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DIRGAHAYU
KORPS MARINIR KE-68

P

eringatan hari jadi Korps
Marinir pada hakekatnya
merupakan ungkapan rasa
syukur kita semua kepada
Tuhan Yang Maha Kuasa
atas segala keberhasilan
yang telah dicapai, sekaligus
merupakan momentum yang tepat
untuk introspeksi dan mawas diri,
agar kiprah pengabdian di masa
mendatang selalu sukses dan
mendapat tempat di hati rakyat. Untuk
itulah sebagai prajurit yang religius
memanjatkan puji dan syukur ke
hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,
merupakan suatu keharusan.
Dalam usia yang ke-68 tahun
telah cukup banyak
yang
diperbuat oleh Korps Marinir dalam
pengabdiannya kepada bangsa dan
negara. Korps Marinir senantiasa
hadir dalam setiap penugasan
operasi baik perang maupun selain
perang. Semua yang kita lakukan
berkat bimbingan Tuhan Yang Maha
Esa dilandasi dengan jati diri prajurit
Korps Marinir yang selalu profesional,
berdedikasi tinggi serta berpegang
teguh pada tradisi.
Menurut
Komandan
Korps
Marinir Mayjen TNI (Mar) A. Faridz
Washington, “The best welfare for
marines is the irst class training,
warrior is created and born to ight
with the skill, knowledge and trust to
God”. Kesejahteraan bagi prajurit
Korps Marinir adalah latihan yang
bagus, latihan yang berkualitas,
latihan yang ada parameternya
dan latihan yang mempunyai
pencapaian terhadap tujuan dan
sasaran, petarung dilahirkan dan
dibentuk untuk bertarung dengan
keahliannya, ilmu pengetahuannya
serta kepercayaannya terhadap
Tuhan.” Dari pernyataan Dankormar
tersebut mencerminkan jiwa religius
harus dimiliki oleh para prajurit
Marinir dalam menjalankan tugasnya.
Sedangkan
untuk
mewujudkan

profesionalisme perlu latihan yang
berkualitas, terukur dan mempunyai
target yang ingin dicapai. Untuk
itulah menjadi kewajiban kita semua
untuk menciptakan prajurit Marinir
yang mempunyai jiwa petarung
yang religius dan selalu menjunjung
tinggi nilai kemanusiaan tanpa
mengabaikan pentingnya suatu
keprofesionalan melalui pendidikan
dan latihan.
Sehubungan dengan Hari Ulang
Tahun ke- 68 ini, Redaksi sengaja
menyajikan rangkuman kado-kado
istimewa untuk Korps Baret Ungu.
Kado di tahun 2013 itu berupa
pembangunan Mako Yonif-10 Marinir
di Batam, Mako Brigif Marinir di Sorong
dan Mako Pasmar-3 di Sorong.
Redaksi menyajikan liputan khusus
sehubungan dengan hal tersebut.
Tentunya menjadi suatu kebanggaan
bagi kita karena pembangunan
Yonif-10 Marinir merupakan sejarah
yang tiada duanya, dimana hanya
Yonif-10 Marinir lah yang langsung
diperintahkan oleh Presiden untuk
membangun dan Kasal Laksamana
TNI Dr. Marsetio meletakan batu
pertama sebagai tanda dimulainya
pembangunannya.
Pembaca
yang
budiman,
dalam
“Laporan Marinir” kami
sajikan Uji Kompetensi Komandan
Satuan, Pembaretan Panglima TNI,
Sarasehan Lintas Generasi Korps
Marinir, BMP-3 F Alutsista Terbaru
Korps Marinir, Ajang Tarung Marinir
2013, Latma Anti Teror ADMM Plus
CTX 2013.
Untuk
mengenang
para
pendahulu kita,
kami tampilkan
kembali Pertempuran 8 Jam di
Semarang yang dipimpin oleh
Letnan Muda Moekijat dan Gugurnya
Penerbang Korps Marinir Mayor
Marinir (Anm) Sugeng dalam operasi
di Timor Timur. Semoga kisah ini
menjadi inspirasi bagi kita sebagai
sang penerus Korps.

Sejumlah artikel menarik untuk
meningkatkan kasanah pengetahuan,
juga kami persembahkan antara lain
Proil Menkav-2 Marinir, Operasi
Kerch Eltigen Jerman, Suka Duka
Outrech Mission PBB, ADS Senjata
Serbu Amibi, Ranpur PAL-AFV
produk anak bangsa PT. PAL dan PT.
PINDAD serta Proil Prajurit Marinir
Berprestasi.
Dan akhirnya semoga sajian edisi
HUT Korps Marinir ke-68 ini menjadi
inspirasi bagi kita semua. Dengan
senantiasa memperkokoh
spirit
of togetherness (semangat untuk
selalu dalam kebersamaan), spirit
of the winner (semangat untuk selalu
berusaha sebagai pemenang, bukan
pecundang) dan spirit of contuinity
(semangat untuk selalu meneruskan
pencapaian cita-cita demi kejayaan
Korps Marinir.

“Jalesu Bhumyamca Jayamahe”
Pemimpin Redaksi
Suwandi
Letkol Marinir NRP.11458/P
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PENGANGKATAN JENDERAL TNI MOELDOKO
SEBAGAI WARGA KEHORMATAN KORPS MARINIR
Pada hari Jum’at tanggal 1 November 2013 di Bhumi Marinir
Karangpilang Surabaya terlihat hiruk pikuk, kendaraan-kendaraan
pejabat yang masuk dan personel Marinir. Rupanya hari itu ada
suatu event dimana Panglima TNI
Jenderal TNI Moeldoko
diangkat sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir TNI AL
tepatnya dilaksanakan di Lapangan tembak Korps Marinir
FX. Supramono.

JAKPIM

8

PEMBANGUNAN MARKAS PASMAR-3
DI BHUMI CENDRAWASIH
Wilayah NKRI yang begitu luas dan kaya sumber daya
yang sangat mendukung pembangunan negara namun
satu sisi memunculkan peluang-peluang ancaman yang
harus diantisipasi dengan upaya strategis sehingga mampu
mengantisipasi kemungkinan ancaman yang mengganggu
kedaulatan NKRI. Dengan kemungkinan-kemungkinan
ancaman yang akan terjadi maka kekuatan Korps Marinir
yang tergelar secara permanen seperti dispersi kekuatan
saat ini dirasakan tidak optimal bila merujuk dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan khususnya tugas selaku
pasukan pendarat Amibi.
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PRASASTI
SEJARAH KORPS MARINIR
Di tengah-tengah membahananya pekik Merdeka dan
berkecamuknya perang kemerdekaan, pada tanggal 15 November
1945, dalam tubuh Resimen TKR Laut Tegal berdirilah Korps
Ketentaraan yang diberi nama “ Corps Mariniers” dengan
komandan pertamanya Mayor Laut Agus Soebekti. Sampai
sekarang tanggal 15 November tersebut selalu diperingati sebagai
HUT Korps Marinir.
Perkembangan selanjutnya, berdasarkan Surat keputusan
Menteri Pertahanan Nomor A/565/1948 tanggal 9 Oktober
1948, Corps Mariniers ditetapkan menjadi Korps Komando
Angkatan Laut (KKO AL). Setelah terbentuk, KKO AL
melaksanakan konsolidasi yang dilaksanakan terus menerus
baik di bidang organisasi, personel, material maupun
kemampuan prajuritnya.
Dengan dilandasi kesetiaan kepada Pancasila dan
UUD 1945 serta berpegang teguh pada Sapta Marga
dan Sumpah Prajurit, Korps Komando Angkatan Laut
(KKO AL) senantiasa berperan aktif dalam setiap bentuk
perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan
Republik Indonesia. Sehingga pada tanggal 15 November
1959, Presiden Soekarno secara khusus menyerahkan “Pandji”
sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang telah dilakukan KKO AL.
Selanjutnya, pada tanggal 15 November 1975, berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Nomor Skep/1831/XI/1975 secara resmi KKO AL berubah nama
menjadi Korps Marinir.

SEJARAH BARET UNGU KORPS MARINIR
Korps Marinir memiliki ciri khas baret ungu yang diyakini memiliki kesaktian yang ampuh dan mampu
memberikan pengamanan serta perlindungan. Demikian pula dengan Korps Marinir memilih memakai warna ungu
tersebut, diartikan dapat diandalkan kemampuannya dalam melindungi dan mengamankan Negara dan Bangsa
Indonesia. Selain itu, warna ungu juga diilhami oleh bunga Bougenville, bunga yang selalu gugur sebelum layu
itu melambangkan pengabdian prajurit Korps Marinir yang selalu siap berkorban jiwa raga bagi keutuhan dan
kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kronologis Warna Ungu Pada Diri Korps Marinir
1958, Warna ungu dipakai oleh Korps Marinir (ketika masih bernama KKO-AL) berupa pita sebagai kode
pengamanan untuk mengadakan operasi pendaratan di Padang, Sumatera Barat dalam rangka Operasi 17
Agustus.
1961, Baret warna ungu untuk pertama kalinya dipergunakan oleh Batalyon-1
KKO-AL dalam Operasi Alugoro di Aceh. Selanjutnya baret tersebut dilengkapi
dengan emblem. Pada awalnya emblem Korps Marinir berbentuk segi lima
warna merah dengan lambang topi baja Romawi dan dua pedang bersilang
ditengahnya. Pemasangan emblem di baret terletak di samping kiri depan.
1962, Bertepatan dengan HUT yang ke-17 KKO-AL, diadakan perubahan
lambang emblem baret Keris Samudera dikelilingi oleh pita dengan tulisan
“Jalesu Bhumyamca Jayamahe” dan terdapat tulisan “Korps Komando” di
bawahnya. Diantara tulisan Korps dengan Komando terdapat angka 1945
yang menandakan Korps Marinir lahir. Seluruh lambang dan tulisan emblem
44
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tersebut terbuat dari kuningan yang beralaskan warna merah segi lima. 1968, Diadakan lagi sedikit perubahan
yaitu dengan member garis pinggir “Kuning” dari segi lima merahnya.
1975, Berdasarkan Skep Kasal No. Skep/1831/XI/1975 tanggal 14 Nopember 1975 nama Korps Komando
Angkatan Laut (KKO-AL) kembali berubah nama menjadi Korps Marinir sesuai dengan nama lahirnya Korps
Marinir sejak tahun 1945.
1976, Kepala Staf TNI Angkatan Laut mengeluarkan Surat Keputusan No. Skep/2084/X/1976 tanggal 20 Oktober
1976, tentang Perubahan Emblem Korps Marinir. Perubahan tersebut adalah dengan menambah Jangkar sebagai
latar belakangnya, pita bertuliskan “Korps Komando” berubah menjadi “Korps Marinir” dan angka “1945” tetap
sebagai tanda lahirnya. Emblem tersebut dipasang pada baret dengan ketentuan bahwa tengah-tengah dasar emblem
terletak tepat di atas ujung luar kening mata kiri. Sehingga Emblem tersebut secara resmi mulai dipakai tepat pada
peringatan HUT ke-31 Korps Marinir tanggal 15 Nopember 1975.

Emblem KKO-AL
Digunakan tahun 1960-1962
Berdasarkan Skep Komandan KKO AL
Tanggal 04 Januari 1961
Nomer Skep : 02/KP/KKO/1961

Emblem KKO-AL
Digunakan tahun 1962-1976
Berdasarkan Skep Pangko
Tanggal 10 September 1962
Nomer Skep : 5030.6

Emblem KORPS MARINIR
Digunakan tahun 1976 sampai sekarang
Berdasarkan Skep KASAL
Tanggal 20 Oktober 1976
Nomer Skep : Skep/2084/X/1976

DHARMA BAKTI KORPS MARINIR
Korps Marinir selalu hadir dalam setiap penyelesaian pergolakan bangsa mulai dari Perang
Kemerdekaan, Operasi RMS, operasi DI/TII, Operasi PRRI/Permesta, Operasi Dwikora, Operasi Seroja,
Operasi G30S PKI, pengamanan Kepulauan Natuna dan Ambalat, operasi reformasi, operasi pengamanan
Ambon, operasi Rencong Sakti di Aceh, operasi pengamanan pulau-pulau terluar Indonesia dan operasi
pembebasan sandera perompak Somalia tahun 2010. Disamping melaksanakan tugas – tugas
tempur, Korps Marinir juga aktif dalam Bakti TNI dan operasi bantu rakyat lainnya.
Korps Marinir juga selalu aktif dalam misi perdamaian dunia PBB, antara lain memperkuat
Kontingen Garuda II dan III (UNOC) di Kongo (1960 – 1961), kontingen Garuda IV, V, VI, VII di
Vietnam (1973–1975), kontingen Garuda VIII di Timur Tengah (1978), kontingen Garuda X–1
di Afrika Barat Daya/Namibia (1989), kontingen Garuda XII– B dan D (UNTAC) di Kamboja
(1991–1993), Kontingen Garuda XIII (Unosom) di Somalia (1992), Kontingen Garuda XIV A,
B, C dan D di Bosnia (1994 – 1996), kontingen Garuda XIV 1, 2, 3 dan 6 (Milobs) di Bosnia
(1993–1997), kontingen Garuda XIV (Milobs) di Filipina (1994), kontingen Garuda XIV
(Milobs) di Georgia (1994 dan 2008), kontingen Pengamat Militer (Milobs) di Siera Leone
(2003), kontingen Pengamat Militer (Milobs) di Kongo (2003), kontingen Garuda XX A, B,
C, D, E, F dan G di Kongo (2003 -2010), kontingen Garuda XXIII A, B dan C di Lebanon (2006
dan 2007), kontingen Garuda XXI - 4 dan 5 (Milobs) di Liberia (2006 dan 2008), kontingen
Garuda XXIV A di Lebanon (2008), kontingen Garuda XXVI A (FHQSU) di Lebanon (2008),
kontingen Garuda XXV A di Lebanon (2009), kontingen Garuda XXVI A di Lebanon (2010).
kontingen YONMEK XXIII-F/Lebanon, kontingen MPU XXV-D/Lebanon dan kontingen FPC XXVI-D2/
Lebanon (2011), kontingen MINUSTAH XXXII-A/Haiti dan kontingen MONUSCO XX-I/Kongo (2011).
Kontingen YONMEK XXIII-G/Lebanon, kontingen MPU XXV-E/Lebanon dan kontingen FPC XXVI-E2/
Lebanon (2012), MINUSTAH XXXII-B/Haiti (2012), MONUSCO XX-J/Kongo (2012), MCOU XXX-C/
Lebanon dan kontingen LEVEL II HOSPITAL NAQURA XXV-E/Lebanon (2012). Kontingen YONMEK
XXIII-H/Lebanon dan FPC-XXVI-F2/Lebanon (2013), MINUSTAH XXXII-C/Haiti (2013), MONUSCO
XX-K/Kongo dan YONKOMPOSIT XXXV-UNAMID (2013).
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B

humi Marinir Karangpilang
Surabaya, pagi itu Jum’at
tanggal 1 November 2013
terlihat hiruk pikuk
dari
banyaknya
kendaraankendaraan pejabat yang
masuk dan personel Marinir
yang lalu-lalang. Rupanya
hari itu ada suatu event
dimana
Panglima TNI
Jenderal TNI Moeldoko
diangkat sebagai Warga Kehormatan
Korps Marinir TNI AL tepatnya
dilaksanakan di Lapangan tembak
Korps Marinir
FX. Supramono.
Acara tersebut diawali dengan
Tour Facility di Bhumi Marinir
Karangpilang dengan menggunakan
Tank BMP-3F yang merupakan
kendaraan tempur terbaru yang
dimiliki Korps Marinir. Sesaat
sebelum pelaksanaan Upacara,
Panglima TNI menerima paparan
kegiatan di Gedung VIP Lapangan
Tembak FX. Supramono.

Prosesi pengangkatan
Jenderal TNI Moeldoko
sebagai warga kehormatan
Korps Marinir

Dengan diawali dengan
ledakan dilapangan upacara,
beberapa buah Kendaraan
Tempur memasuki lapangan
dan dengan bertabirkan asap
dari Ranpur tersebut pasukan
memasuki lapangan upacara.
Selanjutnya pasukan upacara
mempertontonkan kekompakkan
mereka dalam menembak salvo
dan mengosongkan senjata.
Setelah
Panglima
TNI
Jenderal TNI Moeldoko naik
ke mimbar, pasukan upacara
menyanyikan lagu Mars Marinir.
Penghormatan pasukan dipimpin
oleh Komandan Upacara Brigjen
TNI (Mar) Denny Kurniadi yang
sehari-harinya menjabat sebagai
Danpasmar-2, dilanjutkan laporan
dan pemeriksaan pasukan.
Pelaksanaan prosesi acara
pengangkatan
sebagai
warga
kehormatan
diawali
dengan
masuknya 6 Howitzer 105
mm
dan 4 Tank BMP-3F secara cepat
membentuk formasi di depan mimbar.
Sementara itu dari atas langit, 3
personel peterjun Free fall dari
Denjaka dan Taiib yang membawa
baret dan brevet, landing di tengah
formasi material tempur.
Dankormar
Mayjen
TNI
(Mar) A.
Faridz Washington
menyerahkan / memasangkan baret

Atraksi Demo yang ditampilkan
pada acara pengangkatan
Jenderal TNI Moeldoko sebagai
warga kehormatan Korps Marinir
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Marinir dan menyematkan Brevet
Kehormatan Anti Teror Aspek Laut
Denjaka didampingi Dandenjaka
Kolonel Marinir
Alamsyah serta
menyematkan Brevet Kehormatan
Trimedia Intai Amibi didampingi
Danyontaiib-1 Mar Letkol Marinir Edi
Cahyanto.
Jenderal
TNI
Moeldoko
dengan mengenakan baret ungu
kebanggaan Korps Marinir didaulat
untuk menembakkan salah satu
meriam Howitzer 105 mm yang
berada di formasi, suara dentuman
disertai asap diikuti lima dentuman
dari Hwitzer yang lain.
Mengawali amanatnya Warga
Kehormatan Korps Marinir ke-31
berteriak, “Marinir!!!” dan disambut
pasukan upacara dengan, “Auah..
auah.. auah Yes…” diulang 3
kali. Kemudian Panglima TNI

JAKPIM
Jenderal TNI Moeldoko
saat menembakkan
meriam Howitzer 105 mm

menanyakan
kepada
pasukan
upacara,
“Banggakah
kalian
dengan baret yang saya pakai ini?”
Dijawab, ‘‘Bangga…” Lalu, ‘‘Apakah
Panglima TNI semakin keren
dengan menggunakan baret kamu?”
Dijawab, ‘‘Keren.”
Berikutnya
mengatakan.” Kebanggaan kamu
adalah kebanggaan TNI dan seluruh
masyarakat Indonesia… Saya keren
saya gagah, kalian lebih keren dan
lebih gagah…untuk itu jaga dan
pelihara penampilan kalian….” Dan
disambut tepuk tangan yang meriah
dari para hadirin dan undangan.
“Pengangkatan sebagai warga
kehormatan
memiliki dua arah
esensial moral yang begitu dalam yaitu
untuk saya pribadi pengangkatan ini
bisa membawa TNI ke prestasi yang
lebih baik khususnya bagi Korps
Marinir TNI AL dalam pengabdian

kepada bangsa dan Negara.
Sedangkan untuk Korps
Marinir
pengangkatan
ini
mengandung
pesan moral,
agar
selalu
menegakkan
kehormatan yang dimiliki
dari perilaku egosektoral, jiwa
korsa yang sempit dan sikapsikap negatif lainnya yang
dapat merusak kehormatan
TNI, kehoramatan pimpinan TNI
dan kehormatan Korps Marinir
itu sendiri”, demikian dikatakan
Jenderal berbintang empat
tersebut.
Upacara
Pembaretan
ditutup dengan
lagu Mars
Marinir dan dilanjutkan dengan
acara tambahan berupa demo
dan devile. Demo pertama
menampilkan
berupa demo
beladiri Marine Martial Art,
merupakan beladiri khas Marinir
yang menggabungkan beberapa
cabang beladiri,
ditampilkan
juga perkelahian diatas Tank
yang sedang berjalan. Demo

kedua adalah
penembakan 5
buah kesenjataan infanteri RPG
(Roket Peluncur Granat) dalam
menghancurkan sasaran berupa
kubu2 musuh. Selanjutnya demo
ketiga adalah aksi penembakan Tank
PT-76 ke sasaran dan ketangkasan
Tank BMP-3F melewati tanggul

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko
dan Kepala Staf Angkatan Laut
Laksamana TNI Dr. Marsetio
dipanggul prajurit petarung marinir

rintangan dengan jumping sambil
menembak ke sasaran.
Acara
diteruskan
dengan
devile pasukan
upacara dan
material tempur Korps Marinir di
bawah pimpinan Komandan Devile
Brigjen TNI (Mar) Siswoyo HS.
yang sehari-hari menjabat sebagai
Danpasmar-1.
Selanjutnya
Panglima TNI
melaksanakan foto bersama dengan
para prajurit Marinir dan setelah itu
dilaksanakan telekonfrens dengan
personel Marinir yang sedang
melaksanakan penugasan di pulau
terluar : Pulau Dana Rote, Pulau
Rondo, Pulau Nipah dsb. Dan
keseluruhan kegiatan ditutup dengan
acara ramah tamah.
(Kapten Marinir Antoniradan TH.)
***
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W

ilayah
NKRI
yang
begitu luas dan kaya,
merupakan sumber daya
yang sangat mendukung
pembangunan negara namun
satu sisi memunculkan peluangpeluang ancaman yang harus
diantisipasi dengan upaya strategis
sehingga mampu mengantisipasi
kemungkinan
ancaman
yang
mengganggu kedaulatan NKRI.
Dihadapkan dengan kemungkinankemungkinan ancaman yang akan
terjadi kekuatan Korps Marinir yang
tergelar secara permanen seperti
dispersi kekuatan saat ini dirasakan
tidak optimal bila merujuk dengan
tugas dan tanggung jawab yang
diberikan khususnya tugas selaku
pasukan pendarat Amibi.
Untuk menjawab tantangan
tersebut maka Korps Marinir
sebagai bagian integral TNI
Angkatan Laut melaksanakan
perencanaan
pembangunan

8

kekuatannya dengan menyusun
validasi organisasi 3 Pasmar yaitu
Pasmar-1 di Surabaya, Pasmar-2
di Jakarta dan Pasmar-3 di Sorong.
Hal ini sesuai dengan pedoman
kekuatan pokok minimum/Minimum
Essential Force (MEF) yang
dijabarkan dalam rencana validasi

MARINIR EDISI. 140 / NOVember 2013

Rencana pembangunan
fasilitas Pasmar-3

TNI Angkatan Laut yang menggelar
kekuatannya meliputi tiga wilayah.
Dengan kebijakan yang telah
ditetapkan tersebut maka Korps

JAKPIM
Marinir menindak lanjuti
dengan merencanakan
p e n t a h a p a n
pembangunan Pasmar 3
di Sorong sebagai langkah
antisipasi
sekaligus
untuk
mempercepat
dan
mengoptimalkan
pencapaian
sasaran
pembangunannya.
Selanjutnya, Pasmar 3
nantinya akan mempunyai
tugas yang sama dengan
Pasmar yang sudah
ada,
yaitu
membina
kemampuan
dan
menyiapkan
kekuatan
tempur unsur-unsurnya
dalam melaksanakan
Peta Kabupaten
Sorong, Provinsi
Papua Barat

EDISI. 140 / NOVember 2013
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JAKPIM
RENCANA PEMBANGUNAN MAKO PASMAR-3 SORONG

Tahap pembangunan
Mako Pasmar-3 Sorong

operasi amibi, pertahanan
Pangkalan TNI Angkatan Laut,
operasi pertahanan pantai di
pulau-pulau strategis serta tugastugas operasi lain khususnya di
wilayah timur Indonesia.
Acara
peletakan
batu
pertama pembangunan gedung
Mako Pasmar-3 Marinir Sorong
dilakukan oleh Wali Kota Sorong,
Drs.Ec
Lamberthus
Jitmau
didampingi Danlanal Sorong
Kolonel Laut (P) Irvansyah,
Rabu (26/9/2012).

10
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JAKPIM
RENCANA PEMBANGUNAN MAKO BRIGMAR SORONG

Tahap pembangunan
Mako Brigmar Sorong

Berikutnya,
Komandan
Korps Marinir Mayor Jenderal
TNI (Mar) A. Faridz Washington
melaksanakan
peninjauan
pembangunan Mako Pasmar-3
di Sorong, Rabu, (27/2/2013).
Dankormar didampingi Asintel
Dankormar
Kolonel
Marinir
Imam Sopingi, Asops Dankormar
Kolonel
Marinir
Kasirun
Situmorang, Asrena Dankormar
Kolonel Marinir I Wayan Ari Wijaya
dan Kolonel Marinir Purwadi.

EDISI. 140 / NOVember 2013
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JAKPIM
RENCANA PEMBANGUNAN BARAK PRAJURIT

Tahap pembangunan
barak Prajurit yang kini
telah berjalan

12
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JAKPIM

RESPON WARGA SORONG TERHADAP PEMBENTUKAN PASMAR-3 SORONG
Dengan hadirnya Marinir di
Bumi Cendrawasih tentunya akan
berdampak sangat positif bagi
perkembangan dan pembangunan,
disamping tujuan utamanya adalah
untuk membentengi Papua dari
gangguan dari pihak-pihak lain
baik dari luar maupun dari dalam
terhadap
kedaulatan
Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Rencananya
kekuatan
personel Pasmar- 3 akan diisi
sekitar tujuh ribu personel dan
Lanmar Sorong sekitar enam ratus
personel, tentunya membutuhkan
sarana prasarana yang memadai
untuk membina kemampuan dan
kesiapan satuan dan unsur di bawah
jajarannya. Ditargetkan tahun 2014

Mako Pasmar-3 Sorong Brigif-3
Marinir Sorong sudah selesai dan
dapat mulai diisi personel maupun
material tempur.
Pembangunan
kekuatan
Marinir di Sorong mendapat
sambutan
yang
positif
dari
Masyarakat
Sorong.
Seperti,
BENNI MANDUAPSI seorang
warga sipil di Sorong mengatakan,
“Saya setuju sekali Marinir berada
di Sorong untuk menambah
keamanan, karena di Sorong
masih ada gangguan keamanan,
tentunya dengan adanya Marinir
akan lebih meningkatkan rasa
aman masyarakat karena aparat
bertambah banyak.

Sementara itu warga yang lain
YUSAH MARIBILA mengatakan
“Sebaiknya penempatan pasukan
Marinir lebih merata sampai ke
daerah-daerah kecil, jangan saja
berada di Sorong. Sehingga
keamanan
masyarakat
lebih
terjamin.”
Begitu juga aparat pemerintah
yang berada di Sorong sangat
menyambut
positif
kehadiran
Korps Baret Ungu di Bhumi
Cendrawasih.
(Mayor Marinir Sutrisno S.Pd. dan
Letda Marinir Poniman)

***

KAPOLRESTA SORONG (AKPB HARRY G)

SEKDA KOTA SORONG (dr. HE SIHOMBING)

Keberadaan Marinir Sorong memang sangat
dibutuhkan mengingat dinamika perkembangan
keadaan yang ada di Kota Sorong. Selama ini
bahkan kami sudah berkoordinasi baik sekali
dengan Lanal, Dan Pomal. Tentunya dengan
terbentuknya Marinir di Sorong kondisi akan
semakin solid. Para aparat dapat bersinergi
untuk menciptakan ketertiban dan keamanan
serta ketentraman masyarakat.
Terutama
dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Pembangunan Marinir di Sorong tentunya
sangat positif, kami pemerintah daerah sangat
wellcome, dan tentunya ke depan lebih baik lagi,
untuk mewujudkan keamanan, kami pemerintah
daerah sangat mendukung. Keberadaan Marinir
selama ini tidak ada masalah karena dapat
berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik
dengan masyarakat selama ini yang kami lihat.

EDISI. 140 / NOVember 2013
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JAKPIM

embentukan
Batalyon
Infanteri-10 Korps Marinir
yang bermarkas di Pulau
Setokok, Batam, Provinsi
Kepulauan Riau merupakan
implementasi perencanaan
strategis dalam pembangunan
kemampuan,
khususnya
kemampuan pertahanan matra
laut dalam menghadapi berbagai
kemungkinan
ancaman
dan
kontijensi yang dapat terjadi di
wilayah perbatasan, TNI Angkatan
Laut.

P
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Disamping itu, Pembangunan
Batalyon Infanteri-10 Korps Marinir
di Pulau Setokok juga merupakan
program prioritas TNI Angkatan
Laut, sebagai tindak lanjut perintah
Presiden Republik Indonesia Bapak
Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
untuk membangun dan membentuk
satuan baru Korps Marinir di
Kepulauan Riau, dengan maksud
untuk merespon perkembangan
lingkungan strategis yang dinamis
dan multidimensional, khususnya
dalam mengamankan wilayah
perbatasan.

EDISI. 140
140 /
/ NOVember
NOVember 2013
2013
MARINIR EDISI.

Hal tersebut diungkapkan Kasal
Laksamana TNI Dr. Marsetio pada
acara Peletakan Batu Pertama
Pembangunan Markas Batalyon
Infanteri-10 Marinir Setokok, Rabu
(5/6/2013).
Hadir dalam acara tersebut
Para Panglima Komando Utama

Kepala Staf Angkatan Laut
didampingi Komandan
Korps Marinir melihat Maket
perencanaan pembangunan
Batalyon Infanteri-10 Marinir

JAKPIM

Maps / Peta Pulau
Setoko, Kepulauan Riau

(Pangkotama) TNI
Angkatan
Laut, Gubernur Kepulauan Riau
Drs. H. Muhammad Sani, Pejabat
Pemda
Setempat,
sejumlah
Tokoh
Masyarakat,
Ketua
Umum Jalasenastri Ny. Peny
Marsetio, Ketua PG Jalasenastri
Korps Marinir Ny. Medy A Faridz
Washington, sejumlah Pengurus
Jalasenastri Pusat dan Pengurus
Jalasenastri Daerah.

EDISI.
EDISI. 140
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JAKPIM
Peletakan batu
pertama oleh
Komandan Korps
Marinir

Selain
peletakan
batu pertama, peresmian
juga
ditandai
dengan
penandatanganan
Prasasti Batalyon Infanteri10 Korps Marinir dan
pemberian tali asih kepada
warga desa sekitar lokasi
pembangunan
yakni
Desa Setokok, Desa Akar
Sebrang, Desa Nipah,
dan Desa Pulau Panjang.
Dalam acara tersebut juga
diwarnai demonstrasi unjuk
kemahiran terjun payung
oleh para prajurit Korps
Marinir TNI Angkatan
Laut.
Kepada para prajurit
Korps Marinir TNI Angkatan
Laut, Kasal menekankan
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agar dapat menjaga hubungan
baik dengan masyarakat setempat,
pemerintah
daerah,
maupun
aparat TNI dan Polri lainnya.
“Hindari segala perbuatan yang
dapat mencederai hati rakyat dan
adakan penyesuaian diri, kenali
lingkungan sekitar serta jaga nama
baik organisasi TNI Angkatan
Laut”.
Komandan
Korps
Marinir
Mayor Jenderal TNI (Mar) A. Faridz
Washington ketika meresmikan
Renovasi
Lapangan
Tembak
Pistol Ciku di Bhumi Gurindam
Yonmarhanlan IV Tanjung Pinang,
Jum’at (7/6/2013) mengatakan,”
Peletakan Batu Pertama Yonif-10
Marinir pada 5 Juni 2013 oleh
Bapak Kasal adalah momentum
yang
membanggakan
kita
sebagai warga Korps Marinir,
karena pembangunan Batalyon-

Kepala Staf Angkatan Laut
menandatangani Prasasti
pembangunan Batalyon
Infanteri-10 Marinir

JAKPIM
10 Marinir merupakan Instruksi
langsung
Presiden.
Bahkan
tempatnya pun Presiden yang
menentukan sehingga kewajiban
kita untuk menjaga amanah atau
kepercayaan tersebut.”
Sementara itu pada hari
yang sama, Kasal Laksamana
Dr. Marsetio juga meresmikan

Pengerjaan proyek
pembangunan Batalyon
Infanteri - 10 Marinir

dimulainya pembangunan Trauma
Center Rumkital dr. Midiyato
Suratani Lantamal lV Tanjung
Pinang,
yang
dirangkaikan
dengan penandatangan Piagam
Kesepakatan Bersama (PKB)
antara TNI Angkatan Laut dengan
Pemerintah Kepulauan Riau tentang
pengoperasian Kapal Pintar KAL
Pintar Mandiri-1, dan pemanfaatan
lahan TNI Angkatan Laut untuk
pembangunan
instalasi
SEA
Water Reverse Osmosis (SWRO)
guna kepentingan masyarakat
setempat.
Penandatanganan

piagam kesepakatan bersama
tersebut dilakukan oleh Kasal
bersama Gubernur Kepulauaan
Riau Drs. H. Muhammad Sani.
Selain itu sehari sebelumnya,
Korps Marinir bersama Tim
Kesehatan TNI Angkatan Laut
menggelar bakti sosial kesehatan
berupa pengobatan gratis di
Kelurahan Setokok, Kecamatan
Bulang, Batam, Provinsi Kepulauan
Riau.

EDISI. 140 / NOVember 2013
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JAKPIM

RESPON WARGA SETOKOK TERHADAP PEMBENTUKAN YONIF-10 MARINIR

Bapak Munir

“Kami atas nama masyarakat
Melayu khususnya, menyambut
baik dengan keberadaan tempat
yang sudah ditempati Marinir yang
sangat strategis dan harapan
semoga
memberi
dukungan
keamanan
untuk
masyarakat
Melayu yang ada di Pulau Setokok
karena memang di pulau ini tempat
pembudidayaan ikan air laut dan
air tawar.
Secara keseluruhan
wilayah Kepulauan Riau terdiri
dari 4 kabupaten dan 2 kota 47
kecamatan serta 274 Kelurahan/
Desa dengan jumlah 2.408 Pulau
besar dan kecil dimana 30% belum
bernama dan berpenduduk adapun
luas wilayahnya sebesar 252.601
Km sekitar 95% merupakan lautan
dan hanya sekitar 5% daratan.”

Pak Munir salah satu Tokoh
Pemuda merasa bangga dengan
adanya
pembangunan
dan
pembentukan Yonif -10 Marinir di
Pulau Setokok. “Adanya Marinir
disini semoga menjadi pelindung
masyarakat sini, yang jelas untuk
keamaanan di wilayah darat maupun
laut akan terwujud,” harapnya.

Bapak Awang Dorani

Bapak Timat Rahmat
Sedangkan Ketua DPD HNSI
(Himpunan
Nelayan
Seluruh
Indonesia) dan Tokoh Melayu
Pulau Setokok,
Timat Rahmat
menambahkan hal yang serupa.
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“Kami
beserta
warga
masyarakat dan sangat mendukung
adanya Marinir karena sebagai
provinsi kepulaun wilayah ini terdiri
atas 96 % lautan.
Kepulauan
Riau merupakan provinsi baru
hasil pemekaran dari provinsi
Riau. Kepulauan Riau terbentuk
berdasarkan
Undang
undang
nomor 25 tahun 2002 merupakan
Provinsi ke- 32 di Indonesia
yang mencakup Tanjung Pinang,
Kota Batam, Kabupaten Bintan,

MARINIR EDISI. 140 / NOVember 2013

Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kepulauan
Anambas, dan Kabupaten Lingga
jadi sangat cocok untuk Marinir,”
kata Tokoh Masyarakat kelurahan
Setokok Kecamatan Bulang, Awang
Dorani.
Secara
geograis
Provinsi
Kepri berbatasan dengan Negara
tetangga yaitu Singapura, Malaysia
dan Vietnam.Terdapat banyak pulau
besar dan kecil. Dengan berdirinya
Yonif-10 Marinir akan berdampak
pada percepatan pembangunan.
Kegiatan
pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan
Ibukota Provinsi Kepri berkedudukan
di Tanjung Pinang akan semakin
ramai. Provinsi ini terletak pada jalur
lintas transportasi laut dan udara
yang strategis dan terdapat pada
tingkat internasional serta pada bibir
pasar dunia yang memiliki peluang
pasar.
Jika Yonif-10 Marinir telah
terbentuk maka tidak kurang dari 700
personel Marinir ditambah dengan
keluarganya
akan
menempati
wilayah tersebut, hal ini tentunya
akan mempercepat perkembangan
Setokok dan sekitarnya baik secara
sosial ekonomi maupun budaya.
Masyarakat juga merasa bangga
dengan adanya pembangunan dan
pembentukan Yonif-10 Marinir di
Pulau Setokok. Yang perlu disadari
adalah masyarakat sangat berharap
Marinir dapat menjadi pelindung
masyarakat, sehingga masyarakat
dapat hidup dengan aman. Dengan
kondisi yang aman rakyat dapat
membudidayakan segala potensi
kehidupan yang ada di darat dan
di laut seperti halnya semboyan
Korps Marinir Jalesu Bhumyamca
Jayamahe.

(Serka Marinir Romelan dan
Koptu Marinir Nurkenda)
***

JAKPIM

Oleh : Mayor Marinir Benny R.
orps
Marinir
boleh
berbangga hati karena
memiliki lapangan tembak
bertaraf Internasional. Dan
rencana kedepan akan
dibangun fasilitas mess
untuk menampung atlet
dan fasilitas lain sebagai
pendukung. Tempat itu
adalah
lapangan tembak Korps
Marinir FX Supramono, Karang
Pilang, Surabaya, Jawa Timur.
Lapangan tembak FX Supramono
memiliki tiga lapangan tembak serta
16 stage untuk menembak reaksi,
satu gedung simulator menembak
serta satu gedung VIP room lengkap
dengan sarana prasarananya. Tiga
lapangan tersebut adalah Lapangan
Tembak Jarak 700 meter,lapangan
tembak jarak 300 meter, 16 stage
terdapat pada sisi kiri dan kanan
lapangan tembak 300 meter dan
lapangan tembak pistol.

K

MAP Lapangan Tembak
FX Supramano sebelum
diperluas (atas) setelah
diperluas (bawah)

Lapangan Tembak
FX Supramono Jarak
700 M saat ini

EDISI. 140 / NOVember 2013
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JAKPIM
Fasilitas Ruang VIP
di Lapangan tembak
FX Supramono

Lapangan tembak 700 meter
berukuran panjang 700 meter dan
lebar 103 meter terbentang dari
timur ke barat, lapangan tembak 300
meter berukuran panjang 300 meter
lebar 75 meter terbentang dari timur
ke barat, sisi kiri dan kanan terdapat
16 stage ukuran 35 x 20 meter,
sedangkan lapangan tembak
pistol berukuran 50 X 50 meter
terbentang dari timur ke barat.
Renovasi dan perluasan
lapangan tembak Korps Marinir
FX Supramono Karang Pilang
yang pada awalnya gagasan
dari Letjen TNI (Mar) M. Alfan
Baharudin, mulai dilaksanakan

pada tahun 2011. Dan dilanjutkan
oleh Komandan Korps Marinir Mayjen
TNI (Mar) A. Faridz Washington
sampai saat ini masih dilaksanakan
pembangunan dan penambahan
fasilitas pendukung, dengan harapan
lapangan tembak FX Supramono ini
menjadi lapangan tembak bertaraf

Lapangan Tembak
Pistol FX Supramono
saat ini
Lapangan Tembak
FX Supramono Jarak 300 M
saat ini
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Internasional dan kebanggaan
Koprs Marinir serta dapat
menjadi tempat rekreasi bagi
masyarakat luas.
Di areal lapangan tembak
Internasional ini juga terdapat
penangkaran rusa jumlah 12
ekor, burung merak 5 ekor,
dan berbagai jenis unggas
seperti angsa, kalkun dan juga
penangkaran marmut. Dan yang
tidak kalah pentingnya di areal
lapangan tembak ini terdapat
berbagai jenis pohon dan sayur
sayuran.
Dari semua kegiatan yang ada
di lapangan tembak FX Supramono
hanya ada satu kalimat yang terucap,
“TERBAIK UNTUK MARINIR DAN
UNTUK BANGSA”
***

JAKPIM

Oleh : Letkol Marinir Herkulanus Herry. S

K

esenjataan
bagi
suatu
kesatuan militer merupakan
hal pokok yang harus dimiliki,
karena hal tersebut termasuk
faktor penentu keberhasilan
dalam
sebuah
peperangan.
Kesenjataan yang kuat juga akan
berpengaruh kepada moril prajurit.
Hal ini menjadi dasar pemikiran
pimpinan Korps Marinir untuk segera
memperkuat kesenjataan dengan
melakukan pendekatan kepada
pemerintah agar menambah dan
meremajakan dengan yang lebih
modern.
EDISI. 140 / NOVember 2013
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JAKPIM

Sistem kesenjataan
yang dimiliki BMP-3F

Amunisi yang
digunakan
BMP-3 F

Kita patut bersyukur karena
pemerintah mengapresiasi keinginan
tersebut
dengan
berencana
membeli 54 unit kendaraan tempur
Tank Amibi Tank BMP 3F buatan
Rusia. Produksi pabrik Kendaraan
Tempur
Kurganmashzavod
di
Kurgan Russia. Pembelian tahap
pertama sudah terlaksana pada
tahun 2012 sebanyak 17 unit.
Adapun tahap kedua sebanyak 37
unit, saat ini sedang dalam proses

penyelesaian produksi di pabrik
Kurganmashzavod, Kurgan Russia.
Diharapkan pada awal tahun 2014
tank-tank Amibi ini dapat menambah
kekuatan Resimen Kavaleri Marinir.
Untuk
mengawasi
proses
pembuatan
sekaligus
sebagai
sarana pelatihan, beberapa personel
Koprs Marinir telah diberangkatkan
ke Russia langsung ke pabrik
pembuatan tank-tank tersebut. Hal
ini untuk menjaga kwalitas dan
untuk lebih meyakinkan bahwa
kendaraan tempur yang nantinya
akan dikirim benar-benar merupakan
produksi/perakitan
tahun
2013
serta bukan hasil rekondisi baik
secara keseluruhan atau sebagian
pendukung (spare parts) lainnya.

Ruang
kendali
BMP-3F

Ruang
penembakan
BMP-3F
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Pemilihan Tank
Amibi
BMP-3F
ini sudah melalui
pertimbangan yang
matang
berkaitan
dengan keunggulan
kemampuannya.
BMP-3F memiliki body
dari baja alumunium
setebal 10mm-14mm
dan memiliki berbobot
kurang lebih 18,7
ton, dengan panjang
8 meter, lebar 3,5
meter dan tinggi 2,5
meter,
kapasitas
awak 3 orang serta
7 personel pasukan
bersenjata lengkap.
Mesin penggerak Tank Amibi ini
memakai UTD- 29T V 8 Cyl 4 Tak
dengan kekuatan Mesin 500 PK.
Tank ini memiliki kecepatan jelajah di
jalan biasa 60 Km / Jam, kecepatan
jelajah di medan berat/off road 45
Km / Jam, kecepatan berenang 10
Km / Jam, dan mampu bergerak
dengan kecepatan maksimal 70
Km / Jam didarat, berjalan mundur
dengan kecepatan 20 Km / Jam,
serta mampu melewati rintangan
tegak 0,80 m, melewati tanjakan
dengan kemiringan 35 derajat,
serta melakukan aksi
radius/
jarak jelajah12 jam 600 km tanpa
menambah BBM. RPM maksimal
tank ini sekitar 3.600 RPM. Tank
Amibi ini mengunakan bahan bakar
jenis HSD. Alkom yang digunakan
Type R-173 dengan jarak jangkau 20
km. Tank ini juga memiliki pelindung
ombak pada kubah, serta pipa
snorkel.
Tank BMP-3F dilengkapi meriam
kaliber 100 mm tipe 2A70, meriam
2A72 kaliber 30 mm, senjata PKTM
kaliber 7,62 3 pucuk, dan rudal

JAKPIM
Uji coba
penembakan
saat berenang

Arkan,
dimana
meriam ini dirancang
untuk menembakkan
peluru/ roket nonkendali (shell). Kanon
jenis ini masuk dalam
kategori
balistik
sedang,
dengan
kecepatan tembak
berkisar 250m/detik.
Selain itu terdapat
platform
peluncur
rudal kendali anti
tank (ATGM), baik
yang
diluncurkan
langsung
melalui
laras meriam (laser
guided
system)
maupun
yang
terpasang
pada
badan
panser
dari dua bidang

stabilisator dari pembidik kaca utama
dan sebuah sensor gyroscope.
Dengan penggabungan persenjataan
ini, memungkinkan awak tank
dapat memilih model keperluan
penggunaan senjata yang tersedia
dikaitkan dengan situasi, kondisi serta
medan tempur, tergantung sasaran
yang dipilih untuk dihancurkan baik
sasaran di darat, laut maupun udara.
Selain itu, kelebihan tank ini mampu
menembak tepat sasaran saat
berenang.
BMP-3F saat ini merupakan
kendaraan tempur terkuat yang
dimiliki Korps Marinir TNI AL.
***

Uji coba
penembakan
saat didarat
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P

ada awal tahun 2014 Korps
Marinir TNI Angkatan Laut
rencana akan menerima 37
unit Ranpur Tank Amibi BMP3F buatan Russia. Dalam
kesepakatan kontrak Jual Beli antara
Kementerian Pertahanan Republik
Indonesia dengan Rosoboront Export
Russia menyatakan bahwa selama
proses pembuatan Tank amibi BMP3F akan diawasi oleh 4 (empat)
personil Tim Techrep (Pengawasan
produksi) dari Korps Marinir, selain
itu juga Korps Marinir mengirimkan
6 (enam) prajuritnya dari Resimen

Kavaleri-1 Marinir dan Resimen
Kavaleri-2 Marinir untuk dapat
melaksanakan pelatihan tentang
pengoperasian dan pemeliharaan
kendaraan tempur Tank Amibi BMP3F (TIM BMT).
Tim
Technical
Reprensentatives yaitu Letkol
Marinir Herkulanus Herry. S
(Wadan Menkav-1 Mar), Mayor
Marinir Wisnu Syogo, Mayor
Marinir Andy. S, Mayor Marinir
Hermawan Rivano. Sedangkan
Tim Kepelatihan BMT yaitu
Kapten Marinir Willy Brodus,
Lettu Marinir Hayat Tegar,
Lettu Marinir Yallesesa M,
Sertu Marinir Ari Sutikno,
Sertu Marinir Joko, Sertu
Marinir Latip Sunaryo.
Pelaksanaan
pelatihan dilaksanakan
selama 5 (lima) bulan,
mulai pertengah Juni
sampai November 2013
di Pusat Kepelatihan
Pabrik KendaraanTempur
Kurganmashzavod
di
Kurgan Russia. Adapun
materi-materi
yang
diajarkan antara lain
pengetahuan
tentang
pengoperasian
tata
tembak dan senjata serta
pemeliharaan
senjata
Tank Amibi BMP-3F,
pengoperasian
dan
pemeliharaan
sistem
komunikasi Tank Amibi
BMP-3F karena Ranpur
tersebut memiliki dua
sistem komunikasi yaitu
Pelatihan/praktek
pemeliharaan
kendaraan tempur Tank
Amibi BMP-3F

Pelatihan/teori dikelas
tentang pengoperasian
dan pemeliharaan
kendaraan tempur Tank
Amibi BMP-3F
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sistem komunikasi radio antar kru
ranpur sistem komunikasi antar
ranpur, pemeliharaan dan perbaikan
sistem kelistrikan TankAmibi BMP-3F,
pemeliharaan dan perawatan mesin,

lAPORAN MARINIR

UJI COBA KEMAMPUAN AMFIBI BMP-3F

sistem penggerak dan suspensi Tank
Amibi BMP-3F, mengawaki dan
mengoperasikan Ranpur BREM-L
sebagai kendaraan Recovery dan
Kendaraan pendukung ( supporting
vehicle) untuk BMP-3F. Pada Ranpur
ini terdapat beberapa peralatan
mulai dari crane kapasitas 11 Ton,
peralatan las aluminium, potong plat
dan peralatan perbengkelan lainnya
yang mampu mendukung perbaikan

BMP-3F sampai dengan bongkar
pasang mesin, transmisi dan senjata
utama ( 100 mm beserta turretnya).
Semua materi pelajaran tersebut
diajarkan oleh instruktur-instruktur
yang memiliki pengalaman yang
cukup tinggi dalam hal perkembangan
dan tekhnologi Kendaran Tempur
di Russia. Materi pelajaran yang
diterimakan dalam bentuk teori
dikelas, praktek lapangan langsung di

pabrik, serta praktek uji coba senjata,
mengemudi
darat,
mengemudi
laut serta praktek evakuasi ranpur
dilaksanakan di Ground Test Facility
yang berjarak 30 Km di luar kota
Kurgan.
(Mayor Marinir Wisnu Syogo)
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Oleh : Serka Marinir Romelan dan Koptu Marinir Nurkenda

“The Best welfare for marines is the irst class training. Warrior is
created and born to ight with the skill, knowledge and trust to
God. (Kesejahteraan bagi prajurit Korps Marinir adalah latihan
yang bagus, latihan yang berkualitas, latihan yang ada
parameternya dan latihan yang mempunyai pencapaian
terhadap tujuan dan sasaran. Petarung dilahirkan dan
dibentuk untuk bertarung dengan keahliannya, ilmu
pengetahuannya serta kepercayaannya terhadap
Tuhan.”

H

al tersebut diatas diungkapan oleh
Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal
TNI (Mar) A. Fariz Washington ketika
secara resmi membuka Latihan Uji
Kompetensi Komandan Satuan
di Desa Paseban Kec. Mega
Mendung Kab. Bogor, Jabar,
Selasa, (10/9/2013).
Disamping
itu
Dankormar juga menyatakan modal
untuk membangun Korps Marinir ke
depan perlu diperkokoh dengan spirit
of togetherness (semangat untuk selalu
dalam kebersamaan), spirit of the winner
(semangat untuk selalu berusaha
sebagai pemenang, bukan
pecundang) dan
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Upacara pembukaan Uji
Kompetensi Komandan Satuan
Dilapangan Korps Marinir oleh
Komandan Korps Marinir Mayjen
TNI (Mar) A. Faridz Washington

spirit of contuinity (semangat untuk
selalu meneruskan pencapaian citacita.
Komandan Korps Marinir
juga mengatakan Latihan Uji
Kompetensi
Komandan
Satuan di jajaran Korps
Marinir
merupakan
peristiwa
bersejarah
bagi Korps Baret Ungu,
karena dalam latihan
tersebut
dimulai
bagaimana para Komandan Batalyon
baik selaku subyek Latihan maupun
obyek
latihan

memformulasikan
kompetensi
yang dituntut oleh Korps Marinir
bagi seorang Komandan Batalyon/
satuan. Selain itu juga merupakan
wujud nyata implementasi dari
Marinir bukan warisan tetapi titipan
bagi generasi yang akan datang,
karena yang dikompetensikan dalam
latihan tersebut sebagaimana yang
disyaratkan oleh para Komandan
Batalyon akan dirasakan oleh korps
dimasa yang akan datang.
Selama kurang lebih sepekan
Lattap Dansat Korps Marinir 2013
yang juga sebagai Uji Kompetensi
Para Komandan Satuan di Lapangan
ini diawali dengan Istigosah di Bhumi
Marinir Cilandak Jakarta Selatan
pada Senin 9 September 2013.
Adapun yang menjadi Materi
Latihan dalam Ajang Uji Kompetensi
tersebut adalah GMUK (Gerakan

Maju Untuk Kontak), Serangan,
Pengejaran, Pertahanan, Patroli
Tempur dan Patroli Penyelidik,
Menembak reaksi siang dan malam,
serta psiko test. Latihan dilaksanakan
di beberapa tempat Cilember, Paeban
Cianjur, Bogor dan sekitarnya. diikuti
401 prajurit Korps Marinir yang terdiri
dari 146 pelaku, 103 penyelenggara
latihan dan 152 pendukung
Latihan mengambil
tema
“Dengan
Latihan
Pemantapan
Komandan Satuan Korps Marinir,
kita tingkatkan kemampuan dan
ketrampilan
Komandan
Satuan
dalam membina dan mengendalikan
pasukan dan satuan Korps Marinir.
Bertindak selaku Pimpinan Latihan
Komandan Komando Latih Korps
Marinrir Kolonel Marinir Budi
Purnama.
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LATIHAN MENEMBAK

Latihan menembak dilaksanakan
di Desa Paseban Kec. Mega
Mendung Kab. Bogor, Jabar, Rabu,
(11/9/2013).
Materi
menembak
meliputi
menembak reaksi/lorong, menembak

pistol jarak 20 meter, menembak
sniper jarak 150 meter dan menembak
malam. Dalam menembak reaksi
seluruh peserta dibagi menjadi
beberapa tim yang tiap timnya terdiri
dari 10 personel, masing-masing

personel harus menemukan sasaran
yang sudah disiapkan oleh pelatih
di sepanjang lorong yang dilalui,
setelah sampai di inish, dilanjutkan
dengan menembak pistol dari jarak
20 meter dengan waktu satu menit.

PEMBEKALAN KASAL

Kepala Staf TNI Angkatan Laut
Dr. Marsetio yang diwakili Asrena
Kasal Laksamana Muda TNI Ade
Supandi memberikan Pembekalan
kepada peserta uji kompetensi
Komandan Satuan di Desa Paseban
Kec. Mega Mendung Kab. Bogor,
Jabar, Kamis (13/09/2013).
Pembekalan
bertemakan
“Membangun Komitmen Perwira TNI
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Angkatan Laut Dalam Menghadapi
Tantangan Globalisasi”. Diharapkan
dengan diselenggarakannya uji
kompetensi
Komandan
Satuan
tersebut dapat membentuk jati diri
seorang pemimpin yang memiliki
kualitas, berkarakter kuat, intergrity
(kejujuran), vision (berwawasan),
communication
(komunikatif),
decision
maker
(mengambil
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keputusan), innovation (memiliki
gagasan), humility (kerendahan hati),
Knowledge Profession (pengetahuan
profesi) sehingga hal ini penting
karena sifat dasar tersebut akan
menimbulkan daya tahan dan
keuletan sebagai seorang pemimpin
di masa yang akan datang.

lAPORAN MARINIR
LINTAS MEDAN
Lintas
Medan
dilaksanakan di gunung
Gede Pangrango Kawasan
Taman Cibodas, Kamis
(11/09/2013).
Kegiatan
yang
dilaksanakan
mulai
tanggal 11-13 September
2013 ini mengambil lokasi
di kawasan taman Cibodas
diikuti oleh Komandan
Pasmar-1 Brigjen TNI (Mar)
Siswoyo Hari Santoso,
Danpasmar-2 Brigjen TNI
(Mar) Denny Kurniadi,
serta para Pejabat Korps
Marinir dan 23 personel
Perwira Remaja (Paja).
Setelah
melakukan
harbouring di Cicurug, para
peserta berangkat dari
titik start etape-1 menuju
alun-alun Surya Kencana
puncak
gunung
gede
Pangrango melalui 5 check
point, setibanya di alun-alun
surya kencana, peserta
melaksanakan harbouring
untuk
mempersiapkan
mental dan isik di etape
selanjutnya.
Keesokan
harinya
para
peserta
melaksanakan
etape-2
mulai start dari alun-alun
surya kencana melalui
10 chek point menuju titik
inish di Kampung Pasir
Desa. Suka Mulya Kec.
Cugenang Kab. Cianjur.
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TES PSIKOLOGI

Usai
menaklukkan
puncak
Gunung Gede Pangrango selama dua
malam tiga hari, di inish para peserta
latihan Uji Kompetensi Komandan
Satuan dihadapi dengan materi tes
psikologi. Dengan dilaksanakannya
tes ini diharapkan para peserta bukan
hanya mengandalkan kekuatan
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mental dan isik saja, di saat kondisi
isik yang sudah kelelahan para
Komandan Satuan harus mampu
menyelesaikan soal-soal tes psikologi
dengan tujuan dapat membentuk
jati diri seorang pemimpin yang
memiliki
kualitas,
berkarakter
kuat,
kejujuran,
berwawasan,
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komunikatif, mengambil keputusan,
memiliki
gagasan,
kerendahan
hati, pengetahuan profesi sehingga
hal ini penting karena sifat dasar
tersebut akan menimbulkan daya
tahan dan keuletan sebagai seorang
pemimpin.

lAPORAN MARINIR
PEMBEKALAN
Para
peserta
Latihan
Uji
Kompetensi
Komandan
satuan
juga menerima pembekalan dari
Komandan Korps Marinir Mayor
Jenderal TNI (Mar) A. Faridz
Washington
serta
mantan
Dankormar Letnan Jendral TNI (Mar)
M. Alfan Baharudin di Kampung
Pasir Sapi, Desa Sukamulya Kec.
Cugenang Kab. Cianjur, Senin
(16/09/2013)
Letnan Jendral TNI (Mar) M.
Alfan Baharudin menyampaikan
pesan melalui sebuah ungkapan
kata untuk memotivasi seorang
komandan kepada anggotanya dalam
menjalankan tugas sebagai seorang
pemimpin
yaitu HAVERSACKS,
Have a map, compass and irst
Aid Kits, Always wear the correct
clothes and carry spares, Victual in
case emergencies,Ensure you have
the proper equipment, Remember

international distress signal, Seek
local advice, Always leave route
plan, Conserve your energy, Know
your limitation, Safety in numbers.
Lattap Komandan Satuan ditutup
di Graha Marinir Mako Kormar, Rabu

(18/9/2013) dan dilanjutkan dengan
Acara Sarasehan Lintas Generasi
Korps Marinir sebagai kegiatan
puncak.
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SARASEHAN LINTAS GENERASI
KORPS MARINIR 2013
Oleh : Mayor Marinir Sutrisno, S.pd, dan Koptu Marinir Nurkenda

K

orps Marinir menggelar
sarasehan lintas generasi.
Kegiatan
ini
dibuka
Komandan Korps Marinir
Mayjen TNI (Mar) A. Faridz
Washington. Acara digelar
di Graha Marinir Mako
Kormar,Jl. Prapatan No 40
Jakpus (18/9). Sarasehan
dengan tema “Kita Satukan Komitmen
Untuk Mewujudkan Prajurit Petarung
Yang Religius dan Humanis Berbasis
Kompetensi”.
Letkol Mar Nawawi Danyonif
- 6 Mar memaparkan “Formulasi
Kompetensi Komandan Batalyon
Korps Marinir.”
Menurut Letkol
Mar Nawawi seorang Komandan
Batalyon
harus
mempunyai
kompetensi yang handal antara lain
menembak, renang, lari, ketahanan
isik dan mental, mampu membuat
perencanaan
taktis,
mampu
mengendalikan batalyonnya, mampu

membaca medan, mampu membina
personel dan material tempurnya
dan
mempunyai
kemampuan
berkomunikasi yang baik.
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Komandan Korps Marinir Mayjen
TNI (Mar) A. Faridz Washington
mengatakan
“Sarasehan
ini
merupakan ajang silahturahmi antara

lAPORAN MARINIR

pejabat Marinir yang berada di dalam
struktur maupun yang berada di luar
struktur dan antara prajurit Marinir
yang masih aktif dengan yang sudah
tidak aktif, dengan silahturahmi
ini diharapkan hubungan kita
akan semakin dekat karena pada

hakekatnya Marinir adalah satu,
Sarasehan ini juga merupakan
tradisi sebagai implementasi dari
pembinaan aspek kultural mengingat
tidak ada satuan militer yang besar
tanpa tradisi yang besar pula.”

Beberapa mantan Komandan Korps Marinir dan sesepuh Korps Marinir memberikan tanggapan dan
wejangan dalam acara sarasehan tersebut, berikut rangkumannya :
MAYJEN TNI MAR (PURN) ACHMAD RIFA’I

1. Jangan hanya sekedar bangga
terhadap atau sebagai anggota Korps
Marinir ,karena Marinir sudah besar
tetapi jadikan diri kita dibanggakan
oleh Korps Marinir. Kalau kita hanya
sekedar numpang pakai baret , baju
loreng Korps Marinir itu semua orang
bisa, tes masuk Marinir bisa, tetapi
setelah masuk Marinir seberapa jauh
kontribusinya, paling tidak, tidak
berbuat sesuatu yang membuat cela
Korps Marinir.
2. Uji kompetensi menurut saya
bagus. Karena untuk menjadi seorang
komandan harus mempunyai kreteria
dan lebih fair, menghindari KKN dan
menghindari kecemburuan sosial.
3.
Sehubungan
dengan
diresmikannya Yonif- 10 di Batam,
mungkin boleh ikut berbangga di
mana-mana ada Marinir, hanya satu
yang tidak boleh dilupakan bahwa
mulai dari kelahirannya kenapa
dibentuk Marinir,
beda dengan
angkatan darat, ada Marinir bagian

kelautan amibious force, barangkali
kalaupun berada di mana-mana
pembinaan keamibian masih tetap
harus dibina, karena kita istilahnya
dulu pasukan tempur angkatan laut,
jangan dilupakan bahwa selama ini

kita mendapat nama baik karena
selama ini tidak terlalu banyak
dalam kegiatan teritorial, yang mau
tidak mau membawa akibat kepada
anak-anak berbuat sesuatu yang
akan melukai hati rakyat. Karena
dulu memang terisolir dengan
konsentrasi sebagai pasukan amibi
yang terpusat.
Dengan adanya
penyebaran pasukan mau tidak mau
berada dimana-mana hubungan
kontak dengan lingkungan akan
menjadi ada ini akan membawa
akibat. Sehingga pembinaan personel
memerlukan lebih selain pembinaan
kepada fungsi operasional amibi
atau pembinaan terhadap bagaimana
anak buah jangan sampai larut di
dalam kegiatan sosial bahkan yang
tantangannya semakin hari semakin
berat apalagi di ibukota dan di kotakota lain
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LETJEN TNI MAR (PURN) SUHARTO

MAYEN TNI MAR (PURN) GOFUR CHALIK

Uji
kompetensi
seorang
komandan batalyon harus obyektif
untuk
mendapatkan
seorang
komandan batalyon yang kwaliied,
bukan hanya punya kompetensi
tapi komandan yang kwaliid dan
mempunyai attitude.

1. Untuk uji kompetensi sangat
bagus, mengingat perkembangan
situasi sekarang ini mungkin
perlu ditambah dengan materi
Military Operation Other Than
War (OMSP). Sedangkan untuk
membuat seseorang mumpuni
sebagai
seorang
pemimpin
sebaiknya seorang tidak hanya
menduduki jabatan pada satu
bidang saja, sehingga bisa
banyak pengalaman. Seperti di
Angkatan Darat seorang perwira
menduduki lebih satu bidang
saja, tidak hanya bidang operasi
tapi bidang lain seperti personel
ataupun lainnya. Disamping itu
perlu juga penugasan ke luar
negeri sehingga wawawasan dan
pengalaman berkembang.
2. Korps Marinir seharusnya bukan Kotama Pembinaan tetapi Kotama
Operasional karena Korps Marinir satu-satunya korps yang mempunyai
kesenjataan yang lengkap.
3. Korps Marinir besar karena pembinaan tradisi. Hal ini harus
menjadi perhatian dan jangan sampai hilang.
4. Lulusan Akademi Angkatan Laut harus “Siap Pakai” tidak hanya
“Siap Kembang”.

MAYJEN TNI MAR (PURN) HARRY TRIONO

Uji kompetensi ataukah standarisasi ini agak berbeda bagi para pelakunya.
Kalau itu uji maka pelakunya adalah Danyon, mereka diuji kembali seperti
uji nilai satuan uji nilai perorangan kesenjataan dan lain-lain, tetapi apabila
itu standarisasi maka itu ditujukan kepada para calon Danyon, ini mohon
dipertegas kembali dalam naskah itu sehingga pelaksanaanya pun akan lebih
jelas, kalau perlu calon danyon atau para calon sesko atau wadanyon itu perlu
dipertegas. Sebenarnya apa tugas pokok seorang Danyon, berangkat dari
tugas seorang danyon itulah kemudian disusunlah materi uji kompetensi tadi
materi prosfesi, non profesi,isik,non isik kalau saya lihat dan juga berbekal
kepada pengalaman saya pada waktu Danyon seorang Danyon dituntut
kemampuannya didalam mengendalikan kesatuan itu dan bagaimana dia
mampu membuat suatu perencanaan taktis batalyonnya. Saya rasa kalau
seorang danyon ikut menembak atau di dalam tempur ikut berarti batalyon
sudah bangkrut mulai habis oleh karena itu saya berharap didalam naskah
itu perlu ada pembobotan di dalam kompetensi sesuai dengan tugas pokok
danyon , aspek aspek non isik ada beberapa hal yang perlu ditambahkan
bahkan saya lihat di dalam materi pengalaman saya juga pada waktu masih
menginjak strata menengah untuk menjadi danyon tidaklah mudah disamping
kemampuan pribadi saya jangan lupa kemampuan keluarga juga menjadi masalah utama karena seorang danyon
juga adalah pembina keluarga yang notabene anak buah itu tidak sedikit ini saya rasakan sendiri untuk menjadi
danyon istripun merupakan bahan penilaian. Riwayat jabatan, pendidikan jadi seperti orang lulus kompetensi jadi
danyon apakah pernah jadi Perwira Operasi, Wadanyon . kesimbangan di dalam kesenjataan dengan adanya sistem
ini tentu harus ada keseimbangan di dalam kesenjataan di lingkungan kormar seperti yang terjadi karena kekurangan
senjata Infanteri menjadi komandan Arteleri, karena memang jumlah kesenjataan tidak seimbang yang kita miliki
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MAYJEN TNI MAR (PURN) RUSDI

Syarat-syarat yang ditulis ini bagus tapi kalau ini dilaksanakan kita
namanya superman namun memang harus begitu karena berbobot itu
adalah hal-hal yang perlu diperhatikan satu dalam materi ada visi dan misi
komandan batalyon namanya kemelipen (ketinggian) komandan batalyon
itu tugas pokok sudah cukup karena visi and misi itu tingkatan atas menurut
saya. Kulturnya jabatan Kompetensi Danyon nanti akan ada jabatanjabatan lain yang mungkin setingkat Danbrig dan lainnya jangan lupa
jabatan- jabatan di luar korps dan itu mewakili korps dan kita harus leksibel
dulu jaman komandan Pak Aminulah atau sebelumnya itui kebijaksanaan
tidak tertulis hanya mereka yang bagus yang boleh dari Korps Marinir
bagi mereka-mereka yang jelek mati di dalam ada kepincangan sudahlah
tiba-tiba keluar matrik yang dibuat oleh Pak Kasenda hanya mereka yang
ada di kesatuan yang matriknya tinggi yang diluar nol matilah saya suatu
kebijaksanaan suatu aturan ini mungkin perlu diwaspadai bukan berarti
tidak bagus sehingga dibuat juga kompetensi jabatan-jabatan lain tentu
bukan hanya danyon dan semua yang ada di Marinir plus jabatan di luar
korps.

MAYJEN TNI (MAR) PURN AMINULAH IBRAHIM

1. Sampai mati kebanggaan sebagai Marinir takkan hilang. Tetap
bangga sampai mati artinya orang Marinir harus menjaga kehormatan
diri dengan jiwa korsa , tidak mencederai nama baik korps. Walau sudah
purnawirawan kita harus menjaga diri, kita harus berbuat baik.
2. Saya merasa bangga dengan adanya kegiatan ini dengan adanya
suasana baru seperti memilih siapa yang terbaik sehingga menjadi
komandan dan secara obyektif dan terbuka saya kira bagus.
3. Belajarlah sejarah, Bung Karno pernah berpesan “Mereka yang lupa
sejarah akan tergilas oleh sejarah itu”. KKO waktu itu naik turun dan pada
orde baru kita ditekan sepertinya KKO ini mau dibubarkan, banyak yang tidak
senang karena kita disayang oleh presiden, bahkan Pak Hartono menjadi
WAPANGAB JABATAN BARU BINTANG TIGA dan KKO akan menjadi
panglima KKO jadi sesuatu yang bukan main tapi barangkali TUHAN tidak
menghendaki demikian. Diuji, cercaan, dianiaya dan sebagainya sampai
terjadi banyak kejadian sehingga saya sampai berangkat ke Banyuwangi
sebagai komandan untuk menyelesaikan masalah itu. Belajarlah sejarah,
dari sejarah itu kita akan mengetahui sejarah mana yang baik dan mana
yang tidak baik.
3. Falsafah Jawa “Mikul Duwur Mendhem Jero” memiliki makna menghargai orang tua kepada kebaikannya
tapi janganlah diumbar-umbar kekurangan orang tua. Saya ingatkan demikian karena mulai tampak gejala yang
merugikan termasuk meninggalkan kehidupan adat istiadat dan kurang menghormati orang tua.
4. Panji KKO ini diberikan atas dasar “lambang kehormatan” bukan “lambang kesatuan kehormatan” jadi panji
itu seumur hidup tidak akan dicabut kecuali dicabut oleh presiden karena kepres dan apabila KKO berbuat salah
melanggar UUD 45 dan Pancasila Presiden Sukarno menyampaikan amanatnya “Hai anak-anaku KKO jagalah
kehormatan ini apa yang telah karena masa lalu masa kini saya percaya masa yang akan datang KKO tetap
akan menjaga NKRI dan Pancasila” itu ada dan tertulis mohon di sampaikan Komandan Korps Marinir kepada
komandan-komandan batalyon.
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K

orps Marinir mempunyai
andil
yang
cukup
membanggakan
dalam
peringatan
Hari
Ulang
Tahun TNI ke-68 tahun 2013
ini. Panglima TNI menunjuk
langsung Komandan Korps
Marinir Mayjen TNI (Mar) A
Faridz Washington sebagai
Koordinator
Demontrasi
untuk
memeriahkan Hari Ulang Tahun
TNI tahun 2013 yang mengambil
tema “Profesional, Militan, Solid dan
Bersama Rakyat TNI Kuat” ini.
Segala persiapan dan latihan
pun digelar. Jauh – jauh hari sebelum
hari – H , Bhumi Marinir Cilandak
Jakarta Selatan pun menjadi ajang
latihan bagi prajurit TNI dari tiga
matra, AD, AL, dan AU. Materi demo
yang dilatihkan
meliputi Senam
Perahu Karet dan Balok dikolaborasi
dengan Halang Rintang dan Bela
Diri Militer melibatkan 600 prajurit,
Kolone Senapan melibatkan 900
prajurit, Terjun Payung Free Fall 100
prajurit serta Rampak Beduk.
Sebuah perpaduan atraksi yang
membutuhkan kekompakan dan
kesolitan. Namun dengan modal
semangat
dan
disiplin
tinggi
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yang dimiliki prajurit,
latihan
tersebut melahirkan suatu atraksi
yang cukup mengesankan serta
membanggakan.
Dan hasilnya, ketika demontrasi
tersebut dilaksanakan di hadapan
Presiden RI Dr. H. Soesilo
Bambang
Yudhoyono,
Panglima TNI Jenderal TNI
Moeldoko, Kasad Jenderal
TNI
Budiman,
Kasal
Laksamana TNI Dr. Marsetio,
Kasau Marsekal TNI I.B.
Putu Dunia, Dankormar
Mayjen TNI (Mar) A Faridz
Washington dan para pejabat
tinggi negara , undangan
serta masyarakat umum di
Lapangan Halim Perdana
Kusuma
menjadi sajian
yang begitu indah, atraktif
dan enerjik.
Posisi
penting
pun
dipegang oleh Korps Marinir
dalam peringatan HUT TNI

Demo senam balok
dan senam perahu
karet prajurit TNI
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ke-68 yaitu Brigjen TNI Mar Siswoyo
Hari Santoso Danpasmar-1 bertindak
selaku Komandan Upacara, Kolonel
Marinir Edi Prakoso Danmenart-2
bertindak
sebagai
Komandan
Brigade Upacara TNI AL, Letnan

lAPORAN MARINIR

Demo Beladiri Militer
pertarungan jarak
dekat prajurit TNI

Kolonel Marinir Harry Indarto
Komandan Yonif-2 Marinir memimpin
atraksi Kolone Senapan, Pengucap
Sapta Marga Letda Marinir Danang
Setiaji dan Pembawa Bendera TNI
AL dalam aksi Terjun Payung Free
Fall Koptu Marinir
Kumpul Trimorejo
anggota Denjaka.

Dalam
sambutannya
Presiden
RI
meminta
kepada seluruh prajurit TNI
untuk terus meningkatkan
pengabdian, profesionalisme
dan kesiapsiagaan dimanapun
berada dan bertugas, menjaga
dan memelihara keutuhan
dan kekompakan di seluruh
jajaran TNI serta memelihara
dan
meningkatkan
Kemanunggalan TNI dan
Rakyat.
“Jalankan tugas dengan
penuh tanggung jawab sebaikbaiknya, pegang teguh amanat
Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
serta jadilah tentara rakyat dan
tentara pejuang yang dicintai dan
mencintai rakyat”, tegas Presiden
RI.

Sementara
itu,
kepada
para
pimpinan
jajaran
TNI,
Presiden
Republik
Indonesia
menginstruksikan,
teruslah
memperhatikan
kesejahteraan
prajurit dan keluarganya dari waktu

Demo Rampak Beduk dan
Kolone senjata prajurit TNI
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Atraksi terjun payung
saat meramaikan HUT
TNI ke-68

ke waktu sejalan dengan upaya
pemerintah yang terus berusaha
meningkatkan
kesejahteraan
prajurit.
Dalam peringatan Hari TNI ke68, tanggal 5 Oktober 2013 yang
melibatkan sebanyak 5.810 personel
juga ditampilkan demonstrasi berupa
: Fly Pass 2 Pesawat Cesna TNI
AU, dua pesawat F16, dua pesawat
Boeing 737 dan dua triple gun;
Aerobatik JAT 6 pesawat KT1-B; Fly
Pass 4 Pesawat Cassa CN-212 TNI
AL dan 8 Pesawat Hely TNI AD.
Deile pasukan dan Material
Tempur ikut mewarnai jalannya

HUT TNI ke 68 dan Korps Marinir
menurunkan
sejumlah
material
tempur berupa; kendaraan khusus
Denjaka 2 unit Jeep Rubicon, 1
Unit kendaraan Jihandak, 1 Unit
kendaraan Komob, 4 Unit Sea Rider
dan Kendaraan Tarik, 12 Unit Rantis
Infanteri (FR), 14 Unit Tank BMP-3,
4 Unit LVT-7 A1, 8 Unit roket RM
70 Grad, 4 Unit Truk Tatra munisi,
10 Unit Howitzer 105 mm, 1 Unit
LVT-7 A1 Ambulan, 2 Unit Truck Liaz
Kesehatan, 2 Unit Ambulance.
Sementara itu Dalam upacara
peringatan HUT ke 68 Tentara
Nasional Indonesia di Surabaya

yang dipimpin oleh Komandan
Garnisun Tetap III Surabaya Mayor
Jenderal TNI Ediwan Prabowo
yang dihadiri pejabat teras TNI/
Polri di Jawa Timur, Gubernur Jawa
Timur Soekarwo, bertindak selaku
Komandan Upacara yaitu Kolonel
Marinir M. Nadir Komandan Resimen
Artileri-1 Marinir.
Sedangkan di Lampung Letkol
Marinir Marihot H Silalahi Danyonif-9
Marinir menjadi Komandan Upacara
peringatan HUT ke-68 TNI di
Lapangan Saburai Enggal Bandar
Lampung,
Sabtu
(05/10/2013)
dengan Inspektur Upacara Gubernur
Lampung Drs. Syahroedin Z.P.
Di Tanjung Pinang Letkol Marinir
Ruslan Arief Danyonmarhanlan
IV Tanjung Pinang juga menjadi
Komandan
Upacara
dalam
Peringatan HUT TNI ke-68 yang
digelar di Lapangan Pamedan
Tanjung Pinang dengan Irup Danrem
033/Wira Pratama Brigjen TNI B
Zuhirman.
Dirgahayu TNI ke-68
Profesional, Militan, Solid dan
Bersama Rakyat TNI Kuat.
(Mayor Marinir Sutrisno, S.Pd,
dan Koptu Marinir Nurkenda)
***

Deile Pasukan dan Kendaraan
tempur Korps Marinir saat
meramaikan HUT TNI ke-68
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U

ntuk pertama kalinya Ajang
Tarung Marinir (ATM) ini
digelar sebagai pengganti
lomba pembinaan satuan
yang
sudah
menjadi
agenda tahunan bidang
latihan.
Ajang Tarung
Marinir merupakan ajang
pembuktian dua
tim
jawara PORWIL TNI AL 2013 yang
diselenggarakan pada bulan Juni
lalu, dimana Marinir Wilayah Barat
(Marwilbar) dan Marinir Wilayah
Timur (Marwiltim) yang sama-sama
menyandang gelar sebagai juara
umum masing-masing wilayah.
Dan perlu diketahui bahwa hampir
setiap tahun korps Marinir menjadi
juara umum dalam even bergengsi
tersebut.
Jumlah kontingen Ajang Tarung
Marinir 2013 sebanyak 540 yang
terdiridari 472 atlit dan 68 oficial
dari 10 cabang olahraga. 6 cabang
olahraga pertandingan meliputi
Sepak Bola, Bola Volley, Karate,
Tenis Lapangan, dan Bulutangkis,
serta 4 cabang olahraga perlombaan

Penyerahan Busur
Panah pada Upacara
pembukaan dari
Komandan Korps Marinir
kepada Pemanah

yaitu : renang, panahan, dayung,
dan menembak.
Selain ajang pengujian prestasi
olahraga,
Ajang Tarung Marinir
juga sebagai upaya regenerasi
dan pembinaan atlit-atlit Korps
Marinir yang dipersiapkan
untuk berlomba pada eveneven selanjutnya. Komandan
Korps Marinir kali ini
mengharapkan pada ATM
ini mempunyai perbedaan
yang lebih menantang
bagi petarung Korps
Marinir dalam bidang
prestasi
khususnya
d a l a m
cabang
olahraga umum.
Komandan
Korps
Marinir
mengatakan
bahwa
prajurit
Korps
Marinir
harus
memiliki
“spirit of the winner“
yaitu prajurit Marinir harus
mempunyai
mental
juara
sebagai prajurit petarung sejati
yang religius dan humanis.
Ajang Tarung Marinir juga
untuk meningkatkan semangat
bertanding/jiwa kompetisi
secara sehat,
jiwa
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Lomba panahan
Ajang Tarung Marinir 2013

korsa yang positif, soliditas sesama
prajurit Korps Marinir dalam rangka
meningkatkan semangat “marines
brotherhood” dan sebagai bekal
dalam
melaksanakan
setiap
penugasan yang dibebankan kepada
prajurit Marinir.

Ajang Tarung Marinir 2013
secara resmi dibuka oleh Komandan
Korps Marinir Mayor Jenderal TNI
(Mar) Achmad Faridz Washington,
bertempat di Lapangan Apel Brigif
– 2 Marinir Cilandak pada tanggal
18 Oktober 2013. Pembukaan

Ajang Tarung Marinir dihadiri oleh
Komandan Pasmar – 1 Brigjen
TNI (Mar) Siswoyo Hari Santoso
, Komandan Pasmar – 2 Brigjen
TNI (Mar) Denny Kurniadi , para
Asisten Dankormar, para Kadis
Kormar, para Dankolak Pasmar,
serta para Dansatlak Kormar. Ajang
Tarung Marinir ini diselenggarakan
mulai tanggal 18 Oktober hingga 21
Oktober 2013 dan sebagaian besar
menggunakan sarana olahraga yang
berada disekitar daerah Cilandak,
hanya cabang dayung bertempat di
Danau Sunter Jakarta Utara, dan
sepak bola bertempat di Lapangan
Lebak Bulus Jakarta Selatan.
Sebagai
ajang
perhelatan
olahraga tahunan Korps Marinir,
Ajang Tarug Marinir ini adalah untuk
mengukur
tingkat
keberhasilan
pembinaan satuan,
khususnya
peningkatan
prestasi
olahraga,
juga sebagai wahana penyaluran
hobi bagi prajurit Korps Marinir.
Sebagai tujuan akhir Korps Marinir
mampu
menyumbangkan
atlit-

Lomba Gerak dan Lagu
(atas), Lomba menghias
Taman (bawah)
Ajang Tarung Marinir 2013
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Pertandingan Karate
Ajang Tarung Marinir 2013

atlit
berprestasi dalam ajang
pertandingan baik nasional maupun
internasional. Disamping itu kegiatan
ini juga merupakan bagian rangkaian
acara memeriahkan HUT Korps
Marinir ke- 68.
Adapun satu pertandingan yang
terpisah dari Ajang Tarung Marinir
yaitu pertandingan tinju sebagai ajang
pembuktian petarung-petarung sejati
mempertemukan petinju – petinju
bebakat yang dimiliki dari masingmasing wilayah sehingga berbeda
dengan pertandingan lainnya maka
untuk pemenangnya khusus cabang
tinju yaitu memperebutkan sabuk
emas Komandan Korps Marinir.
Adapun hasil dari cabang tinju kelas
Bantam 56-58 kg dimenangkan oleh
Prada Mar Kintono dari Marwiltim,
Kelas Ringan 60-61kg dimenangkan
oleh Pratu Mar Herman dari Marwiltim,
dan kelas Walter Ringan 64-66 kg

dimenangkan oleh Prada Mar Muslim
dari Marwiltim, maka ketiga petinju
tersebut berhak mendapatkan sabuk
emas komandan Korps marinir tahun
2013.
Selain
olahraga
yang
dipertandingkan, tidak ketinggalan
ibu-ibu Jalasenastri ikut serta samasama menggelar lomba gerak dan
lagu, serta lomba dekorasi taman
yang termasuk dalam bagian Ajang
Tarung Marinir. Dalam lomba gerak
dan lagu masing-masing wilayah

diwajibkan untuk menyanyikan lagu
daerah sesuai dengan wilayahnya.
Keluar sebagai juara pada lomba
gerak dan lagu dimenangkan
oleh Jalasenastri wilayah Timur,
sedangkan untuk lomba dekorasi
taman
dimenangkan
oleh
Jalasenastri wilayah Barat.
Sebagai juara umum Ajang
Tarung Marinir tahun ini adalah
Marwilbar dengan mamperoleh 8
medali emas, hanya selisih satu
saja, karena sebelumnya adalah
sama-sama meraih 7 medali emas,
sementara
sebagai
penentuan
untuk menjadi juara umum yaitu dari
cabang sepak bola, dan akhirnya
Marwilbar dapat memenangkan
pertadingan tersebut dengan skor
3-1 maka berhak mendapatkan piala
tetap Dankormar serta ditambah
uang pembinaan sebesar 200 juta
rupiah.

Lomba menembak Sniper
Ajang Tarung Marinir 2013
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Lomba Dayung pada
Ajang Tarung Marinir 2013

Selama perhelatan kegiatan
ajang tarung marinir kedua kontingen
menampilkan
pertandinganpertandingan
dan
perlombaanperlombaan yang sangat menarik
untuk ditonton sehingga ada lomba
tambahan sebagai hadiah hiburan
untuk pendukung yaitu lomba

supporter terbaik, setelah diadakan
penilaian secara obyektif maka
Marwiltim berhasil menjadi juara
terbaik suporter tahun 2013 dan
berhak mendapatkan piala tetap dari
Dankormar.
Upacara
penutupan
dilaksanakan di Lapangan Sepak
Bola Lebak Bulus Jakarta Selatan
sekaligus mempertandingkan Sepak
Bola sebagai cabang olahraga
penutup. Dalam acara penutupan
tersebut dimeriahkan oleh Aksi
Terjun Payung Free Fall
dari

anggota Detasemen Jalamangkara
TNI AL. Kas Kormar Brigjen TNI Mar
Tommy Basari Natanegara selaku
Irup secara langsung menutup
acara Ajang Tarung Marinir tahun
2013 dengan membacakan amat
Komandan Korps Marinir.
Kolonel Marinir Purnomo selaku
Ketua Panitia mengatakan ATM ini
merupakan program pembinaan
untuk
meningkatkan
kesiapan
dan ketahanan isik serta mental
bertanding yang menjunjung tinggi
sportiitas dan semangat “spirit
of the winner” sebagai Prajurit
Petarung Korps Marinir, dan juga
sebagai
pembinaan
atlet-atlet
muda berbakat yang dipersiapkan
untuk
menggantikan
atlet-atlet
senior yang sudah tidak dapat lagi
meningkatkan prestasinya. Serta
berterima kasih kepada semua
pihak baik kepada peserta maupun
panitia dan pendukung lainnya yang
telah membantu kegiatan ini, karena
pelaksanaan ATM berjalan dengan
lancar dan meriah meskipun baru
pertama kali diselenggarakan.
(Mayor Marinir
Uyun M Gunawan, S.Pd.)
***

Perlomba Renang (atas),
Pertandingan Bulutangkis (bawah)
pada Ajang Tarung Marinir 2013
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Hasil Pertandingana Ajang Tarung Marinir 2013
NO

CABANG OLAH RAGA

1

Menembak

Marwiltim

JUARA

2

Karate

Marwiltim

3

Dayung

Marwiltim

4

Gerak dan lagu

Marwiltim

5

Renang pa

Marwilbar

6

Renang pi

Marwiltim

7

Bulu tangkis pa

Marwiltim

8

Bulu tangkis pi

Marwiltim

9

Bola volly pa

Marwilbar

10

Bola volly pi

Marwilbar

11

Tenis lapangan pa

Marwilbar

12

Tenis lapangan pi

Marwilbar

13

Panahan

Marwilbar

14

Sepak bola

Marwilbar

15

Dekor taman

Marwilbar

Pertandingan Sepak bola
pada Ajang Tarung Marinir 2013
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ksi-aksi teroris saat
ini
juga
memiliki
pola yang berubah
dari pola tradisional
kepada
pola
modern,
dimana aksi-aksi dilakukan
secara mandiri, struktur
organsasi linear, terpisah
dan tidak jelas, komando
dan pengendalian datar.
Selain itu kelompok teroris
bergerak secara terpisah
sistem pendanaan menggunakan
usaha kolektif . Saat ini pola-pola
baru terorisme telah memunculkan
strategi yang fenomental. Upaya
penanggulangan pun harus terus
dilakukan, ASEAN dan negara
partner ASEAN mengadakan latihan

Komandan
Korps Marinir
saat menghadiri
penutupan Latihan
Bersama ADMM
Plus On CTX 2013

A

bersama yang tergabung dalam
ASEAN Defence Ministers Meeting
Plus Experert Working Group On
Counter Terrorrism Exercise 2013
The ADMM Plus EWG On CTX
2013 yang diadakan di Pusat Misi
Pemeliharaan Perdamaian TNI atau
(IPSC) Indonesia Peace and
Security Center Sentul, Bogor,
Jawa Barat.
Latihan Counter Terrorism
(CT) yang dipimpin oleh

Simulasi latihan
penyerangan kawanan
teroris dan pembebasan
sandara disebuah kapal
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D i r e k t u r
latihan Danjen
Kopassus Mayjen
TNI Agus Sutomo dan
Wakil Direktur Latihan
Danlantamal XI Brigjen TNI (Mar)
Buyung Lalana
(sebelumnya
menjabat sebagai
Danpasmar-2). Latihan
ini diikuti 18 negara yang
terdiri dari 10 negara
ASEAN
dan 8 negara partner ASEAN yaitu
Australia, Amerika Serikat, China,
Selandia Baru, Korea Selatan,
Rusia, India, dan Jepang. Latihan

lAPORAN MARINIR
penanggulangan
Terorisme
ini
akan melibatkan sekitar 100 orang
pasukan elit dari 10 negara peserta
dan 60 orang pasukan elit TNI yang
berasal dari Den 81, Denbravo dan
Denjaka. Alutsista yang di gunakan
antara lain; Helikopter (Bell, Puma,
MI-17), Kendaraan Khusus, LCR &
Sea Rider.
Latihan bersama Penangulangan
Terorisme dalam payung ADMM Plus
ini didasari oleh kesadaran bersama
dimana aksi terorisme saat ini oleh
dunia internasional sudah dianggap
musuh bersama karena dampaknya
dapat menimbulkan bencana bagi
kemanusiaan. Serangan teroris
bukan hanya merupakan tindakan
kriminal biasa akan tetapi merupakan
ancaman potensial yang dapat
membahayakan
kelangsungan
hidup negara.
Untuk
menjaga
dan
melindungi
k e p e n t i n g a n
nasionalnya, saat
ini beberapa negara
telah
merumuskan
paradigma
baru
dengan
mencanangkan
konsep kerjasama dalam
rangka
penanggulangan
teror. Sebagai langkah untuk
menghadapi berbagai kemungkinan
serangan teroris, salah satunya
diwujudkan dalam latihan bersama

Penanggulangan
Terorisme
di
bawah payung ASEAN ini.
Dalam latihan gabungan ini
pasukan khusus TNI dalam hal ini
Den 81 Kopassus, Denjaka dan
Denbravo 90 harus mampu bekerja
sama dan berkolaborasi dengan baik,
dengan prajurit dari negara sahabat.
Pada kesempatan latihan bersama
penanggulangan terorisme yang
diikuti pasukan elit 18 negara kali
ini akan melaksanakan latihan yang
mencakup strategi penanggulangan
aksi Teroris di darat, laut dan udara.
Materi latihan yang akan
dilaksanakan adalah Table Top
Exercise (TTX), Practical Exercise
(PE), diskusi dan Praktek Latihan
Kasus (LNG, MANPADS, Major Event
– Stadion). Table Top Exercise (TTX)
dimaksudkan untuk mendapatkan
wawasan
mengenai
tantangan,
prioritas
dan kemampuan CT
kawasan, dan untuk
mengembangkan
berbagai
kesempatan
kerja
sama
CT.
Sementara
Practical
Exercise (PE) dimaksudkan
untuk
mengembangkan
kemampuan CT militer
negara ADMM Plus lewat
pertukaran best practices
dan demonstrasi teknik,
taktik dan prosedur CT

antar angkatan bersenjata dalam
mendukung proses penegakan
hukum atau usaha lain yang
dilakukan oleh institusi pemerintah
yang memiliki kewenangan.
Pada LatihanADMM Plus Counter
Terrorism Exercise (CTX) seluruh
peserta mengikuti kegiatan latihan di
atas meja (Table Top Exercise ) untuk
melatih kemampuan pengambilan
keputusan
dan
perencanaan
operasi maupun latihan taktis/teknis
di lapangan . Para peserta dari 18
negara ini juga akan menunjukan
keterampilannya dengan melakukan
demontrasi pembebasan sandera di
darat ataupun di laut.
(Koptu Marinir Nurkenda dan
Serma Marinir Wardoyo)
***

Simulasi latihan penyergapan
teroris dan pembebasan
sandara disebuah gedung
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pa l a g a n

S

Inilah sosok Alm Mayor
Marinir (Anm) Sugeng Hardjo
Taruno sewaktu masih dalam
pelatihan terbang di kota
Almaty, Rep. Kazakstan

46
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uatu pagi di bulan Agustus
1976, tepatnya pada tanggal 3,
Kapten Marinir Sugeng Hardjo
Taruno, menyiapkan diri untuk
melaksanakan tugas terbang
ke kota Same untuk mengantar
dukungan logistik kepada satu
pasukan Kopassus TNI AD yang
terkepung. Kota Same adalah satu
kota kecil di sebelah selatan kota Dilli,
jaraknya sekitar 50 km dari ibukota
Timor Timur. Sehari sebelumnya
Kogasgab Seroja, yang bermarkas
di kota Dilli, menerima permintaan
bantuan logistik dari satu pasukan
Kopassus yang terkepung
oleh pasukan Frentilin.
Menerima permintaan
itu, maka satuan
pesawat dari PT
Pelita Air Service
yang
diperbantukan
ke Kogasgab diperintahkan untuk
mengirimkan
logistik
berupa
makanan, amunisi, dan obat-obatan.
Tetapi mendengar bahwa kota
Same sedang dalam pengepungan,
penerbang
yang
sebenarnya
mendapat giliran tugas hari itu
menolak untuk bertugas. Melihat
hal itu, Kpt Sugeng yang sudah
bertugas pada hari sebelumnya
bersedia menggantikannya dengan
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sukarela. Hal itu kemungkinan besar
didasarkan pada pengalamannya
sebagai pasukan infanteri
di Batalyon I KKO.
Kemudian
dari lapangan
terbang

Komoro, di kota Dilli,
ia menerbangkan pesawat
helikopter jenis Bolkow 105 dengan
mengangkut logistik yang diminta
oleh
satuan
Kopassus
yang
memintanya. Penerbangan menuju
kota Same, meski pun melalui daerahdaerah yang dikuasai Frentilin, tidak
ada gangguan. Tetapi sewaktu dia
melakukan
manuver ‘approach’,
yaitu pendekatan untuk mendarat di
‘landing spot’ yang telah disediakan,

pa l a g a n

Inilah sosok pesawat
helikopter Bo 105A seperti
yang diterbangkan
Alm Mayor Marinir (Anm)
Sugeng Hardjo Taruno
saat mengantar dukungan
logistik ke kota Same

Rute Penerbangan
Alm Mayor Marinir (Anm)
Sugeng Hardjo Taruno
saat mengantar dukungan
logistik ke kota Same

ia
menerima
berondongan peluru
dari pasukan Frentilin
yang mengepung Same.
Beberapa
peluru
menembus
badannya,
namun
ia
tetap
terus
melakukan
gerakan
untuk
mendaratkan
helikopternya.
Setelah berhasil mendaratkan
helikopternya ia jatuh lunglai
dan kemudian gugur karena
kehabisan darah.
Ia benar-benar berjuang
keras tak kenal menyerah dalam
melakukan tugasnya agar dapat
berhasil mengantar logistik yang
dibawanya sampai ke tangan
yang
memerlukan.
Dengan
memperoleh dukungan yang

Alm Mayor Marinir (Anm)
Sugeng Hardjo Taruno
saat masih berdinas

sangat
diperlukan itu,
maka pasukan Kopassus
tersebut
dapat meloloskan
diri dari kepungan Frentilin. Maka
perjuangan Kapten Sugeng dalam
mengantarkan amunisi.
Kapten Marinir Sugeng Hardjo
taruno adalah seorang perwira

penerbang
Korps
Marinir
Angkatan pertama, alumnus
Sekolah Perwira Cadangan
KKO (Sepacako) tahun 1962.
Akibat semakin berkurangnya
pesawat terbang yang tersedia
di Angkatan Laut, maka untuk
memelihara
kemampuan
sebagai
penerbang,
satu pesawat
terbang digunakan
untuk berlatih oleh
sejumlah
penerbang.
Terjadilah ketidak-seimbangan
jumlah pesawat terbang dengan
jumlah penerbang. Maka pada tahun
1969 dia bersama-sama dengan
beberapa penerbang TNI AL lain,
termasuk Kapten Marinir Samsul
Sudigdjo dan Kapten Marinir V.V.
Sukardi, dipinjam-karyakan pada PT
Pelita Air Service, anak perusahaan
PT Pertamina. Dengan kegiatan
terbangnya di PT Pelita itu maka
kualiikasi profesi sebagai penerbang
dapat dipelihara. Kebetulan pada
waktu yang bersamaan PT Pelita
Air Service juga ingin mengganti
tenaga-tenaga
penerbangnya
dari tenaga penerbang asing dan
menggantinya dengan penerbangpenerbang Indonesia.
Kepahlawanan
Kapten
Sugeng itu sangat dihargai dan
dikenang oleh siapa saja yang
mengetahuinya, terutama para
anggota Tim Kopassus yang
bersangkutan. Maka dia layak
untuk
dianugerahi
kenaikan
pangkat luar biasa menjadi
Mayor Marinir anumerta, serta
memperoleh
Bintang
Sakti.
Namanya mengharumkan nama
Korps Marinir.
(Dikisahkan kembali oleh Kolonel
Mar (Purn) Rujito W. Darwono)
***
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etjen TNI Mar (Purn) Moekijat
(Alm) merupakan Komandan
Korps Marinir TNI AL yang
ke-4
(1968-1971).
Beliau
merupakan salah satu perwira
perintis pembentukkan KKO AL
bersama Bapak Soewadji, Bapak M
Ishak, Bapak Indro Soebagio, Bapak
R Soehadi, Bapak Hunholz, Bapak Ali
Sadikin, Bapak M Joenoes dan tokohtokoh lannya. Salah satu aksi heroik
Letjen TNI Mar (Purn) Moekijat (Alm)
adalah dalam pertempuran delapan
jam di Mangkang Semarang.

Anggota Corps Marinir
Corps Armada IV Tegal

48

Alm Letjen TNI Mar
(Purn) Moekijat

Dalam perang kemerdekaan
pasukan Corps Mariners C.A. IV
bertugas di daerah Pekalongan,
Batang dan Pemalang yang dikenal
sebagai Sub Wehrkreise Slamet
V (SWKS V) dibawah pimpinan
Mayor R Soehadi. Dalam susunan
organisasi Corps Mariners C.A.
IV selain Staf Komando dan
Administrasi, terdapat empat
group yaitu Group A dipimpin
Kapten M Joenoes, Group B
dipimpin Kapten Moekijat, Group
C dipimpin Kapten Soewadji dan
Group D dipimpin Kapten Wiranto
Soewono.
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Markas Corps Armada
IV Tegal

Sejak
tentara
Sekutu
mendaratkan pasukan-pasukannya
di berbagai tempat di Indonesia, di
Kota Pantai Utara Jawa, timbullah
medan-medan pertempuran. Sejak
kwartal pertama tahun 1946 sampai
dengan 21 Juli 1947 CM IV Tegal
melaksanakan tugas-tuga operasi
pertahanan.
Ltn Moekijat pernah memimpin
Rombongan ke-2 untuk maju ke
front
pertempuran
Semarang.
Kedudukan pos pertahanannya
berada di Kampung Mangkang
bagian Timur. Peristiwa yang sangat
menarik dari Rombongan ke-2 ini
adalah diserangnya Pos Pertahanan
Pasukan C.M. Pada pagi
hari
sekitar jam 08 pagi tentara Belanda
melaksanakan penyerangan ke Pusat
Pertahanan pasukan C.M. dengan
pesawat pemburu type Mustang P.51
dan sebuah pesawat pembom
type
B

25. Hampir semua bangunan hancur
dibombardir. Dalam gerakannya di
darat Belanda juga menggunakan
senjata
bantuan
dengan
menggunakan Hauwitzer caliber 155
mm. Namun demikian Ltn Moekijat
dengan tenang memberikan perintah
dan petunjuk kepada anak buahnya
yang dalam keadaan panik agar
siap di posnya masing-masing untuk
menghadapi serangan infanteri
Belanda.
Tak lama kemudian Belanda
yang didahului dengan gerakan
beberapa pansernya mulai masuk
ke Kampung Mangkang. Kekuatan
pasukan infanteri Belanda kira-kira
berkekuatan satu batalyon, secara
frontal menggempur pos pertahanan
terdepan. Pertempuran pun terjadi
dengan
sengitnya.
Pasukanpasukan C.M. pada setiap lini
berjuang mati-matian dengan segala
kemampuan untuk membendung
arus maju pasukan Belanda yang
bersenjata lebih baik.

Karena
situasi
sangat memaksa, maka
pasukan C.M. terpaksa
mengundurkan diri dari
batas Kampung Mangkang
Timur dan membuat lini
baru untuk pertahanan
di sepanjang pematang
persawahan kurang lebih
100 meter dari Kampung
Mangkang Barat. Garis
pertahan Pasukan C.M. berhasil
menghentikan
gerakan
lawan.
Pertempuran berlangsung sampai
dengan pukul 16.30 sore.
Belanda menarik pasukannya
mundur ke induk pasukan yang
berada di Kampung Djrakah.
Kesempatan tersebut digunakan
oleh Ltn Moekijat untuk konsulidasi
dan reorganisai pasukan dan
kembali ke Pos Pertahanan di
Kampung
Mangkang.
Dalam
pertempuran tersebut 14 anggota
gugur, 3 anggota luka-luka berat
dan 4 anggota luka ringan. Di pihak
lawan juga jatuh banyak korban.
(Serma Marinir Slamet M.)
***

Anggota Corps Marinir
Corps Armada IV saat
melaksanakan patroli
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Oleh : Kolonel Khusus (Purn) L. Soeparno Nrp.1705/P
ungkin banyak orang atau
masyarakat
sudah
lupa
peristiwa
yang
terjadi
47 tahun yang lalu yang
mengubah perjalanan Sejarah
Bangsa Indonesia. Untuk
mengingatkan
peristiwa
tersebut dan ingin menceritakan
sekilas pengalaman serta hal-hal
yang dirasakan oleh penulis sebagai
anggota Resimen Cakrabirawa
Pengamanan Presiden RI 1 kepada
generasi muda/penerus sekarang
dan yang akan datang.
Dalam melaksanakan tugas
selama kurang lebih 3 tahun
ditugaskan di Batalyon II Kawal
Kehormatan (KK) Presiden RI,
sebagai seorang pemuda (ratarata anggota berumur 20-an tahun)
tanggung jawab yang dibebankan
dirasakan
sangat
berat
dan
memerlukan mental baja, disiplin
tinggi serta kewaspadaan yang
berlipat terlebih pada saat periode
setelah terjadinya peristiwa G30S/
PKI tahun 1965. Tugas dan tanggung
jawab pengamanan Istana Negara
Merdeka sepenuhnya diserahkan
kepada Batalyon (yon) II KK dari
Marinir/KKO AL dari Yon I KK dari
Angkatan Darat (karena sebagian
anggotanya terlibat dalam peristiwa
penculikan Pahlawan Revolusi dan
G30S/PKI).
Bersamaan
saat
terjadinya
Peristiwa G30S/PKI (penculikan
Pahlawan
Revolusi)
beberapa
anggota Yon II KK termasuk Danyon
Ltk. KKO. J. Saminoe melaksanakan
tuga sebagai advanced group dalam
rangka tugas pengamanan Presiden
Soekarno
untuk
menghadiri
Konferensi Asia Afrika II di Aljazair.
Setelah kurang lebih 1 bulan di luar
negeri mereka baru kembali ke tanah
air. Meskipun kekuatan Yon II KK tidak
lengkap namun dalam menjalankan

M
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Mayor KKO J. Saminu
Dan Yon II Cakrabirawa

tugas waktu terjadi peristiwa G30S/
PKI dapat dilaksanakan dengan
baik, baik dalam menjaga istana
maupun koordinasi dengan Mako
Kostrad, Mayjen Soeharto sebagai
Panglimanya.
Sejak Oktober 1965 Yon II
KK Marinir/KKo AL berada dalam
kondisi Siaga 1 sampai akhir
penugasannya di bulan Maret 1966
(kurang lebih 6 bulan tetap siaga
1), hal ini memerlukan mental
yang kuat, disiplin, kesiapan dan
kewaspadaan yang tinggi serta isik
yang prima. Suasana kota Jakarta
pada saat itu (periode oktober 1965
s/d Maret 1966) dalam situasi dan
kondisi sosial politik yang semakin
memanas/meningkat
dengan
maraknya demonstrasi dan gerakan
pasukan tak dikenal. Khususnya di
sekitar Istana dan Monas tiada hari
tanpa ada demonstrasi pada siang
hari dan pada malam hari gerakan
tentara tak dikenal (pakaian seragam
tanpa atribut kesatuan) di sekitar
lapangan Monas.
Ekskalasi kegiatan semakin
meningkat pada periode JanuariMaret
1966
baik
intensitas
gerakan maupun jumlahnya. Untuk
mengantisipasinya Yon II KK Marinir/
KKO AL meningkatkan kekuatannya
untuk mengamankan istana dari
yang tadinya bergantian kompikompi tetapi sejak Januari 1966
semua kekuatan Yon II KK Marinir/
KKO AL siaga penuh di Istana yaitu
terdiri dari 3 Kompi Infanteri, 1
Kompi Protokol dan 1 Kompi Senjata
Bantuan (terdiri dari Sie Mortir,
Mitraliur 12.7, Sie STB, Penyambar
Api dan Perintis) dan 1 peleton
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Intai Para Amibi (IPAM) jadi hanya
sebagian kecil saja yang tinggal di
kesatuan (Jl. Kwini).
Di dalam menghadapi para
demonstran anggota tetap tenang
dan menjaga kewibawaannya serta
kewaspadaan, meskipun harus
menerima hujatan, caci maki, katakata kotor dan tingkah laku yang
tidak senonoh serta penghinaan.
Demikian pula dalam menghadapi
gerakan-gerakan
tentara
tak
dikenal kita hadapi dengan sikap
santai/tenang
tetapi
dengan
penuh kewaspadaan tinggi karena
sesuai komando bahwa kapanpun
diperlukan/diperintahkan pasukan
sudah siap menembakkan seluruh
kekuatan persenjataan yang ada
dan dimiliki oleh Yon II KK Marinir/
KKO AL. Bahkan dalam melewati
tugas hari demi hari pada saat itu
merekapun masih sempat bercanda,
kebetulan
dalam
Cakrabirawa
ada juga anggota RPKAD dan
Kavaleri AD yang ditugaskan di
Men Cakrabirawa dari RPKAD ada
2 Mayor yaitu Mayor Soewondo,
Mayor Soetaryo (Pangkat atau
jabatan terakhir Mayjen/KABAIS),

sEJARAH
dari KAVALERI AD DAM JAYA Letnan
Nugroho (Pangkat/jabatan terakir
Mayjen/Jaksa Agung Muda intelijen),
Letnan Pribadi (Pangkat/Jabatan
terakir Mayjen /Kepala Kekaryaan
ABRI). Karena rasa kebersaamaan
dalam menghadapi situasi dan
kondisi yang berat pergaulan antara
anggota menjadi sangat akrab dan
bisa saling bercanda sampai ada
kata kata dari kami” kalau ada apa
apa gantung Mayor Wondo dan
Mayor Soetaryo”
Pada waktu itu penulis menjabat
sebagai Komandan Kompi yang
bertugas di sekitar Istana Merdeka
menghadap ke Medan Merdeka
Barat, lapangan dan Jl. Merdeka
Timur serta Merdeka Utara. Sektor
ini menjadi pusat konsentrasi
para masa demonstran karena
mereka bergerak di sepanjang jalan
Merdeka Utara, Barat dan Timur.
Posisi mereka sangat dekat dengan
steling penjagaan kita sepanjang
pagar Istana Merdeka, jadi saling
berhadapan. Kalau terjadi sedikit
saja insiden maka bisa menjadi
pemicu gelombang gejolak kericuan/
keributan/kekacauan yang pada
akirnya bisa berdampak pada
perjalanan sejarah bangsa ini. Oleh
karena itu selalu menjaga mental
dan disiplin para prajurit, jangan
sampai terprovokasi oleh tingkah
laku para demonstran menjadi
prioritas utama.
Demikian pula saat malam
hari, tentara tak dikenal makin
meningkatkan
intensitas
pergerakanya yang pada akhirnya
mereka menunjukkan diri pada
siang hari dimana mereka berada di
belakang para demonstran. Lebihlebih menjelang menghadapi Sidang

Kabinet 100 Menteri.Peristiwa ini
mengingatkan kita pada pengalaman
sejarah tanggal 19 Desember 1948.
Presiden Soekarno dan Wapres Moh.
Hatta serta beberapa Menteri sedang
mengadakan sidang kabinet darurat.
Aksi Militer Belanda yang menyerbu
Yogyakarta saat itu sebagai Ibu
Kota RI dan langsung dapat masuk
ke Gedung Agung kemudian dapat
menahan Presiden dan Wakil
Presiden dan beberapa Menteri,
disebabkan karena pengawalan
Istana/Presiden dan Wapres yang
masih sangat minim maka mudah
diterobos pasukan Belanda.Hal
demikian tidak dapat terjadi pada
Sidang Kabinet 100 Menteri yang
di pimpin Presiden Soekarno.Pada
waktu itu masa demonstran didukung
oleh”Tentara tak dikenal”mengepung
Istana
Negara/Merdeka
untuk
memaksa dapat masuk Istana guna
membubarkan Sidang Kabinet 100
Menteri.Tetapi atas kegigihan dan
keberanian yang luar biasa dengan
kekuatan yang ada,Yon II KK marinir/
KKO-AL dapat mempertahankan
Istana dari kepungan massa
demonstran.
Apabila
para
demonstran dapat masuk Istana
maka sejarah Indonesia tidak akan
seperti sekarang ini.
Bung
Karno
tidak
mau
menggunakan
kekuasaannya
untuk bertindak keras terhadap
para demonstran, karena akan
menimbulkan
perang
saudara
dan hal ini yang tidak dikehendaki
oleh Beliau, karena Bung Karno
dengan susah payah berjuang
untuk membangun persatuan dan
kesatuan sejak masih muda,maka
beliau tidak mau menghancurkan
bangunan persatuan dan kesatuan

yang telah di bangunnya sendiri
menjadi hancur berantakan. Kata
- kata yang sangat terkesan dari
Bung Karno pada periode ini adalah
”Lebih baik badan saya hancur lebur
dari pada Bangsa Indonesia hancur
berkeping – keping”.
Dengan situasi dan kondisi yang
tidak menentu siapa kawan siapa
lawan membuat situasi Sosial Politik
makin memburuk. Hal ini membuat
Prajurit Marinir /KKO – AL yang
bertugas mengamankan Istana/
Presiden semakin berat sehingga
dapat dikatakan selama +3 bulan
penuh kurang beristirahat akibatnya
membuat
kesehatan
anggota
banyak yang terganggu,terutama
penyakit Beri-Beri. Akan tetapi
meskipun kondisi kesehatan kurang
menguntungkan
kesiapsiagaan,
disiplin dan mental anggota tetap
tinggi. Pengalaman pribadi penulis
yang tak terlupakan adalah selama
bulan Maret 1966 dapat di katakan
tiap malam tidur di bawah tiang
bendera halaman Istana Merdeka.
Setelah dikeluarkanya surat 11
Maret 1966 dimana Mayjen Soeharto
diberi wewenang penuh untuk
menyelamatkan Presiden Soekarno
dan keluarganya serta memulihkan
keamanan
seluruh
wilayah
Indonesia, maka tugas tanggung
jawab Resimen Cakrabirawa diambil
alih oleh POMAD. YON II KK Marinir/
KKO-AL kembali ke induk pasukan
dan kembali menjadi Batalyon IV
PARAMKO organik Markas Besar
KKO-AL.
Semoga tulisan ini dapat
mengingatkan kembali peran Korps
Marinir dalam sejarah pergolakan
bangsa Indonesia pada detik-detik
runtuhnya kekuasaan Presiden
Soekarno dan dapat memberikan
inspirasi ke pada segenap insan
Korps Marinir yang tidak pernah
pantang menyerah dan putus
asa dalam melaksanakan tugas
pengabdian kepada Negara dan
Bangsa,yang di utamakan adalah
pengabdian tanpa pamrih.
***
Mayor KKO J. Saminu saat
diresmikan menjadi Komandan
Batalyon II Cakrabirawa
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Oleh : Serka Marinir M. Syafrudin, SH, MH
esuai mandat Uniil (United
Nations Interim Force in
Lebanon), Satgas MCOU
(Military
Community
Outreach Unit) bertugas
memberikan
informasi
dan
mempengaruhi
penduduk lokal Lebanon
tentang misi dan kegiatan
UNIFIL melalui media massa serta
komunikasi langsung, sehingga
tercipta suasana yang mendukung
untuk pencapaian operasi militer di
bawah mandat Dewan Keamanan
PBB, sesuai dengan resolusi DK
PBB Nomor 1701.
Komunikasi langsung yang
dilakukan tim MCOU dengan
masyarakat
dikenal
dengan
istilah
“Outreach”
atau
juga
“komunikasi tatap muka-face to face
communication”. Komunikasi ini
dijalankan secara rutin dua hingga
tiga kali seminggu dengan sasaran
Local Leader seperti Mukhtar (di
Indonesia setingkat Kepala Dusun)
atau Mayor (setingkat Kepala
Desa atau Camat). Untuk waktu
dan lokasi pertemuan ditentukan
sesuai kesepakatan dari pihak Uniil
(MCOU) dengan pihak Mukhtar/
Mayor yang juga harus diketahui
oleh pihak LAF (Lebanese Armed
Force) yang bertanggung jawab
masalah keamanan selama kegiatan
berlangsung. Waktu pertemuan
umumnya dari Senin hingga Jumat,
sedangkan untuk tempatnya di
kediaman sang Local Leader atau
di Municipality (kantor lurah atau
camat).
Dalam satu kegiatan outreach
atau
assesment
ini,
MCOU
mengirimkan satu team Outreach,
biasanya terdiri dari empat personel
yakni satu orang Outreach Leader
dengan seorang pendamping, satu
orang Language Assistant (asli
Lebanon) dan seorang Driver. Satu
team outreach ini bisa bertambah
sesuai dengan kebutuhan termasuk
di dalamnya tatkala melakukan

S
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outreach dengan sasaran lembaga
pendidikan (school engagement)
yang biasanya menyertakan satu
team Engagement dengan peralatan
lengkapnya seperti TV Spot, Video
camera dan Photo camera. Untuk
kegiatan yang terakhir ini, personel
yang terlibat bisa 7-8 orang.

“Mayor “ yang Ketus
dan Ramah
Kegiatan outreach/ assesment
atau kunjungan ke beberapa
local leader (kepala Desa) yang
dilakukan team outreach MCOU
pada beberapa kasus terkadang
membawa sejumlah cerita suka
maupun duka. Cerita dukanya antara
lain, ketika team outreach MCOU
Indonesia melakukan kunjungan
ke daerah yang dipetakan Uniil
(MCOU) sebagai daerah yang
kurang support dengan Uniil (low
conidence), di mana mereka harus
dihadapkan dengan Mayor/ Mukhtar
yang kurang familiar dengan adanya
kunjungan tersebut. Penyebabnya
mungkin karena merasa daerahnya
kurang diperhatikan Uniil, tidak
pernah mendapatkan proyek, klaim
atau “protes” nya tidak pernah
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Peta tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap Uniil

ditindaklanjuti Uniil, atau mungkin
pernah “berbenturan” dengan prajurit
Uniil serta penyebab lainnya.
Dalam
situasi
tersebut
maka praktis, team outreach
MCOU kurang “leluasa” dalam
membeberkan
“talking
point”
sesuai mandat Uniil. Yang ada,
mereka
selalu
mendengarkan
“ceramah” sang Mayor yang isinya
“tuntutan” atau klaim mengenai
ini-itu, tuntutan mengenai realisasi
proyek
yang
dijanjikan
Uniil
(biasanya dijanjikan satgas lain
pada pertemuan sebelumnya), klaim
terhadap tingkah laku atau mobilitas
kendaraan Uniil yang melewati
daerahnya dan klaim-klaim lain
yang terkadang membuat kuping
team outreach pedas. “ Anda tidak
perlu menjelaskan apa itu peranan
Uniil di sini, mengenai kondisi
perbatasan, blue line dan lainnya.
Kami sudah paham itu. Yang penting
bagaimana realisasinya di lapangan.
Bagaimanan dengan janji anda atau

Pengalaman MILITER
kalau bukan dari tim anda sekarang,
dari team lain yang menjanjikan
ini-itu tetapi realisasinya mana? ”
demikian kata sang Mayor kepada
team outreach MCOU ketika suatu
saat berkunjung ke kawasan yang
memang sudah dicap Uniil sebagai
daerah yang kurang mendukung
keberadaan Uniil di Lebanon.
Bagaimana jalan keluarnya? Dalam
menghadapi situasi seperti itu maka
team outreach MCOU hanya bisa
“berjanji” untuk menyampaikannya
kepada Uniil sesuai rantai komando
yang ada, sembari tetap memberi
pengertian dan pemahaman serta
berusaha “meluruskan” pandangan
sang Mayor yang keliru sehingga
diharapkan di masa yang akan
datang, pandangannya terhadap
Uniil dapat berubah.
Gambaran kasus di atas anggap
saja sebagai pengalaman “apes” team
outreach MCOU ketika berkunjung
ke
kawasan
yang
memang

daerahnya
“kurang
welcome”
terhadap kedatangan prajurit Uniil.
Bagaimana dengan daerah lain?
Sebagian besar tidak ada masalah.
Sang local leader sangat “welcome”
menerima kunjungan team outreach
MCOU, apalagi ketika berkunjung
ke daerah-daerah yang berada
di bawah Area Operation (AO)
batalyon beberapa negara yang
sangat “royal” memberikan bantuan
proyek kepada penduduk yang ada
di Oanya, dijamin kunjungan akan
berjalan mulus, diterima dengan
ramah serta disuguhi makanan
ringan dan minuman yang sudah
mereka siapkan sebelumnya.
Untuk yang terakhir ini, aku
berikan satu gambaran kecil ketika
team outreach MCOU dari Indonesia
melakukan kunjungan ke seorang
Mayor yang memimpin sebuah desa
yang cukup ramai di kawasan South
Lebanon. Oleh Uniil, desa yang
dipimpin sang Mayor ini diberi kode
V24 dengan nama
Tibnin. Dalam lingkup
tugas kami, desa ini
berada di Sector East.
Posisinya
sekitar
1 jam perjalanan
dari
kantor
kami
di Naqoura, South
Lebanon.
Populasi
penduduknya cukup
padat,
mencapai
sekitar 3000 orang
dengan
mayoritas
penduduknya
beraliran Shiah. Desa

yang sebagian besar politic afiliation
condong ke
Amal-Hisbullah ini
berada di daerah operasi Batalyon
Indonesia (Indobatt).
Sebagaimana kunjungan ke
desa-desa lainnya, team tactical
outreach
MCOU
mengirimkan
empat personel untuk berkunjung
ke V24 Tibnin ini. Saat itu team
kami terdiri dari Mayor Roy Fakhrul
Rozi, aku sendiri Csgt M.Syafrudin,
Jihad Choufani sebagai Language
Assistant dan 2nd PVT Agus
Hariyanto sebagai Driver. Dari kantor
MCOU, kami berangkat pukul 09.00
LT, menggunakan satu mobil Ford
Everest putih dengan tulisan UN di
kanan kiri bodi mobil serta plat Uniil.
Sesuai kesepakatan, pertemuan
akan dilakukan di Municipality pukul
10.00 LT.
Setelah melewati jalanan khas
Lebanon, menyusuri jalanan pinggir
pantai Naqoura dan Tyre, tepat
pukul 09.50 kami tiba di Tibnin dan
langsung menuju ke kantor kepala
desa (municipality). Tiba di depan
pintu gerbang kantor Kepala Desa
ini, satu mobil LAF dengan tiga
personelnya sudah menunggu.
Setelah menyapa mereka, aku,
Mayor Fakhrul dan Jihad pun segera
masuk ke ruangan sang Mayor,
sedangkan driver kami tetap di dalam

Kunjungan ke School
Engagement yang
cukup menyenangkan
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Pengalaman MILITER
Foto bersama
dengan
Mayor Dibine
didampingi
Language
Assistant

mobil, siap untuk “escape” apabila
terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
Setelah masuk dan berkenalan,
pertemuan dan “bincang-bincang”
pun dimulai. Kami berbicara dengan
bahasa Inggris, diterjemahkan ke
dalam bahasa Arab oleh LA, dijawab
dengan bahasa Arab oleh sang
Mayor yang selanjutnya disampaikan
kepada kami dalam bahasa Inggris.
Memang sedikit lucu. Tetapi
demikianlah kondisinya, bahkan
terkadang menurut informasi, sang
Mayor sebenarnya fasih berbahasa
Inggris, tetapi dalam komunikasi
dengan kami, ia tetap menggunakan
bahasa Arab yang selanjutnya
diterjemahkan oleh LA kami.
Dalam pandangan kami, sang
Mayor ini termasuk kategori yang
cukup ramah, berbanding terbalik
dengan gambaran cerita kunjungan
“apes” di atas. Di lihat dari sikap
maupun tutur katanya cukup baik.
Seratus persen ia mendukung Uniil
dan kegiatannya, bahkan berterima
kasih
mendapatkan
kunjungan
kami dari MCOU Indonesia. Ia
sangat terbuka dan luwes dalam
menerima kunjungan tersebut. Bukti
keramahannya pun ditunjukkan
dengan dikeluarkannya kopi khas
Lebanon (terasa pahit namun enak),
serta beberapa makanan kecil.
Bahkan saking “ramahnya” dalam
menawarkan makanan ringan kecil
seperti roti terbungkus kertas (di
Indonesia sejenis jajanan pasar), ia
justru yang membuka bungkusnya
melihat kami “pura-pura tidak mau”.
Saat itu jelas kami merasa tidak
enak, karena di Indonesia belum
pernah kami ditawarkan makanan
ringan di mana kertas kuenya
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sudah
dibukakan
sehingga “kurang
sopan”dalam
pandangan budaya
Indonesia
(di
Lebanon ternyata
sudah terbiasa dan
lumrah
terutama
ketika ditujukan kepada tamu yang
mereka hormati. Bukan hanya kue,
pisang pun mereka kupasin apabila
menawarkan kepada tamu sehingga
tamu pun akan menerima, meski
terkadang sedikit “terpaksa”).
Usai mencicipi makanan dan
minuman yang disediakan, kami pun

Kegiatan
kunjungan

pamitan untuk kembali ke kantor
kami di MCOU, Naqoura, South
Lebanon. Namun meski sudah
pamitan, sang Mayor mengajak kami
sedikit “berkeliling” ke beberapa
gedung di dalam kantornya sembari
memberikan beberapa penjelasan.
Kami pun menurut dan merasa lebih
akrab dengan sang “Mayor” yang
ramah. Setelah puas berkeliling,
kami pun pamitan dan kembali ke
Naqoura, menyiapkan tugas-tugas
selanjutnya.
Keramahan dan keterbukaan
masyarakat
Lebanon
juga
sangat ditunjukkan ketika kami
melaksanakan kegiatan outreach
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dengan
sasaran
lingkungan
pendidikan yang kami sebut School
Engagement (dilaksanakan 2-3 kali
dalam sebulan dengan sasaran
sekolah-sekolah yang ada di seluruh
area operasi Uniil). Di lingkungan
pendidikan ini kami benar-benar
diterima dengan baik dan bisa
membaur
bersama
anak-anak
Lebanon. Keseriusan mereka ketika
kami memberi penjelasan tentang
Uniil, tentang Blue Line dan Blue
Barrelnya membuat kami bertambah
semangat dalam menjalankan peran
dan tugas kami. Apalagi ketika melihat
keceriaan dan kegembiraan mereka
di saat menerima sejumlah souvenir
(novelty items) berupa peralatan
tulis seperti buku tulis, buku gambar,
buku sticke, pensil warna, cat air,
penghapus, bola volley/ sepak bola,
menjadi kenangan tersendiri bagi
kami.

Demikianlah sedikit gambaran
pengalaman penugasan, bagaimana
suka dukanya personel MCOU
dalam melakukan “outreach mission”
dengan
sasaran
masyarakat
lebanon, Local Leader, local
people dan lingkungan pendidikan.
Pengalaman
yang
baik
dan
“manis” bagi kami akan tetap kami
evaluasi dan dijadikan bekal dalam
pelaksanaan tugas selanjutnya agar
ke depan lebih baik lagi, sedangkan
pengalaman yang “pahit” merupakan
tantangan bagi kami untuk mencari
“ramuan” yang tepat agar ke depan
ada perubahan rasa dari pahit ke
asam, dan akhirnya menjadi manis.
***

PROFIL SATUAN

stilah Kavaleri berasal
dari bahasa Yunani yaitu
“CABALLUS” yang artinya
kuda serta dari bahasa
Perancis yaitu “CAVIER”
artinya pasukan berkuda.
Sejak
dahulu
dalam
sejarah peperangan kuda
digunakan
oleh
para
panglima perang sebagai
sarana / alat untuk memenangkan
peperangan
karena
memiliki
mobilitas dan kekuatan yang besar.
Keberadaan
pasukan
berkuda
telah berjaya selama berabad-abad
hingga para ahli perang menciptakan
taktik perang parit dan menempatkan
senjata otomatis untuk menghadapi
pasukan berkuda.
Dengan
taktik itu pasukan
berkuda menjadi tidak efektif
lagi sehingga para ahli perang
menciptakan sarana perang yang
sangat mobil sebagai pengganti
kuda. Pada tahun 1914 seorang
bangsa
Perancis
bernama
Letkol. Ernest D’swinton berhasil
menciptakan kendaraan lapis baja
yang dimodivikasi
dari traktor
buatan AS yang akhirnya mengawali
pembuatan dan pembentukan satuan
Kavaleri.

I

SEJARAH RESIMEN KAVALERI-2
MARINIR
Sejarah
Kavaleri
Marinir
di
Indonesia
sejalan
dengan
terbentuknya pasukan KKO – AL,
membentuk “ KESATUAN AMFIBI
KKO – AL ( KESAMKO ) yang
merupakan cikal bakal dari Kavaleri
terdiri dari 3 unsur yaitu Batalyon
Tankib, Batalyon Amibi
Traktor Komando ( Yon
Amtakko) dan Batalyon
Sekoci Pendarat dengan
material tempur yang dimiliki
saat itu
LVTP (sejenis
kendaraan lapis baja), LVTH,
DUKW dan jenis SPP. Melalui
Surat Keputusan Komandan
KKO – AL No. 3401.150.
tanggal 17 Oktober 1961
secara resmi KESAMKO
dipecah menjadi 3 Batalyon
tersebut.
Pada tahun 1962 KKO
–AL mendapatkan tambahan
kendaraan
tempur
dari
Rusia jenis PT 76 ( Plawa

Yushi Tanko), BTR-50P (Bronye
Transportier 50 Palawa Yushi), BRDM
dan KAPA K-61. Dengan masuknya
material baru organisasi mengalami
perubahan menjadi Satuan Panser
Amibi KKO – AL dan Satuan Tank
Amibi, hingga akhirnya mengalami
perubahan menjadi Batalyon Panser
Amibi dan Batalyon Tank Amibi.

Pengecekan rutin /
Uji kelaikan Ranpur di
Kolam uji coba Ranpur
Cilandak dan di Laut
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Pada tahun 1977 s/d
1979
setelah mengalami perubahan dan
perkembangan satuan Kavaleri
mengalami perubahan nama lagi
menjadi Batalyon Tank Amibi dan
Batalyon
Kendaraan
Pendarat
Amibi. Sejalan dengan itu pula pada
tahun 1983 unsur Kavaleri mendapat
tambahan kekuatan Kendaraan
Tempur jenis AMX 10 P dan AMX
10 PAC 90 mm. Organisasi kedua
satuan Kavaleri pada saat itu dibawah
komando RESIMEN BANTUAN
TEMPUR KORPS MARINIR, dan
masing-masing Batalyon terdapat
1 Kompi BP Brigif-2 Marinir Jakarta,
yaitu Kompi C Tank Amibi dan Kompi
C Ranratibmar.
Pada tahun 2004 perkembangan
organisasi Korps Marinir bersamaan
dengan
validasi
Brigmar
BS
kembali menjadi BRIGIF- 2 MAR
dan terbentuknya PASMAR- 2
Wilayah Barat, maka DETASEMEN
KAVALERI
berkembang menjadi
RESIMEN KAVALERI- 2 MARINIR
berdasarkan Surat Panglima TNI
No. B/300-80/01/Sru tanggal 29
Januari 2004 yang ditindaklanjuti
dengan Skep Kasal No Skep/03/
II/2004 tanggal 13 Februari 2004
dibawah kendali Pasmar-2
dan
masing-masing
Resimen terdiri
dari 3 Batalyon yaitu : Batalyon
Tank Amibi-2 Marinir , Batalyon
Kendaraan Pendarat Amibi-2 Marinir
dan Batalyon Kendaraan Amibi
Pengangkut Artileri-2 ( KAPA ) Marinir.
Seiring perkembangan Organisasi
Satuan Kavaleri mendapat tambahan
kekuatan material tempur jenis BTR
80 A sebagai pengganti kendaraan
tempur jenis BRDM yang sudah tidak
dipakai lagi di jajaran Kavaleri.
Didalam
operasi
yang
mengintegrasikan berbagai jenis
kekuatan material tempur seperti
operasi
pendaratan
amphibi
satuan Kavaleri
Marinir
adalah
unsur
manuver dalam sarana
memproyeksikan kekuatan laut
dari TNI AL ke darat
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dan melaksanakan pertempuranpertempuran
darat
yang
menentukan dengan kemampuan
Kavaleri yang mobile bergerak
mendekati dan menghancurkan
musuh mengerahkan daya tembak,
daya gerak dan daya kejut untuk
memenangi pertempuran.
PEMBINAAN DAN STRUKTUR
ORGANISASI RESIMEN
KAVALERI-2 MARINIR.
Saat ini, Resimen Kavaleri-2
Marinir yang komandani oleh Kolonel
Marinir
Herry Djuhaeri dengan
memimpin tiga batalyon di bawahnya
yaitu batalyon Tank Amphibi, Batalyon
Kendaraan
Pendarat
Amphibi
dan Batalyon Kendaraan Amphibi
Pengangkut Artileri (KAPA).
Pembinaan
dilakukan dalam
rangka menjaga tugas pokok
Resimen Kavaleri-2 Marinir dalam
melaksanakan operasi amphibi,
operasi pertahanan pantai dan
operasi-operasi tempur dan operasi
oleh satuan tugas TNI/TNI AL.
Menkav-2
Mar
mempunyai
semboyan Satya Bajra Bhakti Yudha.
Satya artinya loyalitas, kesetiaan.
Bajra artinya prajurit Kavaleri.
Bhakti berarti pengabdian. Yudha
artinya pertempuran. Jadi semboyan
tersebut mengandung makna prajurit
kavaleri senantiasa setia dan loyal
dalam mengemban tugas dan darma
bakti samapai titik darah penghabisan
dalam pertempuran.
Berikut adalah struktur organisasi
batalyon
dibawah
pembinaan
Resimen Kavaleri-2 Marinir.
Batalyon Tank Amphibi.
Tank
amphibi
memiliki
kemampuan daya tembak yang
besar. Dengan kemampuan tersebut
tank amphibi mampu melaksanakan
penyerangan,
perusakan
dan
penghancuran instalasi perkubuan
atau pertahanan musuh dengan
mengintegrasikan tembakan kaliber
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amunisi canon dan senjata otomatis
yang dimilikinya. Kemampuan daya
gerak tank yang mobile dalam
medan yang luas memungkinkan
diadakannya pemusatan
dan
penyebaran
kekuatan
serbuan
secara cepat. Kemampuan daya
kejutnya merupakan perpaduan dari
akibat yang ditimbulkan oleh adanya
daya tembak dan daya gerak tank
yang akan dapat mempengaruhi
psikologis
musuh
sehingga
memperbesar semangat psikologis
bertempur bagi pasukan infanteri
dalam
melaksanakan
serbuan,
manuver dan penyelesaian sasaran.
Batalyon Kendaraan Pendarat
Amphibi (Ranratib)
Batalyon ini bertugas pokok
mendaratkan
dan
mengangkut
pasukan
pendarat
beserta
perbekalannya dari kapal - kapal
penyerbu ke sasaran didarat
serta mengangkut pasukan dan
perbekalan yang diperlukan selama
operasi - operasi lanjutan di darat.
Batalyon Kendaraan Amphibi
Pengangkut Artileri (KAPA)
Selain jenis Kendaraan Tempur
Tank dan Ranratib di jajaran resimen
Kavaleri terdapat batalyon yang
karakteristik kendaraannya berbeda.
Kendaraan ini beroda rantai namun
tidak memiliki Canon, digunakan
sebagai sarana angkut material
artileri yang akan di daratkan di
pantai musuh untuk memberikan
bantuan tembakan bagi pasukan
infanteri yang bergerak di depan.
Untuk Operasi Militer Selain Perang
Pada saat ibukota dilanda banjir
kendaraan ini pun diikutsertakan
dalam evakuasi dan pengiriman
logistik kepada masyarakat.

Giat Latihan
Pendaratan
Pasmar-2

PROFIL SATUAN
KESIAPAN ALUTSISTA
DI BAWAH KENDALI
RESIMEN KAVALERI - 2
MARINIR.
Dengan
intensitas
penugasan saat ini Resimen
Kavaleri 2 Marinir sangat
siap menghadirkan kekuatan
materialnya. Jika berbicara
ideal kita lihat indikator apa
yang
dijadikan
sebagai
tolak ukurnya. Jika luas
wilayah Indonesia sebagai
indikatornya jelas kita masih
sangat jauh dari kata ideal.
Tapi jika kesiapan penugasan yang
dibebankan pada satuan Resimen
Kavaleri-2 mar saat ini kita mampu
menghadirkan kekuatan material
sampai ke Libanon.
Dalam kesiapan operasi dan
latihan yang diadakan oleh TNI/
TNI AL Resimen Kavaleri -2 Mar
masih mampu untuk menghadirkan
kekuatan ranpurnya. Namun perlu
diketahui bahwa Ranpur Menkav-2
Mar masih banyak keluaran tahun
1960 sehingga kemampuannya juga
terbatas. Mudah-mudahan dengan
restu seluruh rakyat Indonesia
peremajaan alut sista kita dapat terus
berjalan sehingga keadaan ideal

Danmenkav-2
Marinir saat apel
khusus prajurit
Menkav-2 Mar

yang diharapkan dapat tercapai.
Saat ini peremajaan kendaraan
tempur terbaru jenis BMP - 3 Fdari
rusia tengah berjalan. Sudah ada 17
ranpur yang masuk ke Marinir dan
diharapkan di akhir tahun ini datang
37 ranpur BMP – 3F.
DARMA BHAKTI
Selama sejak berdirinya satuan
Kavaleri hingga saat ini satuan
Kavaleri telah melaksanakan tugastugas / operasi antara lain : Operasi
Tegas di Pekan Baru (1958), Operasi
17 Agustus
di Padang (1958),
Operasi Mona II di Morotai (1958),
Operasi Sapta Marga di Manado

(1958),
Operasi
Merdeka di Manado
(1958),Operasi
Nuri
di Morotai
(1956),
Operasi
Alugoro
di
Aceh
(1961), Operasi Trikora
/ Mandala di
Irian
Jaya (1962), Operasi
Tumpas di Sul Selra (1964 ), Operasi
Dwikora di Kaltim / Riau (1964),
Operasi Penegak di Jabar (1965),
Operasi Seroja Pasmar I-IX di Timtim
(1975), Pam Reformasi di Jakarta
(1998), Operasi Pamwil / Konlik di
Maluku, Malut (2000), Operasi Rensa
XVIII/C.XX/ BTP-I, XXII, XXIII, XXIV,
di NAD (2002-2004) XXXI dan MUPE,
Operasi Satgas Intis / Bhakti di NAD
(2004-2005), Pasukan Garuda XXIII/
Libanon
(Mayor Marinir Sutrisno, S.Pd.)
***

KOMANDAN MENKAV – 2 MARINIR
1. Kolonel Marinir Kusnadi
2. Kolonel Marinir Bambang Suswantono
3. Kolonel Marinir I Ketut Suarya
4. Kolonel Marinir Cecep Ruhiat
5. Kolonel Marinir Endi Supardi
6. Kolonel Herry Djuhaeri

NRP.8550/P
NRP. 8971/P
NRP. 8967/P
NRP. 9238/P
NRP. 9882/P
NRP.10143/P

2005 s.d. 2007
2007 s.d. 2008
2008 s.d. 2009
2009 s.d. 2011
2011 s.d. 2013
2013 s.d. sekarang.
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Oleh : Kapten Marinir Antoniradan TH.

V

ena 2S31 adalah kendaraan buatan
terbaru Rusia yang mengembangkan
unit
artileri
self-propelled
dikembangkan pada tahun 1996.
Ini merupakan pengembangan lebih
lanjut dari 2A51 Gabungan senjata
Artileri digunakan dengan 2S9 selfpropelled senjata altileri. Senjata ini
memiliki kunci semi-otomatis, peredam mundur
dan perangkat monitor sasaran. Perbedaan
“Vena” artileri meriam 2A80 yang utama dari
pendahulunya yaitu memiliki lebih panjang barel
memberikan rentang tembakan yang lebih besar
menggunakan proyektil yang sama terhadap
2A51 . Meriam utama dapat bergerak dengan
posisi ketinggian -4 º sampai +80 º dan dilengkapi
dengan pelacak otomatis untuk menentukan
sasaran tembak.
“Vena “memiliki itur sistem pengendalian
kesenjataan modern. 2S31 ini juga dilengkapi
dengan peralatan radio modern serta dilengkapi
dengan Nuklir, Biologi, Kimia dan sistem proteksi
sistem pencegahan kebakaran. “ Vena “ juga
memiliki itur navigasi dan sistem penentuan
posisi topograi. Untuk operasi pada malam itu
dilengkapi dengan inframerah perangkat
night vision (visi malam).

KLASIFIKASI VENA 2S31
Entered service in
Crew

4

Dimensions and weight
Total weight in combat order
~ 19.5 t
Chassis length
6750 mm
Overall length
7400 mm
Overall width
3150 mm
Armament
Main gun
2A80 120-mm riled gun
Machine gun
7.62-mm
Traverse range
360 degrees
Elevation range
- 4 to + 80 degrees
Maximum rate of ire
8 - 10 min
Combat load
Main gun
70
Machine gun
500
Projectile weight
17.3 kg
Projectile initial speed
560 m/s
Maximum range of ire
7.2 - 13.0 km
Mobility
Engine power
500 hp.
Maximum road speed
70 km/h
Amphibious, maximum speed on water
10 km/h
Autonomy on roads
600 km
Maneuverability
Slope
60°
Vertical step
0.8 m
Ditch
2.5 m

Persenjataan tambahan terdiri
dari PKT 7,62 mm senjata mesin.
Dengan tingkat tembakan 500-600
per menit yang dimaksudkan untuk
mempertahankan bentuk jalur dan
target udara. 2S31 “Vena” dilengkapi
dengan dua blok dari 12 granat asap
81-mm peluncur dipasang pada
tameng besi bagian depan. Granat
asap dapat diluncurkan secara
otomatis ketika kendaraan diterangi
oleh sinar laser.
***
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ukses memodiikasi
tank amibi BTR50
TNI-AL,
kali
ini
PT.PINDAD
bekerjasama dengan
PT PAL membangun
tank amibi angkut
pasukan
terbaru
yang diberi nama Armoured
Floating Vehicle (PAL-AFV).
Dibangun
dengan
mengacu pada BTR-50PM,
PAL-AFV
mempunyai
bentuk dan spesiikasi teknis
yang tidak jauh berbeda.
Perbedaan mencolok hanya
pada penggunaan mesin
Diesel inline 8 silinder yang
dipakai, sehingga tenaga yang
dihasilkan mampu mencapai 300Hp.
Kemampuan jelajahnya pun
bertambah dari 400Km menjadi
480Km. Untuk kecepatan bertambah
dari 50Km/jam menjadi 60Km/
jam dijalan normal. Namun bobot
kendaraan juga bertambah menjadi
hampir 15 ton. PAL-AFV mampu
melewati medan dengan kemiringan
45 %, tanjakan 60 %, rintangan tegak

S

0,6 m rintangan parit 1,6 m.
Untuk kemampuan daya angkut
personil tidak berbeda dengan
BTR-50. Yakni 3 awak tank dan
14 pasukan, dengan kemampuan
operasional (endurance) selama 8
jam.
Seperti diketahui ada beberapa
titik kelemahan yang kemudian
dimodiikasi dari BTR-50PM. Salah

satunya yang krusial adalah garis
air yang posisinya sejajar dengan
lubang hisap mesin. Namun hal ini
telah diperbaiki dan disempurnakan
di tank amibi PAL-AFV ini.
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DANKORMAR
BERI ARAHAN KEPADA PASIS DIKREG KE-51 SESKOAL
omandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI (Mar) A. Faridz Washington memberikan arahan kepada
33 Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-51 Seskoaldi Graha Marinir, Mako Kormar Jl.
Prapatan No. 40 Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2013).
Dalam arahannya Komandan Korps
Marinir mengatakan bahwa sebagai perwira
menengah harus bisa bersikap bijak dan
tidak lagi memimpin secara sektoral,
tanamkan
semangat
kebersamaan.
“Sebagai pemimpin jangan lagi berikir
sektoral tetapi berikirlah komprehensif, perlu
digaris bawahi bahwa pemimpin baru tidak
baik merubah-rubah kebijakan pemimpin
yang lama, karena apabila hal itu dilakukan
akan menunjukan ketidakpercayaan diri
pemimpin baru tersebut, dan yang boleh
beda adalah gaya kepemimpinan”, jelas
Dankormar.

K

***

DANKORMAR
KUNJUNGAN KE ANGKATAN LAUT SINGAPURA
omandan Korps Marinir Mayjen
TNI (Mar) A. Faridz Washington
melaksanakan kunjungan kepada
RADM Ng Chee Peng, Chief of Navy Republic
of Singapore Navy.Kunjungan Dankormar
beserta rombongan adalah untuk memenuhi
undangan dari RSN, dan kunjungan tersebut
merupakan kunjungan resmi pertama pejabat
Dankormar TNI AL di RSN.
Kunjungan Dankormar dimulai dari
tanggal 8 sampai dengan 10 Oktober 2013.
Selain melaksanakan kunjungan kepada
Kasal Singapura, Dankormar beserta
rombongan juga mengunjungi Naval Diving
Unit, Kapal LST RSN Endurance 207 dan
Mako Maritime Security Task Force yang terdiri
dari Command, Control and Communication
Center (CC2C) dan Information Fusion
Center (IFC).
Dalam kunjungan tersebut Dankormar
didampingi oleh Asops Dankormar Kol Mar
Purwadi, Kasetpri Letkol marinir Pangestu W
dan ADC Dankormar.

K

***
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DANKORMAR BERQURBAN
DI BHUMI MARINIR CILANDAK
omandan Korps Marinir Mayjen
TNI (Mar) A. Faridz Washington
bersama segenap Prajurit Korps
Marinir Wilayah Jakarta dan umat Muslim
warga sekitar Kesatrian melaksanakan
Sholat Idul Adha 1434 H di lapangan
Apel Brigif-2 Mar Bhumi Marinir Cilandak,
Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2013).
Selesai melaksanakan Sholat Idul
Adha, kegiatan dilanjutkan dengan
penyerahan
hewan
Qurban
oleh
Dankormar Mayjen TNI (Mar) A. Faridz
Washington, Mayjen TNI Mar (Purn)
Ghofur Kholik, Danpasmar-2 Brigjen TNI
(Mar) Denny Kurniadi dan yang lainnya
kepada Panitia Qurban di halaman Masjid
Janatin, komplek Marinir Cilandak.

K

***

DANKORMAR TERIMA LAPKENKAT PAMEN
DI JAJARAN KORPS MARINIR
omandan Korps Marinir
Mayor Jenderal TNI (Mar) A.
Faridz Washington menerima
laporan Korps Kenaikan Pangkat
Perwira Menengah Korps Marinir
periode 1 Oktober 2013 di Ruang
Tengah Markas Komando Korps
Marinir, Jalan Prapatan No.40 Jakarta
Pusat, Selasa (01/10/2013)).

K

***
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KAS KORMAR
CEK KESIAPAN SATGAS PAM PUTER XV
epala Staf Korps Marinir Brigadir
Jenderal TNI (Mar) Tommy
Basari Natanegara meninjau
kesiapan Satuan Tugas Pengamanan
Pulau Terluar (Satgas Pam Puter) XV
di lapangan apel Brigif-3 Mar Lampung,
Selasa (24/09/2013).

K

***

KAS KORMAR HADIRI ISTIGHOSAH
JELANG LATIHAN UJI KOMPETENSI DANSAT MARINIR
epala Staf Korps Marinir Brigjen TNI
(Mar) Tommy Basari Natanegara
mewakili Dankormar Mayjen TNI
(Mar) A Faridz Washington menghadiri
Istighosah menjelang pelaksanaan Latihan
Uji Kompetensi Komandan Satuan Korps
Marinir di Masjid Ikhlas Pasmar-2 Kesatrian
Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan,
Senin (09/09/2013).

K

***

KUNJUNGAN KETUA PUSAT LATIHAN PASKAL MALAYSIA
DI MAKO KORMAR
sisten Personel Komandan
Korps
Marinir
(Aspers
Dankormar) Kolonel Marinir
Purnomo menerima kunjungan
Ketua Pusat Latihan Pasukan Khas
Laut (Paskal) Tentera Laut Diraja
Malaysia (TLDM) Letkol Muhammad
Rodhi Bin Ariin di ruang rapat Spers
Kormar gedung Muntaram Mako
Kormar, Jl. Prapatan 40 Jakarta
Pusat, Kamis (12/09/2013).

A

***
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JAJARAN KORPS MARINIR
DAPAT VAKSINASI HEPATITIS B
inas Kesehatan Korps Marinir
(Diskes Kormar) bekerjasama
dengan Dinas Kesehatan Angkatan
Laut
(Diskesal)
menyelenggarakan
Vaksinasi Hepatitis B dan Uji Pemeriksaan
Kesehatan (Urikes) bagi prajurit militer dan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan
Korps Marinir di Gedung Graha Marinir,
Mako Kormar Jl. Prapatan 40 Jakarta
Pusat, Senin (23/9/2013).

D

***

Tim paduan suara Korps Marinir
IKUTI LOMBA PESPARAWI TNI AL TAHUN 2013
im paduan suara Korps
Marinir ikut serta dalam
Lomba
Pesta
Paduan
Suara Gerejawi (PESPARAWI) TNI
Angkatan Laut Wilayah Jakarta tahun
2013 di Auditorium Jos Soedarso
Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan,
Rabu (18/09/2013).

T

***

KORPS MARINIR
IKUTI PAMERAN SAR
orps Marinir ikuti pameran SAR yang
diselenggarakan dalam rangka Seminar
Nasional TNI Angkatan Laut tahun 2013
dengan tema “Optimalisasi Peran TNI Angkatan
Laut Bersama Komponen Bangsa Dalam Operasi
Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan
Bencana Alam”, yang secara resmi dibuka
oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL),
Laksamana TNI Dr. Marsetio di Balai Samudra,
Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (30/10/2013).

K

***
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DANRUMKITALMAR CILANDAK
PIMPIN PENGUKUHAN DUA JABATAN DI RUMKITALMAR CILANDAK
omandan Rumah Sakit
Angkatan Laut Marinir (Dan
Rumkitalmar)
Cilandak
Kolonel Laut (K) dr. Arie Zakaria,
SpOT.FICS
memimpin
acara
pengukuhan jabatan Kepala Satuan
Pengawas Internal dan jabatan
Ketua Komite Medik Rumkital
Marinir Cilandak di Rumkitalmar
Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat
(11/10/2013).

K

***

MARINIR SAPU BERSIH PIALA
LOMBA GERAK JALAN PROKLAMASI 2013
im gerak jalan Korps Marinir menyapu
bersih piala pada lomba gerak
jalan Proklamasi tahun 2013 yang
dilaksanakan di Jakarta, Minggu (01/09/2013)
Lomba gerak jalan ini diselenggarakan
oleh kementerian pendidikan dan olahraga ini
untuk memperingati hari kemerdekaan Republik
Indonesia ke-68. Lomba yang diikuti oleh para
pelajar, mahasiswa, masyarakat serta unsur TNI
dan Polri ini menempuh jarak kurang lebih 8 km,
dimulai dari titik start di depan gedung Kemenpora
dan inish di tugu proklamasi.

T

***

TANK AMPHIBI PT 76 KORPS MARINIR
HIASI MONUMEN DWIKORA
lut sista Korps Marinir tank amphibi PT
76 yang pernah turut serta dalam operasi
Dwikora akan menjadi sejarah dengan
ditempatkannya tank tersebut di Monumen
Dwikora Banjarmasin.
Penempatan kendaraan tempur lapis baja di
Monumen Dwikora ini dilaksanakan dalam sebuah
upacara militer sebagai bentuk penghormatan
terakhir kepada tank amphibi PT 76 yang dipimpin
Komandan Lanal (Danlanal) Banjarmasin Letkol
Laut Dato Rusman di lokasi pembangunan
Monumen Dwikora di jalan Liang Anggang KM 20,
Banjarmasin, Senin (30/09/2013).

A

***
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DANPASMAR-1
LEPAS SATGAS AMBALAT
omandan
Pasmar-1
Brigjen TNI (Mar) Siswoyo
Hari Santoso melakukan
inspeksi kesiapan sekaligus melepas
keberangkatan Satuan Tugas Marinir
Ambalat XVII di lapangan apel
Batalyon Infanteri-5 Marinir, Ujung,
Surabaya, Kamis, (26/9/2013).

K

***

DANPASMAR-1
MENERIMA KUNJUNGAN PASIS PK TNI AL ANG XX TA.2013
omandan
Pasmar-1
Brigadir
Jenderal TNI (Mar) Siswoyo Hari
Santoso menerima kunjungan 39
Pasis PK TNI-AL Angkatan XX TA.2013,
yang didampingi Kepala Dinas Administrasi
Personel Angkatan Laut (Kadisminpersal)
Laksma TNI Tri Wahyudi Sukarno, SE, di
Bhumi Marinir Karang Pilang Surabaya,
Kamis (05/09/2013).

K

***

1.500 PRAJURIT MARINIR
TERLIBAT PENGAMANAN KTT APEC
edikitnya seribu lima ratus prajurit
Korps Marinir TNI AL mengikuti gelar
kesiapan pengamanan KTT APEC di
Markas Kodam V Brawijaya, Surabaya, Kamis,
(26/9/2013).
Prajurit Korps Marinir TNI AL tersebut
berasal dari Brigif-1 Marinir, Menkav-1 Marinir,
Menart-1 Marinir dan Menbanpur-1 Marinir yang
tergabung dalam 4 SSY TNI AL, selain dari
prajurit Korps Marinir TNI AL, juga diikuti 6 SSY
TNI AD, 1 SSY TNI AU dan 1 SSY Polisi Militer.

S

***
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KORPS MARINIR
DALAM SATGAS SURYA BHASKARA JAYA LXII/
SAIL KOMODO NTT TAHUN 2013
alam rangka Sail Komodo tahun 2013,
Tentara Nasional Indonesia Angakatan Laut
(TNI AL) menggelar Satgas Operasi Surya
Bhaskara Jaya LXII/2013 di wilayah Indonesia
Timur tepatnya di Labuhan Bajo Kabutapen
Manggari Barat, Flores Barat dan sekitarnya
untuk melaksanakan bakti sosial ke masyarakat
setempat. Dalam Operasi Surya Bhaskara Jaya
LXII ini dengan menggunakan KRI dr. Suharso990.
Operasi bakti Surya Bhaskara Jaya LXII/2013
ini melibatkan Prajurit Korps Marinir sebanyak
60 personel yang di wakili dari Prajurit Resimen
Bantuan Tempur-1 Marinir Pasmar-1 dibawah
pimpin oleh Kapten Marinir Achmad Muthohar.
Misi yang diemban khususnya prajurit Marinir

D

dalam Satgas Surya Bhaskara Jaya LXII
ini melaksanakan berbagai kegiatan sosial
kemasyarakatan, yang meliputi perbaikan
sarana dan prasarana umum dan penyerahan
bahan kontak. Mulai dari pembangunan atau
perbaikan sarana dan prasarana berupa
sarana umum, tempat ibadah, Poliklinik Desa
(Polindes), puskesmas dan tempat belajar
mengajar serta fasilitas umum lainnya guna
menunjang kegiatan masyarakat sehari-hari,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan menjalin komunikasi hubungan baik.

***

700 PRAJURIT PASMAR-2
BANTU PENGAMANAN DEMO BURUH
Pasmar-2 menerjunkan 700 prajuritnya
dalam rangka membantu pengamanan
Demo Buruh yang akan mengelar
aksi mogok nasional dengan melakukan
demonstrasi di sejumlah wilayah di ibu kota.
Satuan Setingkat Batalyon (SSY) Pam Ibu
Kota dibawah pimpinan Wadan Yonif-4
Mar Mayor Marinir Ernst Riku Manu terdiri
dari Brigade Infanteri-2 Marinir, Resimen
Kavaleri-2 Marinir, Resimen Arteleri-2 Marinir,
dan Resimen Bantuan tempur-2 Marinir, Kamis
(31/10/2013).

A

***
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DANPASMAR-2
IKUTI KEJUARAAN MENEMBAK PIALA PANGLIMA TNI 2013
omandan Pasmar-2 Brigadir
Jenderal TNI (Mar) Denny
Kurniadi,
S.Mn.,
mengikuti
kejuaraan Menembak Piala Panglima
TNI tahun 2013, di Lapangan Tembak
Kartika Divisi I Kostrad Cilodong, DepokJawa Barat, Senin (28/10/2013).

K

***

DANPASMAR-2
TINJAU KESIAPAN SATGASMAR PAMPUTER XV
omandan Pasmar-2 Brigadir
Jenderal TNI (Mar) Denny
Kurniadi,
S.Mn.
meninjau
kesiapan Satuan Tugas Pengamanan
Pulau Terluar (Satgasmar Pam Puter)
XV Wilayah Timur, di Lapangan tembak
Jusman
Puger
Kesatrian
Marinir
Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan,
Rabu (12/09).

K

***

KEPALA STAF PASMAR-2
MELEPAS SATGAS PAM PUTER XV 2013
epala Staf Pasmar-2 Kolonel
Marinir
Prasojo
Sumarto
bersama
para
Asisten
Kaspasmar-2 dan Komandan Kolak
Pasmar-2, melepas Satuan Tugas
Marinir Pam Pulau terluar (Satgas
Pam Puter) XV Wilayah Timur tahun
2013 di Dermaga Kolinlanmil, Jakarta
Utara, Kamis (26/9).

K

***
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YONIF-9 MARINIR
SABET DUA GELAR JUARA ORIENTEERING COMPETITION 2013
rajurit Batalyon Infanteri-9
Marinir berhasil menyabet
dua gelar juara pada Lomba
Lampung Orienteering Competition
2013 yang diselenggarakan oleh
Watala (Keluwarga pencinta alam dan
lingkungan) provinsi Lampung, Minggu
(29/09/2013).

P

***

PUSLATPURMAR-5 BALURAN
GELAR FUN BIKE MERIAHKAN HUT TNI KE-68
usat Latihan Pertempuran
Korps
Marinir
(Puslatpurmar)-5 Baluran
menggelar acara Fun Bike dalam
rangka memeriahkan HUT ke 68 TNI
di Mako Puslatpurmar-5 Baluran,
Situbondo, Minggu (06/10/2013).

P

***

DEFILE PRAJURIT YONMARHANLAN VII
TERBAIK PADA HUT KE-68 TNI DI KUPANG
egenap
prajurit
Batalyon
Marinir Pertahanan Pangkalan
(Yonmarhanlan) VII Kupang
melaksanakan upacara peringatan HUT
ke-68 TNI bersama prajurit TNI, Polri,
PNS militer dan instansi pemerintahan
daerah Provinsi NTT di Markas
Komando Lantamal VII Kupang, Sabtu
(05/10/2013).
***

S
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DANYONMARHANLAN II PADANG
SEMATKAN BREVET SELAM DASAR SCUBA DIVER
omandan
Batalyon
Marinir
Pertahanan
Pangkalan
(Danyonmarhanlan) II Padang
Mayor Marinir Etwin Ramadhan sekaligus
sebagai pengurus POSSI Pusat Sumatera
Barat menyematkan brevet “One Star
Scuba Diver” kepada 40 peserta pelatihan
selam di Mako Yonmarhanlan II Padang,
Senin (02/09/2013).

K

***

YONMARHANLAN IX AMBON
DOMINASI LOMBA RENANG “PESTA TELUK AMBON 2013“
atalyon Marinir Pertahanan
Pangkalan
IX
Ambon
menggelar acara syukuran
atas prestasi yang berhasil diraih
pada lomba renang dalam rangka
“Pesta Teluk Ambon 2013“ di Mako
Yonmarhanlan IX Ambon, Jumat
(20/09/2013)

B

***

PRAJURIT YONMARHANLAN IV TANJUNG PINANG
AMANKAN FESTIVAL TAMADUN MELAYU 2013
egenap prajurit Yonmarhanlan
IV Tanjung Pinang terlibat
pengamanan festival Tamadun
Melayu di Tanjung Pinang, Jumat
(27/10/2013). Kegiatan pengamanan
festival Tamadun Melayu tersebut
berkaitan dengan kedatangan Wakil
Presiden RI Prof DR Boediono yang
secara resmi akan membuka perhelatan
akbar yang digelar di Gedung Daerah,
Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
(Kepri).

S

***
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PRESTASI

ratu Marinir Sudarmono,
anggota Yonif- 1 Marinir,
terpilih menjadi Tamtama
Teladan TNI Angkatan Laut
tahun 2013, setelah melalui
berbagai seleksi baik dari
segi keterampilan maupun
pengetahuan umum di
tingkat pusat. Kegiatan
yang diikuti oleh para tamtama
terpilih dari tiap-tiap Kotama TNI
AL ini melalui berbagai seleksi
meliputi pemeriksaan kesehatan,
kesamaptaan jasmani, pengalaman
penugasan dan lain-lain
Pada urutan ke dua Pratu Marinir
Siswanto dari Yon Howitzer- 1
Marinir,, ketiga Pratu Marinir Septian
Suryo Widianto dari Yon Taiib-1
Marinir ,dan kelima, terpilih Pratu
Marinir Federik Valentino dari Yon
Taiib-2 Marinir.
“Alhamdulillah,
Motivasi
mengikuti
tamtama
teladan
dapat membawa nama baik
satuan, memberi kebanggaan
kepada keluarga, meningkatkan
pengalaman dan menambah
wawasan mudah-mudahan apa
yang saya dapatkan ini akan

P

menjadi pemicu untuk terus belajar
dan berlatih,” tegas Sudarmono
Selain itu dia berharap, prestasi
yang telah diraihnya itu menjadi
jalan pembuka untuk meniti karier
lebih baik di TNI AL, terutama
menjadi nilai plus untuk melanjutkan
pendidikan reguler guna merubah
status kepangkatan ke jenjang yang
lebih tinggi.
Darmono panggilan akrab prajurit
Gung-HO Marines ini berpesan

Dari kiri ke kanan Pratu Marinir
Sudarmono, Pratu Marinir
Siswanto, Pratu Marinir Septian
Suryo Widianto, Pratu Marinir
Federik Valentino
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kepada prajurit lainnya “Lakukan
yang terbaik dalam setiap tugas
yang diberikan, pasti akan membawa
keberhasilan.”
Berkat prestasinya tersebut,
Pratu Marinir Sudarmono berhak
atas piagam perhargaan tamtama
teladan dari Kasal Laksamana TNI
Dr. Marsetio.
(Koptu Marinir Nurkenda)
***
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P

raka Marinir Herry Istiadi
NRP 107943 adalah
anggota
Batalyon
Infanteri – 9 Marinir
Kompi
G
(Gorilla)
Brigif – 3 Mar Piabung,
Padang Cermin Kab.
Pesawaran
Lampung.
Prajurit ini merupakan
salah satu Atlet karateka terbaik
yang di miliki Brigade Infanteri – 3
Marinir yang patut dibanggakan
atas prestasi yang sudah dicapai
dari berbagai pertandingan komite
kejuaraan karateka yang ada
tingkat Kabupaten, Provinsi dan
Nasional. Praka Marinir Herry Istiadi
merupakan Putra Pasuruan yang
lahir pada tanggal 12 April 1984
yang memiliki tinggi 170 cm dan
berat badan 69 kg. Herry dimikian
sapaan akrabnya mulai berdinas
di Batalyon infanteri – 9 Marinir
dari tahun 2005 setelah selesai
mengikuti Dik Catam PK tahun 2005
Gelombang I. Dengan bakat dasar
Atlet Taekwondo, Praka Marinir Herry

mendapat dukungan dari Komandan
Batalyon Infanteri – 9 Marinir serta
dukungan dari komandan Kompi G
(gorilla). Dia langsung mengikuti TC
(Training Centre) di Gedung Olah
Raga Bandar Lampung.
Herry Istiadi merupakan anak ke
dua dari empat bersaudara putra dari
bapak Siswandi dengan ibu Dewi
Chotijah yang merupakan seorang
petani. Praka Herry Istiadi merupakan
pengantin baru yang baru saja
membuka lembaran rumah tangga
dan mempunyai seorang
istri bernama Ratna
Duwita Amd gizi.

Adapun prestasi yang di peroleh
Praka Marinir Herry baik Daerah
maupun Nasional .
Praka Marinir Herry Istiadi sangat
bersukur kepada Tuhan Yang Maha
Pencipta Karna memberikan kedua
orang tua dan keluarga yang dapat
membesarkan serta dapat meraih
cita - cita yang di inginkan menjadi
seorang Prajurit Korps Marinir
yang di banggakan oleh satuan
dan terutama Korps Marinir pada
khususnya. “Tanpa dukungan yang
diberikan satuan saya tidak
dapat meraih Prestasi
ini” tuturnya.
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Praka Marinir Herry Istiadai
berharap agar rekan – rekan
Marinir yang masih muda yang
memiliki bakat dalam olah raga
bela diri kerateka bisa mengikuti
jejaknya dan dia tidak segan berbagi
pengalaman serta membimbing
demi mengharumkan nama satuan
Korps Marinir. Disamping itu mudah

mudahan dapat menjadi seorang
Atlet yang profesional baik dalam
negeri maupun luar negeri. Tak
lupa juga Praka Marinir Herry Istiadi
mengucapkan terima kasih atas
dukungan dan motivasi kepada
Komandan Korps Marinir, Danbrigif –
3 Marinir, Danyonif – 9 Marinir serta
rekan rekan Marinir. Dia berjanji akan

menjaga kepercayaan yang telah
diberikan atasan dengan prestasi prestasi yang akan datang.
(Lettu Mar Krama Lubis Tamtoni
dan Sertu Mar Richardo Sidabutar)
***

Tahun 2007
- Juara III Kejuaraan Lemkari Cup Lampung, Klas – 65 kg Senior Putra.
- Juara III Kejuaraan Lemkari Brimob Cup Banten, Open Klas 60 kg Terbaik.
Tahun 2008
- Juara III Kejurnas Marinir Open Surabaya Klas – 70 kg Senior Putra.
Tahun 2010
- Juara III PorProv VI Tulang Bawang Lampung Klas 75 kg Senior Putra.
Tahun 2011
- Juara I Kejurnas Piala IPB Bogor Jawa – Bali, Klas – 75 kg Senior Putra.
- Juara I Pala Bupati Cup Lampung Selatan, Klas 75 kg Senior Putra.
- Juara I Kejurnas Piala Presiden SBY Jakarta Open Senior Putra, Klas 75 kg.
- Juara III Kejurnas Piala Presiden SBY Jakarta open komite beregu senior putra klas 75 kg.
- Juara I Piala Gubernur Lampung Lemkari klas -75kg.
- Juara I Piala Gubernur Lampung Bebas BEST OF THE BEST.
- Juara III Kejurnas Marinir open SBY klas -75 kg senior putra.
- Juara I Kejurnas Marinir open SBY komite beregu senior putra.
Tahun 2012
- Juara II Kejurnas Piala Presiden SBY Jakarta klas Bebes senior putara
- Juara I Kejurnas Piala Panglima TNI klas -75kg senior putra.
Tahun 2013
- Juara I Kejurnas Lemkari Piala Ketum PB dan Ronggolawe I Jatim klas -75 kg senior putra.
- Juara I Kejurnas Lemkari Piala Ketum PB dan Ronggolawe Beregu senior Putra.
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