sekitarnya.

J

Dalam amanat pada Upacara
Penutupan Kursus Operasi Khusus
Komandan Kolatmar berpesan “
Pertama :Tetaplah belajar dan terus
pelajari semua ilmu yang telah

diperoleh selama mengikuti kegiatan
kursus di Kolatmar dan kembangkan
serta aplikasikan di Kesatuan, Kedua
: Dengan bertambahnya ilmu yang

didapat, janganlah ikan lupa diri
dan besar kepala tetapi jadikan ini
untuk memacu prestasi kearah yang
lebih baik dengan berpedoman pada
ilmu padi (Semakin berisi semakin
menunduk), Ketiga : Pelihara
dan tingkatkan kemampuan,
karena apapun sarana dan
fasilitas yang digunakan
hanya dapat meringankan
didalam menjalankan tugas.”
Dengan
berakhirnya
Upacara Penutupan Kursus
Operasi Khusus maka seluruh
peserta kembali ke Kesatuan
masing-masing
dengan
membawa
pengetahuan
dan
keterampilan
tentang Operasi Khusus
dengan harapan mampu
mengapresiasikan
di
lapangan
dengan
baik
sebagai
pelatih operasi
khusus tingkat regu dalam
hubungan peleton di kesatuannya.
***

PEMBINAAN FISIK ALA

YONMARHANLAN VIII BITUNG
alam rangka melaksanakan
pembinaan fisik, Komandan
Batalyon Marinir Pertahanan
Pangkalan VIII Bitung Mayor
Marinir Yudi Asmar beserta
prajuritnya
melaksanakan
lari
mengelilingi
kota
Bitung dengan memanggul
senjata,
Kamis
(16/5)
Kegiatan pembinaan fisik
tersebut dilakukan usai Apel
pagi dengan menggunakan
tenu PDLT yang secara rutin
dilaksanakan setiap hari
Kamis yang ditetapkan sebagai
hari militer oleh Komandan
Batalyon Marinir Pertahanan
Pangkalan
VIII
Bitung
Mayor Marinir Yudi Asmar.
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Dalam amanat Danyonmarhanlan
VIII Bitung menyampaikan kepada
seluruh personel di jajarannya

agar selalu memelihara fisik dan
kemampuan tempur, serta selalu
menjaga soliditas antara TNI-Polri dan
Masyarakat sehingga
terbina
hubungan
yang
baik.
Selain
itu juga komandan
mengingatkan
agar
anggotanya
m e n g h i n d a r i
penyalahgunaan
Facebook dan Twiter
di
kalangan
TNIAL/Marinir
yang
menggunakan atribut/
foto TNI AL/Marinir.
***

berita marinir

YONMARHANLAN IV TANJUNGPINANG
GELAR UPACARA DAN TRADISI KENKAT
omandan Yonmarhanlan IV
Kepri Mayor Marinir Ruslan
Arief
menerima laporan
kenaikan pangkat Bintara dan Tamtama
Yonmarhanlan IV pada upacara
kenaikan pangkat di Dermaga Yos
Sudarso Lantamal IV Senin (08/04).
Tercatat bintara 12
personil bintara dan
17 personil tamtama
yang naik pangkat.
Yang unik pada
upacara
kenaikan
pangkat kali ini adalah
dihadiri oleh istriistri yang suaminya
naik
pangkat
dan
pengurus Jalasenastri
Ranting C. Setelah
upacara
kenaikan
pangkat , dilanjutkan
upacara tradisi siraman
air
kembang
oleh
Danyonmarhanlan
IV yang didampingi oleh Ny. Ayu
Chandra Ruslan Arief . Upacara
tradisi dengan
mencium Bendera
Merah Putih dengan diiringi sayupsayup terdengar lagu Bagimu Negeri
dan Syukur. Setelah itu istri-istri yang
suaminya naik pangkat, memberikan
setangkai bunga mawar putih sambil

K

memberikan ucapan selamat kepada
suaminya
dengan
memberikan
ciuman
dikening
suaminya.
Dalam
amanatnya
Danyonmarhanlan
IV
Kepri
memberikan selamat kepada anggota
yang telah naik pangkat. Kenaikan

pangkat merupakan wujud pegakuan,
kepercayaan,
penghargaan
atas
dedikasi, loyalitas, dan prestasi,
kapabilitas
seseorang
dalam
pengabdiannya kepada organisasi,
oleh karena itu kenaikan pangkat
harus mampu meneguhkan komitmen
dan tekat personil yang bersangkutan,

untuk terus meningkatkan kualitas
pengabdian
kepada
organisasi
dimanapun
ditugaskan,
yang
dilandasai dengan moral yang baik,
serta didukung oleh profesionalisme
yang baik , akan menghasilkan kinerja
yang baik, benar dan maksimal.
Pada acara ramah
tamah yang digelar di
arena out bond Lantamal
IV,
Danyonmarhanlan
IV Mayor Marinir Ruslan
Arief pada sambutannya
menegaskan
bahwa
Upacara Tradisi seperti ini
menjadi bentuk baku untuk
dikerjakan
selanjutnya
pada upacara kenkat di
Yonmarhanlan IV. Selain
itu merupakan bentuk
penghargaan bagi anggota
yang naik pangkat serta
kebanggaan bagi istri-istri
anggota karena, kenaikan
pangkat bukan otomatis tetapi perlu
dengan perjuangan dan pengorbanan
serta kerja sama dengan istri. Acara
ini juga diisi siraman rohani oleh
Ketua MUI Kota Tanjungpinang.
***

YONMARHANLAN II PADANG
LAKSANAKAN PELATIHAN
PEMBINAAN PEMUDA BELA NEGARA
onmarhanlan
II
Padang
membantu Korps Pemuda
Abdi Negri Kota Padang
melaksanakan Pelatihan Pembinaan
Pemuda Bela Negara. Latihan yang
dimulai dari hari Jumat, 26 April 2013
s.d Minggu, 28 April 2013 diikuti
oleh 32 (tiga puluh dua) peserta
yang berasal dari SMA sederajat dan
Perguruan Tinggi sekota Padang.
Pelatihan yang diselenggarakan
tersebut bertujuan untuk menyiapkan
generasi muda yang berpotensi
dan bermental serta berkepribadian

Y

yang baik serta menjalin
hubungan silaturahmi antar
pelajar SMA sederajat dan
mahasiswa sekota Padang.
Adapun materi pelatihan
yang diberikan mencakup teori
dan praktek antara lain PBB,
Teori kepemimpinan, Teori
Survival, Teori dan praktek
SAR laut, Mountenerin,
Pengenalan senjata, Jurit
Malam dan Lintas medan.
***
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WALIKOTA MEDAN JADI WARGA KEHORMATAN

YONMARHANLAN I BELAWAN
alikota Medan Drs. H.
Rahudman Harahap diangkat
sebagai Warga Kehormatan
Batalyon
Marinir
Pertahanan
Pangkalan-I
(Yonmarhanlan-I)
Belawan, di halaman Yonmarhanlan
I
Belawan
Jalan
Serma
Hanafiah, Medan, Kamis (21/3).
Pada kegiatan yang dilaksanakan
dalam suatu upacara singkat tersebut,
Komandan Yonmarhanlan-I Belawan
Mayor Marinir Agung Setiawan
mengenakan secara langsung jaket
dan topi loreng khas Marinir kepada
Rahudman Harahap, sebagai tanda
warga kehormatan Yonmarhanlan-I
Belawan disertai dengan tembakan
ke udara oleh para prajurit Marinir
sebagai
bentuk
penghormatan.
Dalam amanatnya,Walikota Medan
mengucapkan rasa terimakasih yang
sebesar-besarnya atas penghargaan
kepada dirinya menjadi bagian
dari keluarga besar Yonmarhanlan

W

I Belawan.
“Bagi
saya ini merupakan
suatu
kehormatan
dan menjadi motivasi
Pemko Medan untuk
membangun sinergitas
dalam upaya lebih
meningkatkan
koordinasi
dan
kerjasama
demi
m e w u j u d k a n
Kota Medan lebih
baik
dari
hari
kemarin,” tegasnya.
Sementara
itu
Komandan
Yonmarhanlan-I Belawan mengatakan
kegiatan tersebut merupakan sebagai
bentuk penghormatan seluruh keluarga
besar Yonmarhanlan I Belawan. Salah
satu tugas kita adalah membantu
tugas pemerintah kota sehingga
dalam hal ini Bapak Wali Kota adalah
bapak kami juga. Apalagi kunjungan
yang dilakukan Bapak Wali Kota ke

batalyon kami merupakan kunjungan
yang pertama kalinya. Jadi saya
dengan segenap seluruh prajurit
memberikan penghormatan kepada
beliau dan ini merupakan penghargaan
pertama kalinya yang diberikan
Yonmarhanlan I Belawan,” jelasnya.
***

YONMARHANLAN X JAYAPURA
Rebut Juara Umum Lomba SAR
alam rangka menjalin
kebersamaan
dalam
kegiatan penyelamatan jiwa
akibat musibah serta meningkatkan
kerjasama antar potensi dan unsur
SAR di wilayah Papua khususnya
wilayah kerja Jayapura. Maka unsur
yang terdiri dari TNI, Polri, instansi
Pemerintahan dan LSM telah
melaksanakan kegiatan yang berupa
Lomba Ketangkasan Rescue mulai
tanggal 1-2 Maret 2013 bertempat
di Kantor SAR Sentani Jayapura.
Kegiatan tersebut PURA dibuka
langsung oleh Direktur Operasi dan
Latihan BASARNAS Brigjen TNI
Tatang Jaenudin dan diikuti oleh
beberapa team dari Instansi (Unsur
SAR) yang setiap team terdiri dari
7 personil, antara lain, Team SAR
Batalyon 751 / Raider Jayapura, Team
SAR Batalyon Marinir Pertahanan
Pangkalan X Jayapura, Team SAR
Lanud Jayapura, Team SAR Kantor
SAR Jayapura, Team SAR TAGANA
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Jayapura, Team SAR Akademi
Perawat RS Marthen Indey Jayapura.
Kegiatan tersebut dilaksanakan
selain untuk menjalin kerjasama
potensi dan unsur SAR yang ada di
Jayapura yang akan menciptakan
sinerjitas antar unsur saat operasi SAR
berlangsung juga diharapkan nantinya
dapat meningkatkan keterampilan
serta mendapat gambaran kesiapan
bagi para rescuer dalam tindakannya
dengan berbagai macam kesulitan

untuk menangani korban
dan situasi di lapangan yang
akan dihadapi. Adapun
event yang dilombakan
berupa Ketangkasan unsur
dalam evakuasi korban
dari dalam jurang ( medan
sulit), Kesamaptaan dan
ketangkasan
Rescue,
Ketangkasan
Triage,
Dalam lomba tersebut
team SAR Marinir Jayapura
yang dilatih oleh Kapten
Marinir Suprapto, berhasil menjuarai
event ketangkasan evakuasi medan
sulit serta event kesamaptaan dan
ketangkasan Rescue. Sehingga team
SAR Batalyon Marinir Pertahanan
Pangkalan X dalam kegiatan tersebut
dinobatkan sebagai juara umum
dengan mendapatkan Tropy serta uang
pembinaan sebesar 10 juta rupiah.
***

Profil MARINIR

K

alau di hitung-hitung mungkin
sebenarnya cukup banyak
atlet asal Korps Marinir yang
prestasinya mencorong. Salah
satunya adalah Serda Mar
Cecep Supriyatman. Putra
Jawa Kelahiran Sumatera
(Pujakesuma) ini memang patut
dibanggakan. Dia Anggota Detasemen

Jalamangkara (Denjaka) yang
merupakan seorang Petembak
dengan predikat Atlet petembak
Bisam. Pria berkulit sawo
matang kelahiran Lampung pada
tanggal 19 September 1975
telah malang melintang pada
berbagai kejuaraan menembak
dan
memiliki
segudang

PRESTASI MENEMBAK YANG PERNAH DI RAIH
1. BISAM VIII
a. Pistol Matc Stage Tahun 2005		
b. Overral Pistol Team Tahun 2005
c. Pistol Falling Plate Match Th. 2005
2. DANPASMAR CUP Tahun 2007.
-Tembak Reaksi Production		
3. UNIFIL CUP – Libanon Tahun 2008
-Rapid Fire Pistol 25 m			
-Riple Centre Fire, 3 Sikap		
4. KAPOLRI CUP Tahun 2009.
-Tembak Reaksi STD			
5.PANGLIMA TNI CUP Tahun 2009		
- Pistol Match Stage 3 			
6. DANPASPAMPRES CUP Tahun 2010
- Pistol Presisi 25 m			
7. PANGLIMA TNI CUP Tahun 2010
- Pistol Macth Stage 1			
- Pistol Macth Stage 2			
- Pistol Macth Stage 3 			
- Overral Individual			
8. DANKORMAR CUP Tahun 2011.
- Pistol Presisi 25 m			
9. DANBRAVO CUP Tahun 2012,
- Pistol Presisi 25 m			
10. KASAL CUP Tahun 2012.
- Pistol Macth Stage 1			
- Pistol Macth Stage 2			
- Pistol Macth Stage 3			
- Pistol Falling Plate Macth		
- Overral Individual			

Juara II
Juara I
Juara II
Juara I
Juara II.
Juara II.
Juara III.
Juara II
Juara II
Juara
Juara
Juara
Juara

I
I.
I.
I.

Juara II.
Juara I
Juara
Juara
Juara
Juara
Juara

II.
I.
I.
I.
I.

prestasi kejuaraan menembak baik di
intern Korps Marinir, tingkat TNI-AL
maupun Nasional sampai Internasional
Pada Bisam VIII di Brunei Darussalam.
“Dengan rasa bangga yang ada dalam
dada kami karena dapat mewakili
Indonesia dalam hal ini TNI sehingga
Indonesia mendapat juara umum
senang sekali rasanya waktu itu,
“demikian kenangnya”. Sejak itu cecep
terus giat berlatih untuk meningkatkan
prestasinya..
Belajar dan berlatih menembak itu
adalah tugas sebagai prajurit Pasukan
Khusus Angkatan Laut yang setiap
saat siap ditugaskan kapan saja dan
di mana saja. Cecep mengawali karier
di TNI AL melalui Dikcatam PK XV/
II tahun 1996/1997 dan pada 2012
berhasil menempuh Diktuba XLII
(Pendidikan Pembentukan Bintara)
di Surabaya selesai pada 2013. Cecep
mengaku bahwa minat pada menembak
berawal ketika masuk satuan Denjaka
yaitu PTAL VIII Tahun 2001. Waktu
yang ada dipergunakan untuk berlatih
dan berlatih dengan bimbingan para
pelatih dan senior yang berpengalaman
di satuan Denjaka sehingga dapat
menguasai tekhnik-tekhnik menembak
dengan baik. Cecep terjun ke dunia
menembak yang bisa dikatakan
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Beberapa Kejuaraan
Menembak yang pernah
diikuti Serda Marinir
Cecep Supriatman

cukup beresiko tinggi ini,
namun dengan terus giat
berlatih akhirnya mampu
menguasai setiap bidik
perbidikan yang diajarkan
oleh para pelatih dan senior.
Cecep merasakan bahwa
dengan ikut menembak
dapat
belajar melatih
kesabaran dan menahan
diri dalam menghadapi apa
saja.
“Dengan mempelajari
menembak kita juga belajar
hidup disiplin dan mandiri
serta menjadi penyabar
dan bijaksana.
Belajar
menembak bukan untuk
“Koboi-koboian” tapi untuk
kemampuan diri. Biasanya
berbuat tidak disiplin itu
yang masih belum mumpuni,
belum bisa menghayati apa
hakekat dan makna semua
yang ada dalam prosedur
dan aturan menembak.
Filsafatnya belum kena”
demikian ungkap Serda
Mar Cecep Supriatman yang
kini berdinas di Denjaka
Cilandak Jakarta Selatan.
Jago bidik sasaran
tembak
ini
menikahi
Devita Indriani di Surabaya.
Saat ini Cecep dikaruniai
tiga orang buah hati yaitu
Nethania, Brian dan Nabilah.
Prestasi Tingkat Nasional
yang pernah dicapai Cecep
adalah peringkat Ke-1 pada
PANGLIMA TNI CUP
Tahun 2010, Pistol Macth
Stage 1 Juara I- Pistol
Macth Stage 2 Juara I.Pistol Macth Stage 3 Juara I.- Overral
Individual Juara I.
“Apa yang saya peroleh berkat
kerja dan latihan yang serius saya
lakukan. Saya merasa bangga dengan
keahlian ini. Saya bisa bertanding
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dan sekaligus melancong ke berbagai
Negara ia mengakui semua prestasi
yang diraihnya dalam menembak
karena adanya dukungan dari pimpinan
yang luar biasa.
Cecep juga merasa senang ketika

dinas sangat mendukung
dan
memberikan
dispensasi
untuk
mengikuti latihan, TC
(Training Centre) atau
pemusatan,” ujarnya.
“Itu suatu amanah,
saya tidak mau menyianyiakan
kesempatan,
sehingga saya selalu
berusaha menunjukkan
kemampuan
saya
secara optimal. Dan
Alhamdulillah
saya
bisa banyak merebut
juara, “ungkap Cecep
mensyukuri
perhatian
dinas
terhadap
prestasinya.
Pimpinan
Satuan
Detasemen Jalamangkara
(Denjaka) mendukung
kegiatan prajurit yang
positif
dan
dapat
mengangkat citra Korps
Marinir.
Komandan
Korps Marinir selalu
memberikan dukungan
serta
memberi
kesempatan yang sama
kepada prajurit untuk
berprestasi.
Cecep
berpesan
kepada sesama Prajurit
Korps Marinir tingkatkan
terus Prestasi agar selalu
menunjukan potensi diri
agar dapat dibina menjadi
baik dan membanggakan
dengan modal disiplin
“Dengan berprestasi,
apresiasi
atau
penghargaan dari Dinas
itu pasti ada, baik moril
maupun material.Yang
penting, kita tunjukan
dulu bahwa kita bisa,”
tutur Cecep yang juga
penyuka makanan khas
sunda “dodol garut”
dalam mengakhiri perbincangannya
di Lapangan Tembak Denjaka.
( Koptu Marinir Nurkenda )
***
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