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1. Laksamana III Mas 
Pardi (November 

1945-Februari 1946)

kepala staf TNI AL dari masa ke masa 

2. Laksamana III 
Mohammad Nazir 

(Februari 1946-April 1948)

3. Laksamana Madya TNI 
R Soebijakto April 1948-

Juli 1959)

4. Laksamana RE 
Martadinata (Juli 

1959-Februari 1966)

5. Laksamana TNI 
Moeljadi (25 Februari 

1966-16 Desember 1966)

6. Laksamana TNI 
Sudomo (16 Desember 

1966-26 Juni 1973)

7. Laksamana TNI R 
Soebono (26 Juni 1973-

26 Juni 1974)

8. Laksamana TNI RS 
Subijakto (26 Juni 1974-

1977)

9. Laksamana TNI 
Waloejo Soegito (1977-4 

Desember 1982)

10. Laksamana TNI 
Mohamad Romly (4 

Desember 1982-11 April 
1986)

11. Laksamana TNI 
Rudolf Kasenda (11 April 

1986-1989)

12. Laksamana TNI 
Muhamad Arifin (1989-

1993)

13. Laksamana TNI Tanto 
Koswanto (1993-15 Maret 

1996)

14. Laksamana TNI Arief 
Koeshariadi (26 Juni 
1996-26 Juni 1998)

15. Laksamana TNI 
Widodo Adi Sutjipto (26 
Juni 1998-17 Juli 1999)

16. Laksamana TNI 
Achmad Soetjipto (17 Juli 

1999-9 Oktober 2000)

17. Laksamana TNI 
Indroko Sastrowiryono 

(9 Oktober 2000-25 April 
2002)

18. Laksamana TNI 
Bernard Kent Sondakh 

(25 April 2002-18 
Februari 2005)

19. Laksamana TNI 
Slamet Soebijanto 

(18 Februari 2005-7 
November 2007)

20. Laksamana TNI 
Sumardjono (7 November 

2007-1 Juli 2008)

21. Laksamana TNI Tedjo 
Edhy Purdijatno (1 Juli 
2008-7 November 2009)

22. Laksamana TNI Agus 
Suhartono (7 November 

2009-28 September 
2010)

23. Laksamana TNI 
Soeparno (28 September 
2010-17 Desember 2012)

24. Laksamana TNI 
Marsetio (17 Desember 

2012-31 Desember 2014)

25. Laksamana TNI 

Ade Supandi 

(31 Desember 2014-23 
Mei 2018)
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Colophon

Pesawat udara CASA NC212 Skuadron Udara 600 Wing Udara-1 dan Skuadron Udara 800 Wing 
Udara-2 Puspenerbal, melakukan flypass (terbang formasi) diatas kapal perang yang juga 

melakukan sailing pass diambil dari pesawat CASA NC212 dengan Pilot Mayor Laut (P) Said 
Hamdani dan Kopilot Lettu Laut (P) Kharis Andika pada gladi bersih HUT ke-72 TNI di Kawasan 

Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten. ANTARA FOTO
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Pesawat udara CASA NC212 Skuadron Udara 600 Wing Udara-1 Puspenerbal, 
melakukan flypass (terbang formasi) di atas kapal perang yang juga melakukan sailing 

pass saat diabadikan dari pesawat CASA NC212 di Cilegon, Banten. 
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
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>
Pendaratan amphibi di Pantai Balongan.
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saMBUtaN KEtUa UMUM PPaL

Bismillahirrahmaanirrahim,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,  
Allah Subhannahu Wata’ala, atas rahmat dan 
karunia-Nya, sehingga sampai saat ini masih 

diberikan kesehatan, kekuatan dan semangat 
pengabdian yang tidak pernah pudar, untuk terus 
berjuang, memberikan pemikiran dan pengabdian 
serta karya terbaiknya untuk kejayaan bangsa dan 
negara Indonesia.

Ketua Umum Persatuan Purnawirawan 
Angkatan Laut (PPAL) menyambut gembira dan 
sangat mengapresiasi, atas penerbitan  buku 
Tradisi TNI Angkatan Laut, yang proses finalisasi 
substansi buku tradisi, merupakan wujud 
sinergitas antara para purnawirawan Angkatan 
Laut dengan Pokja TNI AL yang didukung 
sepenuhnya oleh Kepala Staf Angkatan Laut. 
Tradisi TNI Angkatan Laut digali dari nilai-
nilai luhur perjuangan angkatan laut, budaya 
pengabdian  dan nilai filosofis historis kehidupan 
di laut yang membanggakan. Trisila TNI Angkatan 
laut, yang merupakan nilai utama tradisi (core 
value), yang harus selalu ditanamkan dan 
menjadi warna serta karakter prajurit pejuang 
matra laut yang selalu siap memenangkan 
pertempuran dan menjadi pondasi semangat 
pengabdian terbaik dalam rangka mendukung 
kejayaan TNI Angkatan Laut selaku komponen 
utama pertahanan negara di laut.

Oleh karenanya, upaya membukukan 
Tradisi TNI Angkatan Laut dengan esensi yang 
begitu kaya dan beragam dalam wujud sebuah 
buku, merupakan langkah penting dan strategis. 
Saya berharap buku tersebut selain menjadi 
rekam jejak lintasan sejarah, yang memuat 
nilai perjuangan dan tradisi TNI Angkatan Laut, 
juga dapat menjadi pembangun spirit, motivasi 
dan inspirasi serta panduan bagi para generasi 
penerus TNI Angkatan Laut, guna menjaga, 
melestarikan dan mengaplikasikan, sehingga jati 
diri sebagai prajurit matra laut yang berkarakter 
dapat terus terjaga.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha 
Esa, Allah Subhannahu Wata’ala, senantiasa 
memberikan petunjuk, bimbingan dan 
perlindungan-Nya kepada kita semua dalam 
mengiringi langkah pengabdian kepada bangsa 
dan negara tercinta. Sekian dan terima kasih,,

Jalesveva Jayamahe.

Jakarta,  5 Januari 2020

Ketua Umum PPAL Pusat,

DR. Ade Supandi, S.E., M.A.P.

Laksamana TNI (Purn)

saMBUtaN KEPaLa staf tNi aNGKataN LaUt
Bismillahirrahmaanirrahim,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat 
Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta’ala, 
karena atas berkat dan rahmat Nya hingga saat 

ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan, dan 
kekuatan dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang 
kita emban. Saya selaku Kepala Staf Angkatan Laut 
menyambut gembira dan memberikan apresiasi yang tinggi 
dengan terbitnya buku “Tradisi TNI Angkatan Laut” ini.

Suatu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri,  
bahwa tradisi TNI Angkatan Laut telah memberikan ciri 
dan kebanggaan tersendiri bagi seluruh prajurit TNI 
Angkatan Laut dan menjadi pendorong semangat di dalam 
menjalankan tugas dan pengabdian sebagai prajurit matra 
laut. Oleh karena itu, setiap prajurit TNI Angkatan Laut 
berkewajiban untuk senantiasa menjaga tradisi yang 
bersifat khas tersebut untuk dapat difahami, dihayati 
dan diamalkan sebagai tata nilai budaya organisasi TNI 
Angkatan Laut sekaligus menjadi tradisi khas keangkatan 
lautan yang bersifat universal.

Sendi-sendi kehidupan prajurit TNI Angkatan Laut 
tidak dapat terlepas dipisahkan dari doktrin dan tradisi 
utama TNI Angkatan Laut, yaitu Trisila TNI Angkatan Laut 
yang terdiri dari Disiplin, Hirarki dan Kehormatan Militer 
yang merupakan nilai-nilai inti yang harus dijunjung dan 
dihormati (core values) untuk diimplementasikan dalam 
kedinasan dan kehidupan setiap prajurit TNI Angkatan 
Laut.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat dijadikan 
pedoman sekaligus memberikan wawasan kepada generasi 
penerus prajurit TNI Angkatan Laut di masa sekarang dan 

masa mendatang, tentang pentingnya untuk senantiasa 
menjaga nilai-nilai tradisi khas TNI Angkatan Laut 
sebagai landasan moral didalam membangun organisasi 
TNI Angkatan Laut yang profesional dan modern serta 
berkemampuan proyeksi regional dan berkomitmen global.

Saya ucapkan rasa hormat dan terima kasih serta 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para sesepuh 
TNI Angkatan Laut yang telah mempunyai gagasan yang 
mulia tentang pelestarian tradisi dan Trisila Angkatan Laut 
melalui penulisan buku Tradisi TNI Angkatan Laut.

Saya berharap buku Tradisi TNI Angkatan Laut ini 
dapat terus disosialisasikan dan diimplementasikan di 
seluruh satuan-satuan dan lembaga pendidikan TNI AL.

Saya juga mengucapkan selamat dan penghargaan 
yang tinggi kepada narasumber, Tim Pengarah, Tim 
Penyusun, dan semua pihak yang terlibat yang telah 
bekerja keras untuk merealisasikan penerbitan buku 
Tradisi TNI Angkatan Laut ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa 
Ta’ala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan 
perlindungan-Nya kepada kita semua dalam melanjutkan 
pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai 
bersama.

Jalesveva Jayamahe

Jakarta, Agustus 2018 

Kepala Staf TNI Angkatan Laut,

Siwi Sukma Adji, S.E., M.M. 

Laksamana TNI
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saMBUtaN sEsEPUH tNi aL sELaKU PENGGaGas
Bismillahirrahmaanirrahim,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.,

Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang 
Maha Esa, Allah Subhanallahu Wata'ala, atas segala limpahan 
Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kita masih diberikan 

semangat, kekuatan dan kesempatan untuk terus mengabdi guna 
mendorong terwujudnya kejayaan TNI AL.

Selaku sesepuh TNI AL, saya sangat mengapresiasi dan 
menyambut gembira atas 
terbitnya buku "Tradisi TNI 
Angkatan Laut" yang awal 
kehadirannya lahir dari 
gagasan para Purnawirawan 
senior TNI AL.

Kami merasa khawatir, 
proses globalisasi yang 
ditandai dengan begitu 
pesatnya dinamika perubahan 

dengan segala ekses eksesnya, akan menggerus moral dan "naluri 
tempur" generasi penerus TNI AL dalam pengabdiannya kepada 
bangsa dan negara.

Oleh karenanya diperlukan upaya-upaya yang bersifat 
memperkokoh dan membentengi mentalitas para prajurit TNI AL 
agar senantiasa teguh melestarikan tradisi dan nilai-nilai luhur yang 
diwariskan Generasi-Generasi terdahulu.

Sudah pada tempatnya kita semua harus berterimakasih 
kepada Generasi Pendahulu ALRI/TNI AL seperti kepada figur 
Komodor Yos Soedarso yang telah melahirkan pemikiran strategis 
“TRISILA ALRI/TNI AL” yang didudukkan sebagai perisai moral dan 
mental bagi setiap prajurit untuk menangkal berbagai kendala 
perjuangan di dalam mencapai Jalesveva Jayamahe.

Sangat disadari dan diyakini bahwa faktor disiplin, hirarki 
dan kehormatan militer adalah dimensi yang paling mendasar bagi 
eksistensi organisasi ALRI/TNI AL. Apabila dimensi tersebut kuat 
maka produktif untuk organisasi ALRI/TNI AL, tetapi sebaliknya bila 
lemah akan berpotensi mendatangkan malapetaka.

Sejarah ALRI/TNI AL mencatat bahwa dimensi-dimensi disiplin, 
hirarkhi dan kehormatan militer pada stratanya yang tertinggi, 
melekat pada figur Laksamana R. Subijakto, yang dipercaya Presiden 
Soekarno sebagai KASAL pertama. Selama sekitar sebelas tahun 
menjabat, beliau telah membangun dan meletakkan pondasi ALRI 
sebagai organisasi yang modern, berkarakter dan membanggakan. 
Kualitas pribadinya yang menonjol dengan kebijaksanaan, 
kejujuran, dan ketegasannya sebagai pemimpin, secara nasional 
telah menorehkan kesan mendalam, sehingga ALRI memperoleh 
special brand sebagai Angkatan yang berdisiplin tinggi.

Oleh karena itu, marilah kita maknai kehadiran buku “Tradisi 
TNI Angkatan Laut” ini untuk membulatkan tekad memposisikan 
TRISILA TNI AL di tempat yang lebih strategis, setidak-tidaknya 
sebagai Tradisi Utama yang bersifat mengikat dan di lestarikan dari 
generasi ke generasi.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula halnya dengan 
buku ini, yang sudah barang tentu belum sempurna dan memerlukan 
updating secara berlanjut.

Kesetiaan untuk melestarikan tradisi, diyakini tidak saja 
membentengi para prajurit TNI AL dari pengaruh negatif, namun 
juga akan melahirkan para prajurit tangguh pengawal perjuangan 
meraih Jalesveva Jayamahe. Semoga!

Aamiin Ya Robbal’alamiin

Wassallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 09 Januari 2020

Tanto Koeswanto

Laksamana TNI (Purn)

Kata PENGaNtar KadisWatPErsaL

Assalamu’alaikum warahmatullahi 
wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat 
Allah SWT, penulisan Buku Tradisi TNI 
Angkatan Laut yang telah lama dirintis 

dapat diselesaikan berdasarkan Surat Perintah 
Kasal Nomor Sprin/2774/XII/2019 tanggal 16 
Desember 2019.

Penulisan buku ini merupakan ide, 
gagasan, kepedulian dan perhatian yang sangat 
mendalam dari para sesepuh TNI AL sebagai 
upaya mewariskan nilai-nilai luhur tradisi yang 
telah berlangsung dari masa ke masa.    

Dinas perawatan personel yang salah satu 
tugasnya adalah melaksanakan pembinaan 
tradisi dan kejuangan, berkewajiban 
melaksanakan knowledge management agar  
tradisi yang telah ada dapat didokumentasikan 
dan diwariskan dengan baik kepada generasi 
penerus. 

 Buku Tradisi TNI Angkatan Laut ini berisi 
lima bagian pokok yaitu tentang Armada Laut 
Nusantara, Arti Penting Tradisi TNI Angkatan 
Laut, Kelengkapan Tradisi TNI AL, Tradisi Khas 
TNI AL, dan Tradisi Khusus TNI AL. 

Kami menghaturkan ucapan terima kasih 
yang mendalam kepada para narasumber atas 
arahan dan bimbingan serta dorongan semangat 
dari Tim Pengarah dan semua pihak yang telah 
bekerja keras dalam penyelesaian buku ini.

Kami mohon maaf apabila dalam 
penulisan dan penelusuran data masih jauh dari 
sempurna.

Semoga buku Tradisi TNI Angkatan Laut 
ini bisa dijadikan bahan referensi, sosialisasi 
sehingga dapat dibaca, dipahami dan 
dilaksanakan oleh segenap insan prajurit TNI 
AL, dengan harapan agar nilai-nilai tradisi yang 
telah berjalan akan tetap lestari dan terjaga 
dalam kehidupan khas prajurit di lingkungan 
TNI AL.

Kepala Dinas Perawatan Personil TNI AL,

drg. R.A.Nora Lelyana, MhKes., FICD

Laksamana Pertama TNI
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JEJaK KEJaYaaN MaritiM NUsaNtara 

Terlahir Sebagai Bangsa Pelaut
Nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa Austronesia 

yang datang ke Nusantara sekitar 2000 SM dan mencapai 
pulau-pulau di Nusantara dengan menggunakan perahu rakit. 
Kehadirannya di Nusantara setelah berhasil melewati lautan 
luas membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia sudah 
memiliki pengetahuan tentang laut serta perbintangan sebagai 
panduan navigasi. Seiring dengan semakin luasnya interaksi 
dengan para pelaut dan pedagang dari berbagai negeri akhirnya 
mendorong untuk memperluas jangkauan pelayarannya dengan 
mengembangkan teknologi rancang bangun kapal. Mereka mulai 
membangun kapal-kapal berukuran agak besar, bukan lagi seukuran 
rakit. Para pelaut bangsa Indonesia mulai mengenal penggunaan 
cadik, baik cadik tunggal maupun ganda, sebagai penyeimbang 
kapal saat berlayar di lautan lepas. Berbekal kapal-kapal bercadik 
tersebut, para pelaut Nusantara mengarungi kawasan kepulauan 
di Asia Tenggara hingga akhirnya menjelajah hingga ke India, 
Afrika dan Cina. Peneliti Barat menggambarkan kehebatan para 
pelaut Nusantara dengan menuliskan bahwa pelayaran tersebut  
digerakkan oleh “semangat dan keberanian” para pelautnya. 
Kehebatan para pelaut Nusantara akhirnya memberi andil besar 
tidak hanya bagi kemajuan dunia perdagangan namun juga migrasi, 
percampuran budaya, penyebaran agama dan bahasa, hingga 
akhirnya mendorong terbentuknya kerajaan-kerajaan Nusantara 
bercorak maritim.

Kerajaan Sriwijaya
Kerajaan nusantara besar pertama adalah Kerajaan Sriwijaya 

yang berdiri pada 650-1044 Masehi dengan pusat pemerintahan 
yang masih dalam penelitian ilmiah, di antara pendapat para ahli 
itu adalah di antara Bukit Seguntang dan Sabokingking di tepi 
Sungai Musi, Sumatera Selatan (Pierre Yves Manguin, 1993). Pada 
masa puncak kejayaannya, Kerajaan Sriwijaya –kerajaan maritim 
pertama nusantara—membentang mulai dari Kamboja, Thailand 
selatan, Semenanjung Malaka, seluruh Jawa Barat-Banten hingga 
Jawa Tengah. 

Akan tetapi sejak Kan-to-li runtuh pada 563 M, ada jarak 80 
tahun sebelum Kerajaan Melayu di Pulau Sumatera bagian timur 
mengirimkan misi ke Cina dan melakukan perdagangan. Kondisi itu 
menunjukkan bahwa tanda-tanda kehidupan mulai muncul kembali. 
Saat itu, Kerajaan Funan benar-benar telah runtuh. 

Jalur darat menyeberangi tanah genting Kra di Siam (kini 
Thailand) tak digunakan lagi, dan pola perdagangan telah berganti 
ke jalur laut menuju Selat Malaka.

Ketika Kerajaan Ko-ying dan Kan-to-li mulai berdiri, 
kelangsungan hidup kerajaan-kerajaan di Indonesia telah dan 
terus bergantung pada keseimbangan tiga jenis hubungan, yaitu: 
Penguasa, Produsen, dan Pelaut Kerajaan. 

Penguasa yang berkuasa di pelabuhan-pelabuhan yang 
berdekatan dengan sungai-sungai besar, yang dapat mengendalikan 
pergerakan dari daerah pedalaman menuju wilayah pantai, 
dan sebaliknya: Produsen, memiliki peran besar dalam bidang 
kehutanan, pertanian, dan pertambangan di daerah pedalaman 
yang membawa kemakmuran bagi kerajaan. 

Adapun Pelaut Kerajaan yang kadang-kadang bertindak 
independen, yang melindungi wilayah kerajaan dari para bajak 
laut yang jahat. Mereka mengawaki kapal armada dagang, dan 
dalam kasus Kerajaan Sriwijaya, membentuk angkatan laut yang 
terorganisasi dengan baik. 

Hubungan ini yang biasanya melibatkan orang-orang berlainan 
budaya, suku, dan loyalitas disatukan tidak hanya dengan aliansi 
formal yang dibuat di bawah sumpah, tetapi juga dengan berbagi 
barang-barang rampasan dari perdagangan mancanegara yang saling 
menguntungkan. 

Sistem ini sangat rapuh karena jika keseimbangan tersebut 
terganggu jika perdagangan menurun dan keuntungan juga menurun, 
produsen akan menahan produknya, atau bahkan mencari pasar yang 
lain. Atau. seperti yang mungkin terjadi pada Kan-to-li, para pelaut 
kemungkinan telah mengkhianati sumpah mereka dan pergi berlayar 
mencari peruntungan yang lebih baik, atau kembali ke kehidupan 
lama mereka sebagai bajak laut yang tak mengenal susah. 

Penerus Kan-to-li di sebelah tenggara Pulau Sumatera, yaitu 
Kerajaan Sriwijaya, diperkirakan meningkat kemakmurannya seperti 
layaknya daerah-daerah lain karena sistem persimpangan Sungai 
tradisional. Tetapi terdapat faktor penting yang membedakan 
Kerajaan Sriwijaya dengan daerah-daerah lainnya.

Seraya membentuk aliansi yang kuat dengan kerajaan-kerajaan 
tetangga untuk melindungi wilayah pertahanannya, Kerajaan 
Sriwijaya sendiri membangun angkatan perang yang kuat yang 
terdiri dari prajurit untuk melakukan “pendekatan”, dan bila perlu, 
memaksa penduduk pedalaman untuk menghormati kesepakatan 
mereka.

Pada saat yang sama, Kerajaan Sriwijaya, dari ibu kotanya 
di Palembang di tepi Sungai Musi, tampaknya telah membangun 
“Angkatan Laut Kerajaan yang terdiri dari para pelaut nomaden” 
yang lebih kuat daripada wilayah-wilayah tetangganya. Pada akhir 
abad ke-7, angkatan laut itu telah mendominasi jalur perniagaan 
laut melalui Asia Tenggara. 

Suatu inskripsi yang ditemukan di dekat Palembang 
menunjukkan kekuatan yang dimilikinya. Inskripsi itu menjelaskan 
bagaimana raja Sriwijaya pada 23 April 683 M berusaha 
mendapatkan siddhayatra sebuah proses menuju “kekuatan 
supernatural” dengan 20.000 prajurit yang mengelu-elukannya, yang 
ditugaskan di atas kapal untuk menaklukkan musuh bebuyutannya, 
Kerajaan Melayu (sekarang Jambi), dan mengukuhkan kekuasaannya 
terhadap masyarakat di sepanjang Sungai Batanghari. 

Ekspansi yang didukung kekuatan semacam itu tidak pernah terjadi 
sebelumnya dan Sriwijaya tidak berhenti hanya sampai di Jambi.

Meskipun ada dugaan bahwa angkatan laut Sriwijaya disusun 
dari golongan orang laut yang tinggal di pulau-pulau dekat pantai, 
bukan demikian yang sesungguhnya terjadi. Jika orang laut yang 
dimaksud di milenium pertama adalah orang-orang yang secara 
relatif masih primitif, individualistik, kelompok pelaut nomaden 
yang belakangan tinggal di sekitar Selat Malaka sampai Kepulauan 
Lingga, tidak mungkin mereka dapat mengerahkan kedisiplinan 
dan kekuatan untuk menciptakan angkatan laut yang terkoordinasi 
seperti yang dibutuhkan Sriwijaya.

Untuk bertahan hidup di wilayah kepulauan, sebagian besar 
orang Indonesia telah mengasah kemampuan mengarungi lautan 
sebagai dasar untuk bertahan hidup sejak zaman dulu. Seperti 
yang ditulis ahli sejarah, OW Wolters: “Kehandalan bangsa Melayu 
sebagai pelaut tidak hanya dikenal pada masa I Tsing, yang berlayar 
ke India dengan salah satu kapal mereka. Kepandaian mereka pada 
abad ke-7 itu diraih melalui petualangan gagah berani menembus 
samudera dalam waktu yang panjang.” Catatan yang dibuat pada 
abad ke-3 menceritakan kapal-kapal yang berlayar dari Filipina 
menyeberangi lebih dari 800 mil lautan lepas menuju Funan; 300 
tahun kemudian. 

Utusan-utusan China berhasil mencapai Semenanjung Malaya 
dengan menggunakan kapal “barbar”. Di luar itu semua, kita telah 
mengetahui bahwa bangsa Indonesia telah berpengalaman dalam 
hal bahari selama ribuan tahun.
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saja dengan bahasa Malagasi modern, tetapi juga dengan bahasa-
bahasa yang ada di Sulawesi Barat Daya, yang merupakan kampung 
halaman bangsa Bugis, Bajo, dan Makassar. 

Meskipun belum sepenuhnya jelas, semua bukti menunjukkan 
bahwa nenek moyang bangsa Bugis dan Bajo merupakan tulang 
punggung angkatan laut Kerajaan Sriwijaya, demikian juga 
keterkaitan bahasa Bugis/Bajo dengan Madagaskar dan lebih luas 
lagi dengan Pantai Timur Afrika.

Kerajaan Majapahit 
Sejarah nusantara mencatat bahwa kerajaan maritim besar 

sesudah Kerajaan Sriwijaya adalah Kejayaan Majapahit (1293-1500 
Masehi). Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan di bawah 
Raja Hayam Wuruk yang berkuasa selama hampir empat dasawarsa 
(1350-1389). Ia didampingi Patih Gajah Mada yang masyhur dengan 
Sumpah Palapa-nya. Gajah Mada, seorang patih, negarawan, ahli 
strategi perang dan hukum. Namanya kini diabadikan sebagai nama 
universitas negeri tertua dan terbesar di Indonesia.

Pada jaman Kerajaan Majapahit, Raja Hayam Wuruk,  berhasil 
memerintah dan menguasai seluruh nusantara, dari Sabang sampai 
Merauke, sebagai bangsa yang berdaulat. 

Majapahit di bawah Hayam Wuruk adalah kerajaan maritim 
yang jaya, merupakan kekuasaan besar di Asia Tenggara, kombinasi 
sekaligus pengganti dua kerajaan besar sebelumnya, Mataram yang 
adalah negara pertanian,  dan Sriwijaya yang merupakan negara 
maritim. Ia memerintah sejak usia enam belas tahun, pada 1350-
1389. Mungkinkah suatu negara maritim berkembang dan mencapai 
puncak kejayaan tanpa didukung angkatan laut yang kuat? 

Keberhasilan Kerajaan Majapahit dalam mengembangkan 
teknologi bahari dengan membangun kapal bercadik menjadi 
tumpuan utama kekuatan armada lautnya. Di relief Candi Borobudur 
kita dapat melihat pahatan kapal ini yang dibangun dengan pasak 

Di perairan sekitar Kalimantan dan di selat antara Singapura 
dan Pulau Sumatera, terdapat sejumlah besar orang laut yang lain, 
yaitu orang Tambus, orang Mantang, orang Barok, orang Galang, 
orang Sekanak, orang Pasik, orang Moro, orang Sugi, dan lain-lain. 

Mereka yang terbagi-bagi dalam lusinan suku yang lebih kecil, 
tak diragukan lagi memiliki peran yang penting tetapi mereka 
kemungkinan hanya terdiri dari kumpulan-kumpulan kecil yang 
bersembunyi di hutan-hutan bakau dan muara-muara di pulau-
pulau kecil yang tak terhitung banyaknya yang merupakan ancaman 
bagi para pelintas yang kurang waspada dan lebih baik dihindari. 

Seperti halnya Mawken, menurut cerita-cerita yang santer 
tentang mereka, mereka tidak mungkin dikategorikan sebagai 
orang-orang yang mampu membangun kelompok penjelajah dan 
pedagang terorganisasi yang dapat mengarungi samudra menuju 
India dan Afrika. 

Mereka lebih mirip seperti kelompok yang bisa disebut orang 
laut, kelompok Ma-lo-nu dari Sarawak yang menurut riwayat China, 
para pemimpinnya melubangi gigi emasnya serta makan dan minum 
dari tengkorak manusia, dan “... merupakan kelompok orang-orang 
liar, yang menangkap kapal karam, memanggang awak kapal yang 
karam tersebut di atas api dengan menggunakan penjepit bambu 
yang besar dan memakan mereka”.

Sebaliknya, ada pula fakta bahwa orang-orang suku Bajo, 
Bugis, Makassar, Mandar, dan kelompok-kelompok lain yang masih 
memiliki kekerabatan yang mendominasi “dunia perahu”, masing-
masing memiliki istilah yang sangat berbeda untuk bagian-bagian 
dari perahu. 

Perbendaharaan kata khusus itu terbentuk selama bertahun-
tahun; dengan demikian, beragamnya jenis kapal mcnunjukkan 
adanya pengembangan secara bertahap selama periode yang lama, 
dan pada saat yang sama menunjukkan beragam gaya hidup yang 
mengisyaratkan bahwa orang-orang Bajo dan Bugis telah berkelana 
sampai ke tempat yang jauh.

Selain keahlian bahari mereka, bangsa Bugis mempunyai 
reputasi sebagai pedagang dan juga prajurit yang setia sekaligus 
kejam. Selama berabad-abad mereka merupakan pemain utama 
dalam pengangkutan rempah-rempah, kayu cendana, mutiara, 
ambergris, damar, sarang burung walet yang dapat dimakan, sagu, 
dan sirip ikan hiu yang dikeringkan, untuk diperdagangkan di Cina 
bagian selatan. 

Saat Portugis datang pada awal 1500-an, suku Bugis juga telah 
dikenal sebagai bajak laut yang menjual hasil rampasan mereka 
hingga ke Malaka. Bahkan pada 1970-an, sekitar dua ratus kapal 
yang dikenal sebagai kapal pinisi (sebagian menuliskannya phinisi) 
milik suku Bugis yang beratnya antara 120-200 ton, masih bisa 
ditemukan memenuhi pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta, dan lebih 
banyak lagi di Surabaya atau Makassar. Dan pada 1980-an, armada 
yang terdiri dari 800 pinisi masih membawa kayu dalam rute 
reguler dari Kalimantan ke Jawa.

Peta asal Belanda yang dibuat pada abad ke-18 dan digambar 
kembali oleh navigator Bugis, menunjukkan pelaut-pelaut 
gagah berani itu telah berhasil mencapai Kepulauan Maladewa 
di Samudera Hindia sebelas selatan Laut Arab) yang bentuknya 
menggantung dari India seperti pukat/jaring yang dapat menangkap 
semua pergerakan yang terjadi antara Asia Timur dan Afrika. 

Tak ada yang tahu, sudah berapa lama mereka berada di 
Maladewa. Tetapi, dengan melihat bentuk kapal mereka yang lebih 
mirip dengan kapal Indonesia dibandingkan dengan kapal India atau 
Arab, diperkirakan hubungan itu sudah berlangsung sejak jaman 
dulu.”

Pentingnya bukti-bukti itu akan terkuak jika kita mulai 
melihat hubungan antara Madagaskar dan Afrika. Tetapi, selain 
memperkuat dugaan kaitan antara Sriwijaya dan Madagaskar, bukti-
bukti itu juga memperlihatkan adanya hubungan antara Sriwijaya 
dan Sulawesi/Kalimantan. 

Bahasa-bahasa Barito yang disebut oleh Adelaar (diambil dari 
nama sungai di Kalimantan Selatan) yang memiliki kesamaan, tidak 

kayu, tanpa menggunakan paku! Layarnya terbuat dari serat 
tumbuhan yang dianyam yang mudah digerakkan sesuai arah angin, 
sehingga laju kapal dapat bergerak lincah sesuai tujuan.

Armada laut Kerajaan Majapahit juga didukung persenjataan 
meriam hasil rampasan dari bala tentara Kubilai Khan dari Mongolia 
ketika menyerang Kerajaan Kediri. Kapal-kapal ekspedisi ke Pulau 
Jawa berukuran raksasa dengan tiga-empat layar ini dikagumi dan 
dipuji kehebatannya oleh para penjelajah dunia pada abad ke-14, 
di antaranya Rahib Odrico, Jonhan de Marignolli, dan Ibnu Battuta. 
Kapal raksasa dengan panjang 70 meter dan berat lebih dari 500 
ton ini mampu memuat 600 penumpang. Bisa dibayangkan betapa 
sudah majunya teknologi perkapalan waktu itu. Nusantara di bawah 
Majapahit tujuh abad yang lalu! Irawan Djoko Nugroho (2011) 
menyebutkan jumlah armada kapal yung Kerajaan Majapahit ketika 
itu mencapai 400 kapal. 

Pada abad ke 12, Jawa sudah dikenal di jagat raya. Dalam 
buku Da Asia yang ditulis Dieo de Couto disebutkan orang Jawa-lah 
yang terlebih dulu berlayar sampai ke Tanjung Harapan di Afrika, 
dan Madagaskar. Banyak penduduk keturunan Jawa yang tinggal 
di Tanjung Harapan pada awal abad ke-16, sampai sekarang. Pada 
1500, pelaut Portugis juga menemukan Kapal dagang milik orang 
Jawa di perairan Asia Tenggara. Kota pelabuhan di Semenanjung 
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menempatkan penguasaan laut dan samudera untuk mendukung 
perwujudan kebesaran kerajaannya masing-masing. 

Penguasaan di laut merupakan hal yang mutlak, yang pada masa 
kini dikaitkan dengan posisi silang nusantara yang strategis. Laut 
adalah urat nadi dan paru-paru negara baharí. Maka kehadiran 
pelabuhan-pelabuhan, armada kapal penumpang dan perdagangan, 
kapal-kapal explorasi penelitian kekayaan laut, armada kapal 
patroli penjaga keamanan dan kekayaan perairan nusantara adalah 
vital. 

Malaka pada waktu itu praktis menjadi kota orang Jawa. Banyak 
tukang kayu Jawa yang terampil membangun galangan kapal di 
kota pelabuhan terbesar di Asia Tenggara. 

Juga banyak saudagar dan nakoda kapal Jawa yang menetap di 
sana. Merekalah yang menguasai jalur rempah-rempah yang sangat 
vital antara Maluku, Jawa, dan Malaka, sekaligus mengendalikan 
perdagangan internasional.

Kebesaran kerajaan-kerajaan nusantara telah dicatat 
sejarah bangsa dan dunia; dengan kesamaan ciri bahwa mereka 

Kertanegara
Kerajaan Singhasari (1222 – 1292 M) merupakan salah satu 

kerajaan kuno Nusantara yang berhasil mengembangkan wawasan 
kemaritiman meskipun berdiri di pedalaman, tepatnya di kawasan 
antara Singosari hingga Malang, Jawa Timur. Singhasari mencapai 
puncak kejayaannya pada masa pemerintahan raja Kertanegara. 
Kertanegara merupakan putra dari raja Sri Jaya Wisnuwardhana dan 
ratu Jayawardhani. 

Menurut kitab Pararaton, Kertanegara naik tahta Singhasari 
pada tahun 1268 dengan gelar Sri Maharajadiraja Sri Kertanegara. 
Semenjak memegang tampuk kekuasaan Singhasari, Kertanegara 
dikenal sebagai raja yang memiliki wawasan kemaritiman dan 
bercita-cita menyatukan Nusantara. Dalam memimpin kerajaannya, 
Kertanegara dibantu tiga menteri yaitu Mahamentri i Hino, 
Mahamentri i Halu, dan Mahamentri i Sirikan. Guna mewujudkan 
cita-citanya, Kertanegara mengirim ekspedisi lintas laut ke 
Sumatera untuk menundukkan kerajaan Sriwijaya dan Malayu 
dengan nama Ekspedisi Pamalayu pimpinan Mahisa Anabrang pada 
tahun 1275. Selanjutnya juga mengirim ekspedisi penaklukan ke 
Bali, Gurun (Maluku) dan Bakulapura (Kalimantan).

Ketika mengetahui ambisi ekspansionis kerajaan Mongol untuk 
menundukkan wilayah Asia Tenggara, Kertanegara menjalin aliansi 
dengan kerajaan Champa di Indochina, Tumasik (Singapura) dan 
kerajaan-kerajaan di Semenanjung Malaya. Dalam membendung 
ekspansi Mongol tersebut, Kertanegara menerapkan strategi 
Cakrawala Mandala Dwipantara. Karena telah merasa menjadi 
kerajaan yang kuat, Kertanegara berani menolak permintaan upeti 
sebagai tanda takluk yang disampaikan utusan Mongol pada tahun 
1289. Tindakan Kertanegara tersebut memancing kemarahan kaisar 
Mongol Kubilai Khan sehingga mengirim ekspedisi militer untuk 
menaklukkan “Raja Jawa”.

Namun sebelum ekspedisi Mongol tiba, terjadi pemberontakan 
dari kerajaan bawahan Singhasari yaitu kerajaan Gelang-gelang yang 
berada di Kediri. Dalam peristiwa tersebut, raja Gelang-gelang: 

Jayakatwang berhasil membunuh Kertanegara dan menaklukkan 
Singhasari pada tahun 1292 M. Jayakatwang yang dianggap sebagai 
“Raja Jawa” ditaklukkan oleh pasukan Mongol pada tahun 1293. 
Saat mengalahkan Jayakatwang, pasukan Mongol dibantu para bekas 
pengikut Kertanegara pimpinan Raden Wijaya, yang juga merupakan 
menantu Kertanegara. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, 
Raden Wijaya berbalik menyerang pasukan Mongol dan mendirikan 
kerajaan Majapahit. Kelak, kerajaan Majapahit menjadi penerus 
kejayaan maritim yang diwariskan dari Singhasari.         

Laksamana Nala 
Mpu Nala dalam membangun kekuatan laut yang tersohor 

kala itu, ia menemukan sejenis pohon raksasa yang dirahasiakan 
lokasinya, untuk membangun kapal-kapal angkatan laut Kerajaan 
Majapahit yang berukuran besar pada masanya. Bahkan kapal-kapal 
perang itu sudah dipersenjatai berupa “meriam Jawa”.

Berkaitan dengan meriam ini, konon Gajah Mada kecil pernah 
diasuh tentara Mongol yang dikirim Kubilai Khan menyerbu Pulau 
Jawa ketika hendak membalas penghinaan yang dilakukan oleh 
Kertanegara saat mencoreng-coreng wajah utusan China yang 
menuntut agar Singosari tunduk di bawah kekuasaan China. Gajah 
Mada diajarkan oleh pengasuhnya orang Mongol itu mengenai prinsip 
senjata api sederhana. Selanjutnya Gajah Mada mengembangkan 
senjata api itu untuk mempersenjatai kapal-kapal perang Majapahit 
ciptaan Mpu Nala yang istimewa itu, hingga mampu merajai wilayah 
di perairan selatan (Nan Yang).

Armada Kerajaan Majapahit dengan persenjataan yang canggih 
pada masanya dan berkekuatan 40.000 prajurit menjadi sesuatu 
kekuatan dahsyat tak ada tandingannya di Asia Tenggara. Dengan 
demikian, nusantara bagian barat sepenuhnya sudah bersatu di 
bawah panji kerajaan Majapahit, kecuali kerajaan Sunda. Pada 1343 
Masehi, Pulau Bali diserang dan berhasil ditaklukkan Majapahit. 
Serangan oleh armada Majapahit ini di bawah komando langsung 
Gajah Mada. Pada 1343, Mahapatih Gajah Mada dibantu Laksamana 



2726

Keturunan Mpu Nala terus melanjutkan kepemimpinan militer 
Majapahit. Mpu Nala II tidak segemilang pendahulunya apalagi 
kekuatan angkatan laut sudah tidak mampu menjaga integritas 
mereka di wilayah kekuasaan masing-masing, sehingga rakyat tidak 
lagi menghormati kekuasaan pemerintahan pusat. 

Hal ini menurunkan wibawa Kerajaan Majapahit di kalangan 
kerajaan taklukannya. Pada masa kehancuran itu kekuatan laut 
yang tersohor di Nan Yang itu saling bertempur satu kapal dengan 
kapal yang lain.

Pati Unus
Kesultanan Demak (1475 – 1554) merupakan kerajaan Islam 

pertama dan terbesar di pesisir utara Pulau Jawa yang didirikan 
oleh Raden Patah. Pada masa kerajaan Majapahit, Demak masih 
berupa daerah kadipaten bawahannya. Ketika Majapahit mengalami 
kemunduran, Demak tumbuh sebagai daerah yang mandiri dan 
akhirnya berkembang mejadi kerajaan besar. Demak meskipun 
berada jauh dari pusat pemerintahan Majapahit namun mewarisi 
dan meneruskan visi kemaritimannya.

Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaannya sebagai 
kerajaan bervisi maritim pada masa pemerintahan Sultan Pati Unus 
(1480 – 1521). Pati Unus merupakan sultan Demak kedua setelah 
Raden Patah yang naik tahta tahun 1518. Pati Unus memiliki nama 
asli yaitu Raden Abdul Qadir, putra dari seorang mubaligh di Jepara 
bernama Raden Muhammad Yunus. Pati Unus kemudian diangkat 
menjadi menantu oleh Raden Patah. Wilayah kekuasaan Demak 
cukup luas meliputi sepanjang pesisir utara Pulau Jawa hingga ke 
Palembang, Jambi, Banjar dan Maluku.

Saat memerintah kesultanan Demak, Pati Unus mengetahui 
bahwa armada Portugis pimpinan Alfonso de Albuquerque 
menyerang dan menguasai kesultanan Malaka di Semenanjung 

Malaya. Jauh sebelum kedatangan armada ekspedisi Portugis yang 
berambisi menguasai jalur rempah-rempah Nusantara, kesultanan 
Malaka menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik yang erat 
dengan kesultanan Demak. Tindakan agresif Portugis tersebut 
otomatis juga mengancam kedaulatan Demak. Oleh sebab itu, Pati 
Unus kemudian memutuskan untuk melancarkan serangan dari laut 
ke Malaka.

Menurut Pati Unus, bahaya yang disebabkan oleh orang 
Portugis tidak hanya bersifat politis dan militer, tetapi juga ekonomi 
dan agama.  Guna membebaskan Malaka, Demak mengirim armada 
kapal perang yang dipimpin langsung oleh Pati Unus dengan 
kekuatan 100 kapal. Armada Pati Unus terdiri atas kapal-kapal 
jenis jung, lancaran dan pangajawa, yang mengangkut ribuan 
prajurit gabungan Demak, Semarang, Jepara, Lasem, Cirebon dan 
Palembang. Sementara armada Portugis yang mempertahankan 
Malaka berkekuatan 19 kapal jenis galleon. 

Pertempuran laut antara armada Portugis dengan Pati 
Unus terjadi pada tanggal 1 Januari 1513, yang berakhir dengan 
kekalahan armada Demak. Kekalahan tersebut lebih didasari oleh 
keunggulan teknologi keangkatanlautan Portugis, antara lain 
jangkauan tembakan meriamnya yang lebih jauh dari meriam 
Demak. Tahun 1521 Pati Unus kembali memimpin armada laut 
menyerang Malaka untuk kedua kalinya. Armada ini terdiri atas 
375 kapal. Saat memimpin armada untuk kedua kalinya, Pati Unus 
dianugerahi para wali gelar Senapati Sarjawala. Namun keunggulan 
persenjataan Portugis kembali mementahkan serangan armada 
gabungan Demak, Cirebon, dan Banten. Bahkan, Pati Unus gugur 
pada serangan keduanya ini. Setelah gugur, Pati Unus mendapat 
julukan Pangeran Sabrang Lor atau Pangeran yang menyeberang laut 
ke Utara. Kedudukan Sultan Demak kemudian diteruskan oleh adik 
istrinya yaitu Sultan Trenggana. 

untuk melihat-lihat perlengkapan pesta adat di ruangan tempat 
bermusyawarah. Yang sangat dikagumi Laksamana Nala adalah soko 
guru balai adat yang terbuat dari emas murni juga dimana dibagian 
atasnya bermotif patung manusia. 

Setelah kembali ke Majapahit, Laksamana Nala berpendapat, 
untuk menundukkan Nansarunai, harus dicari kelemahan Raja 
Raden Anyan yang mempunyai kharisma kuat. Pada April 1358, 
datanglah prajurit-prajurit Majapahit, di bawah pimpinan 
Laksamana Nala dan Demang Wiraja menyerang Nansarunai. 

Mereka membakar apa saja termasuk kapal-kapal yang ada 
di pelabuhan dan rumah-rumah penduduk. Serangan itu mendapat 
perlawanan gigih prajurit-prajurit Nansarunai walaupun mereka 
kurang terlatih.

Prajurit-prajurit Majapahit yang gugur dalam perang tahun 
1358 itu, diperabukan berikut persenjataan yang mereka miliki, 
di dekat Sungai Tabalong yang dikemudian hari dikenal dengan 
sebutan Tambak-Wasi. Tambak berarti kuburan dan Wasi artinya 
besi dalam bahasa Maanyan kuno. Sehingga Tambak-Wasi artinya 
adalah kuburan yang mengandung unsur besi.

Mpu Nala memimpin armada laut Majapahit dengan kekuatan 
3.000 prajurit menuju wilayah timur Nusantara untuk menaklukkan 
kerajaan-kerajaan yang bersikap dingin atau mencoba melepaskan 
diri. Kerajaan itu antara lain: Bali, Lombok, Sumbawa, Seram, 
Sulawesi, Dompo. 

Seluruh wilayah timur Nusantara telah disatukan, termasuk 
Pulau Irian, Sanggir Talaud, sampai kepulauan Filipina Selatan. 
Pasukan kekuatan Majapahit tidak semuanya berasal dari pusat 
pemerintahan. Namun, hampir dua per tiga justru berasal dari 
kerajaan Melayu dan gabungan beberapa dari kerajaan di wilayah 
Jawa yang sudah mengakui kekuasaan kerajaan Majapahit.  Salah 
satu kisah peperangan Mpu Nala yang tertuang dalam sejarah lisan 
adalah pada 1350.

Saat itu, Laksamana Nala mengadakan ekspedisi ke Nansarunai 
dengan menyamar sebagai nahkoda kapal dagang. Di Nansarunai 
ia memakai nama samaran Tuan Penayar dan bertemu dengan raja 
Raden Anyan, bergelar Datu Tatuyan Wulau Miharaja Papangkat 
Amas, serta Ratu Dara Gangsa Tulen.

Laksamana Nala sangat kagum melihat begitu banyak 
barang-barang terbuat dari emas murni, ketika ia dipersilahkan 
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Laksamana hang Tuah 
Hang Tuah adalah seseorang pahlawan legendaris dari 

bangsa Melayu pada masa pemerintahan Sultan Malaka pada 
abad ke-15 (Kerajaan Melaka bermula pada 1400-1511 Masehi. 
Ia adalah seorang laksamana yang yang dikagumi sultan, dan 
petarung yang berjaya. 

Pada masa mudanya, Hang Tuah beserta empat teman 
seperjuangannya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan 
Hang Lekiu membunuh sekelompok bandit dan dua orang yang 
berjaya menghancurkan desa dengan amarahnya. 

Bendahara (sederajat dengan perdana menteri dalam 
sistem pemerintahan sekarang) Kerajaan Malaka mengetahui 
kehebatan mereka dan mengambil mereka untuk berkerja di 
istana.

Semasa bekerja di istana, Hang Tuah membunuh seorang 
petarung dari Pulau awa yang terkenal dengan sebutan Taming 
Sari, yang di bawah pemerintahan Kerajaan Majapahit dan 
dihadiahkan keris, yang dinamakan “Taming Sari, yang diyakini 
memiliki kekuatan tidak kasat mata.

Hang Tuah dituduh berzinah dengan pelayan Raja, dan di 
dalam keputusan yang cepat, raja menghukum mati laksamana 
yang tidak bersalah itu. Namun, hukuman mati tidak pernah 
dikeluarkan, karena Hang Tuah dikirim ke tempat yang jauh 
untuk bersembunyi oleh bendahara. Setelah mengetahui bahwa 
Hang Tuah akan mati, teman seperjuangan Hang Tuah, Hang 
Jebat, dengan murka ia membalas dendam melawan raja, 
mengakibatkan semua rakyat di situ menjadi kacau-balau. Raja 
menyesal menghukum mati Hang Tuah, karena dialah satu-
satunya yang dapat diandalkan untuk membunuh Hang Jebat. 
Secara tiba-tiba, bendahara memanggil kembali Hang Tuah 
dari tempat persembunyiannya dan dibebaskan secara penuh 
daripada hukumannya oleh raja. 

Setelah tujuh hari bertarung, Hang Tuah merebut kembali 
keris Taming Sari-nya dari Hang Jebat, dan membunuhnya di 
dalam pertarungannya. Setelah teman seperjuangannya gugur, 
Hang Tuah menghilang dan tidak pernah terlihat kembali. 

Sumpah Hang Tuah yang terkenal adalah Tak Melayu 
hilang di dunia, yang berarti bangsa Melayu tidak akan pernah 
punah. Nama Hang Tuah pernah diberikan pada salah satu 
kapal perang Indonesia, yaitu KRI Hang Tuah.

Laksamana Malahayati 
Salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang 

dianugerahi gelar Pahlawan Nasional adalah Keumalahayati atau 
lebih dikenal dengan nama Laksamana Malahayati dari Aceh. 

Laksamana Malahayati adalah seorang muslimah yang menjadi 
laksamana perempuan pertama di dunia berasal dari Kesultanan 
Aceh. Ia adalah putri dari Laksamana Mahmud Syah. Kakeknya 
bernama Laksamana Muhammad Said Syah, putra dari Sultan 
Salahuddin Syah yang memerintah Kesultanan Aceh Darussalam 
sekitar 1530-1539 Masehi. 

Sultan Salahuddin Syah merupakan putra dari Sultan Ibrahim 
Ali Mughayat Syah (1513-1530 M) yang merupakan pendiri Kesultanan 
Aceh Darussalam. Dari silsilah tersebut dapat diketahui bahwa 
Laksamana Malahayati merupakan keturunan darah biru.

Pada 1585-1604, ia memegang jabatan Kepala Barisan 
Pengawal Istana Panglima Rahasia dan Panglima Protokol 
Pemerintah dari Sultan Saidil Mukammil Alauddin Riayat Syah 
IV. Karirnya di medan tempur berawal dari dibentuknya pasukan 
inong balee (janda-janda pahlawan yang telah syahid). Ia sendiri 
kehilangan suaminya, Laksamana Zainal Abidin, yang gugur dalam 
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sisi berpredikat bangsa maritim, tetapi di sisi lain secara kultural 
memosisikan diri sebagai bangsa agraris. 

Bangkitnya Kembali Spirit Kemaritiman 
Di bawah kekuasaan Jepang (1942 – 1945), spirit kemaritiman 

bangsa Indonesia muncul kembali sejalan dengan kepentingan 
Jepang yang sangat membutuhkan banyak tenaga pelaut pribumi 
dan kapal-kapal buatan lokal dalam rangka mendukung kegiatan 
operasional lautnya selama Perang Pasifik. Untuk itu, Jepang 
membuka sejumlah sekolah pelayaran dan melakukan rekrutmen 
personel besar-besaran sebagai tenaga pembantu Angkatan Laut 
Jepang (Kaigun Heiho) maupun untuk pegawai jawatan pelayaran 
Jepang. Momentum ini berhasil membangkitkan kembali spirit 
kemaritiman bangsa Indonesia sejalan dengan lahirnya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 
Agustus 1945. 

1595, 74 tahun setelah kedatangan Sebastian del Cano, Belanda 
mengadakan ekspedisi ke Hindia Timur. Dengan empat buah kapal, 
249 orang awak kapal, dan 64 pucuk meriam mereka berangkat 
dengan komandan Cornelis de Houtman. Pada Juni 1596 armada 
itu mendarat di Banten, pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. 
Kepulangan de Houtman ke Belanda merupakan sebuah informasi 
sangat penting dan berharga bagi Belanda. Lima tahun kemudian, 
negeri ini mengirimkan kembali 65 kapal untuk melakukan 
ekspedisi kedua ke Nusantara. Momen ini bisa dicatat sebagai awal 
penjajahan Belanda di Nusantara.

Pengaruh masuknya Kolonialis bangsa Eropa, akhirnya secara 
perlahan menjadikan dunia kemaritiman Nusantara mengalami 
masa suram. Kerajaan-kerajaan Nusantara diperlemah kekuataan 
maritimnya dan mulai berpaling dari laut. Bahkan Belanda secara 
perlahan mampu merubah mind-set bangsa Indonesia yang bercorak 
maritim menjadi kontinental-agraris. Pengaruh tersebut begitu kuat 
sehingga bangsa Indonesia mengalami kerancuan identitas, di satu 

pertempuran melawan Portugis. Malahayati memimpin armada laut 
dengan 2.000 orang pasukan inong balee berperang melawan kapal-
kapal dan benteng-benteng Belanda pada 11 September 1599.

Ia juga berhasil menewaskan Cornelis de Houtman dalam 
pertempuran satu lawan satu di geladak kapal, dan mendapat gelar 
“Laksamana” untuk keberaniannya ini, sehingga ia kemudian lebih 
dikenal dengan nama Laksamana Malahayati. 

Meski baru dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 
peringatan Hari Pahlawan ke-72 pada 2017, namun namanya telah 
diabadikan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya. Namanya 
ditabalkan sebagai nama pelabuhan laut di Teluk Krueng Raya, Aceh 
Besar dengan nama Pelabuhan Malahayati. Selain itu, salah satu 
kapal perang fregat TNI AL jenis Perusak Kawal Berpeluru Kendali 
kelas juga dinamakan KRI Malahayati. Kapal perang ini dibuat di 
galangan kapal Wilton-Fijenoord, Schiedam, Belanda, pada 1980. 

Masa Surutnya Kejayaan Maritim Nusantara 
Seiring runtuhnya Majapahit, kekuatan Eropa mulai 

menancapkan kukunya di Nusantara. Pada abad ke-16, bangsa 
Eropa sudah maju di bidang maritim, mereka memiliki kapal yang 
lebih cepat, penggunaan kompas, peta, meriam di atas kapal, dan 
teknologi yang lebih maju. Tahun 1510, Portugis, melalui berbagai 
peperangan dengan tokohnya Alfonso d’Albuquerque, menguasai 
Goa, India. Satu tahun kemudian, 1511, dengan kekuatan 1.200 
prajurit dan 18 kapal, mereka menyerbu Malaka dan menguasainya. 
Setahun kemudian, 1512, Alfonso d’Albuquerque mengirim 
ekspedisi berkekuatan 3 kapal layar untuk merebut daerah rempah-
rempah Maluku. Di bawah komando Antonio de Abreu, ekspedisi 
itu hendak membangun monopoli Portugis atas perdagangan 
cengkeh. Tahun 1521, Sebastian del Cano, pelaut Spanyol 
berangkat ke Tidore, Maluku. Perjalanan Del Cano ini merupakan 
tonggak terpenting, karena membuka jalan laut baru yang 
menghubungkan Nusantara (Tidore) dengan Eropa Barat. Tahun 

Ia juga berhasil menewaskan 
Cornelis de Houtman dalam 

pertempuran satu lawan 
satu di geladak kapal, dan 

mendapat gelar “Laksamana” 
untuk keberaniannya ini, 

sehingga ia kemudian lebih 
dikenal dengan nama 

Laksamana Malahayati.
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MASA PERJUANGAN KEMERDEKAAN
Berakhirnya Perang Dunia Kedua yang berlangsung di kawasan 

Asia Pasifik, yang ditandai kemenangan Sekutu atas balatentara 
Kekaisaran Jepang, membuka peluang bagi bangsa Indonesia 
untuk merdeka sebagai bangsa yang berdaulat. Cita-cita tersebut 
diwujudkan melalui kumandang proklamasi kemerdekaan negara 
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Seketika proklamasi 
tersebut membangkitkan gelora nasionalisme bangsa Indonesia. 

Guna mempertahankan kemerdekaan yang baru saja 
diproklamasikan, para pemuda secara spontan membentuk badan-
badan perjuangan atau kelaskaran. Situasi ini sempat memunculkan 
sikap ambivalen di pihak Jepang. Jepang sebagai pihak yang kalah 
dalam Perang Pasifik telah mendapat mandat dari Sekutu untuk 
mempertahankan status quo di Indonesia sementara menunggu 
kedatangan Sekutu. 

Di sisi lain, Jepang justru memandang kemerdekaan bangsa 
Indonesia sebagai reaksi dari bangsa terjajah yang berjuang 
membebaskan dirinya dari belenggu kolonialisme, sehingga bisa 
menjadi bangsa berdaulat yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain 
di dunia. Oleh sebab itu, di beberapa daerah sejumlah personel 
Jepang cenderung bersikap kooperatif, bahkan banyak yang dengan 
sukarela menyerahkan persenjataan dan kantornya kepada para 
pejuang Indonesia.

Terbentuknya BKR Laut Sebagai Embrio TNI AL
Sebagai lembaga negara, Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI) membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) 
pada tanggal 22 Agustus 1945. Awalnya, guna menghindari sikap 
reaksioner pihak Jepang, PPKI menjadikan BKR  sebagai bagian dari 
Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Dengan demikian, 
BKR bukanlah kekuatan militer reguler namun lebih bersifat 
semi-militer. Langkah ini dipandang cukup bijaksana agar tidak 
memancing konfrontasi dengan Jepang. 

Keputusan pemerintah membentuk BKR sebagai persiapan 
menuju tentara kebangsaan, disikapi sejumlah tokoh senior 
kebaharian, antara lain Mas Pardi, Adam, Raden Eddy Martadinata 
dan R. Soerjadi, dengan menggelar pertemuan di kantor bekas 
gedung Sekolah Pelayaran Tinggi (SPT) Kali Besar Barat, Jakarta. 
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, sejumlah pejuang bahari 
dari berbagai latar belakang, seperti guru dan siswa Sekolah 
Pelayaran Tinggi (SPT) serta Sekolah Pelayaran Rendah (SPR), lalu 
beberapa anggota Jawa Unko Kaisya, Kaigun Heiho, termasuk 
beberapa mantan pelaut dari masa Hindia Belanda yaitu Koninklijke 
Paketvaart Marine (KPM) dan Satuan Keamanan Laut Hindia Belanda 
Gouvernements Marine (GM). Rapat tersebut memutuskan untuk 
membentuk BKR Bagian Laut atau BKR Laut Pusat pada tanggal 10 
September 1945 sebagai wadah perjuangan para pejuang aspek 
bahari. Sebagai pimpinan BKR Laut Pusat diangkat Mas Pardi, 
seorang pelaut senior mantan anggota GM dan Jawa Unko Kaisya. 

Terbentuknya BKR Laut Pusat mendapat pengesahan dari Komite 
Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Adapun markas BKR Laut Pusat 
menggunakan sebuah gedung di Jl. Budi Utomo, Jakarta (sekarang, 

gedung Puslatdikjur). Langkah strategis BKR Laut Pusat selanjutnya 
adalah mengirim beberapa kurir ke sejumlah kota pelabuhan untuk 
memprakarsai pembentukan BKR Laut di tingkat daerah.

Di bidang pertahanan, BKR Laut mengoordinasikan  berbagai  
aksi  pengambil alihan fasilitas pelabuhan dan Angkatan Laut dari 
Jepang, termasuk kapal-kapal, yang sangat dibutuhkan sebagai 
modal awal perjuangan. Aksi pengambilalihan tersebut berlangsung 
secara damai. Pangkalan-pangkalan AL Jepang seperti Surabaya 
dan Sibolga berhasil dikuasai para pejuang, sehingga mendapatkan 
sejumlah besar persenjataan, tanpa melalui pertempuran.

Pembentukan BKR Laut sebagai persiapan untuk membentuk 
Angkatan Laut Negara Republik Indonesia yang sesungguhnya di 
kemudian hari, telah mengobarkan semangat dan antusiasme para 
pejuang bahari untuk sesegera mungkin membentuk organisasi 
BKR Laut di daerahnya masing-masing. Bahkan, BKR Laut berhasil 
menarik pejuang-pejuang di sekitarnya untuk bergabung. Dengan 
demikian, sepanjang kurun waktu antara September hingga Oktober 
1945 dalam waktu singkat BKR Laut berkembang dengan pesat.
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dilakukan sejak tanggal 10 November 1945, bertepatan dengan 
meletusnya Pertempuran Surabaya. Kedudukan Markas Umum TKR 
Laut di Yogyakarta berdampingan dengan Markas Umum TKR. Pada 
tanggal 1 Desember 1945 diresmikan Markas Besar Tertinggi TKR 
Laut dan Kepala Staf Umum dijabat oleh Mas Pardi dengan pangkat 
Laksamana III. Kemudian di tiap pelabuhan dibentuk pangkalan TKR 
Laut dengan struktur divisi. 

Di Jawa, TKR Laut menetapkan pembentukan tiga divisi, 
yaitu: Divisi I Jawa Barat dipimpin Laksamana III Adam, Divisi II 
Jawa Tengah dipimpin Laksamana III M. Nazir, dan Divisi III Jawa 
Timur dipimpin Laksamana III A.R. Aris. Namun saat realisasi, hanya 
Divisi III Jawa Timur yang terkendala pembentukannya. Dinamika 
perjuangan di wilayah Jawa Timur menyebabkan badan-badan 
perjuangan aspek bahari di sana memiliki visi yang berbeda dengan 
Markas Besar Tertinggi TKR Laut di Yogyakarta. 

Dampak dari perbedaan pandangan tersebut, pada bulan 
Desember 1945 organisasi pejuang bahari di Jawa Timur yaitu 
Marine Keamanan Rakyat (MKR) mendirikan Markas Besar Tertinggi 
(MBT) yang berkedudukan di Lawang, Malang, Jawa Timur. Sebagai 
Ketua Umum MBT MKR adalah Laksamana Muda Atmadji. Guna 
mengatasi perbedaan tersebut sekaligus menyatukan kembali para 
pejuang bahari dalam satu komando, para pimpinan TKR Laut dari 
MBT Yogyakarta dan Lawang mengadakan beberapa perundingan.

Terbentuknya ALRI
Guna mengonsolidasikan seluruh kekuatan perjuangan 

dalam satu komando, pemerintah mengganti TKR menjadi 
Tentara Republik Indonesia (TRI) pada bulan Januari 1946. 
Seiring perubahan tersebut, tanggal 25 Januari 1946 TKR Laut 
menjadi TRI Laut. Meskipun menggunakan struktur divisi, namun 
upaya TRI Laut untuk membentuk struktur organisasi Angkatan  
Laut  sesungguhnya terus dilaksanakan. Pembangunan dan 
penyempurnaan organisasi tersebut berlangsung di tengah-tengah 
perjuangan mempertahankan kemerdekaan serta upaya konsolidasi 

Menjadi Tentara Reguler
Meningkatnya intensitas bentrokan dengan pasukan Jepang 

yang menolak menyerah kepada pejuang Indonesia serta mulai 
mendaratnya pasukan ekspedisi Sekutu atau Allied Forces 
Netherlands East Indie (AFNEI) pada pertengahan September, 
mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Maklumat Presiden 
Nomor 2/X tanggal 5 Oktober 1945 mengenai transformasi BKR 
menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Berbeda dengan BKR, 
TKR merupakan kesatuan militer reguler. Keputusan pemerintah 
tersebut ditindaklanjuti BKR Laut dengan bertransformasi menjadi 
TKR Laut. Perubahan tersebut diumumkan oleh M. Pardi, selaku 
pucuk pimpinan Markas Tertinggi TKR Laut, pada tanggal 15 
November 1945.

Perkembangan lainnya, adalah pemindahan markas TKR 
Laut dari Jakarta ke Yogyakarta dengan struktur organisasi 
menyesuaikan angkatan laut sesungguhnya. Pemindahan markas 
ke Yogyakarta dikarenakan situasi keamanan di Jakarta yang 
semakin membahayakan posisi pimpinan TKR Laut. Pemindahan 

antara Markas Tertinggi Yogyakarta dengan Lawang. Memasuki bulan 
Februari 1946, TRI Laut secara internal mengubah namanya menjadi 
Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) sekaligus menyusun 
struktur organisasinya menjadi pangkalan-pangkalan ALRI. Terkait 
perubahan tersebut, MBT TRI Laut menjadi Markas Besar Umum 
(MBU) ALRI dan pengangkatan Laksamana III M. Pardi sebagai Kepala 
Staf Umum.

Membentuk Pelaut Profesional
Pelaut yang profesional dan mumpuni sangat dibutuhkan oleh 

ALRI semenjak awal pembentukannya, sebagai persiapan menuju 
organisasi Angkatan Laut yang sesungguhnya. Permasalahannya, saat 
itu ALRI menghadapi keterbatasan di bidang sumber daya manusia 
(SDM) dan materiil. Guna memenuhi kebutuhan SDM-nya, ALRI 
mendirikan beberapa lembaga pendidikan. 

Lembaga pendidikan ALRI yang didirikan di Jawa pada masa 
Perang Kemerdekaan 1945 – 1949, antara lain Sekolah Pelayaran di 
Serang (Desember 1945), Sekolah Radio/Telegrafis di Malang (Maret 
1946), Sekolah Angkatan Laut (SAL) di Tegal (12 Mei 1946), Latihan 

Opsir Kalibakung (Mei 1947) dan Special Operation Sarangan (Maret 
1948). Kemudian lembaga pendidikan di Sumatera, antara lain 
Sekolah Pelayaran di Tanjung Balai Asahan (1 Juni 1946), Sekolah 
Pelayaran di Pariaman (1946), Training Camp Orion di Sibolga 
(September 1948), dan Training Station Serang Jaya (November 
1948).

Lembaga-lembaga pendidikan ALRI sempat mengalami 
kevakuman ketika Belanda melancarkan Agresi Militer Pertama 
(1947) dan Kedua (1948). Akibat agresi tersebut menyebabkan para 
siswa dan instruktur terpaksa bergerilya di pedalaman. Meskipun 
demikian, para alumnus lembaga pendidikan tersebut menjadi 
modal awal yang berharga bagi pembangunan Angkatan Laut saat 
tercapai pengakuan kedaulatan RI tahun 1949.   

Di tengah-tengah perombakan dan penyempurnaan organisasi 
ALRI, Belanda melancarkan agresi militer pada tanggal 21 Juli 1947. 
Agresi militer Belanda tersebut mengakibatkan jatuhnya sebagian 
besar Pangkalan ALRI, sehingga kesatuan-kesatuan ALRI melancarkan 
peperangan gerilya di pedalaman. Dampak signifikan yang dialami 
ALRI akibat Agresi Militer Belanda, adalah hampir lenyapnya unsur 
Corps Armada.
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Terkait perkembangan situasi negara yang semakin genting, 
pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Presiden No. 97A-47 
tanggal 28 Juli 1947 tentang pembentukan Pucuk Pimpinan ALRI 
(PP ALRI). Adapun Kepala PP ALRI dijabat oleh Laksamana Muda 
Atmadji. Untuk mempertahankan eksistensi dan ciri khas ALRI, 
PP ALRI membentuk Corps Armada (CA) sebagai pengganti sistem 
pangkalan pada awal tahun 1948. Di Jawa, PP ALRI membentuk 
enam CA, yaitu: CA I Blitar, CA II Cilacap, CA III Cirebon, CA IV 
Pekalongan, CA V Juana, dan CA VI Tulungagung.

Reorganisasi dan Rasionalisasi 
Memasuki awal tahun 1948, pemerintah mengeluarkan 

kebijakan Reorganisasi dan Rasionalisasi (Rera) dalam rangka 
pembenahan Angkatan Perang RI, termasuk badan-badan 
perjuangan dan kelaskaran. Pelaksanaan Rera di lingkungan ALRI 
berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 tanggal 2 Januari 1948. 
Untuk itu, Wakil Presiden RI yang merangkap sebagai Menteri 
Pertahanan Moh. Hatta membentuk Komisi Reorganisasi ALRI 

(KRAL) pada tanggal 17 Maret 1948 serta mengangkat Kolonel R. 
Soebijakto sebagai Ketua KRAL. Pada saat pemberlakuan Rera, ALRI 
diperkirakan memiliki kekuatan di Jawa sekitar 35.000 orang, yang 
terdiri atas 27.000 anggota TLRI dan 8.000 anggota CA. Sedangkan 
di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi Selatan berjumlah 
10.000 orang.

KRAL menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya 
melikuidasi kesatuan ALRI yang tidak memenuhi kualifikasi aspek 
kebaharian dan menggabungkannya ke Angkatan Darat. Sementara 
personel yang dinilai tidak memenuhi persyaratan sebagai prajurit 
aspek bahari terpaksa “dikembalikan” ke masyarakat. Dampak 
positif dari Rera adalah dualisme komando di tubuh ALRI berhasil 
dihilangkan. KRAL dibubarkan secara resmi pada bulan April 1948 
dan mengangkat Kolonel R. Soebijakto sebagai Kepala Staf ALRI 
(KSAL).

Pada tanggal 9 Oktober 1948 Menteri Pertahanan RI 
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor A/565/1948 tentang 
kepangkatan ALRI dan adanya Korps Komando (KKO) di tubuh 
ALRI. Berdasarkan keputusan tersebut, unsur tempur darat ALRI 

yaitu Corps Mariniers menjadi embrio dari kesatuan KKO. Namun 
meletusnya pemberontakan PKI Madiun dan Agresi Militer Belanda 
yang kedua menjadi penghalang proses pembentukan KKO, sehingga 
baru terealisasi setelah pengakuan kedaulatan RI tahun 1949. 

Masa Penjajahan Belanda 
Angkatan Laut Kerajaan Belanda modern dimulai dari 

pembentukan undang-undang maritim (statute of admiralty) oleh 
Kaisar Romawi, Maximilian I, pada 8 Januari 1488. Sejarawan 
maritim melacak asal-usul angkatan laut independen Belanda hingga 
awal Perang 80 Tahun (1568–1648) saat terbentuk angkatan laut 
nasional seiring dengan pendirian Republik Belanda pada 1597. 

Angkatan Laut Kerajaan Belanda terlibat dalam beberapa 
peperangan melawan negara-negara Eropa lainnya sejak akhir abad 
ke-16, berawal dari perlawanan atas dominasi Spanyol di perairan 
Eropa, belakangan untuk jalur pelayaran, perdagangan dan koloni 

di berbagai penjuru dunia, termasuk dalam empat kali Perang 
Inggris-Belanda. Selama abad ke-17 Angkatan Laut Kerajaan Belanda 
merupakan salah satu angkatan laut terkuat di dunia. 

Secara organisatoris, Angkatan Laut Kerajaan Belanda terdiri 
dari lima admiralty terpisah (tiga di Holland dan masing-masing satu 
di Friesland dan Zeeland), masing-masing dengan armada kapal, 
awak kapal, galangan kapal, struktur komando dan pendapatannya 
sendiri-sendiri. 

Pada Perang Dunia II, walaupun Nazi Jerman menduduki 
negaranya namun kapal-kapal AL Belanda turut diperbantukan untuk 
mengangkut pasukan, misalnya dalam rangka Operasi Dinamo di 
Dunkirk dan pada D-Day (6 Juni 1944) di mana mereka mengawal 
konvoi-konvoi dan menyerang sasaran-sasaran musuh. 

Selama Perang Dunia II, AL Belanda mengalami kekalahan yang 
besar, khususnya dalam mempertahankan koloni Hindia Belanda, 
terutama Pertempuran Laut Jawa (27 Februari-1 Maret 1942 di 
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perairan Pulau Bawean, Jawa Timur) di mana Panglima Gugus 
Tempur Armada Timur, Laksamana Muda Karel Doorman, tenggelam 
bersama armada dan sekitar 2.300 pelaut Sekutu yang turut dalam 
pertempuran laut terbesar di Laut Jawa saat itu. 

Selama serbuan Jepang yang tak kenal belas kasihan dari 
Februari hingga April 1942 di Hindia Belanda, Angkatan Laut 
Belanda di Asia nyaris musnah, dan kehilangan total 20 kapal 
(termasuk 2 kapal perusak ringan dan 2.500 pelaut tewas); jumlah 
korban yang setara dengan korban jiwa di pihak Amerika Serikat 
pada saat serangan Jepang atas Pearl Harbor, Hawaii, pada 7 
Desember 1941. 

Angkatan Laut Belanda semakin terpuruk selama bertahun-
tahun akibat kekurangan dana dan kesulitan menghadapi kapal-
kapal yang lebih kuat dengan persenjataan yang lebih baik, 
termasuk torpedo jarak jauh, yang digunakan kapal perusak IJN 
Haguro menenggelamkan kapal perusak ringan Hr Ms De Ruyter. 

Satuan kecil kapal selam berpangkalan di Australia Barat 
menenggelamkan banyak kapal-kapal Jepang dalam minggu-
minggu pertama perang ketimbang seluruh Angkatan Laut Inggris 
maupun Amerika Serikat selama periode yang sama, yang membuat 
Laksamana Madya Conrad Emil Lambert Helfrich mendapat julukan 
Ship-a-day Helfrich”. 

Laju gerakan yang agresif melawan Jepang menjadi faktor 
kontributif terhadap seluruh kerusakan berat yang terjadi dan 
jumlah keberhasilan yang dicapai ketimbang yang dicapai oleh 
Inggris dan Amerika Serikat di wilayah yang sama. Bahkan, 
baik Inggris maupun Amerika Serikat yakin bahwa panglima 
AL Belanda yang bertugas di pasukan Sekutu terbilang terlalu 
agresif. Belakangan, bahkan segelintir kapal selam Belanda 
berhasil mencetak kemenangan yang menakjubkan, termasuk 
menenggelamkan salah satu U-boat Kriegsmarine di Laut 
Mediterania.

Pascapengakuan kedaulatan
Berakhirnya Perang Kemerdekaan menandai pembangunan 

ALRI sebagai Angkatan Laut modern. Sesuai dengan hasil Konferensi 
Meja Bundar (KMB), sejak tahun 1949, ALRI menerima berbagai 
peralatan perang berupa kapal - kapal perang beserta berbagai 
fasilitas pendukungnya berupa Pangkalan Angkatan Laut. Langkah 
ini bersamaan dengan konsilidasi di tubuh ALRI, pembenahan 
organisasi, dan perekrutan personel melalui lembaga pendidikan 
sebelum mengawaki peralatan matra laut. Selama 1949-1959 
ALRI berhasil menyempurnakan kekuatan dan meningkatkan 
kemampuannya. Di bidang Organisasi ALRI membentuk Armada, 
Korps Marinir yang saat ini disebut sebagai Korps Komando Angkatan 
Laut (KKO-AL), Penerbangan Angkatan Laut dan sejumlah Komando 
Daerah Maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek 
laut. Peralatan tempur ALRI pun bertambah baik yang berasal dari 
penyerahan Angkatan Laut Belanda maupun pembeliandari berbagai 
negara. Penyiapan prajurit yang profesional pun mendapatkan 
perhatian yang besar dengan pendirian lembaga pendidikan untuk 
mendidik calon - calon prajurit strata tamtama, bintara, dan 
perwira, serta pengiriman prajurit ALRI untuk mengikuti pendidikan 
luar negeri. 

Dengan peningkatan kekuatan dan kemampuan tersebut, ALRI 
melai menyempurnakan strategi, taktik, maupun teknik operasi laut 
yang langsung diaplikasikan dalam berbagai operasi militer dalam 
rangka menghadapi gerakan separatis yang bermunculan pada tahun 
- tahun 1950 hingga 1959. Dalam operasi penugasan PRRI di Sumatra, 
Permesta di Sulawesi, DI/TII di Jawa Barat, dan RMS di Maluku, ALRI 
memperoleh pelajaran dalam penerapan konsep operasi laut, operasi 
amfibi, dan operasi gabungan dengan angkatan lain. 

Penambahan kekuatan 
Pada saat kondisi negara mulai membaik dari ancaman 

desintegrasi, pada 1959 ALRI mencanangkan program yang dikenal 
sebagai Menuju Angkatan Laut yang Jaya. Sampai  1965 ALRI 
mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini dilatarbelakangi 
politik konfrontasi dalam rangka merebut Irian Barat yang dirasa 
tidak dapat diselesaikan secara diplomatis.

Berbagai peralatan tempur Angkatan Laut dari negara Eropa 
Timur memperkuat ALRI dan menjadi kekuatan dominan pada saat 
itu. Beberapa mesin perang yang terkenal di jajaran ALRI antara 

lain kapal penjelajah (cruiser) RI Irian, kapal perusak (destroyer) 
kelas Skory, fregat kelas Riga, kapal selam kelas Whiskey, kapal 
tempur cepat berpeluru kendali kelas Komar, pesawat pembom 
jarak jauh Ilyushin IL-28 Beagle, dan tank amfibi PT-76. 

Dengan kekuatan itu pada era 1960-an ALRI disebut-sebut 
sebagai kekuatan angkatan laut terbesar di Asia. 

Operasi Trikora 
Ada beberapa operasi laut selama operasi pembebasan Irian 

Barat yang dikenal dengan sebutan Operasi Trikora itu. Pada awal 
Operasi Trikora digelar, kapal-kapal cepat torpedo ALRI harus 
berhadapan dengan kapal- kapal perusak, fregat, dan pesawat 
Angkatan Laut Belanda di Laut Aru pada 15 Januari 1962, tanggal 
yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Dharma Samudera. 

Komodor Yos Soedarso beserta RI Macan Tutul tenggelam 
pada pertempuran laut yang heroik itu. Peristiwa yang kemudian 
dikenang sebagai Hari Dharma Samudera itu memacu semangat 
untuk merebut Irian Barat secara militer. Pada saat itu ALRI mampu 
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mengorganisasikan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi 
amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia. 

Tidak kurang dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit 
disiapkan dalam operasi tersebut. Gelar kekuatan tersebut 
memaksa Belanda kembali ke meja perundingan dan dicapai 
kesepakatan untuk menyerahkan Irian Barat ke pangkuan RI. 

Prajutir-prajurit ALRI dari kesatuan KKO-AL terlibat dalam 
tahap ini. Sementara unsur-unsur laut menggelar pameran bendera 
dalam rangka mengimbangi provokasi oleh kekuatan laut negara-
negara sekutu. Operasi Dwikora tidak dilanjutkan seiring dengan 
suksesi pemerintahan di Indonesia pasca Pemberontakan G-30-S/
PKI. Sejak 1966 ALRI yang kemudian disebut dengan TNI AL 
mengalami babak baru dalam perjalanan sejarahnya seiring dengan 
upaya integrasi ABRI. 

Berbasis integrasi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia), secara organisatoris dan operasional telah mampu 
menyamakan langkah pada pelaksanaan tugas di bidang pertahanan 
dan keamanan sehingga secara doktrinal, arah pengembangan 
kekuatan dan kemampuan setiap angkatan menjadi terpusat. 
Kegiatan operasi yang menonjol pada kurun waktu 1970-an adalah 
Operasi Seroja dalam rangka integrasi Timor Timur kepada Indonesia 
pada 1975-1976. 

TNI AL berperan aktif dalam operasi pendaratan pasukan, 
operasi darat gabungan, dan pergeseran pasukan melalui laut. 

Sedikit surut ke belakang sebagai refleksi sejarah, pada awal 
kemerdekaan, bangsa Indonesia harus dihadapkan pada perjuangan 
fisik melawan Jepang, sekutu, dan Belanda. Di antaranya pada 
Palagan Semarang (1945), Ambarawa (1945), Pertempuran 10 
November di Surabaya (1945), Bandung (1946), Medan Area (1946), 
Palembang (1946), merah putih (1946), Margarana (1946), Sanga-
Sanga (1947), dan lain-lain.

Tentara Nasional Indonesia terus menghadapi serangan 
Belanda, yang berusaha mengembalikan kekuasaan kolonialnya 
melalui Agresi Militer Belanda I (21 Juli 1947) dan Agresi Militer 
Belanda II (19 Desember 1948). TNI melakukan perjuangan dengan 
bergerilya di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Soedirman. 

Pada saat bangsa Indonesia berkonsentrasi menghadapi 
serangan-serangan Belanda itu, PKI menusuk dari belakang dengan 
melakukan pemberontakan di Madiun pada 18 September 1948. 
Namun TNI berhasil menumpas pemberontakan tersebut. Saat 

perang kemerdekaan, para pejuang masih menggunakan senjata 
tradisional, seperti keris, pedang, mata tombak, mandau, rencong, 
trisula, bambu runcing, senapan kayu. 

Di tengah pergolakan keamanan dan politik dalam negeri serta 
keterbatasan yang sangat pada saat itu, anak-anak bangsa anggota 
Angkatan Laut Indonesia kala itu mencoba berinovasi. Mereka 
bereksperimen membuat kapal selam, sedangkan Angkatan Udara 
berusaha kanibalisasi pesawat terbang rongsokan eks Jepang untuk 
dimodifikasi.

Dalam periode parlementer (1949-1959), TNI melaksanakan 
tugas-tugas keamanan dalam negeri untuk mengatasi konflik 
dan pemberontakan di berbagai daerah. Dalam rangka ikut serta 
memelihara perdamaian dunia, TNI mengirimkan pasukan Kontingen 
Garuda I yang bekekuatan 559 personel ke Mesir pada tanggal 8 
Januari sampai 29 September 1957. 

Hingga pada masa Orde Baru, Angkatan Darat, Angkatan 
Laut, Angkata Udara, dan Kepolisian negara Republik Indonesia 
diintegrasikan ke dalam satu wadah ABRI.

Sesudah masa reformasi, kekuatan bersenjata Indonesia 
kembali kepada jati dirinya, yaitu tentara rakyat, tentara pejuang, 
dan tentara negara. Salah satu penandanya adalah pemakaian 
kembali nama diri organisasinya menjadi TNI. 

Modernisasi dan meningkatkan profesionalitas personel 
pengawak TNI menjadi salah satu agenda penting TNI yang selalu 
dikedepankan dari tahun ke tahun setelah itu. 

Beberapa hal yang menjadi penjuru modernisasi organisasi 
dan sistem kesenjataan TNI AL adalah akuisisi kapal perang kelas 
korvet SIGMA (Ship Integrated Geometrical Modulatiry Approach), 
kapal survei oceanografi kelas Rigel, pembangunan kapal-kapal 
perang buatan dalam negeri kelas KCR 60 dan varian-variannya, 
pembangunan kapal Landing Platform Dock kelas Banjarmasin di 
dalam negeri, dan lain sebagainya. 

Jalesveva Jayamahe !

Operasi Dwikora
Politik konfrontasi RI dalam melawan Neo Kolonialisme dan 

Imperialisme (Nekolim) dilanjutkan pada Operasi Dwikora untuk 
menentang pembentukan negara Malaysia. Meskipun unsur-unsur 
Angkatan Bersenjata RI telah disiapkan dalam operasi tersebut, 
namun operasi hanya sebatas pada operasi infiltrasi.
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Laksamana Laut
RE Martadinata1
Laksamana Laut R. Eddy 

Martadinata atau lebih dikenal dengan 
sebutan R.E. Martadinata (lahir di 
Bandung, tanggal 29 Maret 1921, 
meninggal akibat kecelakaan pesawat 
di Riung Gunung, Jawa Barat, tanggal 
6 Oktober 1966 pada usia 45 tahun) 
adalah tokoh ALRI yang turut serta 
merintis kelahiran TNI AL. Ia adalah 
lulusan Sekolah Pelayaran Zeevaart 
School di Surabaya pada zaman 
penjajahan Belanda. Saat Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(PPKI) membentuk Badan Keamanan 
Rakyat (BKR) yang  disyahkan 
Presiden Soekarno pada tanggal 23 
Agustus 1945, dan selanjutnya disusul 
dengan kelahiran BKR Laut pada 
tanggal 10 September 1945.Di tanah 
Pasundan R.E. Martadinata juga turut 
membentuk BKR Laut Jawa Barat di 
bawah pimpinan Aruji Kartawinata. 
Dia pernah menjabat sebagai Kepala 
Staf Operasi pada Mabes ALRI di 
Yogyakarta, dan  sebagai Kepala Staf 
Komando Daerah Maritim Surabaya 
(KDMS). Kemudian menjabat sebagai 
Kepala Staf Angkatan Laut periode 
tahun 1959-1966 menggantikan R. 
Subiyakto.

PaHLaWaN NasiONaL 
dari tNi aNGKataN LaUt

Laksamana Muda
Yos Soedarso

Sersan Usman2 3

RI Macan Tutul

Laksamana Muda Josaphat Soedarso atau 
lebih dikenal dengan nama Jos Soedarso (lahir di 

Salatiga, Jawa Tengah, tanggal 24 November 1925  
meninggal di Laut Aru, tanggal 15 Januari 1962 pada 

usia 36 tahun) adalah seorang pahlawan nasional 
yang gugur di medan tugas, tepatnya di atas KRI 

Macan Tutul dalam Pertempuran Laut Aru pada masa 
perjuangan Trikora untuk membebaskan Irian Barat 
dari tangan Belanda. Kecintaan dan kepeduliannya 

yang besar terhadap keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia telah dibuktikannya sampai 

titik darah penghabisan. Jos Soedarso telah gugur 
secara terhormat sebagai kusuma bangsa dalam 
sebuah pertempuran laut yang tidak seimbang. 

Pengorbanannya yang besar telah menjadi 
momentum pembakar semangat perjuangan bangsa 

Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat ke 
pangkuan Ibu Pertiwi.

Sersan 
Usman Djanatin 
bin H. Ali Hasan 
(lahir di Dukuh 
Tawangsari, 
Desa Jatisaba, 
Keca-matan 
Purbalingga, 

Kabupaten Purba-lingga, Jawa 
Tengah, tanggal 18 Maret 1943, 
meninggal di Singapura tanggal 
17 Oktober 1968 pada usia 25 
tahun) adalah salah satu dari dua 
anggota Korps Komando Angkatan 
Laut (KKO AL) atau Korps Marinir 
yang ditangkap di Singapura 
bersama Kopral Harun saat 
terjadinya konfrontasi dengan 
Malaysia. Bersama dengan seorang 
anggota KKO AL lainnya bernama 
Harun, ia dihukum gantung oleh 
pemerintah Singapura pada bulan 
Oktober 1968 dengan tuduhan 
meledakkan gedung MacDonald 
House di pusat kota Singapura 
pada tanggal 10 Maret 1965. 
Usman Djanatin adalah prajurit 
sejati yang gugur sebagai martir 
dalam rangka membela bangsa 
dan negara, serta dimakamkan 
di Taman Makam Pahlawan (TMP)  
Kalibata, Jakarta.

Sersan Usman
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Kopral Harun Said (lahir 
di Bawean, Kabupaten Gresik, 
Jawa Timur, tanggal 4 April 
1947 me-ninggal di Singapura 
tanggal  17 Oktober 1968 pada 
usia 21 tahun) adalah anggota 
KKO AL atau Korps Marinir, 
yang ditangkap bersama 
Usman Djanatin di Singapura 

pada saat terjadinya konfrontasi dengan 
Malaysia. Sebagaimana halnya Usman, Kopral 
Harun juga dihukum gantung oleh pemerintah 
Singapura pada Oktober 1968 dengan tuduhan 
meledakkan gedung MacDonald House di pusat 
kota Singapura pada tanggal 10 Maret 1965. 
Kopral Harun telah gugur sebagai pahlawan 
dalam rangka membela bangsa dan negara, 
serta dimakamkan di Taman Makam Pahlawan 
(TMP)  Kalibata, Jakarta.

Kopral Harun

Kopral harun Laksamana Muda
John Lie4 5

Laksamana 
Muda TNI Jahja 
Daniel Dharma 
atau lebih dikenal 
sebagai John Lie 
(lahir di Manado, 
Sulawesi Utara, 
tanggal 9 Maret 1911, 

meninggal tanggal 27 Agustus 1988 
pada usia 77 tahun) adalah salah 
seorang perwira tinggi TNI AL  dari 
etnis Tionghoa. Awalnya bekerja 
sebagai mualim kapal pelayaran niaga 
milik Belanda KPM lalu bergabung 
dengan Kesatuan Rakyat Indonesia 
Sulawesi (KRIS) sebelum akhirnya 
diterima di Angkatan Laut RI. Pada 
masa Perang Kemerdekaan RI, John 
Lie secara rutin melakukan operasi 
menembus blokade Belanda dengan 

John Lie

Kapal The 
Outlaw yang 
digunakan oleh 
Mayor Laut John 
Lie menerobos 
blokade laut 
Belanda di pe 
rairan Selat 
Malaka pada 
masa perang 
Kemerdekaan.

membawa hasil bumi ke Singapura 
untuk dibarter dengan senjata 
sebagai sarana perjuangan melawan 
Belanda. Untuk keperluan operasi ini, 
John Lie memiliki kapal cepat kecil 
yang legendaris bernama The Outlaw. 
Kemudian di Port Swettenham 
Malaya, John Lie juga mendirikan 
naval base yang menyuplai bahan 
bakar, makanan, senjata, dan 
keperluan lain bagi perjuangan 
mempertahankan kemerdekaan 
Indonesia. Ia mengakhiri 
pengabdiannya di TNI Angkatan Laut 
pada bulan Desember 1966 dengan 
pangkat terakhir Laksamana Muda 
dan meninggal dunia pada tanggal 
27 Agustus 1988 serta dimakamkan 
di Taman Makam Pahlawan Kalibata, 
Jakarta.

Mayor Laut John Lie bersama anak buah kapalnya.

Mayor Laut John Lie bertemu Wakil Presiden RI 
Mohammad Hatta.
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Berbagai Korps di TNI AL

KORPS PELAUT 

Pada  1948 para pejuang yang tergabung dalam Angkatan Laut 
Republik Indonesia (sebelumnya bernama TKR Laut) menamakan diri 
sebagai Corps Armada (CA) dan sebagai pasukan pendukung ALRI di 
darat tergabung dalam Corp Marinir (CM). 

Setelah masa kemerdekaan, anggota ALRI bekas pejuang masih 
tersebar di berbagai wilayah di Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan 
Kalimantan Selatan. Saat itu masih Perang Kemerdekaan sehingga 
ALRI harus siap menerima tugas dan tanggung jawab penjagaan 
keamanan Indonesia di lautan. 

Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut unsur yang paling 
pokok yang harus disiapkan adalah personil .

Selection Board yang dilaksanakan merupakan langkah 
yang tepat, karena  dalam membangun Angkatan Laut hanya 
dapat dicapai dengan personil yang terdidik dan terlatih sesuai 
kualifikasinya. Selection Board  telah memutuskan lima Korps awal 
yang terbentuk di Angkatan Laut yaitu :

- Korps Pelaut 

- Korps Mesin

- Korps Administrasi

- Korps Komando (cikal-bakal Korps Marinir)

- Korps Kesehatan.

Saat ini Korps Pelaut semakin besar, kuat dan profesional 
sesuai dengan slogan TNI AL. Hal ini dapat terjadi melalui 
serangkaian tempaan dari awal pendidikan dan latihan serta 
penugasan menjadikan prajurit Korps Pelaut TNI AL pengawak 
Alutisista dengan Sistem Senjata Armada Terpadu yang semakin 
disegani di dunia internasional. 

Ada istilah yang mengatakan “Tidak ada Pelaut yang tangguh 
bila hanya mengarungi lautan yang tenang”, ini menunjukkan bahwa 
Korps Pelaut adalah korps yang tangguh.

KORPS TEKNIK

Arti dan makna simbol Korps Teknik TNI AL

- Bola api, melambangkan semangat yang berkobar-kobar dari 
perwira Korps Teknik laksana api yang tak pernah padam, tiga 
buah lidah api melambangkan semangat Perwira Korps Teknik 
yang dijiwai Trisila TNI AL, dan warna merah melambangkan 
Perwira Korps Teknik berani mengambil keputusan yang 
berdasar pada kebenaran bertindak.

- Roda gigi bermata 11, melambangkan sinergitas antar 
pengawak sesuai mekanisme yang berkesinambungan 
dalam melaksanakan tugas, dan 11 buah gigi pada roda 
melambangkan 11 Azas Kepemimpinan TNI.

- Baling-baling berdaun lima, simbolisasi dari keikhlasan, 
kejujuran, kerukunan, keberanian, dan loyalitas. 

Visi dan Misi Korps Teknik TNI AL 
Mewujudkan Korps Teknik sebagai pengelola logistik yang 

profesional, modern, dan akuntabel guna mewujudkan pembinaan 
dukungan logistik dan pembinaan materiel TNI AL yang efektif dan 
efisien.

Misinya adalah menciptakan fungsi dukungan pemeliharaan, 
dukungan perbekalan, dukungan pangkalan, dan dukungan fasilitas 
perawatan personel yang optimal, mewujudkan pengelolaan 
pembinaan material yang optimal, menciptakan sistem manajemen 
logistik yang tepat sasaran, bermutu, berkualitas dan tepat 
waktu, mewujudkan akuntansi keuangan negara yang akuntabel, 
transparan, tepat waktu dan akurat.

Juga untuk mewujudkan dukungan logistik yang 
handal, terintegrasi, terotomatisasi, dan mudah diterapkan, 
menyempurnakan proses pembinaan dukungan logistic dan 
pembinaan material sesuai dengan kebutuhan operasi, dan 
melaksanakan pemberdayaan dan integrase seluruh sumber daya 
organisasi secara optimal. 

Perwira Korps Teknik TNI AL memiliki postur perwira matra 
laut yang berjiwa Sapta Marga, imajinatif, inovatif, adaptif dan 
tahan Uji. 

KORPS ELEKTRONIKA

Arti dan makna simbol Korps Elektronika TNI AL

- Petir, bermakna prajurit Korps Elektronika mampu berkarya 
dengan energi dan semangat yang tinggi serta mampu 
menjalankan tugas dengan cepat dan teliti.

- Roda gigi berporos tengah, bermakna prajurit Korps 
elektronika mempunyai pola pikir yang inovatif dan kreatif, 
tekun dan focus dalam berkarya sehingga menghasilkan 
kerya yang maksimal secara berkelanjutan.

Dengan demikian perwira Korps Elektronika adalah prajurit 
pejuang Sapta Marga yang digembleng sebagai perwira professional 
agar mampu menguasai aspek teknis, taktis, operasi dan strategis 
serta memiliki kesehatan dan kesamaptaan prajurit matra laut 
TNI, perwira Korps Elektronika harus responsif dan peka terhadap 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi inti Sistem 
Senjata  Armada Terpadu, dan perwira Korps Elektronika yang 
professional harus dapat menghayati, menguasai dan mengamankan 
baik ilmu pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki.

Keberhasilan suatu teknologi berbasis senjata dalam mencapai 
tujuan sangatlah ditentukan oleh berbagai faktor, salah satunya 
adalah kualitas SDM, karena pada hakekatnya SDM merupakan 
penggerak utama dinamika organisasi saat ini. 

Pencapaian tugas TNI AL dimana perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang terjadi dan dipengaruhi 
kemampuan tiap perwira yang mengawakinya, terutama 
kemampuan profesionalisme Korps Elektronika dalam melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya untuk selalu mendukung 
perkembangan teknologi TNI AL.  

Untuk mewujudkan SDM Korps Elektronika yang 
profesional sesuai bidang tugasnya di KRI/pendirat diperlukan 
pembinaan secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan 
melalui pendidikan dan latihan serta pemberian pengalaman 
penugasan yang sesuai dengan profesionalitasnya dengan tetap 
memperhatikan karier perwira itu.
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 Perwira Korps Elektronika TNI AL harus responsif terhadap 
perkembangan sistem senjata  TNI AL yaitu alut yang sangat peka 
terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
menjadi inti Sistem Senjata Armada Terpadu. Sebagai prajurit matra 
laut yang professional, perwira korps Elektronika TNI AL harus dapat 
menghayati, menguasai dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan 
keterampilan yang dimilikinya untuk kepentingan TNI AL. Perwira 
korps elektronika memiliki kemampuan dasar di bidang senjata, 
amunisi, komunikasi, informatika, listrik kontrol dan elektronika. 

Pada tahap lanjutan perwira korps elektronika dapat tetap 
menekuni bidang elektronika yang meliputi senjata, amunisi, sistem 
kendali senjata, komunikasi, listrik dan kontrol serta peralatan 
navigasi. 

Pada sisi lain, pada tahap lanjutan ini perwira Korps 
Elektronika juga dapat menekuni profesi lain disesuaikan dengan 
pendidikan, latihan dan kursus yang didapatkan atau disesuaikan 
dengan latar belakang penempatan jabatan yang dialami.

KORPS SUPLAI

Arti dan makna simbol Korps Suplai

- Baling-baling tiga daun, memiliki makna kemampuan untuk 
mendukung dan melancarkan tiga aspek pembinaan TNI AL 

yaitu operasi, personel, dan logistik. Makna lainnya adalah 
dinamisasi ketiga hal itu melalui pembinaan metode, program 
dan anggaran yang efektif dan efisien serta melaksanakan 
pembinaan terhadap perwira Korps Suplai yang memiliki 
kemampuan dasar teknis di bidang pembekalan, keuangan 
dan administrasi umum.

- Tali tros, memiliki makna sebagai berikut: Lingkaran 
(kebulatan tekad dan keterpaduan untuk melaksanakan 
fungsi dukungan dalam Sistem Senjata Armada Terpadu), 
Simpul (keterkaitan pada pedoman dan teguh serta konsisten 
terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku), 
dan Tali (bersifat ulet dan kenyal dalam melaksanakan tugas 
dan tanggung jawabnya).

Dengan demikian personel dan perwira Korps Suplai memiliki 
kemampuan untuk mendukung dan melancarkan tiga aspek 
pembinaan TNI AL yaitu operasional, personel dan logistik serta 
pendinamisasiannya melalui pembinaan metode, program dan 
anggaran yang efektif dan efissien serta keterpaduan dalam 
mendukung Sistem Senjata Armada Terpadu, dengan tetap teguh 
dan konsisten berpedoman pada ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku serta ulet dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya. 

Sebagaimana organ di dalam TNI AL, Korps Suplai memiliki 
sejarah yang bisa diringkas demikian sejak periode 1948 sampai 
2001, berbagai dinamika lapangan yang terjadi memberi pengaruh 
untuk membesarkan Korps Suplai sebagaimana terjadi saat ini. Hal 
ini jelas menumbuhkan motivasi dan kebanggaan korps bagi seluruh 
personelnya. 

Pada sisi lain sebagai upaya untuk memotivasi, meningkatkan 
profesionalisme, semangat kerja dan semangat juang, maka 
berdasarkan Surat Keputusan Kasal Nomor Skep/1334/Vlll/2001 
tanggal 20 Agustus 2001 dan Telegram Kasal Nomor 036/Spers/ 0108  
sebutan Korps Administrasi diubah menjadi Korps Suplai terhitung 
mulai 1 september 2001. 

KORPS MARINIR

Cikal-bakal Korps Marinir bermula pada 15 November 1945, 
saat nama Corps Mariniers tercantum dalam Pangkalan IV 
ALRI Tegal, Jawa Tengah. Tanggal itulah yang kemudian dijadikan 
sebagai hari lahir Korps Marinir TNI AL. 

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan 
No. A/565/1948 tertanggal 9 Oktober 1948 ditetapkan Korps 
Komando di dalam jajaran Angkatan Laut Republik Indonesia. Korps 
Komando Angkatan Laut (KKO AL) kembali menggunakan nama 
Korps Marinir sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan 
Laut No. Skep/1831/XI/1975 tertanggal 15 November 1975.

Korps Marinir pada periode Perang Kemerdekaan (1945-
1949) merupakan komponen terbesar dalam tubuh ALRI. Hal ini 
disebabkan situasi perjuangan bangsa yang mengharuskan lebih 
banyak mengadakan kegiatan-kegiatan dan tugas tugas operasi di 
darat dari pada di laut. 

Khusus untuk Corps Marinier (CM) yang terdapat di Pangkalan 
IV Tegal mempunyai tujuh batalion yang bermarkas di Tegal 
dengan komandan pertama Mayor Agoes Soebekti. Persenjataan 
dan perlengkapan yang semula bervariasi disempurnakan dengan 
senjata jenis Johnson dari FN buatan Belgia.  

Pada 1955-1959 KKO-AL mengalami perubahan dalam bidang 
organisasi. Terjadi kemajuan dalam pembinaan personil dan 
material pada periode ini, di antaranya melalui bidang pendidikan.

Pada 1975 terjadilah suatu peristiwa yang penting bagi korps 
pasukan pendarat TNI AL ini, saat nama Korps Komando Angkatan 
Laut yang telah digunakan sejak 1950 dikembalikan lagi menjadi 
Korps Marinir TNI AL sesuai dengan sejarah lahirnya Korps sejak 
tahun 1945. 

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Kasal No. Skep/1831/
XI/1975 tertanggal 14 Nopember 1975. Pada 1984 Korps Marinir 
kembali mengadakan reorganisasi kekuatan. Kekuatan yang dimiliki 
saat itu adalah 2 Brigade Infantri Korps Marinir, 1 Resimen Bantuan 
Tempur Korps Marinir, 1 Resimen Bantuan Administrasi Korps 
Marinir, 1 Komando Latihan Korps Marinir dan 2 Pangkalan Korps 
Marinir di Jakarta dan Surabaya. 

Sebelum era reformasi, kekuatan itu ditambah dengan 
masuknya satuan Detasemen Jala Mangkara dan RS TNI AL Marinir 
di Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Komando Pelaksana Korps 
Marinir TNI AL. 

Pada era reformasi (1998), kepala staf TNI AL mengeluarkan 
Surat Keputusan Nomor. Kep/08/III/2001 tertanggal 12 Maret 2001 
tentang likuidasi Brigade Infantri 1 Marinir, Brigade Infantri-2 
Marinir, Resimen Bantuan tempur Marinir, dan Resimen Bantuan 
Administrasi Marinir selanjutnya membentuk Pasukan Marinir 1 dan 
Brigade Marinir Berdiri Sendiri.
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Prajurit Marinir mendampingi anak-anak TK Islam Cikal Harapan merayakan kemenangan seusai 
perebutan wilayah NKRI saat belajar mengenal Marinir dalam program profesi anak di Kesatrian 

Marinir Cilandak, Jakarta. Kunjungan tersebut bertujuan untuk membentuk karakter anak-anak agar 
memiliki pengetahuan tentang TNI, khususnya Korps Marinir agar dikemudian hari mempunyai jiwa 

yang kuat dan mandiri serta mampu menjadi generasi penerus pembangunan bangsa. 
ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
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KORPS KESEhATAN

Arti dan makna simbol Korps Kesehatan TNI AL

Dua ular melilit tongkat merupakan simbol 
dunia kesehatan secara universal dan dukungan 
kesehatan bagi personel TNI AL oleh personel Korps 
Kesehatan TNI AL. 

 Dengan demikian, segenap personel Korps 
Kesehatan TNI AL senantiasa siap memberikan 
dukungan dan pelayanan kesehatan sesuai kaidah 
dan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan dalam 
rangka  menyukseskan tugas dan misi TNI AL.

Eksistensi dan peran Korps kesehatan TNI AL 
telah terwujud di tengah-tengah perjuangan ALRI 
dalam mempertahankan kemerdekaan sejak 1945. 
Hal ini ditandai pembentukan Bagian Kesehatan di 
setiap BKR Laut dan TKR Laut yang telah dibentuk di 
berbagai wilayah Indonesia. 

Para dokter dan perawat yang tergabung 
dalam jajaran kesehatan di satuan-satuan ALRI 
bekerja menangani prajurit yang terlukadi medan 
pertempuran dengan segala keterbatasan yang 

dimiliki. Mereka mengikuti pasukan-pasukan ALRI 
dalam melakukan perang gerilya dan dipindah dari 
tempat yang satu ke tempat yang lain.

Masa Perang Kemerdekaan (1945-1949) juga 
mencatat kegigihan perjuangan dan pengabdian 
personel kesehatan ALRI dalam berbagai peristiwa 
sejarah yang heroik. Jajaran kesehatan Angkatan 
Laut bahu-membahu mengevakuasi dan merawat 
korban pertempuran 10 November 1945 dari rumah 
sakit Karang Menjangan ke Malang, Jawa Timur, di 
bawah desingan peluru dan amunisi pasukan Inggris. 

Pada 1946 para personel kesehatan ALRI 
berhasil memasukkan obat-obatan dari Singapura 
ke Pelabuhan Tegal di tengah blokade laut Belanda 
yang ketat. Di tengah masa yang sulit itu, anggota 
Bagian Kesehatan ALRI berhasil mendirikan rumah 
sakit darurat di salah satu bekas pabrik di Blitar 
yang kemudian dinamakan RSAL Mardi Juwono.

Berdasarkan Surat Keputusan  Menteri 
Pertahanan RI Nomor: A/565/1948 tertanggal 
9 Oktober 1948  ditetapkan Korps Kesehatan 
bersama dengan Korps Pelaut, Korps Mesin, Korps 
Administrasi dan Korps Komando dalam pengawakan 
organisasi Angkatan Laut serta menetapkan struktur 
organisasi dalam struktur organisasi ALRI. Tanggal 
penetapan surat keputusan itu kemudian ditetapkan 
sebagai Hari Kesehatan TNI AL.

Kadiskesal selaku Direktur Latihan Laksamana Pertama TNI drg Nora Lelyana 
(keenam kiri) didampingi Karumkital dr. Ramelan selaku Wadirlat Laksamana 
Pertama TNI dr Nalendra D.I (ketiga kanan) melaksanakan gladi posko Latihan 
Kesehatan Terpadu (Latkesdu) TNI AL di Kodiklatal, Bumimoro, Surabaya, Jawa 
Timur.  ANTARA FOTO

Kapal Rumah Sakit TNI AL KRI Dr Suharso 990.

Tradisi Penyematan Brevet Hiperbarik pada Hari Kesehatan TNI AL dari 
Kadiskesal kepada pejabat yang berjasa terhadap pengembangan Kesehatan 
hiperbarik



5958

KORPS KhUSUS

Arti dan makna simbol Korps Teknik TNI AL

- Kemudi, mengandung makna arah tugas yang diemban TNI 
AL. Lingkaran kemudi menunjukkan bahwa Korps Khusus 
memberikan dukungan kepada semua korps yang lain. Jari-
jari dari delapan buah melambangkan arah mata angin.

- Obor, bermakna memberikan cahaya penerangan 
melambangkan pendukung/penunjang untuk terlaksananya 
pelaksanaan tugas TNI AL itu. Lidah api obor sebanyak tiga 
buah melambangkan Trisila TNI AL yang harus dijunjung 
tinggi di dalam melaksanakan tugas.

Dengan demikian makna keseluruhan dari gambar korps 
khusus berdasarkan peranan dan fungsinya adalah korps penunjang 
atau pendukung dari fungsi korps yang lain, artinya korps ini ada 
di setiap bidang penugasan baik di satuan operasi, staf, lembaga 
pendidikan, penelitian dan pengembangan ataupun penugasan 
lainnya di luar kedinasan TNI AL.

Dengan demikian, perwira Korps Khusus TNI AL adalah 
prajurit pejuang Sapta Marga yang memilki tingkat kesehatan dan 
kesamaptaan prajurit matra laut yang digembleng sebagai perwira 
yang profesional agar mampu memilki, menguasai dan memahami 
ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai lambang Korps Khusus 
disiplin ilmu yang dimilikinya. 

Perwira Korps Khusus TNI AL harus mampu mengemban 
tugas yang dibebankan kepadanya karena memilki menguasai dan 
memahami ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan disiplin 
ilmu dan profesi masing-masing.

Perwira Korps Khusus TNI AL yang secara teknis karena 
pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya, sehingga keberadaan 
perwira korps khusus ini diperlukan untuk mengisi spektrum 
penunjang pekerjaan dari korps-korps lain. Hal ini karena perwira 
korps khusus terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang dapat mengisi 
jabatan penugasan baik di dalam maupun di luar lingkungan TNI AL. 

Dalam penugasannya, perwira Korps Khusus TNI AL tersebar 
di berbagai profesi di lingkungan TNI AL, di antaranya pada bidang 
intelijen, penerangan, profesi hidrografi, profesi hukum, personel, 
profesi psikologi, profesi pendidikan, profesi surveyor/inspektor 
kelaikan, informasi dan pengolahan data, profesi penelitian, dan 
pemeliharaan fasilitas. 

Sebagaimana organ lain TNI AL, terdapat sejarah tersendiri 
tentang Korps Khusus TNI AL ini. Pada 10 Juni 1970 telah 
diterbitkan Surat Keputusan Kasal Nomor 5401.35 pada 1970 
tentang Susunan Korps Perwira Angkatan Laut. Surat Keputusan 
itu mencabut Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Laut Nomor 
5401.20 tertanggal 11 Agustus 1954. Di dalam Surat Keputusan 
Kasal Nomor 5401.35 Tahun 1970 antara lain memuat Korps Dinas 
Chusus disingkat “C”. Gambar tanda Korps Dinas Chusus tersebut 
terdapat dalam Lampiran II Surat Keputusan Kasal Nomor 5401.35 
tahun 1970 tanggal 10 Juni 1970.

 Pada tanggal 24 Desember 1992 telah diterbitkan Keputusan 
Kasal Nomor Skep/3720/XII/1992 tentang Peresmian pembentukan 
Organisasi Diskumal di lingkungan TNI Angkatan Laut.

 Pada tanggal 10 Juni 2003 telah diterbitkan Surat Keputusan 
Kasal Nomor Skep/947/VI/2003 tentang perubahan lambang 
Korps Khusus, perubahan tersebut dimaksudkan dalam rangka 
menajamkan fungsi Perwira Kops Khusus dalam melaksanakan tugas 
sesuai peranan dan fungsi pokoknya yang diemban serta untuk 
meningkatkan motivasi kerja dan kebanggaan.

 Perubahan Lambang Korps Khusus yang sebelumnya 
merupakan huruf depan dari Dinas Khusus (DC), saat ini 
digambarkan dalam bentuk “kemudi kapal dan obor”.

Makna keseluruhan dari gambar korps khusus berdasarkan 
peranan dan fungsinya adalah korps penunjang atau pendukung 
dari fungsi korps yang lain, artinya korps ini ada di setiap bidang 
penugasan baik di satuan operasi, staf, lembaga pendidikan, 
penelitian dan pengembangan ataupun penugasan lainnya di luar 
kedinasan TNI AL.

KORPS POLISI MILITER TNI AL

Arti dan makna Wijna Wira Widhayaka 

- Wijna, merupakan karakter dan kepribadian yang arif-
bijaksana dalam mengambil keputusan

- Wira, merupakan jiwa ksatria yang berani bertanggung 
jawab atas tindakan yang diambil

- Widhayaka, bermakna penegak hukum yang bertindak sesuai 
norma dan hukum yang berlaku

Dengan demikian, makna keseluruhan dari Wijna Wira 
Widhayaka adalah segala sikap dan perilaku personel Korps Polisi 
Militer TNI AL dalam menegakkan aturan sesuai dengan norma 
dan hukum, berkepribadian arif, bijaksana dalam mengambil 
keputusan, serta berjiwa ksatria dan bertanggung jawab atas 
segala tindakannya. 

Sejarah singkat Korps Polisi Militer TNI AL adalah sebagai 
begikut, setelah satu setengah bulan berdirinya Republik Indonesia 
berdiri, keadaan di dalam negeri bertambah gawat, terutama di 
Jakarta dan Surabaya. 

Pemerintah RI menyadari bahwa tanpa Angkatan Perang sukar 
untuk mempertahankan kemerdekaan. Maka pada 5 Oktober 1945, 
dengan Maklumat Presiden No. 2/X dibentuk Tentara Keamanan 
Rakyat (TKR).

Saat TKR dibentuk, Kepala Staf Umum TKR, Jenderal Oerip 
Soemardjo, memerintahkan untuk membentuk satuan Polisi Tentara 
bersamaan dengan pembentukan Resimen dan Divisi. Namun 
sebutan Polisi Tentara Laut mulai dipergunakan khususnya di 
Surabaya dikenal dengan nama Naval Police (NP). 

Pada perkembangannya TKR Laut berubah dan meningkat 
menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) Laut pada 24 Januari 
1946. Dalam rangka menjalankan tugas pokoknya untuk 
mengamankan laut dari ancaman dan gangguan maka pada 20 
Februari 1946, TRI Laut membentuk Pangkalan-pangkalan Angkatan 
Laut di setiap pelabuhan, dan di dalam struktur organisasinya 
terdapat Korps Polisi Tentara Laut.

Selanjutnya, setiap tanggal 20 Februari diperingati sebagai 
Hari Ulang Tahun Korps Polisi Militer TNI AL.

Dalam catatan bidang sejarah Pusat Polisi Militer TNI AL, 
adalah Kapten Markadi masuk dalam sederetan tokoh Polisi Tentara 
Laut pada era Perang Kemerdekaan (1945-1949). Beliau merupakan 
komandan Polisi Tentara Laut di Kesatuan TKR Laut Malang. 
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Cerita heroiknya berawal ketika beliau 
bersama pasukannya dari Jawa Timur 
menyeberangi Selat Bali dalam Operasi Lintas 
Laut Jawa-Bali dan Operasi Amfibi guna 
mengusir tantara Belanda yang menguasai Bali 
pada 1945. 

Pertempuran yang dilakoni pasukan 
Markadi sebagai pertempuran laut pertama di 
Indonesia. Selain nama Markadi terdapat pula 
tokoh tokoh penting pada jaman era perang 
kemerdekaan yang tergabung dalam Polisi 
Militer TNI AL, dan pada akhirnya menduduki 
jabatan penting di tubuh TNI dan Polri yaitu 
antara lain Kapten R Soebono (terakhir 
menjabat sebagai kepala staf TNI AL), Mayor 
Hoegeng Imam Santoso (terakhir menjabat 
sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, 
Kapten R Suhadi (terakhir menjabat sebagai 
komandan Korps Marinir TNI AL). 

Sejak masa Perang Kemerdekaan, masa 
konsolidasi sampai mengisi kemerdekaan, 
Polisi Militer TNI AL telah berubah nama dan 
bentuk organisasi sesuai keperluan pada 
masanya, yaitu bernama Polisi Tentara Laut, 
DP KKO-AL, DP-AL, dan akhirnya Polisi Militer 
TNI AL.

Atraksi Densus K9 bersama anjing pelacak, Qiu qiu Von Andres' menerkam 
seseorang yang diduga penjahat pada upaca peringatan HUT Polisi Militer 

Angkatan Laut (Pomal) di Dermaga Layang Mako Lantamal VI, Makassar, Sulsel. 
ANTARA FOTO/Sahrul Manda Tikupadang
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Pengertian Tradisi TNI AL

Tradisi adalah seluruh kekayaan budaya bangsa yang dihasilkan 
oleh proses sejarah yang meliputi sistim nilai-nilai,  norma-norma, 
dan  tata  kehidupan yang mempunyai nilai luhur serta positif dan 
selalu akan tumbuh berkembang dari satu generasi ke generasi 
penerusnya sehinga menjadi landasan kehidupan bangsa masa kini 
serta memberikan pengaruh pada kehidupan bangsa dimasa yang 
akan datang.    

Tradisi  kehidupan di TNI AL memiliki sifat yang khas artinya 
berlaku atas norma-norma yang digali dari budaya dan cara hidup 
sehari-hari di kapal, hal ini sangat berbeda dengan kehidupan di 
darat. 

Deburan ombak dan badai kerap sekali mewarnai dan 
membentuk karakter yang khas bagi prajurit matra laut. Norma-
norma yang ada ini tidak saja berlaku khas di kalangan TNI AL saja, 
beberapa di antaranya  berlaku dan diakui secara Internasional.   
Sendi-sendi kehidupan prajurit TNI AL tidak terlepas dari doktrin 
dan tradisi terbaik Trisila TNI AL yang terdiri dari Disiplin, Hirarki 
dan Kehormatan Militer harus lebih mewarnai kehidupan yang 
khas bagi prajurit TNI AL. Oleh karena itu Trisila TNI AL merupakan 
tradisi utama TNI AL karena di dalamnya mengandung nilai-nilai 
tinggi (core values) yang sangat relevan dengan kedinasan dan 
kehidupan prajurit TNI AL.

Trisila TNI AL memberi jiwa dan roh bagi organisasi yang terus 
bergerak secara dinamis sesuai perkembangan jaman walau terus 
terjadi pergantian kepemimpinan. Nilai-nilai luhur yang terkandung 
dalam Trisila TNI AL itu menyangkut tata kehidupan, baik dalam 

arti PENtiNG tradisi tNi aL

kedinasan maupun kehidupan bermasyarat yang bermakna dan 
memiliki falsafah sebagai berikut : 

- Sebagai sumber nilai-nilai luhur kehidupan. 

- Membentuk kesadaran moral, kepribadian, watak dan pola harga 
diri seseorang. 

- Memperlancar proses sosialisasi dalam kedinasan dan kehidupan 
sosial kemasyarakatan. 

- Membangun semangat juang, disiplin dan jiwa korsa. 

-  Merupakan tradisi utama TNI AL.

 Banyak pendapat tentang pengertian tradisi, namun pada buku 
ini lebih mengedepankan pengertian tradisi yang merupakan 
bagian dari tata kehidupan prajurit matra laut. 

Makna Tradisi TNI AL

Tradisi yang telah dicatat dalam berbagai bentuk buku-buku 
terdahulu senantiasa disesuaikan dengan perubahan yang ada 
tanpa meninggalkan makna yang terkandung di dalamnya. Tradisi 
kehidupan hakiki prajurit laut mencerminkan medan tugas yang 
memiliki kekhasan laut yang senantiasa dinamis, berubah sangat 
cepat dan memiliki tantangan yang tidak ringan. Pelestarian norma 
lama bangsa (budaya) atau tradisi adalah mempertahankan nilai 
seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan 
yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi  dan 
kondisi yang selalu berubah dan berkembang (Jacobus Ranjabar, 
2006). Jacobus Ranjabar adalah pengamat serta penulis  buku  
tentang sistem sosial budaya Indonesia. Mengacu dari pendapat 
itu maka tidaklah dipungkiri jika upaya pelestarian nilai tradisi 
yang ada dalam kehidupan para prajurit TNI AL dari masa ke masa 
akan senantiasa berkembang. Sumbangsih pemikiran dari kalangan  
senior atau sesepuh TNI AL (para pendahulu) akan terus bersinergi 

dengan semangat para penerus atau generasi muda saat ini. Hal 
itu menunjukkan organisasi TNI AL senantiasa bergerak mengarah 
pada kemajuan untuk menjadi organisasi yang memiliki kapabilitas. 
Kehidupan prajurit matra laut TNI selain bersifat kekhasan sebagai 
bangsa bahari yang berada dalam rangkaian negara kepulauan 
terbesar di dunia yaitu “Indonesia”, juga bersifat universal untuk 
memberikan kemudahan dalam bergaul sebagai upaya mengemban 
tugas diplomasi negara. Oleh karena itu, tradisi yang dikembangkan 
di lingkungan TNI AL bersumber dari adat dan budaya bangsa 
Indonesia serta tata kehidupan yang bersifat universal Angkatan 
Laut yang ada di dunia.

Arti Penting Tradisi Bagi Generasi Penerus TNI sebagai alat 
negara di bidang pertahanan memiliki tugas pokok sebagaimana 
diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 34/2004 tentang Tentara 
Nasional Indonesia, yaitu Menegakkan kedaulatan negara, 
mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap 
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan 
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok 
itu dilaksanakan dalam bentuk Operasi Militer Perang (OMP) dan 
Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam menjalankan tugas 
pokoknya, TNI memiliki komponen utama pertahanan yang salah 
satunya adalah TNI AL. Berbagai misi dan medan penugasan di 
dalam dan luar negeri, apakah itu OMP ataupun OMSP, telah 
melibatkan personel TNI AL dengan berbagai peralatan perang dan 
pendukungnya. Semua misi dan penugasan itu dapat diselesaikan 
secara baik dan memberi nama baik bagi institusi TNI AL, TNI, 
dan negara bangsa Indonesia di panggung internasional dan dalam 
negeri. Menjadi institusi TNI AL yang dicintai dan dibanggakan 
rakyat merupakan salah satu pencapaian penting yang menjadi 
tolok ukur, dan nilai-nilai tradisi bagi generasi kini dan mendatang 
menyumbang secara signifikan. TNI AL dalam membangun kekuatan 
dan kemampuannya bertumpu pada kualitas dan kuantitas sumber 
daya manusia (SDM) pengawaknya. SDM tersebut hendaknya selalu 

Konsultasi kepada Sesepuh / Senior TNI AL di Graha Jala BhaktiPenyerahan Buku Tradisi TNI Angkatan Laut dari Kadiswatpersal (Laksma TNI drg. R.A. Nora Lelyana, 
MHKes., FICD)  kepada Laksamana TNI (Purn) Tanto Kuswanto di Graha Jala Bhakti Jakarta Selatan.
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dibina sehingga memiliki karakter sebagai prajurit matra laut 
yang handal. Oleh karena itu, para prajurit senantiasa  dibina dan 
dibekali tentang tatanan kehidupan yang bersifat khas matra laut 
yang salah satunya dalam bentuk pembinaan  tradisi. TNI AL telah 
mencatat sejarah panjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas. 

Prajurit telah mengabdi kepada ibu pertiwi dengan optimal  
sehingga senantiasa tercatat dalam ukiran tinta  emas perjuangan. 
Keberhasilan itu secara langsung maupun tidak langsung sebagai 
upaya dari pembinaan para senior dalam bentuk pewarisan tradisi 
luhur yang dimiliki TNI AL. Prajurit TNI AL sampai dengan abad 
modern ini senantiasa menunjukkan karakter yang tangguh, 
disiplin dan menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan. Menjaga 
karakter menjadi pejuang matra laut sejati tidak semudah 
membalikkan telapak tangan, namun membutuhkan waktu yang 
sangat panjang. Penggalian nilai tradisi TNI AL membutuhkan waktu 
yang panjang tidak dalam satu atau dua tahun, akan tapi puluhan 
atau bahkan dari sebuah tradisi yang berumur ratusan tahun 
lalu. Tradisi yang merupakan pengejawantahan dari kehidupan 
luhur mampu mendukung dalam kehidupan di kedinasan maupun 
bersosialisasi dengan masyarakat. Para prajurit matra laut dalam 
bersosialisasi dengan masyarakat selalu mencerminkan perilaku 
budi pekerti wira utama dan menjunjung tinggi sifat tauladan 
Hree Dharma Shanti atau Malu untuk berbuat tercela. Banyak 
kalangan menyatakan bahwa melihat masa lalu adalah bagian dari 
berpikiran mundur. Pendapat tersebut dapat terbantahkan jika 
pandangan atau tinjauan masa lalu bertumpu pada budaya atau 
tradisi yang mencerminkan perilaku yang memiliki nilai-nilai yang 
luhur bagi kehidupan. Para prajurit TNI AL  tanpa dipungkiri pasti 
memiliki jiwa atau keinginan untuk senantiasa menjaga warisan 
suci para leluhur tersebut. Menjaga tradisi luhur termasuk dalam 
upaya meningkatkan disiplin untuk menjalankan segala aturan-
aturan yang ada. Oleh karena itu tradisi atau aturan-aturan yang 
berbentuk tatanan kehidupan prajurit matra laut merupakan 
fundamental atau pondasi penopang tetap tegaknya TNI Angkatan 
Laut. Pada sisi lain, sebagai organisasi yang bergaul dengan 

entitas global di tataran internasional, TNI AL juga terbuka untuk 
mengadopsi berbagai tradisi kemaritiman militer yang sesuai 
dengan nilai-nilai internal untuk diterapkan, dilestarikan, dan 
dikembangkan.

Arti Penting TRISILA TNI AL
 Trisila TNI AL yang dicetuskan Komodor Yos Sudarso (24 

November 1925-15 Januari 1962) merupakan nilai-nilai kehidupan 
prajurit TNI AL yang khas, yang tidak dimiliki matra lain TNI. Bahwa 
Trisila adalah tradisi terbaik yang sangat penting untuk diterapkan 
dalam kehidupan prajurit TNI AL di KRI maupun di Pendirat. 

 Sebagai suatu pedoman karakter dan penjiwaan pada 
semangat korps TNI AL, Trisila TNI AL merupakan pengejawantahan 
nilai-nilai tradisi luhur di lingkungan TNI AL yang telah menjelma 
menjadi doktrin yang terinternalisasi dalam setiap nafas personel 
TNI AL.

 Cerminan prajurit TNI AL sangat terlihat dan mengena 
di dalam Trisila TNI AL itu, yang bila dijabarkan adalah sebagai 
berikut:

TRISILA TNI AL

DISIPLIN
- Disiplin pada hakekatnya:

- Memberikan penghormatan dengan ikhlas, bangga dan benar 
berdasarkan peraturan penghormatan.

- Menggunakan pakaian dinas secara rapi dan benar sesuai dengan 
peraturan pakaian dinas seragam TNI/TNI AL.

- Mengerjakan perintah dinas dengan penuh rasa tanggung jawab.

- Membina hubungan antara atasan dan bawahan dengan serasi dan 
saling mempercayai.

- Memegang teguh tujuan dalam melaksanakan tugas.

- Melaksanakan manajemen organisasi secara professional.

- Menerapkan keseimbangan, keterpaduan, keadilan dan kejujuran 
dalam setiap pengambilan keputusan.

KEhORMATAN MILITER
- Kehormatan Militer pada hakekatnya:

- Menghindari perbuatan yang memalukan diri sendiri, keluarga, 
korps dan Negara.

- Menempatkan diri sebagai teladan bagi lingkungan.

- Melakukan persaingan secara sehat dalam mengejar karier dengan 
cara meningkatkan jiwa kejuangan serta profesionalisme.

- Mempertinggi ketanggapan terhadap dinamika dan perkembangan 
lingkungan.

- Mencegah kebijaksanaan yang merugikan TNI AL pada khususnya 
dan TNI pada umumnya.

     

Dari penjelasan hakekat Trisila TNI AL di atas, terdapat 
implementasi karakter dan nilai luhur yang bisa diterapkan di 
pendirat berbasis kehidupan prajurit TNI AL di kapal-kapal perang 
atau KRI, di antaranya adalah:

- Disiplin: kesalahan satu orang akan menjadi masalah dan 
berakibat fatal bagi keseluruhan unit atau misi dan penugasan, 
sehingga  dibutuhkan disiplin, dimana semua personel tunduk pada 
peraturan yang berlaku. 

- Hierarki: ruangan kapal perang yang sempit dengan fasilitas 
terbatas, harus dibuat pembagian tingkatan/strata sesuai 
kepangkatan, tugas dan tanggung jawab.

- Kehormatan Militer: hormat kepada senior dan atasan, masuk 
lounge room berpakaian rapi sesuai norma berlaku. Jika ada 
personel yang melanggar maka hal itu sama saja dengan 
mempermalukan diri sendiri dan organisasi, tidak menjaga nama 
baik diri pribadi, organisasi, TNI AL, TNI, dan negara. 

hIRARKI
- Hierarki pada hakekatnya:

- Melaksanakan perintah dan mempertanggungjawabkan 
pelaksanaannya berdasarkan rantai komando.

- Menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 
simplifikasi dalam rangka efisiensi serta keefektifan.

- Menunaikan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 
masing-masing.
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>
Pemecahan rekor Muri penembak terbanyak.
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TNI AL dalam menjaga tradisinya senantiasa berkembang 
sesuai dengan dinamika yang ada. Dari beberapa kegiatan tradisi 
terdapat kelengkapan yang memiliki nilai luhur sebagai makna dari 
pusaka yang harus dijaga.

Pedang Kehormatan

Pemakaian pedang di lingkungan militer sebagai pedang 
kehormatan di berbagai negara di dunia mengalami masa jaya dan 
masa suram. 

Pada umumnya, sampai permulaan abad ke-XX semua 
perwira diberi pedang kehormatan. Tetapi setelah Perang Dunia I 
berakhir, maka banyak negara yang menghapus pemakaian pedang 
kehormatan bagi Angkatan Darat-nya. Sedangkan Angkatan Laut 
masih tetap mempertahankannya dan merupakan kelengkapan 
seragam PDU I dalam upacara-upacara resmi.

Hal ini dianggap sudah menjadi tradisi yang universal di 
dunia bahwa setiap perwira Angkatan Laut harus memiliki pedang 
kehormatan. Pemakaian pedang juga merupakan hal yang penting 
bagi pembinaan mental dan meneguhkan semangat korps.

Pemberian pedang kehormatan dapat memupuk kembali 
semangat korps. Fakta ini dapat kita lihat pada Angkatan Laut 
Amerika Serikat yang pernah meniadakan pedang kehormatan bagi 
Angkatan Laut mereka setelah Perang Dunia II. Ternyata semangat 
korps mereka berkurang, karena dalam keadaan damai daya 
pengikatnya tidak ada lagi. Maka, diputuskan pada 1954 untuk 
mengenakan kembali pedang kehormatan bagi perwira Angkatan 
Laut Amerika Serikat.

KELENGKaPaN tradisi tNi aL Sedikit surut ke masa lampau sebagai jejak sejarah bentuk 
dan pemakaian pedang di lingkungan Angkatan Laut. Bentuk 
pedang perwira Angkatan Laut di berbagai negara banyak diilhami 
dari bentuk pedang yang digunakan Angkatan Laut Konfederasi, 
yang dipergunakan sejak 1827 hingga Perang Sipil selesai terjadi 
(militaryheritage.com). Dari situ, beberapa Angkatan Laut negara-
negara Persemakmuran mulai mengadopsinya, yaitu Angkatan 
Laut Kerajaan Inggris, Angkatan Laut Kanada dan Angkatan Laut 
Australia.

Pedang untuk perwira dengan bentuk yang indah ini memiliki 
gaya Gothik dengan aksen-aksen yang mengingatkan pada masa-
masa pengabdian Admiral Lord Horatio Nelson (29 September 1758-
21 Oktober 1805), dengan hiasan kepala singa (lambang Kerajaan 
Inggris) pada komponen sabuknya. 

Pada masa-masa itu dan sebelumnya, pertempuran dan 
peperangan di laut masih berlangsung dalam jarak dekat di mana 
kanon-kanon memuntahkan pelurunya ke kapal-kapal perang musuh 
secara frontal dalam formasi-formasi tempur tertentu. 

Setelah fase perang kanon, jika keadaan mengharuskan untuk 
menuntaskan pertempuran atau menegaskan pendudukan kapal 
musuh, dilanjutkan dengan pertempuran jarak dekat antar personel 
yang terlibat. Di sinilah pedang memainkan peran penting sebagai 
salah satu senjata utama perwira; sehingga dipastikan bahwa setiap 
perwira Angkatan Laut pada masa-masa itu mahir mempergunakan 
pedang sebagai senjata pribadi yang mematikan.  

Adapun pedang kehormatan pada TNI AL telah menjadi tradisi 
sebagai milik dan kelengkapan seorang perwira sejak 1956. Setelah 
Indonesia merdeka banyak perwira --baik dari Angkatan Darat 
maupun dari Angkatan Laut-- yang mengenakan pedang peninggalan 
tentara Jepang atau PETA (Pembela Tanah Air, organisasi semi 
militer yang bermaterikan putra-putra bangsa yang dibentuk Jepang 
untuk kepentingan militer Jepang).

Setelah kedaulatan Indonesia diakui dan semua angkatan 
mulai disusun kembali, Angkatan Laut pun belum bisa memberikan 
pedang kehormatan kepada para perwiranya. Barulah pada 9 Juni 
1956, Kepala Staf TNI AL saat itu, Laksamana Muda R Subijakto, 

Penghormatan pedang pada saat upacara. Penghormatan pedang pada saat defile.
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menjadi kebanggaan seseorang bahwa ia telah diterima sebagai 
perwira TNI AL dan dapat berbakti kepada negara dan bangsa.

Pedang yang diberikan kepada para perwira TNI AL merupakan 
lambang kehormatan dan kebanggaan pribadi. Pedang ini, berstatus 
sebagai “pusaka” dan digunakan dalam upacara-upacara resmi 
serta parade-parade.

Pedang kehormatan ini juga telah dikaitkan sebagai suatu 
tradisi khas bagi TNI AL, yakni digunakan pada acara pernikahan 
perwira TNI AL, upacara Pedang Pura dan Wisuda Purna Wira bagi 
perwira tinggi TNI AL sebagai tradisi mengantar menuju masa purna 

bakti dengan diiringi melalui Gapura 
Pedang.

 Secara teknis-fisik, ada ciri-
ciri khusus pedang untuk perwira TNI AL, 
yaitu menyangkut bentuk, ukuran, riasan 
dan kelengkapan pedang, serta makna-
makna simbol yang terdapat pada pedang 
itu secara keseluruhan.

 Pedang perwira TNI AL terdiri 
atas bilah pedang yang terbagi menjadi 
bagian pegangan, pelindung tangan yang 
juga menjadi pembatas pegangan dengan 
bilah pedang, kemudian bagian utamanya 
yaitu bilah/mata pedang; lalu bagian 
sarung pedang, bagian ikat pinggang, dan 
bagian tali/ban gantungan. 

- Pegangan pedang. Pegangan pedang 
berbentuk kepala burung Garuda, bulu-
bulu belakang leher kepala garuda akan 
menutupi pegangan pedang, sedang lidah 
garuda yang menjulur akan dihubungkan 
dengan pelindung tangan.

- Pelindung tangan yang juga adalah 
pembatas pegangan dengan bilah 

pedang. Bagian ini berbentuk perisai, yang dilengkapi tali, pada 
perisai diberi ukiran timbul padi dan bunga kapas, serta jangkar 
bagian atas perisai dihubungkan dengan lidah Garuda, sedangkan 
bagian bawah dihubungkan dengan ekor ikan lumba-lumba. Bila 
pedang akan menembus badan lumba-lumba ditengah, sedangkan 
ekor lumba-lumba dihubungkan dengan bagian bawah perisai 
pelindung pedang.

- Bilah alias mata pedang. Bagian utama pedang ini berbentuk pipih 
dan mengecil bagian ujungnya, berukir hiasan jangkar padi, bunga 
kapas lambang TNI AL serta tulisan JALASVEVA JAYAMAHE.

- Sarung pedang dan ikat pinggang. Kedua bagian ini merupakan 
kelengkapan pedang. Adapun bentuk sarung pedang sesuai mata 
pedang, terbuat dari logam dilapisi kulit hitam, pada bagian 
bawah/ujung dihiasi dengan lukisan timbul cakar burung garuda 
dari kuningan.

 Sedangkan ikat pinggang terbuat dari kulit yang dibungkus kain 
laken warna hitam bergaris benang emas damn dilengkapi dengan 
kepala sabuk/timangan dari kuningan serta kaitan/cantolan untuk 
sarung pedang.

- Jumbai pedang. Ini merupakan bagian terpisah dari tubuh pedang 
dan sarungnya. Jumbai pedang terbuat dari untaian benang yang 
dipintal menjadi tali-tali hias bercorak dan berwarna keemasan 
serta merah. Jumbai pedang yang diikatkan di bagian kepala atau 
pegangan pedang menjadi pembeda pedang bagi perwira TNI AL 
dengan pedang serupa yang lain. 

 Pada pedang perwira TNI AL, terdapat lukisan atau ukiran 
pada bagian-bagian tertentu, yaitu pada: 

- Kepala Garuda, terdapat jambul dan jengger masing-masing terdiri 
dari tiga buah. Bulu leher dilukiskan dengan 45 lembar dalam 
sembilan syaf. Masing-masih syaf dari atas ke bawah terdiri dari 9, 
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lembar bulu.

- Pada leher atau pegangan, dibagi atau dibatasi tujuh lengkungan 
yang dibatasi dengan tali berbintal ke kanan. Pada bagian bawah 
leher yang berdempetan dengan punggung ikan lumba-lumba 
diberi lingkaran cincin sebanyak tiga buah.

- Pada pelindung pedang terdapat lukisan timbul terdiri dari tujuh 
padi, lima bunga kapas dan gambar jangkar.

- Pada bagian pembatas pegangan dan bilah pedang terdiri dari ikan 
lumba-lumba dengan tujuh garis ombak di kiri kanan.

- Pada bilah pedang dilukis/diukir gambar jangkar dengan motto 
JALESVEVA JAYAMAHE rangkaian tujuh belas buah padi dan delapan 
buah bunga kapas, lambang TNI AL, empat kapas dan lima padi.

Semua perlambang itu memiliki arti dan makna, mulai 
dari Trisila TNI AL, Pancasila, Sapta Marga, tanggal-bulan-tahun 
proklamasi kemerdekaan Indonesia, lambang kemegahan dan 
kekuatan, lambang persahabatan, hingga simbol kebaharian.

Secara umum pedang perwira TNI AL ukuran panjang 
keseluruhan 90 cm dengan bobot sekitar 1.250 gram. 

Dengan begitu, makna keseluruhan pedang perwira merupakan 
kehormatan besar bagi diri perwira TNI AL dan mencerminkan watak 
kekesatriaan maupun jiwa besar bagi pemiliknya.

Tanpa meninggalkan ke-Trisila-an TNI AL dan sebagai prajurit 
Sapta Marga yang telah dibekali dengan aza-azas kepemimpinan 
TNI, Selalu setia kepada Pancasila dan UUD 1945, yang telah 
diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Pedang yang diberikan kepada para perwira TNI AL merupakan 
lambang kehormatan dan kebanggaan pribadi. Pedang ini, berstatus 
sebagai pusaka dan digunakan dalam upacara-upacara resmi serta 
parade-parade.

Penggunaan pedang kehormatan selalu melekat denan Perwira 
TNI AL dalam upacara-upacara yang dilaksanakan/Hari Besar TNI AL, 
TNI dan Nasional bahkan menghadiri upacara internasional.

secara resmi memberikan pedang kehormatan kepada 20 perwira 
menengah Staf ALRI yang bertugas di Komando Daerah Maritim 
Djakarta. Adapun upacara penyerahan pedang kehormatan 
bertempat di halaman Kantor Kepala Staf TNI AL, di Jalan Gunung 
Sahari Nomor 67, Jakarta Pusat.

Sejak itu, merupakan suatu tradisi untuk memberikan pedang 
kepada seorang perwira yang menyelesaikan pendidikan pertama 
dan hingga sekarang masih tetap dilaksanakan. Meskipun tradisi 
ini belum cukup lama usianya dibandingkan dengan Angkatan Laut 
di luar negeri, tetapi telah berhasil membina semangat korps dan 
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Peluit
Pada zaman dahulu nenek moyang kita hidup berkelompok-

kelompok di tengah hutan. Kemudian kelompok ini hidup menetap 
dan tidak pindah-pindah lagi. Karena hidupnya telah menetap, 
maka didirikan kampung-kampung dengan rumah yang permanen. 
Jarak antara satu kampung dengan kampung lainnya sangat jauh 
dan susah ditempuh dengan jalan kaki.

Apabila suatu kampung akan menyampaikan suatu berita 
kepada kampung yang terdekat cukup dengan memanjat pohon 
yang tinggi lalu berteriak dengan melingkarkan kedua belah 
tangannya ke mulut  seperti pengeras suara agar suaranya dapat 
bertambah keras.

Suara yang keluar melalui mulut yang dilingkari kedua belah 
tangan dianggap kurang praktis. Oleh sebab itu cara menyampaikan 
berita dengan suitan saja yang dilakukan dengan tiupan satu 
tangan, sedangkan tangan yang satu lagi dipergunakan untuk 
memegang. Bagi mereka yang hidup dipedalaman mempergunakan 
tanduk dari ternaknya untuk menyampaikan suatu berita melalui 
tiupan tanduk tersebut. Sedangkan petani mempergunakan alat 
dari keong besar.

Demikianlah perkembangan alat komunikasi pada zaman 
dahulu sungguhpun alat tersebut masih sederhana sekali.

Asal mula peluit pelaut yang dipergunakan sekarang ini, 
siapakah orang yang menemukannya dan bagaimana bentuk pada 
permulaannya. Peluit itu sendiri sudah merupakan merupakan 
benda yang umum dan orang tidak mencatatnya lagi siapa 
penemunya. Tetapi dapat dipastikan bahwa peluit tidak  lebih tua 
usianya dari pada alat musik tiup seperti seruling. 

Dalam bahasa Inggris, peluit yang dikenal di lingkungan 
Angkatan Laut dinamakan boatswain whistle atau bossun whistle. 
Pada masa pelayaran masih dikuasai kapal-kapal layar tiang tinggi 
dan kapal-kapal bermesin uap, personel pengawak kapal masih 
berjumlah banyak sehingga organisasi di dalam kapal itu lebih 
besar ketimbang saat ini untuk ukuran kapal yang sama. 

Di sinilah para boatswain alias boastmen (bintara atau kopral 
senior) dalam mengendalikan anak buahnya sangat berperan. 
Dalam banyak kegiatan, mereka memberi perintah memakai 
peluit yang ditiup dengan nada dan tekanan nada tertentu. 
Pemakaian peluit itu semakin penting pada saat badai terjadi di 
mana frekuensi dan intensitas suara manusia bisa dibilang hilang 
tenggelam ditelan gemuruh badai. 

Pada umumnya yang dinamakan peluit itu adalah suatu benda 
kecil bila ditiupkan dapat mengeluarkan bunyi yang bernada tinggi. 
Peluit yang dipakai di lingkungan TNI AL tabungnya berbentuk kecil, 
panjang melengkung dan pangkalnya merupakan sebuah bola kecil 
serta berlubang diatasnya.

Ciri lain dari peluit ialah berukuran kecil dan mudah masuk 
saku baju. Dengan demikian maka peluit mudah dibawa serta siap 
setiap waktu. Selain ciri yang tersebut diatas peluit mempunyai 
ciri khas yang lain, yaitu semua peluit bernada tinggi, karena nada 
tinggi, pada umumnya dapat didengar dari jarak jauh serta dapat 
mengatasi suara gemuruh lainnya.

Pada mulanya di kapal-kapal dipakai sebuah terompet 
untuk membangunkan para awak kapal di pagi hari disamping 
dipergunakan untuk mengiringi penaikan bendera dan penurunan 
bendera. Pada perkembangan selanjutnya ternyata terompet tidak 
praktis, sehingga digantikan dengan peluit yang lebih efisien karena 
dapat mengatasi bunyi mesin kapal dan deburan ombak. 

Peluit dipergunakan seseorang yang berwenang dalam 
penjagaan untuk menarik perhatian dan juga untuk memberikan 
aba-aba kepada awak kapal, misalnya pemberian hormat kepada 
perwira-perwira menengah keatas dan untuk penaikan bendera. 

Penggunaan peluit ini terus berkembang, karena suara yang 
nyaring serta dapat digunakan untuk menandakan aktivitas tertentu 
di kapal. Hal ini ideal untuk kondisi laut yang penuh dengan suara 
gemuruh ombak dan gelombang. Bahkan, ketika mesin-mesin uap di 
kapal mulai menderu pun suara peluit ini masih digunakan sebagai 
patokan perintah yang diberikan oleh seorang mandor kapal yang 
bertanggung jawab saat pelaksanaan tugas saat itu. Setiap perintah 
memiliki kode suara peluit yang berbeda-beda dengan teknik 
pengaturan pitch-nya. 

Kebiasaan pemakaian peluit di kapal ini juga dilaksanakan di 
pendirian darat milik TNI AL. Segala upacara-upacara yang dilakukan 
di kapal juga  di terapkan di darat, sedangkan pelaksanaannya tidak 
berbeda dengan diatas kapal.

Penggunaan peluit adalah sebagai berikut:

- Penanda waktu kegiatan: bangun pagi, apel pagi/siang, penaikan/
penurunan bendera, minum kopi, cuci tangan, habis kerja, dan 
istirahat malam.

- Tanda pemberitahuan: ada perwira menengah/perwira tinggi dan 
komandan yang keluar atau masuk penjagaan, termasuk presiden/
raja/perdana menteri, atau pejabat setingkat menteri dan duta 
besar negara sahabat.

- Meminta perhatian: pengumuman, info kegiatan dan tenang.

- Memberi perintah: memanggil caraka, berkumpul dan peran.

Dalam rangka pembinaan jiwa korps TNI AL ada 10 jenis tiupan 
peluit yang wajib, yaitu:  

- Tiupan bangun pagi. 

- Tenang. 

- Bubar selesai kerja. 

- Teruskan. 

- Cuci tangan/kurang lima menit habis kerja.

- Habis kerja. 

- Memanggil dua orang pengerek bendera. 

- Bendera naik.

- Bendera turun. 

- Penghormatan perwira menengah dan perwira tinggi. 

Dalam meniup peluit sikap dan teknik memegang peluit sangat 
menentukan bunyi peluit.

Penggunaan peluit merupakan tradisi lama bagi TNI AL. Sebab 
itu, dapat dipertahankan penggunaannya yang telah menjadi 
ciri-ciri khas Angkatan Laut secara universal dalam kehidupan 
keseharian. 

Tiupan pluit penghormatan. Tiupan pluit isyarat berkumpul.
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Lonceng
 Pada zaman dahulu pelaut-pelaut Portugis, Spanyol, 

Inggris dan Belanda telah mengarungi lautan dengan kapal-kapal 
layarnya untuk mencari daerah-daerah di luar Eropa. Sebenarnya 
tujuan pertama adalah mencari tanah asal rempah-rempah yang 
sebelumnya mereka dapat dari pedagang-pedagang Arab dan 
Gujarat. Mereka berhasil juga dengan merintis pelayaran melalui 
Tanjung Harapan, diantaranya Vasco da Gama dll. Pelayaran 
mereka itu sangat berbahaya karena belum ada peta-peta laut 
seperti sekarang ini. Mereka itu merupakan pelopor dalam 
pelayaran jauh dari orang-orang Eropa. 

 Sudah barang tentu dalam pelayaran itu banyak rintangan-
rintangan yang berupa bajak laut. Komunikasi di dalam kapal itu 
sendiri masih dalam tingkatan sederhana, sehingga mereka mencari 
jalan untuk dapat memberi tahukan dengan cepat adanya bahaya. 
Suatu alat yang sangat berguna pada saat itu adalah lonceng, yang 
memberikan bunyi yang sangat nyaring sampai terdengar ke seluruh 
penjuru kapal.

 Dengan demikian maka para pelaut Eropa pada waktu itu 
telah melengkapi kapal layar mrereka dengan sebuah lonceng. 
Guna lonceng ialah untuk memberikan tanda bahaya kepada awak 
kapal dengan bermacam-macam code untuk setiap bahaya, yang 
harus diingat oleh setiap awak kapal, sehingga mereka dapat 
bertindak dengan cepat karena telah mengetahui tugas masing-
masing.

Mereka selalu memperhatikan bunyi lonceng tersebut 
yang kadang-kadang bunyi itu memberitahukan suatu perintah 
yang harus dipatuhi oleh semua awak kapal. Jika bunyi lonceng 
terdengar berbeda dari bunyi-bunyi biasanya, maka semua awak 
kapal akan bertanya-tanya dan langsung siap siaga menunggu 
perintah-perintah dari atasan. Dengan demikian, lonceng sangat 
mempengaruhi kehidupan di dalam kapal dan seakan-akan 
mencerminkan jiwa awak kapal itu.

Penggunaan lonceng tidak hanya di kapal tetapi juga di 
pendirat TNI AL. Penempatan lonceng di pendirat berada di pos 
jaga utama dengan aturan penggunaan sama dengan di kapal.

Tradisi pemukulan lonceng di lingkungan TNI AL dilaksanakan 
sampai sekarang, karena tidak hanya sebagai penunjuk waktu 
saja, tetapi juga sebagai penunjuk waktu jaga. Selain itu, dalam 
pemukulan lonceng juga memiliki kekhususan, yakni tidak akan 
melebihi delapan kali pukulan. 

Makna dari pukulan lonceng tidak boleh melebihi delapan kali 
adalah karena menurut mitos pelaut-pelaut jaman dahulu sudah 
melakukan perjanjian dengan dewa laut bahwa pukulan lonceng 
kapal tidak boleh 12 kali atau lebih, bila melebihi maka akan terjadi 
musibah besar di lautan, sehingga disepakati untuk pukulan lonceng 
hanya sampai delapan kali.

Lonceng kapal pada umumnya selalu dipelihara dengan baik 
digosok sampai mengkilap, karena ada anggapan bahwa bila lonceng 
kapal itu selalu dalam keadaan bersih dan mengkilap, niscaya 
disiplin awak kapal itu juga baik. Lonceng itu juga berfungsi sebagai 
petunjuk waktu dan sebagai petunjuk pergantian penjagaan. 
Penjagaan dilakukan selama empat jam dan kemudian diadakan 
pergantian.

Bunyi lonceng di TNI AL disesuaikan dengan pergantian 
penjagaan, karena lonceng pada TNI AL dipukul setiap setengah jam 
sampai pemukulan delapan kali. Kemudian di ulang kembali dan 
seterusnya. Bunyi lonceng delapan kali itu pada umumnya dapat 
didengar pada jam-jam 08.00-12.00-20.00-24.00 dan 04.00. 

Tetapi pada saat-saat tertentu, yaitu pada waktu istirahat, 
lonceng kadang-kadang tidak dibunyikan dan pertukaran penjagaan 
ini dilakukan juga pada waktu lonceng berbunyi delapan kali.

Bagi orang-orang yang sedang berdinas jaga akan mengetahui 
bila akan diganti oleh yang lain. Juga bagi mereka yang harus 
segera menggantikan penjagaan sudah dapat bersiap-siap bila 
mendengar pukulan lonceng tujuh kali. Bagi kapal yang sedang 
berlayar, maka tiap-tiap setengah jam pengawas anjungan harus 
melaporkan kesiapan penjagaan. Hal ini penting bagi perwira jaga 
untuk mengetahui apakah pengawasnya tertidur atau tidak.

Dengan demikian Pengadaan lonceng baik di kesatrian maupun 
di kapal ditambah lagi cara pemukulan pada TNI Angkatan Laut 
cukup unik dan tradisi ini perlu dipertahankan dalam rangka 
pengisian jiwa ketentraman dan raa santun di kalangan TNI 
Angkatan Laut.

Penggunaan lonceng di TNI AL adalah: penanda waktu, 
penanda peran bahaya dan darurat, penanda waktu makan (pada 
lonceng kecil).

bahwa pukulan lonceng kapal tidak 
boleh 12 kali atau lebih, bila melebihi 
maka akan terjadi musibah besar di 
lautan, sehingga disepakati untuk 
pukulan lonceng hanya sampai 
delapan kali.
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 Ular-ular perang adalah tanda dari Kapal Perang Republik 
Indonesia (KRI) ialah pada suatu tiang dikibarkan ular-ular perang 
yang berwarna merah putih, mendatar dan ujungnya terbelah dua. 
Ular-ular Perang yang dipasang di gafel KRI selama aktif sebagai 
kapal perang

 Ular-ular perang, bila diturunkan dari kapal Perang republik 
Indonesia, menandakan berakhirnya operasionalisasi KRI dalam 
melaksanakan pengabdian dan menjaga perairan Yurisdiksi 
Nasional.

Ular-Ular Perang

 Sang Saka Getih-Getah Samudra atau Sang saka Gula Kelapa 
adalah sebutan bagi bendera kerajaan majapahit, Bendera ini 
bercorak lima garis merah dan empat putih horizontal yang sama 
lebar, bermula dengan garis merah dan berakhir dengan garis 
merah yang melambangkan wilayah Nusantara dalam sumpah 
Amukti Palapa. Sampai sekarang bendera ini dikibarkan TNI AL di 
semua kapal perangnya atau KRI sebagai bendera maritim dengan 
nama panji “Ular-ular perang.” 
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Lencana Perang

Lencana Perang dikibarkan di haluan KRI yang 
berlabuh atau merapat di dermaga pada hari dan waktu 
sebagai berikut:

- Hari Besar Nasional/Hari TNI/Hari TNI AL/Hari Armada/
Hari bersejarah TNI AL dan hari Sabtu/Minggu.

- Pada waktu kapal melaksanakan Hias Puncak (Top 
Langgen/Dress Ship) dan atau Hias Penuh (Pavoiseren/
Full Dress Ship).

- Pada hari kapal dinyatakan sebagai kapal perang dan 
pada hari dikeluarkan dari dinas sebagai kapal perang.

- Selama ada kapal perang asing yang berlabuh 
disekitarnya yang mengibarkan lencana perangnya.

- Selama berlabuh di negara asing.

- Pada waktu pemeriksaan dari pejabat setingkat kepala 
staf TNI AL, menteri pertahanan, atau panglima TNI.

- Pada waktu mengadakan penghormatan penembakan.

- Pada waktu ada pengambilan sumpah wisuda perwira 
dan penganugerahan tanda-tanda jasa/imbalan 
tertinggi.

- Jika ada anak buahnya yang meninggal dan dalam 
keadaan berkabung.

- Pada waktu serah terima komandan KRI.
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Bendera Isyarat

Bendera isyarat adalah serangkaian 
bendera yang digunakan KRI  yang 
melambangkan arti atau mempunyai makna 
(kata) antara satu dengan lainnya. Selain untuk 
keperluan komunikasi, bendera isyarat juga 
penting untuk fungsi protokoler, di antaranya 
pada aktivitas penghiasan kapal.

 Secara umum ada dua jenis penghiasan 
kapal, yaitu:

- hias Puncak (Top Langgen/Dress Ship).   

 Dilaksanakan dengan pengibaran Sang 
Merah Putih di setiap tiang puncak kapal.
Apabila kapal itu mempunyai satu tiang, 
maka Sang Merah Putih dikibarkan di 
sebelah kanan dari bendera komando 
jabatan atau kepangkatan.

- hias Penuh (Pavoiseren/Full Dress Ship). 

 Dilaksanakan dengan mengibarkan bendera 
isyarat mulai dari tiang haluan kapal 
melewati puncak tiang agung kapal sampai 
ke tiang buritan dengan menggunakan tali 
rentang khusus. 

Waktu pelaksanaan Hias Penuh adalah:

- Hari Raya Nasional (17 Agustus, 5 Oktober, 
10 Nopember).

- Hari-hari besar TNI AL (15 Januari, 10 
September, 5 Desember).

- Pada waktu kunjungan presiden atau 
kepala negara asing.

- Pada waktu ikut merayakan hari raya 

nasional bangsa asing di wilayah negara 
itu.

- Kapal tersebut masuk dinas menjadi 
Kapal Perang Republik Indonesia.

- Pada waktu memberikan penghormatan 
dengan tembakan. 

- Untuk menghormati kapal perang asing 
yang sedang melaksanakan hias bendera 
dan berlabuh/bersandar berdekatan 
dengan kapal perang kita serta diikuti 
dengan pengibaran bendera kebangsaan 
kapal perang asing tersebut disebelah kiri 
Sang Merah Putih.

Teknis pengibaran Hias Penuh sebagai 
berikut:

- Bendera Isyarat Armada/NATO/Internasional 
dipasang berderet dengan susunan tiga 
bendera ukuran standar, satu  ukuran ular-ular  
dari tiang haluan kapal melalui tiang agung 
sampai ke tiang buritan kapal.

- Penempatan bendera-bendera diatur 
sedemikian rupa dan memperhatikan 
warna bendera sehingga dapat memberikan 
keindahan.

- Tali bendera Hias ditempatkan di bawah Sang 
Merah Putih (di andang-andang).

- Penaikan bendera hias dilaksanakan setelah 
upacara penaikan bendera Merah Putih di tiang 
buritan, bersamaan itu juga bendera Merah 
Putih dinaikkan ditiang gaffel dan Lencana 
Perang dinaikkan di tiang haluan.  

Bendera Pengganti

Bendera pengganti adalah bendera yang 
menunjukkan keberadaan komandan KRI/
pejabat tertinggi di Pendirat. Warna bendera 
pengganti adalah hitam putih.
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Vapoiseren / Full Dress Ship
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BENDERA SEIN IMG_0098

CAPTION DI JELASKAN TURUN 
NAIKNYA 
DIGANTI FOTO BENDERA SEIN 
TURUN (BENDERA SEIN DAN RAPATI 
IMG_7785)

Bendera Sein
 Pengibaran Bendera Preparatif dan 

Bendera Upen atau yang lebih popoler 
disebut Bendera Sein pada saat upacara 
penaikan/penurunan bendera Merah Putih 
(Contra Sein). 

 Dengan begitu, unsur-unsur kapal menjawab dengan 
mengibarkan bendera upen setengah tiang di tiang agung 
andang-andang kanan dan diikuti dengan penurunan bendera 
bendera komandan atau bendera perwira tinggi atau bendera 
Merah Putih di tiang gafel (upacara penaikan bendera Merah 
Putih). 

 Kemudian bintara utama meniup peluit panggilan penggerek 
bendera, di-frayen: Sein setengah...!

b. Bendera Preparatif dikibarkan naik penuh maka seluruh unsur 
menaikkan bendera upen naik penuh dan diikuti peluit dan 
frayen:  Sein penuh...!

c. Bendera Preparatif diturunkan maka seluruh unsur 
menurunkan bendera upen diikuti peluit dan frayen: Sein 
Turun...!

Bendera sein ini dinaikkan dengan aturan sebagai 
berikut:

- Pada saat upacara penaikan/penurunan bendera Merah 
Putih di pendirat atau kapal perang pada sendiri tidak 
perlu ada bendera contra sein tetapi cukup dengan 
suara frayen (pengumuman) dan isyarat bunyi peluit.

- Apabila upacara penaikan/penurunan bendera Merah Putih diikuti 
unsur-unsur kapal maka ketentuan contra sein sebagai berikut:

a. Bendera Preparatif dikibarkan lima menit sebelum upacara 
bendera dimulai dikibarkan setengah tiang diatas gedung 
markas komando atau apabila posisi kapal sandar di dermaga 
lebih dari dua kapal maka kapal tertua yang memimpin contra 
sein. 
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TRADISI YANG MENJADI WARISAN

“Mohon Izin”
Di dalam kehidupan prajurit TNI AL mempunyai jargon (bahasa 

khas) yang dipakai nyaris setiap hari bahkan setiap saat, sehingga 
jargon ini terpatri dalam memori setiap prajurit, bahkan setelah 
yang bersangkutan pensiun. 

Dan salah satu dari jargon ini yang bahkan tidak disadari oleh 
anggota TNI AL karena sudah taken for granted adalah salah satu 
ucapan yang boleh dibilang setiap hari masuk ke dalam telinga 
prajurit TNI AL dalam berbagai penugasan yaitu kata “mohon 
izin” yang tidak cuma menyiratkan makna leksikalnya, tetapi juga 
mengalami perluasan spektrum penggunaannya. 

Pemakaian jargon khas di lingkungan militer sebetulnya 
bukan barang baru, karena dalam praktik keseharian mereka 
dituntut untuk berbicara atau berkomunikasi secara lugas, 
jelas, singkat, dan tepat. Efisiensi dan efektivitas komunikasi 
menjadi kunci penting, karena --misalnya-- dalam kondisi perang 
yang sesungguhnya, tidak mungkin komunikasi berjalan secara 
berpanjang-panjang secara lisan atau tertulis. 

Sebagai misal adalah perkataan: permission to speak, Sir atau 
permission to ask, Maam, atau bisa juga request to ask, Sir… bagi 
personel militer negara-negara berbahasa Inggris saban dia harus 
memberi tanggapan kepada atasannya. 

Selain untuk menjelaskan maksud pernyataannya, apakah 
bertanya atau memberi tanggapan/jawaban, “permohonan” 
itu (permission to… request to…) menjadi suatu “adab” yang 
diperkenankan dalam tata pergaulan militer setempat. Pada 

tradisi KHas tNi aL

akhirnya, bentuk-bentuk pernyataan (dan pertanyaan) seperti ini 
menjadi baku dan kemudian berkembang menjadi tradisi khas di 
kalangan militer tertentu. 

Demikian juga halnya dengan di lingkungan TNI AL, dimana 
kata “mohon izin” sudah menjadi tradisi yang bermakna luas sekali 
karena bagi setiap prajurit yang melapor kepada atasan akan selalu 
diawali kata “mohon izin” dan di setiap kalimat yang diucapkannya 
tersisip kata “mohon izin” dalam berbagai keadaan dan keperluan. 

Hal ini menunjukkan bahwa prajurit TNI AL adalah prajurit 
yang loyal dan patuh kepada atasannya. Kata “mohon izin” 
mengalami perluasan perkembangan makna saat ini, prajurit TNI 
AL berbicara kepada pangkat yang lebih tinggi dan senior selalu 
mengucapkan “mohon izin” bahkan kepada masyarakat yang 
dianggap berpengaruh dan dihormati di lingkungannnya, yang 
akhirnya prajurit TNI AL dikenal di masyarakat sebagai prajurit yang 
sopan santun dalam berbicara dan tindakannya.

Kata “mohon izin” sempat menjadi bahan olok-olok dan 
menjadi bahan perundungan (bully) di lingkungan di luar TNI 
AL, karena dianggap sebagai kata yang terlalu berlebihan dalam 
berkomunikasi. Cukup sering juga terdengar balasan demikian 
sebagai bahan canda alias seloroh: “Izin berapa hari?”. 

Seiring perkembangan jaman, saat ini kata “mohon izin” malah 
digunakan meluas di lingkungan TNI bahkan masyarakat umum non 
militer karena dianggap sebagai kata yang sopan dan logis dalam 
meminta petunjuk ataupun laporan kepada atasan bahkan obrolan 
ringan kepada temanpun kadang tersisip kata “mohon izin”. 

Sebutan Pangkat Sebagai Panggilan 
 Kepangkatan di TNI AL adalah susunan sebutan dan 

keselarasan jenjang pangkat militer mulai dari tingkat yang 
tertinggi yaitu perwira, bintara, hingga yang terendah tamtama. 
Setiap prajurit diberikan pangkat sesuai dengan keabsahan 
wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan dalam 
organisasi kemiliteran di mana dia bernaung.

 Sebutan pangkat dalam panggilan di lingkungan TNI AL adalah 
tradisi yang harus terus digemakan karena mengandung makna 
penghormatan dan penghargaan kepada atasan ataupun bawahan 
yang dipanggil dengan sebutan pangkatnya.

 Sebutan pangkat sebagai “nama panggilan” menjadi 
kekhususan tersendiri di lingkungan TNI AL sungguhpun tercantum 
papan nama personel yang bersangkutan serta penanda pangkat 

dan jabatan (insignia). Salah satu yang khas TNI AL pada masa lalu 
adalah penyebutan atau pemanggilan perwira menengah berpangkat 
letnan colonel dengan sebutan Overstee, atau seorang laksamana 
(bintang satu hingga bintang empat) dengan panggilan Commodore. 
Kata-kata ini berasal dari bahasa Belanda yang sempat diadopsi 
dalam dinas resmi TNI AL.  

 Penyebutan pangkat kepada prajurit dalam kedinasan sehari-
hari merupakan perwujudan dari Trisila TNI AL dengan makna 
mendalam Disiplin, Hierarki, dan Kehormatan Militer. 

 Setiap prajurit TNI AL akan bangga dengan menyebut pangkat 
bila dipanggil atasan, senior, dan rekan kerjanya karena untuk 
mendapatkan pangkat tersebut para prajurit yang merupakan 
orang-orang pilihan menempuh pendidikan dengan keringat dan air 
mata. 
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Selesai pelaksanaan Hari Armada 
dilanjutkan dengan Dinas Hari Minggu.

Dinas hari Minggu
Dinas Hari Minggu bukanlah berarti berdinas pada hari Minggu. 

Dalam konteks tradisi TNI AL, Dinas Hari Minggu adalah hari libur 
yang diberikan pada hari kerja kepada prajurit TNI AL yang baru 
selesai melaksanakan dinas layar atau tugas operasi minimal satu 
bulan atau lebih. 

Meelopen pejabat lama dengan pejabat baru di KRI.   ANTARA FOTO

Meelopen di Pendirat.

Meelopen
Meelopen dalam bahasa Inggris artinya berjalan 

bersama, yang sampai sekarang diartikan sebagai “magang” 
atau orientasi jabatan yaitu bekerja bersama dengan orang 
yang sudah berpengalaman dalam pekerjaan tertentu untuk 
menyerap ilmu pengetahuan dan ketrampilannya. 

Istilah meelopen sangat kental didengar di lingkungan 
TNI AL ketika pejabat komandan atau pejabat staf akan 
melaksanakan serah terima jabatan. 

Meelopen berisi rangkaian kegiatan yang dilaksanakan 
secara bersama-sama oleh pejabat lama dan pejabat 
baru untuk mengetahui semua hal terkait dengan tugas, 
wewenang dann tanggung jawab jabatan yang diserahkan 
kepada pejabat baru maupun yangb akan diterimakan dari 
pejabat lama.

Kegiatan meelopen di kapal perang tentu berkaitan 
dengan semua departemen yang ada di bawahnya, termasuk 
di pendirat juga semua hal-hal penting yang berkaitan 
dengan tugas dan fungsi semua kewasgiatan staf yang ada di 
bawahnya. Meelopen biasa dihubungkan dengan memberikan 
ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta hal-hal yang 
berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan, 
yang sedang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. 

Tujuan dari meelopen ini agar organisasisi tersebut 
tetap dapat berjalan terus menerus tanpa berhenti meskipun 
dalam masa transisi pergantian jabatan. Tradisi Meelopen ini 
sudah ada sejak jaman kerajaan nusantara saat penjajahan 
Belanda. 

Pada jaman Perang Kemerdekaan dan perjuangan 
mempertahankan kemerdekaan yang diikuti BKR Laut/
TKR Laut dan TNI AL saat ini, meelopen ini sama dengan 
magang untuk bisa melaksanakan tugasnya. Dari masa 
ke masa, tradisi meelopen di lingkungan TNI AL sudah 
menjadi kebiasaan yang turun temurun dilaksanakan oleh 
pejabat yang akan menyerahkan jabatan maupun yang akan 
menerima jabatan.

Untuk di pendirat, dinas hari minggu diberikan kepada 
personel TNI AL setelah melaksanakan kegiatan khusus dan 
dinyatakan pimpinan yang tertinggi, misalnya setelah menjadi 
komponen upacara pada Hari TNI AL, Hari Armada, dan lain-lain. 
Istilah Dinas Hari Minggu hanya ada di lingkungan TNI AL.
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Tenue
 Tenue adalah istilah atau sebutan yang sudah populer di lingkungan TNI AL untuk 

sebutan seragam atau pakaian dinas. Istilah tenue adalah tradisi yang sudah mengakar 
di lingkungan TNI AL. Tenue dipergunakan untuk mengenali peran satuan dan pangkat 
seseorang yang bertugas di lingkungan TNI. 

Dalam perkembangannya, istilah tenue (yang berarti pakaian atau busana) bukan 
hanya mengacu pada pakaian dinas namun juga pada tema aktivitas dan jenis pakaian 
yang dipergunakan. Pada masyarakat umum atau sipil, lazim dikenal istilah dress 
code yang diutarakan pada undangan suatu acara, maka kata tenue dapat dimaknai 
demikian pada kehidupan militer, terkhusus TNI AL. Penerapannya dapat begini, tenue 
suatu acara yang diselenggarakan dan dihadiri personel TNI AL pada suatu kesempatan 
adalah tenue Pakaian Sipil Lengkap atau tenue olahraga, atau tenue bebas rapi. Jika 
demikian, maka hadirin diharapkan dapat mematuhi panduan itu.

Secara umum, tenue yang dipakai di TNI AL ada beberapa macam, yaitu:

- Pakaian Dinas Upacara (PDU), merupakan tenue yang dipakai pada upacara 
resmi dan saat ini PDU terdiri dari PDU I, PDU II, PDU III dan PDU IV.

- Pakaian Dinas Harian (PDH), tenue untuk dipakai sehari-hari di lingkungan 
pekerjaan dan di tempat umum.

- Pakaian Dinas Lapangan (PDL), tenue yang digunakan saat melakukan kegiatan 
lapangan. 

Tenue Poral (Pakaian olahraga Angkatan Laut) Tenue PDU (Pakaian Dinas Upacara)
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Blue Navy merupakan seragam khas sesuai kebiasan internasional yang biasa disebut Navy Service Dress 
Blue, sedangkan di Indonesia disebut Black Navy (Perpang TNI Nomor 11 tahun 2019 tentang seragam 
dinas TNI).

PDH Khusus.

Back Navy digunakan pada kegiatan kunjungan di Kementerian Pertahanan Amerika di Pentagon.

Selain dari itu di lingkungan TNI Angkatan Laut, berlaku tenue 
khas TNI Angkatan Laut yang berlaku internasional dan dikenakan 
pada kegiatan internasional yaitu:

- PDH Khusus digunakan untuk kegiatan harian pada saat dinas 
di luar negeri ataupun di dalam negeri pada kegiatan bersama 
dengan negara lain.

- Black Navy, digunakan pada kegiatan resmi pada saat 
kunjungan ke luar negeri. Black Navy adalah istilah khusus di TNI 
Angkatan Laut, angkatan laut internasional mengenal sebagai blue 
navy.
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untuk keperluan rekreasional memberi waktu dan ruang istirahat 
bagi personel. 

Suasana pada waktu minum kopi memang agak santai 
ketimbang dalam pertemuan formal kedinasan. Perwira senior dan 
perwira junior atau antara perwira atasan dan perwira bawahan 
bisa berbicara secara langsung dalam suasana yang berbeda. 
Pada forum inilah mereka boleh mengemukakan atau mengajukan 
kesulitan-kesulitan ataupun keluhan-keluhan baik yang menyangkut 
dinas maupun keluarga.

Namun begitu, tata krama kemiliteran khas TNI AL dan nilai-
nilai Trisila TNI AL tetap berlaku. 

Minum kopi di lingkungan TNI AL merupakan suatu aktivitas 
kedinasan yang dituangkan dalam Perintah Harian Sifat Tetap 
(PHST) sehingga harus dikerjakan walaupun mungkin situasinya 
agak berbeda dengan suatu rapat. 

 Secara populer minum kopi dikatakan sebagai suatu 
mekanisme untuk membangun komunikasi antara pimpinan 

Minum Kopi
Secara praktik, tradisi minum kopi bagi perwira, bintara, 

tamtama, dan ASN di lingkungan TNI AL sama dengan aktivitas 
minum kopi bagi masyarakat umum. Akan tetapi di lingkungan TNI 
AL minum kopi merupakan salah satu kegiatan sehari-hari yang 
harus dilaksanakan dan diikuti para perwira, bintara, tamtama, dan 
ASN; baik yang berada di darat maupun di kapal. 

Tempat yang disediakan untuk minum kopi adalah suatu 
tempat yang di lingkungan TNI AL dikenal dengan lounge room 
perwira alias officer’s lounge room. Sedangkan bagi bintara dan 
tamtama, tradisi minum kopi ini juga dilaksanakan di lounge 
room bintara dan tamtama. Di ruangan inilah para perwira suatu 
kesatuan berkumpul, bertemu muka dan dapat berbincang-
bincang baik mengenai pengalaman-pengalaman pribadi ataupun 
berhubungan dengan dinas. 

Secara kedinasan, tradisi minum kopi juga menjadi wahana 
komunikasi antara atasan dan bawahan atau sesama rekan selain 

dengan anak buahnya. Pada forum inilah dapat terjadi komunikasi 
kedinasan secara informal yang dapat menjadi suatu cara 
mengentaskan berbagai permasalahan secara baik.

 Selain itu waktu minum kopi dapat memperakrab hubungan 
antara sesama perwira dan atasannya. Bagi atasan, melalui minum 
kopi juga dapat secara langsung mengetahui situasi dan kondisi yang 
terjadi.

Pada masa lalu, waktu minum kopi ini dilaksanakan merupakan 
“saat” bagi kepala Departemen Mesin untuk menyampaikan laporan 
pagi harian tentang berbagai hal terkait mesin dan sistem propulsi 
kapal kepada komandan kapal. Pada masa kini, tradisi minum 
kopi tetap dilaksanakan dan meluas maknanya sebagaimana telah 
dijelaskan di atas.

 Pelaksanaan minum kopi di pendirat dan di kapal perang pada 
hakekatnya adalah selama setengah jam dan biasanya ditentukan 
juga oleh komandan masing-masing. 

 Di pendirat minum kopi dilaksanakan mulai pukul 10.00-10.30 
waktu setempat, sedangkan di kapal dimulai pukul 09.30-10.00 
ataupun pukul 10.00-10.30. 

 Kalau ada yang melebihi dari ketentuan selama setengah jam 
itu sebenarnya tergantung kepada kebijaksanaan komandan masing-
masing. Tetapi sesuai peraturan waktu minum kopi adalah tidak 
lebih dari setengah jam. 

 Dari uraian di atas maka dapatlah kita tarik kesimpulan 
bahwa minum kopi itu bukanlah sekedar forum dan arena 
memuaskan kegemaran akan cita-rasa kopi dan pengiringnya belaka 
namun sebenarnya jauh dari itu karena ada nilai manfaat pada 
waktu berkumpul. 

 Sebab pada waktu itulah kesempatan yang sangat baik 
untuk saling bertukar pikiran, mengadakan koordinasi maupun 
mencurahkan segala keresahan dan kesulitan baik yang menyangkut 
dinas maupun pribadi sehingga terjalin kerjasama yang serasi.

Tata Cara Makan
 Secara umum, tata cara makan di meja makan terbagi bagi 

tiga kalangan, yaitu perwira, bintara, dan tamtama. Hal ini juga 
masih dibedakan dalam keadaan pendidikan atau di luar pendidikan. 

 Makan bersama dan etika di meja makan merupakan hal 
penting yang diatur secara khusus dalam kehidupan setiap personel 
TNI AL, apakah saat dia berdinas di kapal perang ataupun pendirat. 

Adapun tata cara ringkas etika di meja makan itu adalah: 

- Untuk para perwira atau bintara juga siswa perwira dan 
bintara, mereka dilayani para pelayan (paay perwira atau 
paay bintara), lima menit sebelum makan, para perwira dan 
bintara telah siap dan duduk di tempatnya masing-masing. 
Selain itu, perwira/bintara tertua memimpin meja dan harus 
memberi aba-aba kesempatan berdoa. 

 Aba-aba diberikan dengan memukul gong sebagai tanda 
“tenang” untuk berdoa sesuai agama masin g-masing dengan 
satu kali pukulan gong. Selesai berdoa dan mulai makan 
dengan dua kali pukulan gong. Setelah selesai makan, 
diberikan tanda lagi.

 Untuk anggota yang terlambat, anggota itu diwajibkan 
minta izin perwira dan bintara tertua untuk menyusul makan 
bersama-sama. Pada waktu makan, harus teratur dan sopan. 

 Pada hari kerja, makan pagi/siang, berp akaian sesuai 
ketentuan pada hari itu, kecuali pada waktu makan sore dan 
hari minggu/libur berpakaian bebas, rapih dan bersepatu. 

 Bagi siswa calon Perwira/Bintara harus selalu berpakaian 
dinas. 

- Untuk Jaga Laut, waktu dan tata cara makan diatur 
komandan unsur masing-masing disesuaikan dengan tipe 

Kegiatan minum kopi di lounge room Bintara/Tamtama Kegiatan minum kopi di lounge room Perwira Kegiatan minum kopi sebagai sarana komunikasi informal 
antara komandan dengan anak buah
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Pemukulan lonceng sebagai awal doa bersama sebelum makan

unsur serta situasi serta selalu berpakaian dinas.

- Untuk para tamtama/siswa tamtama, makan disiapkan penanting dan 
diawasi oleh pengurus dalam. 

 Setengah jam sebelum waktu makan, pintu ruang makan harus ditutup dan 
tidak seorangpun diperbolehkan berada di dalam kecuali pengurus dalam, 
bingsis dan penanting. 

 10 menit sebelum waktu makan, penanting telah membagikan dan 
menyiapkan makanan menurut bagian masing-masing dan selanjutnya 
melaporkan kepada pengurus dalam atau bingsis. 

 Pengurus dalam meyakinkan segala sesuatu mengenai persiapan makan dan 
selanjutnya melaporkan kepada perwira jaga. 

 Melalui pengeras suara dan peluit diumumkan “Waktu makan”, dan pintu 
ruangan segera dibuka. 

 Setelah para tamtama atau siswa tamtama mendengar tanda “Waktu 
makan”, secara teratur masuk ke ruangan makan dan duduk di tempat 
masing-masing. 

 Pada waktu makan akan dimulai, Pengurus Dalam atau Bingsis memberi 
tanda dengan gong/peluit. 

 Tanda tenang untuk berdoa dengan tiupan peluit atau pukulan gong satu 
kali. 

 Tanda diteruskan selesai berdoa dan mulai makan dengan tiupan peluit 
atau pukulan gong dua kali. 

 Setelah makan selesai, diberikan tanda-tanda tenang lagi. Aturan umum 
berlaku untuk siswa tamtama, yaitu masuk ruang makan harus berpakaian 
dinas secara rapi dan bersih, pada hari Minggu atau hari libur bisa 
berpakaian bebas-rapi dan bersepatu 

- Penanting. Petugas penanting merupakan personel yang memiliki tugas 
penting dalam tradisi makan bersama di lingkungan TNI AL. 

 Mereka merupakan kelompok petugas yang ditunjuk anggota dengan 
pangkat terendah atau orang yang dipersamakan, dengan ketentuan adalah 
anggota dari bagiannya. 

 Di dalam Peraturan Dinas Dalam Khas TNI AL, penanting bertugas 
menyiapkan makanan, membersihkan ruang makan/alat makan dan 
bertanggung jawab atas kelengkapan peralatan ruangan makan.

Sejumlah Taruna makan bersama di ruang Hadiwinarso, Akademi Angkatan Laut (AAL), Bumimoro, 
Surabaya, Jawa Timur. ANTARA FOTO

<
Suasana makan bersama di KRI Banda Aceh.
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Penerimaan Perwira Remaja 
 Penerimaan Perwira Remaja di lingkungan TNI AL merupakan 

tradisi sebagai bentuk penyambutan kepada warga baru di 
Komando Utama TNI AL, dengan harapan para perwira remaja 
dapat mempunyai bekal mental dan sikap dalam menghadapi 
tantangan tugas yang semakin berat. 

Urutan kegiatan penerimaan perwira remaja adalah upacara 
dengan inspektur upacara panglima Komando Utama TNI AL dan 
dilanjutkan prosesi penyiraman air suci oleh panglima Komando 
Utama dan istrinya kepada seluruh perwira remaja.

Penyiraman air suci melambangkan keperkasaan yang 
menjadi modal dalam menegakkan kedaulatan di laut, sedangkan 
penyiraman air suci oleh istri panglima Komando Utama TNI AL 
melambangkan betapa besar perhatian dan kasih seorang Ibu dalam 
memberikan bekal dan doa restu. Rangkaian tradisi penerimaan 
perwira remaja selanjutnya adalah orientasi lingkungan dan 
pembekalan. 

Voor Den Boeg
Bintara dan tamtama adalah merupakan tulang punggung 

dan ujung tombak kesatuan yang memiliki peran penting dalam 
mengemban tugas. Dengan demikian kenaikan pangkat bagi mereka 
merupakan wujud pengakuan, kepercayaan dan penghargaan atas 
dedikasi, loyalitas dan prestasi atas pengabdian kepada organisasi, 
sehingga hal ini seorang prajurit harus mampu memperteguh 
komitmen dan tekad dalam meningkatkan kualitas pengabdian 
kepada organisasi.

Tradisi penghormatan untuk merayakan perubahan strata 
kepangkatan dari Kelasi menjadi Kopral dan pengukuhan Bama 
dikenal dengan istilah Voor Den Boeg. 

Secara umum Voor Den Boeg memiliki arti upacara berkumpul 
di haluan kapal yang dipimpin oleh Komandan dengan peserta 
upacara seluruh prajurit di KRI tersebut. Pada perkembangan 
selanjutnya upacara Voor Den Boeg tidak selalu dilaksanakan di 
haluan akan tetapi menyesuaikan keadaan di KRI.

Ladies First
Istilah Ladies First berasal dari Eropa yang merupakan 

istilah yang menggambarkan salah satu karakteristik dan tata 
krama masyarakat Barat. Bagi mereka, kemampuan seorang pria 
memperlakukan seorang wanita secara terhormat dan sepantasnya 
merupakan salah satu ukuran untuk mereka bisa dikatakan sebagai 
gentlemen. 

Secara praktik, misalnya adalah pada saat kita sedang 
melaksanakan antrian dan dibelakang kita ternyata ada seorang 
wanita maka sebagai laki-laki, sepatutnya memberi kesempatan 
kepada wanita itu untuk mendahului. Juga saat keluar dari 
kendaraan atau turun dari tangga kapal maka laki-laki berinisiatif 
turun dulu untuk kemudian memandu wanita yang bersama dia saat 
turun dari kendaraan atau tangga kapal itu. 

Semua kegiatan itu, yang bersifat mengutamakan pihak 
perempuan, mengamankan atau menjamin keamanan perempuan 
atau hal-hal yang berkaitan dengan menghargai dan mendahulukan 

perempuan pada semua hal terkait dengan kegiatan, perilaku dan 
karakteristiknya dinamakan Ladies First. 

Di dalam tata perilaku anggota TNI, hal seperti ini termaktub 
dalam Delapan Wajib TNI, salah satu tata perilaku personel militer 
di dalam lingkungannya sendiri dan lingkungan masyarakat umum.

Sedangkan di lingkungan TNI AL, Ladies First sudah menjadi 
tradisi yang baik dilaksanakan secara turun temurun dan diwariskan 
menjadi karakter prajurit TNI AL. Dalam etika perwira, Ladies 
First ini juga diwariskan kepada generasi penerus untuk menjadi 
kebiasaan yang baik dan mulia. 

Implementasi Ladies First ini sangat banyak untuk diterapkan 
dalam tata kehidupan prajurit TNI AL, baik di kantor, di masyarakat 
dan di lingkungan keluarga, sehingga tradisi ini patut untuk selelu 
diteruskan terutama saat di lembaga pendidikan. 

Yanus
Istilah yanus mengacu pada pengelompokan pembinaan cabang 

olahraga dan istilah khas ini hanya ada di TNI AL. Yanus berisi 
sekelompok orang atau atlet yang dibina dan dilatih dalam cabang 
olahraga tertentu dan diharapkan dapat berprestasi atau dapat 
menguasai cabang olahraga yang dimaksud. 

Di dalam suatu yanus terdapat perangkat berupa pelatih, 
atlet, sarana dan prasarana serta program pembinaan. Yanus tidak 
hanya membina salah satu cabang olahraga untuk meraih prestasi, 
namun juga menjadi bagian dari kelompok yang turut bertanggung 
jawab pencapaian sasaran yang diinginkan dengan kehadiran yanus. 

Hampir di semua Komando Utama TNI AL telah membentuk 
yanus-yanus olahraga, contohnya Yanus Bola Voli, Yanus Sepakbola, 
Yanus Menembak, Yanus Renang, Yanus Bulutangkis, Yanus Tenis 
Lapangan dan lain-lain. 
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Istilah yanus yang hanya dipergunakan di TNI AL ini diwariskan 
menjadi tradisi yang baik yang diikuti dan dilaksanakan banyak 
satuan kerja atau unit-unit kerja yang ada. 

Personel yang terlibat, yaitu penanggung jawab yanus, 
pelatih yanus, atlet yanus di masukkan ke dalam surat perintah 
yang ditandatangani panglima Komando Utama atau kepala satuan 
kerja. Tradisi yanus telah ada semenjak adanya BKR/TKR Laut saat 
Indonesia menjadi tuan rumah Asean Games IV/1962 pada waktu 
itu. 

Saat itu banyak hal yang harus dilaksanakan dalam yanus, 
sehingga menjadi literasi yang baik demi maju berkembangnya 
yanus masih-masing satuan. 

Yanus saat ini telah menjadi primadona bagi para prajurit 
yang memiliki kegemaran dan menggeluti cabang olahraga 
tertentu, sehingga akan berdampak positif bagi prestasi olahraga 
TNI AL.

Kauseri Agama 
Istilah kauseri sering didengar dan tercantum dalam membaca 

Perintah Harian Sifat Tetap atau jadwal kegiatan mingguan di 
satuan-satuan atau satuan kerja. 

Dalam praktiknya, biasanya sekali seminggu ada kegiatan 
keagamaan yang disebut kauseri agama yang merupakan kegiatan 
pembinaan agama di satuan-satuan. 

Apa sebenarnya arti dari kauseri agama? Kauseri memiliki 
arti dan makna yang sama dengan ceramah, yaitu segala kegiatan 
menyampaikan ilmu pengetahuan, hal-hal penting terkait dengan 
tata kehidupan kepada hadirin secara satu arah atau dua arah. 

Sedangkan agama memiliki makna atau arti dari ajaran 
atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan 
peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang 
berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta 
lingkungannya. 

Dengan demikian kauseri agama sama dengan ceramah agama. 
Istilah kauseri agama ini hanya ada di TNI AL yang merupakan 
tradisi khas yang berlaku turun temurun dan diikuti generasi 
penerus sebagai bagian dari Peraturan Harian Sifat Tetap. 

Istilah yang sama di institusi lain berlaku dengan nama 
ceramah agama atau jam agama. Kauseri agama di TNI AL mencadi 
tradisi yang baik dan sangat bermanfaat bagi prajurit matra laut 
TNI, karena tidak hanya menjadi penuntun atau norma-norma 
agama yang harus dianut. 

Namun juga menjadi bekal manusia di hari akhir nanti saat 
hisab diperhitungkan, kauseri agama telah menjadi tradisi khas 
TNI AL yang dilaksanakan dan diikuti secara turun temurun dari 
generasi ke generasi. Kauseri agama menghadirkan penceramah 
atau ahli agama atau ustadz di agama Islam, menghadirkan 
pendeta untuk agama Kristen dan lain-lain sesuai agama yang 
dianutnya.

Yanus olahraga air dan yanus panahan.
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 Penyerahan kemudi kapal dari mantan Kasal kepada Kasal 
adalah prosesi yang sudah menjadi tradisi di setiap pelaksanaan 
serah terima jabatan Kasal.

Makna dari prosesi tersebut adalah menyerahkan kemudi 
sebagai simbol melanjutkan kepemimpinan untuk menata dan 
membangun TNI AL yang lebih baik di masa mendatang. Harapan 
besar dari prajurit TNI AL bagi Kasal untuk membuat TNI AL ke 
depan, yaitu Besar, Kuat dan Profesional. 

Pejabat baru Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) 
Laksamana TNI Siwi Sukma Adji (kedua kiri) melakukan 

salam komando dengan pejabat lama Laksamana TNI 
Ade Supandi seusai dilantik oleh Presiden Joko Widodo 

di Istana Negara, Jakarta. Laksamana TNI Siwi Sukma 
Adji dilantik menjadi KASAL menggantikan Laksamana 

TNI Ade Supandi yang memasuki masa pensiun.
ANTARA FOTO

Penyerahan Kemudi Kapal Dari Mantan KASAL kepada KASAL 
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Admiral Inspection  
Admiral Inspection merupakan bentuk pemantauan dan 

evaluasi sekaligus keberlanjutan program kerja dari pemimpin 
secara linier dan berkesinambungan. Oleh karena itu dalam 
estafet kepemimpinan TNI AL harus dipertanggung jawabkan 
dan diserahkan kepada generasi berikutnya dengan mengadakan 
pengecekan secara fisik maupun non fisik dalam suatu acara 
informal khas TNI AL. 

Pengecekan kesiapan operasional Komando Utama TNI AL 
dilaksanakan dengan melakukan inspeksi (Admiral Inspection) 
yang juga bisa dilaksanakan dalam rangka serah terima dari 
pejabat lama ke pejabat baru di markas komando sebagai bentuk 
perwujudan tradisi TNI AL sebelum penyerahan nota memorandum.

Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana 
Muda TNI Bambang Suwarto (kiri) didampingi calon penggantinya 
Laksamana Muda TNI Ade (kanan) melakukan Admiral Inspection 

(inspeksi armada tempur laut) dari atas KRI Warakas-816 di perairan 
sekitar Koarmatim Ujung Surabaya. Admiral Inspection merupakan 

salah satu tradisi di lingkungan TNI AL untuk memeriksa kesiapan unsur-
unsur Koarmatim untuk yang terakhir kalinya sebelum tongkat estafet 

kepemimpinan Koarmatim diserahterimakan. 
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
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TNI AL sebagai salah satu 
komponen TNI memerlukan 
peraturan-peraturan yang khas 
sesuai matranya. Hal ini disebabkan 
karena adanya kehidupan yang 
khas disamping adanya kaitan 
dengan kebiasaan Angkatan Laut 
Internasional. Untuk ini perlu 
adanya petunjuk khusus tentang 
dinas dalam di KRI dan pendirat TNI 
Angkatan Laut. 

Tatanan kehidupan yang khas 
didukung pula oleh adanya Trisila 
TNI AL yang terdiri dari Disiplin, 
Hierarki, dan Kehormatan Militer 
akan lebih mewarnai kehidupan khas 
bagi anggota TNI AL. Sila pertama 
disiplin merupakan kunci ikatan dan 
dasar dari kedua sila yang lainnya. 
Tanpa ada disiplin maka hierarkhi 
dan kehormatan militer tidak akan 
dapat terlaksana dengan baik. 

Penerapan makna Trisila TNI 
AL dalam satu kesatuan yang utuh 
saling mengisi satu dengan Iainnya 
dapat dilihat di rangkaian arti tiap 
silanya. Tingkat hierarkhi yang 
baik dan kehormatan militer yang 
diharapkan tidak akan tercapai 
tanpa didukung oleh disiplin pada 
sila pertama. Disiplin mempunyai 
arti bahwa anggota TNI AL karena 

kesadaran akan pengabdiannya 
mentaati segala peraturan dan tata 
tertib, terutama yang berlaku di 
lingkungan TNI AL.

Hierarkhi mengandung arti 
bahwa anggota TNI AL karena 
disiplin yang telah dimiliki 
melaksanakan tata urutan 
kepangkatan militer, dengan 
kesadarannya menempatkan 
dirinya sesuai dengan pangkat atau 
jabatannya. Dengan kehormatan 
militer dimaksudkan bahwa anggota 
TNI AL menjunjung tinggi nama baik 
matra maupun diri sendiri dengan 
selalu berpikir dan berbuat yang 
tidak tercela. 

Pada Bab ini Tradisi TNI AL 
berdasarkan Surat Keputusan Kepala 
Staf TNI AL Nomor Skep/1636/
XI/2006 tertanggal 9 November 
2006 tentang Peraturan Dinas 
Dalam Khas TNI AL  yang merupakan 
penyempurnaan dan pengembangan 
dari Buku Himpunan Peraturan 
Khas TNI AL tentang Dinas Dalam 
(Perbaikan-2) yang telah disesuaikan 
dengan situasi, kondisi TNI AL dan 
perkembangan teknologi modern 
serta tuntutan kebutuhan mutakhir 
yang berpengaruh kepada kehidupan 
kedinasan di KRI dan pendirat.

TRADISI YANG MENJADI PDD KhAS TNI ANGKATAN LAUT Upacara Penaikan dan Penurunan Bendera 

Upacara penaikan bendera merah putih di lingkungan TNI AL 
baik di kapal perang maupun di pendirat dilaksanakan pada pukul 
08.00 waktu setempat, sedangkan upacara penurunan bendera 
dilaksanakan pada pukul 18.00 saat matahari tenggelam.  Pada 
waktu upacara itu semua yang hadir memberi hormat dengan 
berdiri tegak dan pandangan menghadap bendera dan dilaksanakan 
dengan penuh hikmat dan perlahan.  Di kapal yang sedang berlayar 
penaikan bendera dan penurunan bendera dilaksanakan pada saat 
matahari terbit dan terbenam, bendera langsung dikibarkan di 
atas gafel tanpa upacara. Di kapal yang sedang bersandar, upacara 
penaikan bendera dan penurunan bendera dilaksanakan pada pukul 
08.00 dan 18.00 atau matahari terbenam di tiang buritan. 

Yang menjadi tradisi khas dalam upacara penaikan dan 
penurunan bendera adalah aba-aba sein (sein setengah, sein 

penuh, sein turun) yang mengandung arti:

 - Sein setengah (peluit sein setengah) yaitu persiapan dari 
pejabat dan kelengkapan upacara bendera dengan rangkaian 
pelaporan kesiapan yang ditandai dengan bendera sein dinaikkan 
setengah dari tiang gafel dan bendera pengganti diturunkan. 

- Sein penuh (peluit tenang) adalah tanda upacara bendera 
sudah siap yaitu satu menit sebelum upacara penaikan dan 
penurunan bendera yang ditandai dinaikkannya bendera sein penuh 
di tiang gafel. 

- Sein turun ditandai dengan diturunkannya bendera sein. 
Sesaat diisyaratkan sein turun tepat pukul 08.00 maka lonceng 
dipukul delapan kali, selanjutnya berturut-turut diberikan aba-
aba oleh perwira jaga “naikkan”, komandan regu memberikan 
aba-aba “gerak” dan bendera dinaikkan bersamaan dengan diiringi 
lagu Indonesia Raya atau tiup peluit. Kemudian bendera dinaikkan 
dengan diiringi lagu kebangsaan, Indonesia Raya, atau tiup peluit.   

Upacara Penaikan dan 
Penurunan Bendera
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  * Peran helikopter

  * Peran khusus kapal selam, terdiri dari Peran menyelam 
cepat, Peran berlayar dengan snorkel, Peran menyelam/
timbul, dan Peran duduk di dasar laut. 

  * Peran pemantaian (beaching). 

  * Peran lepas pantai. 

  * Peran layar (pada kapal layar tiang tinggi/kapal latih). 

- Peran Administratif atau Peran Harian, yaitu: 

  * Peran pemeriksaan alat-alat teknik dan senjata. 

  * Peran pemanduan. 

  * Peran naik/turun dok. 

  * Peran muka belakang. 

  * Peran Iambung dan parade. 

  * Peran tunda. 

  * Peran jangkar. 

  * Peran pelumasan. 

  * Peran pembersihan umum. 

- Peran Darurat, yaitu: 

  * Peran penyelamatan, yaitu Peran tabrakan, Peran 
kebakaran, Peran penghancuran, Peran peninggalan, Peran 
cuaca buruk, Peran kemudi darurat. 

  * Peran orang jatuh di laut. 

  * Peran Khusus, yaitu Peran penggelapan, Peran sekoci 
(sloepen role), dan Peran penutupan XYZ. 

Pada praktiknya, aktivitas harian di kapal juga diisi dengan 
pemeriksaan harian, pemutaran alat-alat teknik dan senjata 
dilaksanakan sesuai tugas/tanggung jawab masing-masing dan 
sesuai dengan daftar pemeriksaan. 

Sedangkan daftar pemeriksaan adalah tata kerja yang 
sistematik tentang berbagai hal sesuai jadwal waktu, untuk 
menjamin efesiensi pelaksanaan pemeriksaan. 

Dalam daftar peran harus disebut: tempat pos komando, 
catatan tentang ruangan, kamar, bagian kapal, kewajiban, jabatan 
para Perwira serta jabatan dan nomor para bintara dan tamtama 
serta penggantinya. 

Nama anak buah hanya dicantumkan dalam daftar peran 
tempur dan pada tabel nomor anggota (dengan pensil). Tugas/
kewajiban anak buah dalam pos tempurnya mengenai kekedapan 
kapal (penutupan XYZ) dan peran-peran bahaya Nubika, 
dicantumkan dalam peran tempur sebagai tugas tambahan. 

Semua daftar peran dimasukkan ke dalam buku peran kapal. 
Pada buku ini harus dilampirkan berbagai hal, meliput skema 
tempur kapal, PKU, PKUD, semua PK, PT ruangan-ruangan dan 
seluruh Komlek dalam kapal, hingga letak ruangan kedap gas, dan 
skema daerah degausing, desaktivikasi dan desinfektasi.

Dalam instruksi tempur harus dijelaskan secara mendalam 
beberapa hal kewajiban para bintara/tamtama selama peran 
tempur serta cara menggunakan, memperbaiki dan menyelamatkan 
alat-alat teknik dan senjata dalam pertempuran, dan kewajiban-
kewajiban selarna penyelaman darurat (kapal selam).

Juga kewajiban-kewajiban tentang kekedapan badan kapal, 
menjalankan DBA (Diesel Bawah Air), menjalankan stabilisasi 
menyelam, alarm ‘Nubika”, memberikan penolongan anggota yang 
Iuka dan kena akibat senjata “Nubika”. Semua tugas dan tanggung 
jawab tiap personel dicantumkan di dalam buku tempur masing-
masing. 

- Peran Pendirat, terdiri dari Peran kebakaran, Peran 
penindakan hura-hura, Peran sabotase, dan Peran banjir. 

<
Peran Parade roll. ANTARA FOTO

Peran di KRI
Peran adalah suatu sistem untuk membagi dan menempatkan 

ABK di pos-pos tempur dan tempat-tempat lain yang ditentukan 
untuk dapat menggunakan alat-alat teknik dan senjata secara 
efektif sesuai fungsinya dalam semua aksi yang dilaksanakan oleh 
kapal.

Semua tugas, kewajiban dan tanggung jawab anggota dalam 
melaksanakan segala jenis peran dicantumkan dalam Buku Induk 
Tempur Kapal dan Buku Tempur Anggota.

Secara umum, peran-peran di kapal dikelompokkan menjadi: 

- Peran operatif, terdiri dari: 

  * Peran Tempur. 

  * Peran Jaga Perang. 

  * Peran persiapan kapal berlayar dan bertempur. 

  * Peran tempur penyapuan dan pemburuan ranjau. 

  * Peran penerimaan/penurunan pasukan. 

  * Peran pertahanan/penggeledahan/pemeriksaan.

  * Peran bahaya Nubika. 

  * Peran pembekalan di laut. 

  * Peran bongkar/muat amunisi dan bahan bakar. 

  * Peran Lawan Sabotase Bawah Air. 
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Penempatan Penjagaan (Obseten) 

Penempatan penjagaan (Obseten) adalah laporan serah terima 
dan kesiapan penjagaan yang di dikerjakan pada pukul 20.00, yang 
dilaporkan dan diserahkan oleh Bintara Jaga Petang Hari (PTH) 
kepada Bintara Jaga Malam Hari (MH). 

Hal ini disaksikan Perwira Jaga, Kepala Dinas Jaga, Bintara 
Jaga Larut Malam (LM) dan isi laporan tentang keadaan dan 
kelengkapan fisik kesatrian dan kapal, sekoci dan kendaran, 
hukuman, pasien, anggota pesiar, hingga anggota dinas jaga.  

Akhir dari penempatan penjagaan adalah Perwira Jaga 
memberi perintah kepada Kurir Jaga: Pukul lonceng 8x” (tepat 
pukul 20.00). Pada pukulan lonceng yang ke delapan kali, maka 
Kepala Dinas, Bintara Jaga DH/MH/LM secara serentak memberi 
hormat dan dibalas Perwira Jaga, setelah itu balik kanan dan bubar 
jalan. 

 

Ronda Malam 
Ronda (patrol) adalah kegiatan memeriksa satuan kerja, 

lingkungan dan instalasi dari keadaan yang membahayakan dan 
peningkatan keamanan dengan berkeliling yang dikerjakan pada 
pukul 21.00 sampai dengan selesai (tidak lebih dari satu jam). 

Perangkat ronda adalah Perwira Jaga, Kepala Dinas, Kopral 
Jaga, Provos Jaga dan Kurir yang ditunjuk dari divisi jaga siap untuk 
mengikuti ronda malam. Perlengkapan yang dibawa adalah peluit 
yang dipegang oleh Kepala Dinas dan lampu senter (dahulu memakai 
lampu minyak/ceplik) dibawa oleh Kurir Jaga. Setiap beberapa 
langkah Kepala Dinas meniup peluit dan dilanjutkan oleh teriakan 
“Ronda” oleh Kurir Jaga.

Merplug 

Merplug merupakan istilah Angkatan Laut untuk kegiatan 
menerima atau melepas kapal perang di dermaga. Merplug 
dilaksanakan bagi KRI yang sedang melaksanakan kegiatan operasi. 
Kegiatan ini merupakan sebuah tradisi Angkatan Laut di seluruh 
dunia dan merupakan penghormatan bagi kapal.

Personel dari Pangkalan TNI Angkatan Laut melakukan merplug saat menerima datangnya kapal 
perang Jepang JS Suzutsuki di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tiga unit kapal perang milik 

Angkatan Laut Jepang, JS Kaga, JS Inazuma dan JS Suzutsuki singgah di perairan teluk Jakarta 
untuk mengikuti latihan bersama sejumlah angkatan laut dari beberapa negara Asia-Pasifik guna 

meningkatkan kapasitas strategis pasukan serta meningkatkan kerja sama antarnegara. 
ANTARA FOTO

Ronda Rakit
Pemeriksaan rakit-rakit, 

tali-tali dan senjata dilaksanakan 
pada waktu jaga laut oleh Bintara 
Utama, Pengurus Dalam dan Provos, 
setelah selesai melaksanakan 
pemeriksaan tersebut Bintara 
Utama, Pengurus Dalam dan Provos 
melaporkan kepada Perwira Jaga. 
Ronda Rakit bertujuan agar kondisi 
sarana, peralatan dan persenjataan 
di KRI aman saat berlayar. 

Laporan Bintara jaga kepada Perwira jaga pada apel penempatan penjagaan.

Pelaksanaan ronda malam.
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tetap bila hari kerja). Serah terima penjagaan bertujuan timbang 
terima tugas, wewenang dan tanggung jawab penjagaan dari 
divisi jaga lama kepada divisi jaga baru untuk mengetahui kondisi 
penjagaan dan keamanan lingkungan dengan dilengkapi dengan 
jurnal yang ditandatangani oleh kedua pihak, termasuk bila ada 
hal-hal khusus yang harus disampaikan.  

Jaga Kapal 
Jaga kapal adalah suatu penjagaan yang diatur berdasarkan 

pertimbangan keamanan kapal, efisiensi kerja dan kebutuhan 
operasi sehingga kapal setiap saat siap operasional. Jaga kapal ada 
dua macam: 

- Jaga laut. Pelaksanaan jaga dimulai dan diakhiri atas 
perintah komandan kapal, perubahan Divisi Jaga Darat menjadi 
Divisi Jaga Laut serta penunjukan Divisi Jaga atas perintah 
komandan Kapal. 

Divisi jaga bertugas selama 24 jam, mulai pukul 08.00 sampai 
dengan pukul 08.00 hari berikutnya. 

Divisi jaga baru menempati penjagaan paling Iambat 30 menit 
sebelum serah terima penjagaan, divisi jaga lama meninggalkan 
penjagaan paling cepat 30 menit setelah serah terima penjagaan. 

Untuk meringankan penjagaan, divisi jaga dibagi menjadi tiga 
kelompok penjagaan.

Pembagian waktu penjagaan pada jaga laut sebagai berikut: 

  * Jaga Larut malam (LM)   : 00.00–04.00 

  * Jaga Dini Hari (DH)    : 04.00–08.00 

  * Jaga Pagi Hari (PH)    : 08.00–12.00

  * Jaga Siang Hari (SH)    : 12.00–16.00 

  * Jaga Petang Hari Pertama (PTH 1)  : 16.00–18.00

  * Jaga Petang Hari Kedua (PTH 2)  : 18.00–20.00

 * Jaga Malam Hari  (MH)    : 20.00–24.00

- Jaga Darat. Perubahan divisijaga laut menjadi divisi jaga 
darat serta penunjukkan divisi jaga atas perintah komandan kapal. 

Divisi jaga bertugas selama24 jam, mulai pukul 08.00 sampai 
dengan 08.00 hari berikutnya. 

Divisi jaga baru menempati penjagaan paling lambat 30 menit 
sebelum serah terima penjagaan, divisi jaga lama meninggalkan 
penjagaan paling cepat 30 menit setelah serah terima penjagaan. 

Untuk meringankan penjagaan, divisi jaga dibagi menjadi tiga 
kelompok penjagaan. 

Pembagian waktu penjagaan pada jaga darat diatur dengan 
membentuk tiga kelompok penjagaan pada divisi jaga sebagai 
berikut: 

  * Jaga Pagi Hari dan Malam Hari,pukul 08.00-12.00 dan 20.00-
24.00. 

  * Jaga Siang Hari dan Larut Malam, pukul 12.00-16.00 dan 00.00 
- 04.00. 

  * Jaga Petang Hari dan Dini Hari, pada pukul 16.00-20.00 dan 
04.00-08.00. 

Apel Divisi Jaga 
Apel divisi jaga dilaksanakan dua kali dalam sehari (1 x 24 

jam) yaitu pukul 15.30 dan 19.00 (pada hari kerja) kemudian pukul 
07.30 dan 19.00 pada hari libur. 

Pengecekan anggota divisi jaga/perangkat penjagaan dan 
pembagian tugas/rol bahaya kebakaran serta kesiapan masing-
masing personel dalam melaksanakan tugas jaga yang merupakan 
tujuan dilaksanakannya apel divisi jaga. 

Secara filosofis, apel pagi memiliki tujuan utama mengetahui 
secara persis kesiapan personel dan peralatan dalam pelaksanaan 
suatu perintah, misi, atau operasi. Ini penting agar semua unsur 
dapat menjadi sangat siap untuk melaksanakan tugas yang 
diberikan.  

Konsignes 
Konsignes ialah peraturan/petunjuk yang dikeluarkan oleh 

pemimpin dan oleh karenanya harus dipatuhi/dilaksanakan oleh 
petugas jaga dengan penuh rasa tanggung jawab. 

Ada dua macam konsignes yaitu: 

- Konsignes Umum. Konsignes umum ialah konsignes yang 
dikeluarkan oleh Kasal, sehingga berlaku untuk seluruh jaga di 
seluruh jajaran TNI Angkatan Laut yang berada di kapal dan di 
pendirat. 

- Konsignes Khusus. Konsignes khusus ialah konsignes yang 
dikeluarkan oleh komandan kapal atau komandan pendirat 
setempat, disesuaikan dengan situasi serta kondisi setempat dan 
tidak bertentangan dengan konsignes umum.  

Serah terima/Pergantian Penjagaan 
Setiap hari bukul 07.30 waktu setempat diadakan pergantian 

penjagaan/divisi jaga lama kepada divisi jaga baru (anggota jaga 



115114

Parade Anjungan 
Parade Anjungan merupakan tradisi khas TNI AL yang 

hanya dilaksanakan oleh Prajurit TNI AL yang bertugas di 
KRI.  Kegiatan ini dilaksanakan saat kapal jaga laut  pada 
jam 09.00 setiap harinya kecuali hari libur.  Adapun pejabat 
yang hadir antara lain : Komandan, Palaksa, Perwira 
Jaga, Bintara Utama, Provost dan Bintara Kesehatan. 
Selama Parade Anjungan berlangsung, pengendalian kapal 
dilimpahkan kepada Kadepops.  

Pelaksanaan Parade Anjungan disesuaikan dengan 
keadaan kapal sebagaimana upacara bendera dimana 
Komandan menghadap ke Haluan kapal.  Parade Anjungan 
dimulai ditandai   dengan peniupan peluit tenang oleh 
Bama pada jam 09.00 selanjutnya urutan pelaksanaan 
laporan sama dengan pada waktu upacara penaikan 
bendera denagn tambahan Perwira Jaga melaporkan 
keadaan kapal selama penjagaannya dan Palaksa 
melaporkan keadaan umum kapal. 

Penghormatan
Penghormatan yang berlaku di lingkungan TNI AL 

antara lain: Penghormatan perorangan (bersenjata dan 
tidak bersenjata), penghormatan dengan tembakan/
meriam dan penghormatan antar kapal.

Seluruh anggota 
yang berada di 
anjungan dan geladak 
mengambil sikap 
sempurna ditempat 
pada saat terdengar 
peluit tenang sampai 
peluit teruskan.

>
Penghormatan lambung kanan.
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Perang yang mengadakan pelayaran ke Iuar negeri, agar hal-hal 
ini menjadikan perhatiannya. Jika negara yang didatangi itu ada 
perwakilan RI, hendaknya memberitahukan terlebih dahulu dapat 
tidaknya melaksanakan penghormatan dengan tembakan meriam. 

Penghormatan dengan tembakan meriam disampaikan 
kepada bendera Kebangsaan Asing, Presiden/Kepala Negara/
KepaIa Pemerintahan/WakiI Presidén, Para Pembesar Negara 
Sahabat yang berkunjung ke kapal perang RI. Kapal-kapal perang 
yang mengunjungi pelabuhan asing dimana terdapat benteng atau 
meriam untuk menghormat (Batterai Arteleri Penghormatan) atau 
kapal perang dari negara yang dikunjungi, maka Komandan kapal 
perang RI dapat melaksanakan penghormatan untuk Bendera 
Kebangsaan Negara yang dikunjungi tersebut. Jika Komandan 
KRI telah mendapatkan kepastian bahwa penghormatan itu akan 
dijawab, penghormatan diberikan dengan duapuluh satu kali 
tembakan. Bila suatu kapal perang tidak berlabuh, penghormatan 
diberikan setelah kapal masuk daerah pelabuhan dan mendapat 
kepastian bahwa penghormatan itu akan dijawab. Bila belum 
ada kepastian maka ia menunggu hingga dapat kepastian bahwa 
penghormatan akan dijawab atau tidak. Selama berada di 
pelabuhan asing yang tidak ada benteng atau meriam untuk 
penghormatan (Batterai Arteleri Penghormatan) akan tetapi pada 
waktu itu ada satu kapal atau lebih dari negara asing tersebut yang 
memasuki Pelabuhan itu, maka penghormatan diselenggarakan 
setelah ada persetujuan dari kedua komandan Kapalperang masing-
masing negara.

Penghormatan pada waktu Presiden datang dan meninggalkan 
kapal.

Jika Presiden datang atau meninggalkan kapal, maka beliau 
dijemput oleh Panglima Armada dan Komandan Kesatuan dijaga 
unsur. Komandan kapal di anak tangga bagian bawah (Dermaga). 
Jika tidak ada Panglima Armada atau Komandan kesatuan, beliau 

diterima dan diantar untuk menerima penghormatan dari barisan 
Jaga Kehormatan oleh Komandan kapal di valreep, Palaksa di 
bordes bagian bawah. Penjaga unsur ditunjuk empat Perwira yang 
berpangkat Lettu/Letda. 

Para Perwira Teras Kapal (Kepala Departemen) membuat 
kelompok barisan sendiri pada buritan kapal. Bila ada undangan 
sipil, mengambil tempat sesudah Perwira. Untuk barisan Bintara 
dan Tamtama, mengambil tempat pada Iambung kanan dan kiri 
kapal di haluan. Barisan Korsik dan jajar kehormatan ditempatkan 
sedemikan rupa, agar mudah untuk menerima Presiden. Semua 
barisan menghadap jurusan/lambung dimana Presiden akan 
datangatau pada saat meninggalkan kapal. 

Pada waktu Presiden menginjak anak tangga teratas, 
bendera hias dan bendera puncak diturunkan dan panji Presiden 
dinaikkan. Begitu bendera sampai di puncak tiang maka 
tembakan penghormatan Meriam peluru hampa dimulai. Jajar 
kehormatan “Hormat senjata dengan sangkur terhunus”, korps 
musik memukul gendang ropel dan seluruh anak buah kapal 
menyampaikanpenghormatan selama tembakan duapuluh satukali. 
Pada waktu Presiden meninggalkan kapal, seluruh anak buah kapal 
mengambil tempat sesuai peran parade dan menghadap ke arah 
valreep. Penglepasan Presiden dimulai dari jajar kehormatan, 
kemudian melalui valreep dan turun dari kapal. 

Penghormatan Kapal 

Salah satu bentuk etika dan pergaulan serta sebagai bentuk 
saling menghargai antar kapal perang maupun kapal selain kapal 
perang maka implementasinya dalam bentuk penghormatan antar 
kapal. Ada beberapa macam penghormatan antar kapal:  

- Penghormatan antar Kapal Perang. 

  Penghormatan pada waktu kapal perang berpapasan. 
Pada waktu dua kapal perang sedang berpapasan, penghormatan 
diselenggarakan oleh kedua kapal dengan hormat Iambung. 
Penghormatan disampaikan lebih dulu oleh kapal yang Komandannya 
lebih muda pangkatnya.Jika suatu kapal perang kembali dari 
pelayaran satu tahun atau lebih dan saling berpapasan maka 
selain dilaksanakan penghormatan lambung bersenjata juga 
diperdengarkan Lagu Kebangsaan bila ada korps musik. 

Penghormatan perorangan

Penghormatan khas TNI AL pada saat keluar masuk penjagaan 
di pendirat maupun kapal perang selain dengan mengangkat tangan 
juga untuk pamen dan pati disertai tiupan pluit dengan tambahan 
stut bagi perwira tinggi sesuai dengan strata kepangkatannya. 
Pelaksanaan penghormatan pada saat keluar masuk kapal perang 
dilaksanakan dengan berhenti sejenak mengambil sikap sempurna 
menghormat kepada bendera merah putih yang berkibar di buritan 
kapal. Apabila membawa senjata, posisi senjata depan senjata.

Penghormatan dengan tembakan meriam

Penghormatan Tembakan Meriam dengan peluru hampa 
diberikan oleh kapal-kapal yang sedikitnya mempunyai meriam 
kaliber 40 mm hingga 120 mm. Para Komandan Kapal Perang jika 
tidak dapat memberikan penghormatan tembakan hendaknya 
memberitahukan kepada yang bersangkutan, termasuk Kapal 

- Penghormatan antara Kapal perang RI dengan Kapal Perang 
Asing dilaksanakan dengan menurunkan bendera setengah tiang 
dan segera dinaikkan lagi. 

Penghormatan antar KRI dengan kapal perang asing
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Sejumlah Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) tingkat III angkatan LXIII 
melakukan penghormatan lambung kiri pada kapal perang Australia di 
lambung kiri KRI Banda Aceh-593 dalam peran meninggalkan Dermaga 
Royal Australian Navy Fleet Base East Four, Wooloomooloo, Sydney, 
Australia. ANTARA FOTO

- Penghormatan kapal perang dengan kapal selain kapal perang.  

  Kapal-kapal Perang Republik Indonesia dilarang menurunkan 
benderanya terlebih dahulu untuk menghormati kapai-kapal 
bukan kapal perang. Penghormatan disampaikan oleh kapal-kapal 
bukan kapal perang dengan menurunkan benderanya, dijawab 

dengan satu kali penurunan bendera setengah tiang dan segera 
dinaikkan lagi. Jawaban penghormatan dengan bendera umumnya 
dijawab oleh kapal Pemimpin atau dapat juga hanya dijawab kapal 
terdekat. Jika kapal tersebut tetap menurunkan benderanya pada 
waktu melalui penghormatan itu dijawab oleh masing-masing 
kapal. 

Jaga Unsur (Vaalreep)

 Penjaga unsur atau Jajar Kehormatan di TNI AL sering disebut 
valreep. Kata vaalreep berasal dari bahasa Belanda secara harfiah 
vaal berarti jatuh, reep artinya tali. 

 Kata vaalreep sebagai sebutan tali yang berada di tangga 
yang digunakan untuk naik turun kapal. Sebagian orang yang 
menyebutkan tangga kapal yang mempunyai anak tangga untuk naik 
turun dari darat ke kapal.

Untuk jenis tangga di kapal selain tangga utama atau tangga 
untuk naik turun, juga ada tangga Jacob’s, tangga sekoci, tangga 
anjungan, tangga kamar mesin dan tangga palka. Adapun jenis tali 
antara lain tros, spring, tali jiwa, tali tangga (vaalreep).

 Sedang yang dimaksud vaalreep atau Penjaga Unsur adalah 
orang yang berdiri berjajar untuk menerima  tamu. Tamu yang  mau 
naik  kapal bisa laki-laki, perempuan, anak-anak atau para pejabat 
yang pada umumnya sudah tua agar mendapat bantuan bila naik 
kapal. 

 Keadaan tangga kapal untuk naik turun selalu goyang kalau 
kena ombak, agar tamu tidak jatuh ditempatkan anak buah di 
kanan-kiri tangga.

 Vaalreep yang ada di kapal tujuan utama adalah untuk 
keselamatan tamu yang naik atau turun kapal. Ini merupakan 
kebudayaan apabila kita menerima tamu selalu menjemput tamu 
tersebut. Untuk di kapal sering diteriakkan vaalreep, maksudnya 
supaya ABK (Anak Buah Kapal) menjaga keselamatan tamu di 
tangga, sedang Komandan menerima di atas.

 Demikian pula kalau kita menerima kedatangan seorang tamu 
ke rumah kita tentu akan menyambut tamu tersebut di depan pintu 
masuk. Dan sebagian dari keluarga di Indonesia mengikuti tata cara 
Barat kalau ada tamu anaknya ikut menyambut dan diperkenalkan 
kepada tamu yang datang.
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 Lain halnya kalau tamu yang dimaksud di atas tadi datang 
ke suatu tempat dimana berlaku protokoler akan lain sifat dan 
bentuknya. Di sini benar-benar tata cara penerimaan tamu akan 
lebih mendetail sifatnya, baik pengaturan tempat duduknya 
maupun cara penyambutannya yang disesuaikan pula dengan 
kebiasaan yang berlaku. 

 Sering pula disambut dengan bentuk tarian tradisional sesuai 
adat istiadat setempat.

 Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat inipun 
berlaku pula di lingkungan TNI Angkatan Laut, hanya tatacara dan 
unsur pelaksanaannya yang berbeda. Tetapi keduanya mengandung 
pengertian dan maksud yang sama yaitu menghormati dan 
menghargai tamunya karena jabatannya mengharuskan diadakan 
penyambutan demikian. 

 Di lingkungan TNI AL kita jumpai apa yang disebut penjaga 
unsur. Barisan ini terdiri dari anggota-anggota TNI Angkatan Laut 
dengan mengenakan pakaian yang telah ditentukan untuk tugas 
tersebut. Adapun yang dimaksud dengan valreep itu sendiri 
sebenamya adalah tali tangga. 

 Oleh karena penjaga unsur itu terdiri dari beberapa orang 
yang berjajar sehingga kalau orang akan melewati seperti akan 
naik turun tangga. Secara lengkapnya maka yang dimaksud dengan 
penjaga unsur (vaalreep) adalah penjaga atau barisan pengawal 
di pintu jalan masuk kapal ataupun Ksatrian TNI AL pada waktu 
diadakan suatu upacara penerimaan pelepasan tamu-tamu resmi 
baik sipil maupun militer.

 Anggota penjaga unsur itu dibentuk dan awak kapal itu 
sendiri dengan jumlah serta kepangkatan ditentukan sesuai dengan 
tingkatan pejabat yang berkunjung di kapal.

 Pelaksanaan penjaga unsur pada waktu ada tamu pejabat 
dibarengi dengan tata cara tiupan peluit. Tata cara tiupan peluit 
inipun sudah ada ketentuan khusus yang dituangkan ke dalam 
peraturan dinas dalam tentang penghormatan militer dan tata 
upacara militer yang berlaku khusus di lingkungan TNI AL.

 Jadi setiap tamu resmi yang datang ke kapal perang TNI AL 
akan disambut dengan suatu penjaga unsur yang berdiri sebelah-
menyebelah dan saling berhadapan di atas geladak kapal yang akan 
mendapat kunjungan pejabat. 

 Bagi presiden atau kepala negara asing telah ditentukan 
jumlahnya penjaga unsur yaitu empat orang perwira pertama, 
sedangkan peluit ditiup bintara utama, sedangkan bagi perwira 
tinggi dan perwira menengah ditunjuk empat orang tamtama 
sebagai penjaga unsurnya.

 Apabila presiden datang/akan meninggalkan kapal, maka 
beliau dijemput serta diantar panglima Armada atau komandan 
kesatuan. Perwira pelaksana kapal berada di bordes bagian bawah 
dari vaalreep. 

 Jika pada waktu menjemput presiden tidak ada panglima 
Armada atau komandan satuan, maka beliau akan diterima dan 
diantar komandan kapal di vaalreep, sedangkan perwira pelaksana 
kapal berada di border bagian bawah dari vaalreep.

 Kemudian para perwira berbaris menurut ketuaan pangkat 
yang dimulai dari vaalreep ke buritan di lambung kapal dan 
menghadap ke jurusan dari mana presiden akan tiba. 

 Setelah beliau menginjak vaalreep, barisan perwira tadi 
segera menghadap ke bagian dalam dari kapal.  Dan apabila ada 
pejabat sipil yang diundang, maka mereka ini mengambil tempat 
setelah barisan para perwira. 

 Anak buah kapal yang lain berbaris mulai dari tengah-tengah 
kapal sebelah kanan dan kiri lambung sampai ke haluan. Jikalau 
tempat tidak mencukupi (kapal kecil) mereka mengambil tempat 
yang ada di kapal ataupun di geladak kapal serta masing-masing 
menghadap ke jurusan dari mana Presiden akan datang. Kemudian 
setelah presiden melewati barisan para perwira, masing-masing 
kepala divisi menuju divisinya masing-masing.

 Pada waktu presiden akan meninggalkan kapal seluruh anak 
buah kapal segera mengambil tempat menurut peran lambung 
sedangkan penghormatan dikerjakan seperti pada waktu beliau 
datang. 

 Kemudian pada saat presiden menginjak bordes vaalreep 
bagian atas, para perwira menghadap jurusan kapal. Selesai 
upacara penyambutan seluruh unsur dibubarkan dan kembali 
melaksanakan tugasnya masing-masing.

 Penjaga unsur merupakan salah satu penghormatan militer 
khusus TNI AL yang dilaksanakan di kapal-kapal, ataupun pendirian 
darat, Ksatrian TNI AL yang dipersamakan dengan kapal. Sudah 
selayaknya tradisi yang kita miliki itu harus dipertahankan dan 
jangan sampai dilupakan. 

Tidak saja karena tradisinya saja yang kita nilai, tetapi jauh 
daripada itu, yakni merupakan suatu kebanggaan serta kebesaran 
suatu cara penghormatan.

 Kita dapat menilai bagaimana hormat dan teraturnya dalam 
tata cara menerima seorang tamu resmi jika kita berkunjung ke 
suatu kapal TNI AL.

 Dengan mengenakan pakaian putih-putih yang nampak 
bersih inipun sudah dapat kita simpulkan bahwa setiap tamu yang 
datang akan kita terima dengan hati yang tulus dan ikhlas, dengan 
adanya penerimaan yang demikian itu setiap tamu resmi yang akan 
meninggalkan kapal yang dikunjungi akan merasa puas dan terharu 
atas segala penghormatan yang diberikan kepadanya.

 Demikian sedikit tentang penjaga unsur yang terdapat di 
lingkungan TNI AL dan sekali lagi dengan adanya tradisi-tradisi yang 
berlaku tadi harus dapat menanamkan disiplin dan ketaatan bagi 
seluruh anggota yang hidup di lingkungan TNI AL.

Valreep ditujukan bagi perwira tinggi dalam kunjungan resmi.
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tata cara di luar kedinasan terhadap atasannya dan yang sama 
pangkatnya, mereka yang belum kenal saling mengenalkan diri 
baik yang lebih tua maupun yang lebih muda pangkatnya. 

Dalam perjamuan-perjamuan baik resmi ataupun tidak 
hendaknya mereka memperkenalkan diri lebih dahulu kepada 
Komandan yang tertinggi di tempat itu.

Kunjung-mengunjungi Kepada Atasan

Kunjung-mengunjungi untuk perwira 
menengah
- Perwira menengah dan perwira Pertama dari berbagai Korps dari 

TNI AL yang ditempatkan, bertugas, diperbantukan, diistirahatkan 
atau dinonaktifkan di pangkalan atau tempat kedudukannya 
sendiri, diwajibkan pada waktu datang dan akan meninggalkan 
tempat itu, melaporkan dirinya kepada perwira yang bertanggung 
jawab di daerah itu.

- Para perwira tersebut di atas melaporkan dirinya kepada 
Komandan setempat ke kediamannya atau ke tempat dinas 
dengan memperhatikan situasi dan kondisi pejabat yang akan 
dikunjungi.

- Pará komandan kapal dan para perwira menengah yàng bertugas 
di darat mengadakan saling kunjung mengunjungi menurut tinggi 
rendahnya pangkat. Jika pangkatnya sama maka yang akan datang 
belakangan yang berkunjung terlebih dahulu.

- Para komandan dan perwira kapal atau ksatrian yang baru dilantik 
atau baru bertemu untuk pertama kalinya, sedapat mungkin 
diadakan saling perjamuan sekedarnya.

- Kunjungan untuk para perwira umumnya diwakili sedikitnya 
tiga orang termasuk palaksa jika keadaan mengijinkan dan lebih 
muda pangkatnya komandan yang dikunjungi. Perjamuan ini 
dilaksanakan komandan/palaksa kapal atau ksatrian yang baru 
dilantik atau yang datang belakangan dan lebih muda pangkatnya.

- Aturan-aturan itu di atas tidak diulangi dalam satu tahun kepada 
satu orang atau para Perwira yang sama.

- Selanjutnya untuk perwira hendaknya diingat pula tentang 

perwiranya, kecuali jika komandan kapal lebih tinggi pangkatnya.

Komandan yang menerima ucapan ini menyampaikan terima 
kasih dengan perantara salah satu perwiranya.

- Kunjung mengunjungi dari kapal-kapal yang datang ke 
satu Pelabuhan yang bukan menjadi tempat kediaman komandan 
Pangkalan TNI AL. 

Komandan dari salah satu kapal/satuan kapal atau Kesatrian 
yang berada di luar kedudukan/kediamannya maka komandan 
Pangkalan TNI AL menyampaikan selamat datangnya kepada setiap 
komandan kapal yang datang di pelahuhan itu, jika pangkatnya 
lebih tinggi.

Kunjung mengunjungi jika bertemu dengan 
kapal perang asing
- Komandan dari salah satu kapal/satuan kapal atau Kesatrian 

menyampaikan selamat datangnya pada setiap Komândan dari 
kapal perang asing yang datang di pelabuhan serta menawarkan 
bantuan pertolongan jika dibutuhkan dengan perantaraan salah 
satu perwiranya yang ditunjuk sebagai perwira penghubung (List 
Qfficer/LO/perwira penghubung).

- Komandan salah satu kapal/satuan kapal atau ksatrian yang 
menerima kunjungan perwira asing sebagai tamu, membalas 
dengan perantara salah satu perwiranya untuk menyampaikan 
terima kasihnya.

- Komandan yang tertinggi pangkatnya diantar oleh para komandan 
yang kapalnya baru datang mengunjungi terlebih dahulu kepada 
komandan setempat bila pangkatnya lebih tinggi atau sama. Jika 
komandan yang datang lebih tinggi pangkatnya dan Komandan 
setempat, maka komandan setempat mengunjungi terlebih dahulu 
komandan kapal baru datang.

- Kunjung mengunjungi ini dilaksanakan dalam waktu duapuluh 
empat jam setelah datang dan dapat pula ditunggu batasannya 
pada hari berikutnya.

- Setelah pertemuan yang pertama diadakan oleh kedua pemimpin 
yang tertinggi maka para komandan setempat yang pangkatnya 
lebih tinggi atau sama merupakan kewajiban bagi yang dikunjungi 
untuk mengadakan kunjungan balasan.

Kunjung-mengunjungi di antara 
perwira tinggi 

Hendaknya para perwira tinggi yang 
memegang pimpinan saling berkunjung. Yang 
muda mengunjungi terlebih dahulu, jika sama 
pangkatnya maka yang datang belakangan 
mendahului berkunjung.

- Membalas Kunjungan.
Berkunjung dilakukan dalam waktu dua 

hari sesudah datang di tempat, dan dibalas 
dalam waktu lima hari sesudahnya. 

Para perwira tinggi tidak diharuskan 
membalas kunjungan sendiri tapi dapat 
menunjuk perwira menengah atau ajudan atas 
namanya jika balasan itu terdapat mereka 
pangkatnya lebih rendah dari kolonel.

Terhadap pejabat TNI lain, hendaknya 
dilakukan demikian kecuali jika ditentukan 
lain.

Para pemegang komando pangkalan 
mengucapkan selamat datang kepada 
setiap kapal yang datang di daerah atau 
pangkalannya dengan perantara salah seorang 

Kunjungan Kadispenal kepada Laksamana (Purn) Tanto Kuswanto.
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- Para perwira tinggi dan kolonel, komandan skuadron atau 
komandan divisi membalas sendiri kunjungan para kolonel dan 
para komandan yang lebih tinggi pangkatnya. 

- Para Komadan dapat mengharapkan bahwa dalam keadaan biasa 
maka tata cara ini dilakukan juga oleh para perwira Angkatan Laut 
dan negara-negara asing. 

- Jika sewaktu berada di salah satu pelabuhan Asing terdapat 
beberapa kesatuan Angkatan Laut dari berbagai bangsa maka 
tata cara berkunjung ini hendaknya dirundingkan terlebih dahulu 
dengan para pemimpin dan masing-masing kebangsaan itu.

- Para komandan dan para perwira hendaknya mangadakan 
kerjasama yang erat dengan para komandan kapal dan perwira 
tamu negara asing tersebut selama kunjungannya di negara kita.

- Sebagai pedoman dalam membalas kunjungan para perwira 
Angkatan Laut diberlakukan ketentuan khusus. 

- Jika pemimpin menghendaki penyederhanaan dalam tata cara 
berkunjung ini hendaknya dirundingkan lebih dahulu antar kedua 
pemimpin tertinggi.

 Berkunjung dan sebagainya pada waktu datang di pelabuhan asing 
dan meminta keterangan atau penjelasan-penjelasan kepada 
kapal-kapal yang telah ada.

- Setelah datang di pangkalan atau pelabuhan asing (dengan 
pemberitahuan sebelumnya), maka para komandan hendaknya 
mengadakan kunjungan kepada para Korps Diplomatik dan konsul 
Indonesia.

- Jika ditempat tersebut ada perwakilan RI maka Komandan 
mengadakan kunjungan terlebih dahulu (pertama-tama) kepada 
perwakilan RI di tempat tersebut sebagai laporan dan untuk 
mendapatkan informasi.

- Tergantung atas tinggi rendahnya pangkat komandan untuk 
mengadakan kunjungan dan perwakilan/perwira/konsul.

- Jika komandan datang dalam satu pangkalan atau pelabuhan 
sedangkan di situ berada kapal perang Indonesia yang 

komandannya lebih tinggi atau sama pangkatnya maka komandan 
menemuinya untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang 
kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan.

- Komandan mengadakan kunjugan terlebih dahulu kepada para 
pembesar sipil dan Angkatan Perang setempat jika mereka lebih 
tinggi atau sama pangkatnya.

- Jika komandan yang datang terlebih dahulu lebih muda 
pangkatnya, dia menunggu kedatangannya untuk mendapat 
keterangan-keterangan tentang apa yang telah dikerjakannya.

- Jika kapal-kapal datang dalam suatu Skuadron atau Divisi maka 
para komandan mengantarkan kunjungan-kunjungan yang akan 
dilakukan oleh pemimpinnya kepada para pembesar sipil dari 
angkatan perang.

 Begitu pula para diplomatik dan konsul di darat. Komandan 
Skuadron atau Divisi memperkenalkan para komandan kepada 
para pembesar itu. Jika kepala perwakilan itu lebih muda 

Sejumlah Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) tingkat III angkatan LXIII melakukan 
peran parade ketika Kapal perang Selandia Baru HMNZ Otago (P148) yang ditumpangi 

sejumlah Delegasi Angkatan Laut dari 24 peserta melakukan Inspeksi Laut (Admiral 
Inspection) dalam peringatan Hari Jadi ke-75 Angkatan Laut Selandia Baru 

"International Naval Review" 2016 di Perairan Auckland, Selandia Baru. 
ANTARA FOTO

Sejumlah ABK kapal perang AS USS Guardian, menirukan gerakan tari Remo, yang dibawakan salah seorang 
siswa, saat kunjungan di SMA Ipiems Surabaya. ANTARA FOTO/Eric Ireng
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pangkatnya dari pada beberapa komandan maka mereka tidak 
akan mengadakan kunjungan sebelum Komandannya dikunjungi 
lebih dahulu.

- Terhadap para Perwakilan Asing dilakukan juga seperti terhadap 
pejabat RI bila mereka mengunjungi kapal.

Kunjungan resmi dan tidak resmi
- Umumnya yang dianggap kunjungan resmi ialah kunjungan atas 

undangan dari negara yang dikunjungi, kecuali bila ditentukan 
lain.

- Dalam Surat Perintah Berlayar diterangkan apakah kunjungan itu 
resmi atau tidak.  

- Suatu Pangkalan yang akan didatangi kapal asing mendapat 
penjelasan terlebih dahulu dari Departemen Pertahanan tentang 
sifat kunjungan itu.

Pesiar 
Pesiar, bagi personel TNI AL merupakan bagian dari kedinasan 

yang menyangkut kesejahteraan immaterial. Pada saat pesiar itulah 
mereka bisa beristirahat sejenak dari rutinitas tugas dan pekerjaan 
di satuan atau unit masing-masing.

Laiknya personel militer aktif, semua personel TNI AL terikat 
aturan dan tradisi untuk melaksanakan pesiarnya. Di antara aturan 
dan tradisi itu adalah anggota TNI AL tidur dalam yang akan pesiar 
mencatatkan diri di buku pesiar atau menyerahkan kartu pesiar 
pada Perwira Jaga.

Untuk personel TNI AL dalam status siswa suatu pendidikan 
atau kursus maka  pelaksanaan pesiar sesuai PHST dan ketentuan 
hari pesiar.

Demikian juga terdapat aturan bagi tamtama TNI AL, 
bahwa mereka harus memakai PDH pada saat pesiar keluar dari 
kesatriannya. Hal yang umum dilaksanakan sebelum pesiar adalah 
memberitahukan kawasan yang akan dituju, teman seperjalanan, 
dan nomor telefon yang bisa dihubungi sekaligus waktu yang 
diperlukan untuk pesiar itu. 

Mandi Khatulistiwa
 Untuk memupuk jiwa bahari maka di kalangan TNI Angkatan 

Laut  mengenal satu tradisi yang mentakbiskan mereka yang akan 
menjadi pelaut dan menjadi warga laut, dengan upacara mandi 
katulistiwa.  Upacara pemandian ini dilakukan pada saat kapal 
melintasi garis khatulistiwa.  Mengapa justru di khatulistiwa 
?  Hal ini ada hubungannya dengan tradisi para pelaut Eropa 
yang kemudian diikuti oleh pelaut-pelaut di seluruh dunia, yang 
bertujuan untuk keselamatan kapal beserta anak buahnya dengan 
jalan minta doa restu kepada Dewa Laut  Neptunus.  Menurut 
kepercayaan orang Barat kuno Neptunus adalah dewa yang 

menguasai lautan dan para pelaut harus tunduk kepadanya.  Di 
zaman dahulu orang-orang Eropa selalu mengadakan upacara 
kepada Dewa Neptunus pada setiap tanggal 23 Juli yang tidak 
terbatas pada tempat upacaranya.

 Setelah abad ke-XVI ketika bangsa Eropa menjadi pedagang 
perantara rempah-rempah yang diambil dari pedagang Arab dan 
Gujarat di Istanbul, Turki, maka upacara pemujaan terhadap Dewa 
Neptunus berubah bentuknya.  

 Mereka tidak lagi sekali setahun mengadakan upacara tetapi 
setiap kali berlayar ke Timur Tengah.  Hal ini disebabkan pelayaran 
pada waktu sangat berbahaya dan keamanan kapal belum dapat 
dijamin dengan pasti, karena kontruksi kapal layar yang terbuat 
dari kayu itu belum tentu dapat menahan badai yang dahsyat.  

 Setelah terjadi peperangan di Timur Tengah maka 
perdagangan rempah-rempah melalui Istambul mulai terganggu.  
Kemudian timbullah usaha dari negara-negara Eropa untuk mencari 
rempah-rempah itu sendiri ke negara penghasil.  

 Pada permulaan abad ke-XVI  banyak kapal-kapal Inggris, 
Perancis, Spanyol, Belanda dan Portugis mengarungi lautan melalui 
Tanjung Harapan dengan tujuan Timur Jauh. Pelayaran ke Timur 
Jauh lebih berbahaya lagi dan memakan waktu yang cukup lama jika 
dibandingkan dengan pelayaran ke Lautan Tengah.  Perjalanan ke 
Tanjung Harapan ini mengandung unsur kebanggaan juga, pertama 
karena mereka dapat melampaui garis lintang (nol)  itu cukup lama 
dan menegangkan.

 Dari sebab itu para pelaut memindahkan upacara pesta 
Dewa Neptunus ini dari pulau Berlangga ke katulistiwa.  Pada garis 
katulistiwa ini semua pelaut yang untuk pertama kali berlayar akan 
dimandikan dengan disaksikan oleh Dewa Neptunus, agar awak 
beserta kapal dilindungi dari malapetaka.  

 Tradisi ini kemudian menyebar luas dan sampai sekarang 
masih dilaksanakan terutama di kalangan Angkatan Laut, meskipun 
upacara itu lebih ditekankan kepada pembinaan kekompakan para 
pelaut.

 Sebagai ilustrasi di bawah ini disajikan dua buah upacara 
mandi laut. Pertama adalah pengalaman salah seorang anggota 
Angkatan Laut Belanda (Koninklijke Marine) pada 1893 ketika 
melintasi katulistiwa dengan kapal perang Hr Ms Tromp, yang kita 
sadur dari majalah  “Alle Hens” terbitan November 1973.  Pada 
tanggal 3 Juli 1893 kapal Hr. Ms. Tromp telah berhasil melewati 
katulistiwa di Lautan Atlantik.  

 Beberapa hari kemudian di malam hari Komandan kapal 
mendapat laporan bahwa ada sebuah kapal asing mendekat 
dan menyatakan diri sebagai kapal Dewa Neptunus, dewa yang 
menguasai  lautan sedunia.  

 Dewa Neptunus menanyakan kemana tujuan kapal Hr. Ms. 
Tromp dan apakah diantara kapal masih ada “kambing-kambing” 
yang belum di cukur.  Yang dimaksud “kambing-kambing” adalah 
mereka yang baru pertama kali melintasi katulistiwa.  

 Setelah ada jawaban dari kapal Tromp tentang tujuan serta 
adanya beberapa “kambing” yang harus dicukur, maka dewa 
Neptunus menentukan akan berkunjung ke kapal tersebut pada 
keesokan harinya pada pukul 09.00 pagi.

 Keesokan harinya rombongan Dewa Neptunus, terdiri dari 
Neptunus sendiri beserta isterinya Amphitite yang diikuti oleh 
pembantu-pembantu itu yang membawa alat-alat cukur, seperti 
pisau cukur, kwas dalam ukuran serba besar datang ke kapal Hr. Ms. 
Tromp.  

 Sebagai petugas pengawas ikut pula beberapa anggota polisi 
kerajaan Dewa Neptunus. Setelah Dewa Neptunus bertemu dengan 
komandan kapal dan saling memberi hormat, maka Neptunus 
mengucapkan “Selamat datang” pada semuanya yang datang di 
kerajaannya, dan disusul dengan pembacaan peraturan-peraturan 
yang berlaku di wilayah Neptunus.

 Di antara peraturan-peraturan itu tercantum bahwa bagi 
mereka yang belum pernah menjajah kerajaan Dewa Neptunus, 
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“Bangun, bangun, bangun... ! Saatnya 
kalian menyucikan diri...!”, teriakan 
sejumlah personel TNI AL awak KRI 
Bima Suci, saat  membangunkan 
taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) 
tingkat III angkatan 64, yang masih 
tertidur. Tepat pukul 22:00 saat kapal 
layar tiang tinggi itu melewati garis 
khatulistiwa pada koordinat 0 derajat 
Lintang Utara/Lintang Selatan. 

Semua prajurit tanpa kecuali 
diharuskan segera menuju geladak 
dengan berbaris, jalan jongkok serta 
merayap mengelilingi geladak kapal. 
Adegan-adegan babak pembuka 
dimulai, siraman demi siraman air 
laut membasahi mereka. Malam 
itu menjadi sangat berarti dan 
membanggakan bagi mereka yang 
mengikuti ritual mandi khatulistiwa 
itu dalam operasi penyeberangan 
KRI Bima Suci menuju Indonesia dan 
Kartika Jala Krida (KJK) 2017.

Mandi Khatulistiwa merupakan 
tradisi pelaut dunia jika melewati 
garis khatulistiwa, dan merupakan 

MaNdi KHatUListiWa 
yang perdana bagi seluruh awak 
KRI Bima Suci. Untuk melaksanakan 
pembaptisan itu, ada peran-peran 
yang harus dilakoni para awak kapal. 
Ada yang berperan sebagai Dewa 
Neptunus (dewa samudera), Dewi 
Amfirite (permaisuri Neptunus), 
Kapten Davy Jones dan para 
punggawa.

Saat pembaptisan pun dimulai, satu 
persatu nama mereka disebut dan 
kepala mereka dicelup ke dalam “air 
khusus” di dalam ember besar sebelum 
menghadap Dewa Neptunus untuk 
disucikan agar para pelaut diterima 
sebagai penghuni dasar lautan 

Usai pencelupan dilanjutkan dengan  
minum “jamu khusus” sebagai air 
kehidupan agar para pelaut muda 
menjadi segar dan kuat. Prosesi 
diakhiri dengan pembagian sertifikat 
oleh Komandan Satuan Tugas 
Penyeberangan KRI Bima Suci dan 
KJK 2017, Letnan Kolonel Pelaut 
Widyatmoko Baruno Aji.

 Antara Foto



131130

diharuskan mengikuti pesta inisiasi.  Dalam hal tersebut calon-
calon harus dicukur rambutnya.  

 Setelah pembacaan peraturan maka Komandan kapal 
mengangkat toast kepada Dewa Neptunus dengan minum anggur 
yang disusul dengan menyerahkan nama-nama anggota yang belum 
pernah mengikuti inisiasi kepada Dewa Neptunus, nama-nama calon 
kemudian dipanggil dan mereka menjalankan pencukuran secara 
masal oleh anggota rombongan Neptunus.  

 Ada di antara calon yang berusaha melarikan diri tetapi terus 
dikejar-kejar oleh pengawal Dewa Neptunus.  Selesai dicukur para 
calon diceburkan dalam bak mandi yang telah tersedia.  

 Upacara inisiasi ini berlangsung dalam suasana riang gembira, 
karena ada calon-calon yang membandel dan diperlakukan dengan 
cara paksa.  Setelah selesai pesta inisiasi rombongan meninggalkan 
kapal Hr. Ms. Tromp.

 Makna pencukuran dan pemandian bagi anggota sebenarnya 
mempunyai logika yang wajar. Karena dalam pelayaran pada zaman 
itu memerlukan waktu sangat panjang sedangkan kesempatan 
mandi tidak diberikan berhubung pembatasan air yang berlaku di 
kapal.

 Pengalaman kedua adalah pengalaman salah seorang anggota 
Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut yang telah mengikuti Eskader Timur 
dalam muhibahnya ke Australia dan Philipina, telah pula mengikuti 
upacara mandi laut serta telah disyahkan menjadi warga laut.  

 Peristiwa ini terjadi pada  13 Februari 1974 jam 19.00 WIT 
di sekitar Laut Maluku, ketika salah satu kapal perang yaitu KRI 
Lambung Mangkurat-374 yang mengikuti Eskader Timur, tepat 
melewati garis khatulistiwa.

 Satu jam sebelum melintasi garis katulistiwa, perwira I KRI 
Lambung Mangkurat-374 memberi tahukan kepada anggota yang 
belum dimandikan, berkumpul di haluan kapal.  

 Jumlah anggota yang akan dimandikan sebanyak 22 
orang. Mereka yang akan menjalani inisiasi atau pemandian ini 
diperintahkan berbaris hanya dengan memakai celana dalam. Tak 
berapa lama komandan sampai di tempat upacara.  

 Segera kepala kelompok calon warga laut melaporkan jumlah 
anggotanya beserta nama, pangkat dan nomor pokok.  Kemudian 
datanglah rombongan Dewa Neptunus beserta pengawalnya yang 
berjumlah 4 orang dan menuju ke tempat upacara.  

 Dewa Neptunus yang berbadan tegap (biasanya diambilkan 
dari salah seorang anggota kapal yang mempunyai tubuh besar 
dan tinggi agar sesuai dengan gambaran Dewa Neptunus dari 
cerita Yunani),   membawa senjata trisula sedangkan pengawalnya 
membawa senjata tombak, pisau besar, pemukul dan tali pelucut 
selain membawa minuman keras berupa air laut. 

 Setelah Dewa Neptunus sampai di tempat upacara komandan 
melaporkan nama, pangkat nomor pokok serta jumlah anggota 
yang akan dimandikan.  Kemudian oleh pengawal Dewa Neptunus 
dipanggilah satu persatu anggota yangmengikuti dan langsung 
diberi minuman keras.  

 Setelah mereka mendapat minuman langsung disemprotkan 
air melalui slang-slang.  Barang siapa yang membandel akan dikejar 
oleh pengawal-pengawal dan diperlakukan dengan keras.  

 Pesta berlangsung dengan meriah.  Para anggota yang 
mengikuti upacara ini diberi sertifikat suatu tanda kenang-
kenangan telah mengikuti upacara mandi katulistiwa.

 Dalam tradisi mandi khatulistiwa di kalangan TNI AL ini 
mencakup beberapa segi, pertama merupakan kebanggaan 
telah menjadi warga laut penuh, kedua kapalnya lulus dalam 
percobaan.  Tetapi tidak salah pula kalau kita renungkan sejenak 
mengenai upacara “mandi katulistiwa”  ini bangsa kita Indonesia 
yang berdiam di kepulauan yang cukup luas membujur di garis 
katulistiwa.  

 Ada kalanya bahwa seorang pelaut jauhnya beribu-ribu mil 
tak akan pernah melintasi garis khatulistiwa.  Bagi mereka itu tak 
ada kesempatan untuk menjadi pelaut sejati. Padahal kalau mereka 
berlayar ke Singapura yang jaraknya tak begitu jauh akan melintasi 
khatulistiwa.

 Tradisi mandi khatulistiwa bila dilihat dari segi kepentingan 
maka mandi dalam hal ini dapat dikatagorikan: pertama 
membersihkan diri sebelum melakukan pekerjaan setiap hari.  

 Kedua sebagai pengesahan yaitu yang menyangkut berbagai 
bidang, antara lain pengesahan sebagai anggota masyarakat serta 
pemberian nama yang telah menjadi suatu ketentuan di dalam 
agama.  

  Selain itu pengesahan meninggalkan masa remaja dan 
memasuki masa dewasa (suatu kebiasaan yang harus dilalui oleh 
seseorang apabila memasuki jenjang perkawinan), pengesahan 
nama kapal apabila suatu kapal diberi nama, pengesahan yang 
merupakan kebanggaan menjadi warga laut dan agar supaya kapal 
itu selamat dalam perjalanan.

 Bagi awak kapal yang baru pertama kali melintasi garis 
katulistiwa harus menjalani upacara atau penginisiasian ini karena 
telah menjadi tradisi bagi TNI Angkatan Laut dan sangat berfaedah 
terutama untuk memupuk kebanggaan korps masing-masing. 

 Tradisi mandi khatulistiwa ini telah menjadi tradisi universal 
pula di kalangan Angkatan Laut di dunia dan merupakan dasar 
pembinaan mental maupun moril bagi seluruh awak kapal. 

Pedang Pura
Pedang Pura artinya gapura yang dibuat terdiri dari barisan 

yang berpedang. Pada zaman kerajaan di Eropa pada umumnya para 
bangsawan semuanya mengenakan pedang, dan pedang itu sendiri 
biasanya digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang perlu 
dihadapi secara ksatria.

Upacara pedang pura semula diberikan kepada mempelai yang 
telah selesai mendapat pemberkatan perkawinan. Bagi mempelai 
putri dengan melalui Gapura Pedang ini sudah masuk kelompok 
bangsawan, dengan maksud harus mengikuti aturan bangsawan. 
Di samping itu dahulu juga digunakan untuk melindungi kedua 
mempelai dari gangguan luar.

Jadi Pedang Pura merupakan penghormatan yang berlaku di 
TNI Angkatan Laut di luar ketentuan Peraturan Penghormatan Militer 
dan Tata Upacara Militer.

Tradisi Upacara Pedang Pura yaitu suatu upacara tradisi 
melepas / mengantar rekan perwira untuk memasuki kehidupan 
baru berumah tangga. Upacara ini dilaksanakan pada acara resepsi 
pernikahan yang diatur sesuai ketentuan yang ada, dan disesuaikan 
dengan tradisi budaya setempat. Apabila  seorang  perwira 
remaja  Pria  TNI Angkatan Laut  (Untuk perwira Kowal belum ada 
ketentuan)  akan  masuki jenjang perkawinan biasanya mengikuti 
upacara pedang pura yang diadakan pada hari pernikahan  kedua 
mempelai.  Kata pedang pura terdiri dari pedang dan pura (gapura) 
atau pintu sehingga mempunyai arti pintu  gerbang yang dibentuk 
dari pedang.   

-  Upacara pedang pura ini menggambarkan secara simbolik perwira 
remaja yang akan memasuki pintu gerbang hidup berumah 
tangga. 

-  Mencerminkan kehidupan yang kompak dan teratur dengan penuh 
kesadaran mengabdikan diri menjadi warga TNI Angkatan Laut 
dengan segala aspek keangkatan lautan. Memperdalam rasa 
kekeluargaan yang mendalam antara kedua mempelai dan para 
keluarga perwira lainnya.
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Pedang Pura
Upacara Pedang Pura sebagai tradisi khas mengantar perwira 

memasuki jenjang perkawinan untuk yang pertama kalinya.

Mencerminkan kehidupan yang kompak dan teratur antara 
sesama perwira TNI Angkatan Laut baik di dalam maupun di luar 
dinas.

Merupakan suatu penghormatan yang dilakukan oleh perwira 
remaja kepada perwira rekannya yang menempuh hidup baru.

Upacara pedang pura ini hanya dilakukan satu kali saja bagi 
seorang perwira TNI Angkatan Laut, yaitu ketika perkawinan 
yang pertama kalinya dan tidak boleh dilaksanakan untuk kali 
kedua. Sedangkan upacara  ini dilaksanakan di  gedung pertemuan 
atau di tempat sendiri (di tempat mempelai perempuan atau 
mempelai  laki-laki).   Upacara pedang   pura ini  tidak  boleh  
dilakukan   di  dalam tempat ibadah seperti Mesjid, Gereja, Pura 
Bali, Kantor Urusan Agama atau Gedung Pencatatan Sipil, namun 
dapat dilakukan diluar tempat ibadah seperti diluar masjid, dan 
diluar gereja dengan maksud tersirat bahwa Upacara pedang pura 
terpisah dengan kegiatan agama. 

Dalam upacara resepsi perkawinan Perwira pria TNI Angkatan 
Laut sering kita saksikan penyelenggaraan upacara “Pedang Pura”. 
Upacara yang bercorak khusus ini dilaksanakan setelah upacara 
pernikahan menurut agama maupun tradisional lainnya.

Upacara pedang pura ini sangat menarik perhatian dan 
sebenarnya mengandung makna yang universal. Sebagai contoh 
misalnya, kita dapat melihat upacara perkawinan atau pernikahan 
di berbagai tempat.

Upacara pedang pura tersebut makin berkembang dan 
mengikuti perkembangan hidup dari pada suatu masyarakat, 
sehingga untuk menciptakan suasana “pura” ini mengalami 
modernisasi pula.

Kepada kedua mempelai kemudian diadakan semacam 
“upacara janji setia” dan bagi mempelai wanita diadakan upacara 
penerimaan masuk warga besar TNI Angkatan Laut sebagai anggota 
Jalasenastri.

Pada umumnya bagi mempelai di Indonesia tidak mau 
meninggalkan upacara adat, seperti misalnya upacara temu, 
naik sirih pinang dan sebagainya. Untuk adat Jawa upacara temu 
biasanya diiringi dengan gamelan kebo giro atau kodok ngorek.

Karena adanya upacara adat ini, sehingga upacara pedang 
pura diselenggarakan pada waktu resepsi.

Pada umumnya setelah diadakan upacara pedang pura 
dilanjutkan dengan pemotongan “kue” atau “tumpeng”. 

hasta Pura
 Di lingkungan TNI AL, upacara pagar kehormatan diberikan 

kepada setiap bintara dan tamtama yang melangsungkan 
pernikahan pertama kali.

 Upacara dengan Pagar Kehormatan dapat diberikan kepada 
setiap anggota Ba/Ta yang melangsungkan pernikahan pertama kali 
dengan menggunakan PDU-I dan dilaksanakan setelah akad nikah 
sebelum acara pesta/syukuran resmi. 

 Pagar Kehormatan adalah dua banjar barisan yang 
ditengahnya dilewati oleh mempelai berdua. 

 Upacara Pagar Kehormatan mempunyai nilai-nilai simbolis 
sebagai berikut: 

- Memperteguh arti kehidupan berumah tangga bagi mempelai 
berdua dengan segala aspek Angkatan Laut.

- Menanamkan rasa kekeluargaan yang mendalam antara kedua 
mempelai dan para keluarga bintara atau tamtama lain.

- Mencerminkan kehidupan yang kompak dan teratur antara sesama 
bintara/amtama TNI AL, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

- Merupakan suatu penghormatan dan dukungan yang dilakukan 
oleh para bintara/tamtama remaja kepada rekannya yang akan 
menempuh hidup baru.
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 Pagar Kehormatan diselenggarakan apabila bintara/tamtama 
yang bersangkutan menghendaki dan atas ijin inspektur upacara. 
Bertindak sebagai inspektur upacara adalah pejabat TNI AL yang 
ditentukan/ditujuk yaitu atasan langsung dari mempelai atau 
komandan Pangkalan TNI AL yang ditunjuk setempat. 

 Tim Pagar Kehormatan terdiri bintara/tamtama dengan 
jumlah genap minimal 12 orang dengan komandan peleton ditunjuk 
dari bintara/tamtama tertua. Tim Pagar Kehormatan adalah 
bintara/tamtama yang belum menikah.

kemiliteran secukupnya. Selain itu disiapsiagakan untuk pada 
waktunya diperintahkan untuk membebaskan Irian Barat dengan 
kekuatan militer.

 TNI AL  sebagai unsur dari TNI mendapat tugas untuk 
mengadakan patroli di sekitar perairan Irian Barat.  Pada suatu 
inspeksi deputi KSAL, Laksamana Pertama Jos Soedarso dengan tiga 
buah MTB, yaitu RI Macan Tutul, RI Macan Kumbang dan RI Harimau, 
di perairan Arafuru telah terlibat dalam pertempuran laut dengan 
kapal-kapal perang Belanda.  

 Di dalam pertempuran Laut Arafuru ini RI Macan Tutul 
terbakar dan meledak.  Pada pukul 21.15 waktu setempat, 15 
Januari 1962, gugurlah Jos Soedarso beserta beberapa anak 
buahnya.  Sehubungan dengan peristiwa itu kepala staf TNI AL 
menetapkan bahwa setiap tanggal   15 Januari adalah“hari upacara 
resmi TNI AL dan diberi nama Hari Dharma Samudera.  

 Untuk menghormati serta mengenang jasa-jasa pahlawan 
maka pada tanggal 10 November 1964 untuk pertama kalinya di 
atas geladak KRI Multatuli diadakan upacara penaburan bunga yang 
dilakukan oleh Menteri/Panglima Angkatan Laut, Laksamana Madya 
RE Marthadinata, di perairan Laut Arafuru.  

 Pada waktu upacara tabur bunga itu berlangsung di atas 
geladak KRI Multatuli, belasan kapal-kapal Eskorta dari berbagai 
jenis mengelilingi kapal pimpinan KRI Multatuli secara melingkar.  

 Genderang kebesaran pahlawan mengikuti sayup-sayup, 
seolah-olah ikut mengantarkan jalannya bunga-bunga yang dibawa 
oleh gelombang menuju ke haribaan pahlawan-pahlawan samudera. 

Tabur Bunga di Laut 
Tabur bunga di laut dilaksanakan karena tempat meninggal 

para pahlawan tidak diketahui dengan pasti.  TNI AL telah 
mengambil alih tradisi tabur bunga di laut dalam melaksanakan 
upacara memperingati para pahlawan yang gugur di samudera 
karena tidak diketahui tempat kuburnya. 

Upacara tabur bunga ini dilakukan pertama kali untuk 
menghormati dan mengenang jasa-jasa pahlawan nasional 
Laksamana Muda (Anumerta) Josaphat Soedarso beserta anak 
buahnya yang gugur.  

 Laksamana Muda Anumerta Jos Soedarso beserta anak 
buahnya gugur dalam menunaikan tugas negara, yaitu ketika bangsa 
Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan Operasi Trikora untuk 
mengembalikan Irian Barat ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi.  

 Dalam usaha merebut Irian Barat, dibentuklah sukarelawan-
sukarelawan yang diberi latihan-latihan memiliki penguasaan 
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Penghormatan ini juga ditujukan kepada para pahlawan yang tak 
dikenal nama maupun tempatnya dan telah gugur sebagai kusuma 
bangsa. Pengorbanan para pahlawan samudera dalam mengabdi 
kepada perjuangan demi kebahagiaan dan kejayaan nusa dan 
bangsa adalah tidak ternilai dan oleh karena itu seluruh warga 
TNI AL berkewajiban meneruskan jiwa perjuangan para pahlawan 
samudera itu.

 Selain itu tidak hanya pada hari-hari pahlawan saja di 
adakan upacara tabur bunga, seperti juga pada peresmian patung 
pahlawan nasional Jos Soedarso di perairan Tegal pada 1968.  

 Tetapi sebelumnya yaitu pada peringatan Dwi Windu Kodamar 
III pada 27 Oktober 1966 telah pula diadakan upacara tabur bunga 
untuk mengenang komandan RI Gajah Mada, Kapten (Anumerta) 
Samadikun, yang gugur di perairan Cirebon pada 3 Januari 1947. 
Upacara tabur bunga ini dilakukan pada posisi kira-kira RI Gajah 
Mada tenggelam.

 Dengan demikian upacara tabur bunga ini tidak hanya khusus 
untuk pahlawan nasional Jos Soedarso, tetapi juga bagi semua 
pahlawan samudera yang gugur sebagai kusuma bangsa.

 Jadi upacara tabur bunga ini adalah  upacara tradisi yang 
khas bagi TNI AL yang ditujukan kepada arwah pahlawan-pahlawan 
samudera.  

 Upacara ini diadakan terutama pada tiap-tiap tanggal 
15 Januari, yaitu hari Dharma Samudera serta pada setiap 
10 Nopember bersamaan dengan saat-saat bangsa Indonesia 
mengenangkan jasa-jasa dan pengorbanan para pahlawan bangsa 
dan negara untuk menegakkan dan mempertahankan negara 
Republik Indonesia. Dengan demikian maka upacara tabur bunga 
dapat ditujukan pertama untuk memperingati suatu peristiwa,  
kedua untuk mendoakan agar arwah para pahlawan dapat diterima 
di sisi Tuhan, ketiga untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan 
dan keempat sebagai inspirasi kepahlawanan bagi mereka yang 
ditinggalkan dalam rangka pembinaan mental.

Pemberian nama kapal perang sekalipun sudah diberi nama 
berdasarkan Surat Keputusan Kasal perlu diperkenalkan dengan 
lingkungan. Nama yang digunakan diambil dari berbagai daerah di 
Indonesia dan nama pahlawan nasional, tokoh masyarakat, nama 
tempat, teluk, tanjung, gunung, nama binatang darat atau laut dan 
lain sebagainya.

Sebuah kapal untuk menjadi kapal perang atau KRI mengalami 
beberapa upacara peresmian, antara lain: upacara peresmian 
atau pengukuhan nama kapal, dan setelah diresmikan selanjutnya 
kapal tersebut masuk dalam jajaran kapal perang dengan ditandai 
pengibaran ular-ular perang.

Tujuan upacara ini adalah sebagai pengenalan dan kebanggaan 
masyarakat di mana TNI AL mengabadikan nama pahlawan dari 
suatu daerah yang dilaksanakan dengan adat istiadat, agama dan 
tatacara daerah tersebut. Harapannya adalah agar anak buah kapal 
akan menjaga nama baik kapalnya mewarisi semangat dan sifat-
sifat kepahlawanan, sifat kesatria dengan selalu meningkatkan 
disiplin dan semangat juang. Upacara pengukuhan nama kapal 
biasanya dilakukan secara tradisional oleh masyarakat daerah di 
mana kapal tersebut digunakan.

Pengukuhan nama KRI merupakan acara adat/tradisi yang 
dilaksanakan di daerah asal nama yang dijadikan penamaan KRI 
setelah kapal itu diresmikan menjadi KRI dan pertama kali masuk ke 
jajaran TNI AL. 

Adapun ketentuan sebagai berikut:

- Dilaksanakan dalam bentuk Upacara Pengukuhan Nama KRI.

- Apabila nama kapal yang diberikan adalah nama seorang 
Pahlawan, maka upacara pengukuhan dilaksanakan di tempat/di 
mana Pahlawan itu berasal dengan upacara militer khas TNI AL dan 
dilanjutkan dengan upacara adat daerah setempat. 

- Seandainya nama kapal yang diberikan adalah nama sebuah 
tempat (pulau, teluk, tanjung, selat) atau pusaka/senjata 
tradisional, upacara pengukuhan dilaksanakan di tempat asal 

Pemakaman di Laut 
Jika ada kematian di kapal sedangkan pemakaman tidak 

memungkinkan diselenggaran di darat, maka pemakaman di 
laut dengan upacara di laut dengan upacara kemiliteran sebagai 
berikut: 

- Setelah jenazah disucikan dan dipersiapkan telah selesai 
seluruhnya, jenazah diletakan ditengah kapal.

- Barisan penghormatan suiap berbaris digeladak, komandan 
beserta seliuruh anak buah kapal hadir pada upacara ini kecuali 
bagi anggota yang berhalangan.

- Jenazah ditutup dengan bendera kebangsaan, diatasnya diletakan 
tanda pangkat dan tanda jasa yang pernah diperolehnya sewaktu 
masih hidup. Jenazah sedapat mungkin diusung kelilingi kapal 
dengan didahului kelompok genderang sangkakala/peluit dan 
barisan penghormatan.

- Setelah jenasah mengelilingi kapal untuk yang ketigakalinya, 
kemudian diletakkan di tengah-tengah geladak. Jika jenazah 
perlu disemayamkan maka perlu ditempatkan anggota pengawal.

Pengukuhan Nama KRI 
Apalah arti sebuah namabagi suatu benda dan mahluk, yang 

hanya merupakan tanda pengenal saja, namun nama bagi suatu 
kapal perang memiliki makna sangat penting. Pertama, nama 
akan menjadi pertanda yang nyata, terhadap suatu kapal sehingga 
mudahdikenal, karena kapal akan bergerak ke seluruh wilayah 
lautan Nusantara, bahkan berkunjung ke lima benua dan berlayar 
di tujuh samudera. Kedua, setiap kapal perang diberi nama sesuai 
dengan jenis kapal berdasarkan surat keputusan Kepala Staf TNI 
Angkatan Laut. Nama yang digunakan dimaksud agar seluruh 
awak kapal mempunyai kebanggaan terhadap kapalnya, sehingga 
menimbulkan semangat juang yang tinggi.

nama tersebut atau tempat yang berdekatan atau atas permintaan 
daerah asal nama kapal dengan suatu upacara militer khas TNI AL 
dan dapat dilanjutkan denganupacara adat daerah setempat.

- Bila nama yang diberikan adalah nama hewan atau lainnya 
maka acara pengukuhan dilaksanakan di tempat yang ditunjuk 
kepala staf TNI AL dengan upacara militer khas TNI AL dan dapat 
dilanjutkan dengan upacara adat daerah setempat. 

- Acara adat pengukuhan nama KRI dilakukan menurut adat atau 
tradisi daerah dengan memperhatikan atau menyesuaikan prakarsa 
masyarakat setempat dan seyogyanya yang bertindak sebagai 
inspektur upacara adalah gubernur atau kepala daerah atau 
ditentukan lain, dan dihadiri pejabat negara atau pejabat TNI yang 
ditunjuk dan pihak-pihak terkait lainnya.

Peluncuran Kapal
Upacara Peluncuran Kapal biasanya dilaksanakan digalangan 

kapal sesuai dengan keadaan tempat dimana kapal itu dibangun, 
bila dilakukan di luar negeri menggunakan tradisi peluncuran kapal 
negara dimana kapal dibangun atau campuran antara tradisi kedua 
negara tersebut, seperti botol champaigene dapat diganti dengan 
kendi berisi air tawar, sedangkan bila dilaksanakan didalam negeri 
menggunakan adat-istiadat dan  tradisi setempat.  Sebelum kapal 
tadi diluncurkan biasanya didahului dengan upacara syukuran 
atau selamatan yang diiringi dengan doa-doa dengan tujuanagar 
selama kapal tersebut dioperasionalkan akan selalu mendapatkan 
keselamatan.

 Upacara atau tradisi tersebut sampai saat ini masih berlaku 
dan tetap dilaksanakan walaupun kita berada di abad modern. Di 
sinilah kita dapat menilai bahwa suatu tradisi itu tidak dapat begitu 
saja dihilangkan, sebagai bagian dan kebudayaan akan hidup terus 
apabila masih ada manusia-manusia atau pendukungnya. Jadi tradisi 
atau kebudayaan itu akan hilang apabila memang sudah tidak ada 
pendukungnya dan dianggap tidak berguna lagi dalam kehidupan 
suatu bangsa. Tetapi hal ini jarang kita jumpai bahkan sebaiknya 
tradisi dan kebudayaan itu hidup terus.
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Peluncuran kapal dihadiri Kasal dari masa ke masa.

 Demikian juga tradisi peluncuran kapal terus berlangsung 
selama manusia menganggap bahwa hal itu sangat diperlukan dan 
menyangkut salah satu aspek kebudayaan. Bagi bangsa Indonesia 
peluncuran kapal merupakan juga salah satu warisan dan pusaka 
nenek moyang yang harus kita hayati dan lestarikan seperti halnya 
dengan jiwa bahari yang harus tumbuh dalam setiap hati sanubari 
pemuda-pemudi Indonesia untuk dapat menguasai lautan. Adapun 
upacara peluncuran kapal yang dilakukan oleh orang Madura 
maupun orang Bugis hampir sama. Untuk peluncuran kapal Madura 
dengan memukulkan kendi di haluan kapal atau perahu.

 Untuk tradisi Bugis dengan membelah kelapa muda. Untuk 
iringan doa ada yang melakukan sebelum perahu itu diluncurkan, 
tetapi ada juga doa setelah kapal diluncurkan dengan selamat. 
Selanjutnya diteruskan dengan selamatan dan ucapan syukur 
kepada Tuhan Yang Maha Esa berupa jamuan atau tumpengan atau 

Wisuda Purna Wira
 Upacara Wisuda Puma Wira diselenggarakan bagi para Perwira 

tinggi TNI Angkatan Laut yang telah selesai melaksanakan bhaktinya 
di TNI AL dan memasuki masa pensiun.

 Upacara ini dilakukan bersama-sama dengan upacara 
peluncuran perwira remaja. Upacara bersama ini juga dimeriahkan 
dengan upacara tradisional Parade Surya Senja. 

 Wisuda Purna Wira berasal dari bahasa Sansekerta. Wisuda 
berarti pelantikan. Purna berarti selesai, menyelesaikan. Wira 
dari perwira, berarti pimpinan dalam militer/prajurit. Secara 
keseluruhan Wisuda Purna Wira berarti pelantikan bagi perwira yang 
telah menyelesaikan tugas.

 Untuk pertama kali Wisuda Purna Wira diadakan oleh TNI 
AL pada 11 April 1981, dengan maksud untuk merintis tradisi baru 
sebagai suatu upacara simbolik dari pelimpahan dan penerusan 
generasi ke generasi lebih muda. 

juga disebut berkah. Dan permohonan lindungan dan keselamatan 
bagi pemilik maupun anak buah perahu atau kapal.

 Upacara ini biasanya diteruskan dengan tari-tarian adat. 
Upacara peluncuran kapal sama tinggi nilainya seperti upacara 
kelahiran seorang bayi. Untuk upacara peluncuran kapal TNI 
Angkatan Laut dilaksanakan sesuai dengan keadaan tempat 
dimana kapal itu dibangun. Biasanya bila dilakukan di luar negeri 
menggunakan tradisi peluncuran kapal negara dimana kapal 
dibangun atau campuran antara tradisi kedua negara seperti botol 
sampagne dapat diganti dengan kendi berisi air tawar. Sedang bila 
peluncuran dilakukan di dalam negeri mempergunakan adat istiadat 
dan tradisi setempat.

Pemecahan kendi oleh ibu Kasal pada acara peluncuran kapal.



141140

yang telah diserahkan kepadanya. Penghormatan ini merupakan 
penghargaan dan rasa hormat, juga sebagai ucapan selamat jalan.

 Inti Wisuda yang diselenggarakan untuk pertama kali di TNI 
AL adalah peresmian suatu masa ke masa lain. Peralihan yang 
dimaksud dapat berbentuk dua macam, yakni: 

- Peralihan dari masa-masa tugas aktif ke masa pengakhiran tugas 
(non aktif).

- Peralihan dari masa pembentukan/pendidikan ke masa tugas. 

     Wisuda pelepasan merupakan saat dari suatu kegiatan, 
manusia yang telah memberi pengaruh pada masa lampau, sedang 
Wisuda pelantikan penyerahan merupakan awal dari suatu kegiatan 
manusia yang diharapkan akan memberikan pengaruh positif.

 Kegiatan ataupun tugas-tugas manusia secara relatif dapat 
dikatakan tidak pernah selesai, dengan pengertian selama faktor 

 Upacara ini dilaksanakan di hadapan para taruna dan perwira 
remaja yang pada waktunya nanti, mereka ini adalah perwira-
perwira yang akan menerima dan meneruskan pembinaan TNI AL 
yang dapat dibanggakan.

 Makna lain, ialah agar para perwira remaja dan taruna 
mengenal dan mengetahui para senior yang pernah mengabdi di TNI 
AL, karena yang ada di TNI AL sekarang ini adalah menerima dan 
meneruskan dari pendahulu-pendahulu yang mengabdi dan perintis 
TNI AL.

 Pelepasan seorang prajurit dari dinas aktif merupakan tahap 
kegiatan akhir yang wajar dari seluruh kehidupan keprajuritan, 
maupun kehidupan lain, seperti halnya yang diisyaratkan kepada 
kita oleh gerak evolusi matahari, mengingatkan kepada kita, ada 
saat terbit ada masa jaya dan saat terbenam. 

 Namun demikian hakekat prajurit Tentara Nasional Indonesia 
sebagai tentara rakyat dan tentara pejuang yang mempunyai nilai-
nilai kepribadian dan pandangan hidup TNI yang selalu “Kerelaan 
berkorban demi kemerdekaan” dengan “semangat tidak mengenal 
menyerah” serta “percaya akan kekuatan sendiri”, menunjukkan 
pejuang tanpa batas akhir sekalipun tidak secara langsung 
mengabdikan diri kepada TNI AL tetapi masih ada hubungan batin 
kepada generasi penerus. 

 Dengan demikian generasi penerus akan dapat mengambil 
suri tauladan yang telah dimiliki oleh para senior dan dapat 
digunakan sebagai pedoman dalam menentukan sikap dan posisi 
untuk bergerak lebih maju ke kejayaan TNI AL.

 Wisuda pada hakekatnya adalah suatu peristiwa penting 
yang menandai terjadinya penyelesaian suatu tugas atau peralihan 
dari suatu masa ke masa yang baru dalam proses perjalanan tugas 
seorang manusia. Peristiwa penting tersebut ditandai dengan suatu 
upacara, perayaan dan suatu tradisi yang menyimpulkan, bahwa 
kejadian tersebut dapat dirasakan, mempunyai pengaruh serta 
memberikan kesan terhadap lingkungan sekitarnya. 

 Pengaruh serta kesan tersebut ikut menentukan serta 
mewarnai kehidupan sekitarnya, baik di masa lampau maupun 
untuk masa-masa mendatang.

 Wisuda Purna Wira pada dasarnya diselenggarakan 
untuk melepas para perwira tinggi TNI AL yang telah selesai 
mendharmabaktikan dirinya di TNI AL.

 Adapun upacara Wisuda Purna Wira ini mengandung arti:

- Penghormatan kepada perwira tinggi dengan rasa kesadaran telah 
mengabdikan diri beliau di TNI AL sampai berakhir masa tugasnya.

- Mencerminkan kekompakan para senior dan junior, dengan tulus 
ikhlas para junior melepaskan kepergian beliau.

- Mencerminkan kesanggupan para perwira junior meneruskan tugas 
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manusia berperan utama dalam siklus kehidupan di dunia, maka 
tugas-tugas akan datang silih berganti. Peralihan ini dimaksudkan, 
karena telah mendharmabaktikan hampir seluruh bagian dari 
hidupnya demi tugas-tugas di TNI AL.

 Setelah melalui proses alami secara manusiawi, sampailah 
pada suatu masa mengakhiri masa dinas, untuk terjun kembali ke 
tengah-tengah masyarakat. Peralihan itu mengandung momentum 
yang penting dari kisah perjalanan karier seorang Perwira, yang 
selama ini telah dibentuk dan terbiasa dengan kehidupan militer. 

 Pengakhiran tugas untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat 
berarti harus siap memulai medan kehidupan baru di tengah 
masyarakat di saat-saat proses alami secara manusiawi terus 
berjalan. Dharma bakti mereka telah memberikan landasan-landasan 
yang menentukan akan kelanjutan dan kelangsungan TNI AL, 
demikian  pula  karya  dan  karsa  mereka  telah mewarnai TNI AL.

 Bagi para senior selaku prajurit yang bertanggung jawab 
yang telah ditempa dalam alam kehidupan militer timbul sepercik 
harapan akan kelanjutan dan kelangsungan TNI AL yang lebih baik di 
masa mendatang. 

      Bagi prajurit yang masih melanjutkan tugasnya dalam 
membina TNI AL ingin memberikan penghormatan kepada 
para senior yang telah memberikan landasan bagi TNI AL, dan 
memberikan penghormatan atas jasa-jasa selama mendharma 
baktikan di TNI AL.

 Upacara Wisuda Purna Wira didahului dengan Parade Surya 
Senja, diselenggarakan untuk memberikan penghormatan kepada 
para pejabat yang telah berjasa selama bertugas mengabdikan diri 
di lingkungan TNI AL. 

 Parade Surya Senja mengandung falsafah yang sangat 
mendalam. Surya adalah mengandung arti bagian dari sumber 
kehidupan, kekuatan, tenaga dan sumber penerangan di siang hari. 
Di dalam pewayangan disebut Batara Surya.

 Pada Parade Surya Senja yang disebutkan di depan memberi 

ramah tamah. Susunan acara tidak mengikat yang berintikan 
kegiatan penyerahan secara simbolis kartu tanda anggota 
Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
(Pepabri) oleh ketua umum Pepabri didampingi ketua Persatuan 
Istri Prajurit kepada perwakilan wisudawan. 

- Acara Tradisi. Acara Tradisi dilaksanakan setelah acara ramah 
tamah, yang merupakan rangkaian kegiatan pelepasan wisudawan 
dan peluncuran perwira remaja, dilaksanakan kepala staf TNIAL di 
depan Gedung Rinjani Kampus AAL. 

Wisuda Purna Bhakti
 Wisuda Purna Bhakti adalah penghormatan dan penghargaan 

dari Komando Utama kepada para perwira menengah, perwira 
pertama, bintara dan tamtama yang sudah memasuki masa purna 
dinas yang telah mendarmabhaktikan jiwa raga untuk kemajuan 
TNI AL serta memberikan kebanggaan dan menandakan siap untuk 
kembali ke masyarakat dengan kekuatan baru. 

penjelasan, bahwa waktu mempunyai batas-batas tertentu yang 
tidak dapat dielakkan oleh siapapun, kecuali oleh pencipta-Nya. 

 Senja mengisyaratkan kepada kita akan terjadinya surya 
akan terbenam. Pimpinan diibaratkan matahari (surya), yang dapat 
memberi bimbingan kekuatan (sugesti) dan penerangan. Dengan 
akan berakhirnya tugas dapat diibaratkan Surya terbenam.

 Untuk menunjukkan kemampuan seorang prajurit yang 
dipercayakan melaksanakan tugas diwujudkan dengan kolone 
senapan, ketrampilan lain yang ada hubungannya dengan 
kemiliteran antara lain band peragaan, dan defile. Selesai defile 
para Purnawirawan mendapat ucapan selamat dari para Pati yang 
masih aktif beserta keluarga. 

 Sebagai puncak acara wisuda para purnawirawan mendapat 
penghormatan dari perwira menengah senior berpangkat kolonel 
sebanyak 17 orang, berupa Pedang Pura.  Upacara Pedang Pura ini 
merupakan penghormatan tradisional TNI AL.

 Acara ini dilanjutkan dengan peluncuran perwira remaja 
yang baru saja dilantik dari Lembaga Pendidikan Akademi TNI AL. 
Dengan demikian terjadi kesinambungan di dalam tubuh TNI AL, 
dan adanya pengemban antara yang baru memasuki arena TNI AL 
terhadap Senior yang akan meninggalkan TNI AL.

 Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor: 
Perkasal/59/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Wisuda Purna Wira Bagi Perwira Tinggi TNI Angkatan 
Laut, rangkaian kegiatan acara Wisuda Purna Wira berisikan:

- Foto bersama. Merupakan awal dari rangkaian kegiatan WPW, 
seluruh wisudawan beserta istri melaksanakan foto bersama.

- Upacara Militer/Parade Surya Senja. Terdiri dari dua kegiatan 
yaitu upacara parade dan defile pasukan, dilanjutkan upacara 
penurunan bendera. Upacara militer dan upacara penurunan 
bendera dilaksanakan di Lapangan Arafuru Kampus AAL.

- Ramah Tamah. Setelah upacara Militer/Parade Surya Senja dan 
upacara penurunan bendera selesai, dilanjutkan dengan acara 

Cocktail Party
Acara cocktail party merupakan tradisi untuk menjamu tamu 

yang diundang ke KRI dalam rangka untuk saling mempererat 
hubungan antara satu kapal dengan kapal yang lain atau antara 
kapal dengan pejabat setempat di darat tempat dimana kapal 
sandar di dalam negeri ataupun di luar negeri. Hidangan yang 
disajikan berupa jamuan makanan ringan atau makanan khas KRI 
dan pelaksanaannya dengan standing party. Biasanya ditampilkan 
hiburan atau atraksi-atraksi  khusus yang ditampilkan oleh para ABK.
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tradisi KHUsUs tNi aL

TRADISI KORPS MARINIR
Korps Marinir sebagai garda terdepan dalam 

mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI), setia kepada Pancasila dan UUD 1945 serta 
berpegang teguh kepada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. 

Dalam melaksanakan pengabdiannya kepada Bangsa 
dan Negara, Korps Marinir tetap berusaha menjaga 
integritas dan jati dirinya sebagai prajurit TNI dan tidak 
melupakan hakikatnya sebagai bagian dari prajurit matra 
laut yang berkualifikasi prajurit pendarat amfibi.

Mulai dari lahirnya hingga sekarang Korps Marinir 
selalu berkiprah dan ikut mewarnai perkembangan sejarah 
bangsa Indonesia. Peran sertanya yang tidak pernah cacat 
selama pengabdiannya dilaksanakan lewat pelaksanaan 
tugas-tugas nasional dalam bentuk operasi-operasi 
TNI baik Operasi Militer Perang (OMP) seperti; 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, 
Operasi Pembebasan Sandera Perompak Somalia dan 
Operasi Tinombala, maupun Operasi Militer Selain Perang 
(OMSP). 

Selain itu, dalam menjaga perdamaian dunia 
Korps Marinir juga aktif mengirimkan personelnya yang 
tergabung dalam Kontingen Garuda kesejumlah negara di 
bawah bendera PBB.

 Pada masa mendatang, Korps Marinir senantiasa 
menjadikan prestasi yang terbaik itu sebagai bagian dari 
tradisi Korps yang akan terus dipertahankan oleh setiap 
individu prajurit Korps Marinir, untuk itu Korps Marinir 
akan terus berbenah diri. Tuntutan kualitas atas kinerja 
Korps Marinir dalam segala bidang semakin tinggi.  

Hal ini akan dijawab dan direspon dengan itikad baik 
serta semangat pantang menyerah. 

Perubahan nama KKO AL menjadi Korps Marinir 
berawal dari dibentuknya Corps Mariniers (CM), cikal 
bakal Marinir pada 15 November 1945 di Pangkalan IV ALRI 
(Angkatan Laut Republik Indonesia) Tegal. Corps Mariniers 
ini dibentuk awalnya sebagai “Pendidikan” para pelaut 
Indonesia yang tergabung di ALRI, agar bisa bertempur di 
darat dalam keadaan darurat. Selanjutnya berdasarkan 
Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor A/565/1948 
tertanggal 9 Oktober 1948 ditetatapkan Korps Komando 
(KKO) di dalam jajaran TNI AL. Korps Komando Angkatan 
Laut (KKO AL) kembali menggunakan nama Korps Marinir 
sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut 
Nomor Skep/1831/XI/1975 tertanggal 15 November 1975.

Perjalanan panjang sejarah Korps Marinir mengalami 
pasang surut pembinaan dan pahit getirnya perjuangan. 
Hal tersebut baik secara langsung maupun tidak, akan 
mempengaruhi tingkat kedewasaan berfikir dan bertindak 
prajurit Korps Marinir.

Perilaku prajurit Korps Marinir yang positif dan 
berulang-ulang pada akhirnya akan menumbuhkan suatu 
budaya dan tradisi-tradisi tertentu yang berlaku di 
lingkungan Korps Marinir. 

Ribuan prajurit Korps Marinir TNI AL melakukan defile pasukan. ANTARA FOTO
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Tradisi-tradisi yang berlaku di Korps Marinir 
TNI AL adalah sebagai berikut: 

- Pemberlakuan Terhadap Panji-Panji KKO AL. 
Tradisi khusus pemberlakuan terhadap Panji-Panji 
KKO AL adalah sebagai berikut Panji-panji KKO AL 
disimpan di Markas Komando Korps Marinir, setiap 
perwira remaja Korps Marinir TNI AL diwajibkan 
melaksanakan penghormatan terhadap Panji-Panji 
KKO AL. Panji-Panji KKO AL ditampilkan pada 
saat pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun Korps 
Marinir.

- Upacara hari Ulang Tahun Korps Marinir TNI 
AL. Upacara Hari Ulang Tahun Korps Marinir 
merupakan salah satu upacara besar dalam 
rangka pembinaan tradisi Korps Marinir. Upacara 
dilaksanakan setiap 15 November, dengan 
rangkaian upacara militer dalam bentuk parade 
dan defile. 

Makna yang terkandung dalam peringatan 
Hari Ulang Tahun Korps Marinir adalah momentum 
mempertegas identitas Korps Marinir sebagai 
prajurit pejuang yang telah memberikan dharma 
bhakti terhadap nusa dan bangsa. 

Dalam proses pelaksanaan Hari Ulang Tahun 
Korps Marinir terdapat berbagai macam rangkaian 
kegiatan untuk prajurit Marinir dan masyarakat.

Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan 
menyambut/saat Hari Ulang Tahun Korps Marinir, 
antara lain bhakti sosial, ziarah makam para 

pahlawan/tokoh/pendahulu Korps Marinir, berdoa 
bersama memohon kepada Tuhan Yang Maha 
Kuasa agar selalu mendapat perlindungan dan 
keberkahan dalam menjalankan tugas demi bangsa 
dan negara.

Selanjutnya adalah upacara parade, 
demonstrasi dan defile pasukan dan material tempur, 
serta demonstrasi ketangkasan prajurit.

- Pembaretan

Tradisi pembaretan Korps Marinir TNI AL 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut, 
pembaretan dilaksanakan komandan Korps Marinir, 
pembaretan kepada prajurit baru yang telah 
dinyatakan lulus dalam Pendidikan Komando 
sebagai tanda pengesahan telah menjadi keluarga 
Korps Marinir dan berhak menggunakan baret khas 
Marinir.

Bertujuan menampakkan jati diri/status 
sebagai prajurit Korps Marinir yang didalamnya 
mengandung makna memberikan semangat jiwa 
korsa dan rasa bangga terhadap korps. Pembaretan 
juga dilaksanakan untuk pejabat negara ataupun 
pejabat TNI/POLRI merupakan suatu bentuk 
penghargaan yang diberikan Korps Marinir kepada 
pejabat negara ataupun pejabat TNI/POLRI, yang 
dengan tulus ikhlas telah memberikan sumbangsih 
pemikirandan kontribusi yang positif bagi Korps 
Marinir.
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“IKRAR PERWIRA REMAJA”

KAMI PERWIRA REMAJA KORPS MARINIR DIHADAPAN PRASASTI 
DHARMA BHAKTI PAHLAWAN DAN PATAKA SERTA DISAKSIKAN 

PEMIMPIN KORPS MARINIR, DENGAN KETULUSAN SERTA 
KESUNGGUHAN HATI

KAMI BERIKRAR

- AKAN MENGABDIKAN DIRI DAN BERBHAKTI KEPADA BANGSA DAN 
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN 

PANCASILA DAN UUD 1945

- AKAN MEMENUHI SETIAP PANGGILAN TUGAS DENGAN 
KEBANGGAAN DAN PENUH RASA TANGGUNG JAWAB.

- AKAN SENANTIASA MENDHARMABHAKTIKAN SEGENAP TENAGA 
DAN PIKIRAN UNTUK KEJAYAAN KORPS MARINIR.

- AKAN MENJUNJUNG TINGGI NAMA DAN KEHORMATAN KORPS 
MARINIR, SERTA TETAP MEMELIHARA JIWA KORSA.

- Penganugerahan Brevet Kehormatan Korps Marinir.

Penganugerahan brevet kehormatan Korps Marinir adalah 
penganugerahan brevet yang ada di Korps Marinir yang diberikan 
kepada seseorang karena jasa- jasanya, mempunyai andil di dalam 
hubungan kerjasama untuk meningkatkan citra Koprs Marinir.

Mempunyai perhatian besar terhadap dukungan moril atau 
material dalam menunjang kemajuan Korps Marinir serta sudah 
mendapatkan persetujuan pemakaian dari Komandan Korps Marinir.

Tradisi Pelepasan dan Penyambutan Komandan Korps.

Pelepasan Komandan Korps Marinir. Tradisi pelepasan 
Komandan Korps Marinir dilaksanakan setelah acara serah 
terima jabatan sebagai wujud penghormatan terakhir selama 
pengabdiannya di Korps Marinir oleh seluruh prajurit Korps Marinir. 
Kegiatan ini diakhiri dengan penyampaian taklimat akhir.

Penyambutan Komandan Korps Marinir. 

Tradisi penyambutan komandan Korps Marinir dilaksanakan 
setelah acara serah terima jabatan sebagai wujud kebanggaan 
dan semangat prajurit Korps Marinir menyambut pemimpin baru. 
Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyampaian taklimat awal.

- Pengangkatan Warga Kehormatan Korps Marinir 

Pengangkatan warga kehormatan Korps Marinir adalah 
wujud penghargaan yang diberikan kepada seseorang yang telah 
memberikan sumbangsih pemikiran dan kontribusi yang positif bagi 
perkembangan, kemajuan dan perjuangan Korps Marinir dalam 
pengabdian kepada negara dan bangsa.

- Tradisi Laporan Perwira Remaja Korps Marinir. 

Tradisi laporan penerimaan Perwira remaja Korps Marinir 
berdasarkan Juklak Dankormar Nomor Juklak/01/II/1996 tangal 02 
Februari 1996 tentang tata cara penerimaan Perwira remaja/muda 
Korps Marinir yang baru masuk.Bentuk penerimaan Perwira remaja 
Korps Marinir oleh Komandan Korps Marinir terdiri atas dua tahap, 
yaitu arahan komandan Korps Marinir kepada perwira remaja, dan 
acara janji/ikrar dan penghormatan kepada pataka Korps Marinir.

- Silaturami Keluarga Besar Korps Marinir 

Tradisi silaturahmi keluarga besar Korps Marinir merupakan 
salah satu upaya untuk membina keluarga besar Korps Marinir, untuk 
meningkatkan kebersamaan dan komunikasi antara prajurit aktif 
dengan purnawirawan Korps Marinir. 

Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk tatap muka dengan 
Komandan Korps Marinir dari masa ke masa, anjang sana ke rumah 
prajurit, sarasehan dan kegiatan sosial lainnya.

Penerimaan Perwira Remaja di Komando Armada RI dan Komando Lintas Laut Militer TNI AL
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- Lagu Kebesaran Korps Marinir 

Hymne Korps Marinir. Lagu Hymne Korps Marinir digunakan 
pada pembaretan perwira, bintara dan tamtama Korps Marinir, 
penerimaan perwira, bintara dan tamtama remaja Koprs Marinir, 
aat-saat jam komandan.

Penerimaan komandan Korps Marinir, sebelum melaksanakan 
kegiatan latihan/operasi, kegiatan sarasehan, seminar, dan 
kegiatan-kegiatan khidmat di dalam kesatuan Korps Marinir. 

“MARS KORPS MARINIR”
“ BERGERAK SERENTAK
PANTANG MUNDUR SEJEJAK
ITU PEDOMAN KITA
DIBAWA KIBARAN BENDERA DAN PANJIMU
AYO TERUS BERGERAKMAJU
TUNJUKAN BERANIMU
PERLIHATKAN PERKASAMU
DENGAN SEMANGAT BARU
LAUTAN TERJAGA DARATAN SENTOSA NEGARA SEJAHTERA
JALESU BHUMYAMCA JAYAMAHE
ITULAH SEMBOYAN MARINIR YANG JAYA 

“hYMNE KORPS MARINIR”
“ GAGAH DERAP LANGKAHNYA
MENCERMINKAN BESAR JIWANYA
SIAP SIAGA MENJAGA
KEJAYAAN NEGARA
DILAUT DAN DARAT SELALU TETAP JAYA
MARINIR ANGKATAN LAUT KEBANGGAAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA JAYA “

- Yel-Yel Khas Korps Marinir. Yel-yel khas Korps Marinir 
digunakan untuk membangkitkan semangat dan kekompakkan 
bagi prajurit Korps Marinir baik di dalam Kesatrian, dalam latihan 
ataupun di dalam melaksanakan tugas-tugas.

Yel-yel Korps Marinir diawali dengan teriakan oleh pemimpin 
yel :

“ M A R I N I R……. !!!”

Kemudian dijawab serentak dengan :

“ AUA…..AUA…..AUA…..YES !!!”
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Sejumlah prajurit Korps Marinir TNI AL melaksanakan manuver setelah mendarat di Pantai Banongan, Situbondo, Jawa 
Timur. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Latihan Marinir Terpadu (Latmardu) yang melibatkan ratusan prajurit dan 
beberapa material tempur untuk meningkatkan kesiapan satuan Korps Marinir TNI AL sebagai Pasukan Pendarat (Pasrat) 
dalam operasi amfibi. ANTARA FOTO
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Sejumlah prajurit TNI AL melakukan defile pasukan di Dermaga Ujung, Makoarmatim, Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati 
HUT TNI Angkatan Laut. ANTARA FOTO

>
Sejumlah meriam persenjataan artileri milik Korps Marinir melakukan manuver tempur, di Bhumi 
Marinir Karangpilang, Surabaya. Alat utama sistem senjata (Alutsista) milik Korps Marinir TNI AL, 

meski sebagian sudah lama tahun pembuatannya, namun masih bisa digunakan dalam kondisi baik 
untuk mendukung keutuhan NKRI. ANTARA FOTO
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Pasukan TNI AL Korps Marinir melakukan 
penembakan menggunakan RM-70 di Pantai 
Banongan, Situbondo, Jawa Timur. Pada puncak 
Latihan Armada Jaya XXXVII tersebut, pasukan TNI 
AL Korps Marinir melakukan penembakan dari Pantai 
Banongan ke sasaran tank musuh yang berjarak 17 
kilometer. ANTARA FOTO
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Menjadi perwira merupakan 
cita-cita bagi semua Taruna-Taruni 
Tentara Nasional Indonesia (TNI) 
Angkatan Laut (AL) yang menjalani 
pendidikan di Akademi Angkatan 
Laut (AAL), Bumimoro, Surabaya, 
Jawa Timur. Sejarahnya, AAL yang 
telah berdiri sejak tahun 1951 
yang dahulunya bernama Institut 

Angkatan Laut Republik Indonesia 
(IAL). AAL seorang Gubernur 
Akademi Angkatan Laut, memiliki 
peran yang sangat strategis dalam 
menyiapkan sumber daya manusia 
perwira TNI AL. 

Sistem pendidikan AAL 
merupakan bagian dari sistem 
pendidikan TNI dan sistem 

MENILIK KAWAH CANDRADIMUKA 
TARUNA TNI AL

pendidikan nasional sehingga proses 
pendidikan AAL harus menganut 
kedua sistem tersebut. Pada tahun 
pertama, pendidikan dimulai dari 
pendidikan integratif di Resimen 
Chandradimuka Akademi TNI 
antara Taruna Akmil, AAL dan AAU 
selama satu tahun, yang meliputi 
pendidikan dasar kemiliteran, 

naik tingkat di tahun ketiga 
menjadi Sersan Mayor Dua Taruna 
yang menjalani pendidikan 
lanjutan dasar Korps. Yang 
kemudian ditahap tahun keempat 
naik tingkat menjadi Sersan Mayor 
Satu Taruna menjalani pendidikan 
pemantapan Korps. 

Didalam AAL, pada 
tingkat Sersan dua Taruna 
ditentukan Korps dan program 
studi yang akan dijalani; Yakni 
Korps Pelaut, program studi 
Manajemen pertahanan matra 

laut; Korps Teknik, prodi 
pada teknik mesin kapal 
perang; Korps Elektro, 
prodi teknik elektronika 
kapal perang; Korps Suplai, 
prodi manajemen logistik 
dan keuangan matra laut, 
dan Korps Marinir, prodi 
manajemen pertahanan matra 
laut aspek darat. 

Dimulai tahun ajaran 
2013/2014, AAL menerima 
Taruna Wanita (Taruni). 
Mereka juga dipersiapkan 

menjadi Perwira TNI AL 
yang unggul dalam karakter, 
akademis, serta keterampilan, 
dan kesamaptaan jasmani 
dalam berbagai Korps. Taruni 
pada angkatan pertama ada 
pada angkatan ke-62 dan 63, 
sebanyak 21 orang yang terbagi 
di tiap Korps AAL. 11 orang 
Taruni di Korps Pelaut, lima 
orang di Korps Elektro, dan 
empat orang di Korps Suplai. 

Semua jenis pendidikan 
tersebut dimaksudkan untuk 

pendidikan jiwa kemiliteran dan 
pendidikan dasar kematraan. 

Selanjutnya kopral kopral 
Taruna menjalani pendidikan 
kematraan di Akademi TNI AL (AAL) 
selama tiga tahun, yang di tahun 
kedua naik tingkat menjadi Sersan 
dua Taruna menjalani pendidikan 
dasar korps selama setahun. Dan 

mencetak generasi baru 
TNI AL yang andal dalam 
menjalankan tugas negara 
dengan bekal kemampuan 
teknis yang diandalkan 
dan jiwa patriotisme yang 
mumpuni.

Antara Foto
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TRADISI KORPS TARUNA AAL

 Selain tradisi yang terus dilestarikan dan disempurnakan dari 
waktu ke waktu, TNI AL juga memiliki berbagai tradisi di berbagai 
komando utama, satuan kerja, dan unit-unit kerjanya. 

 Di antara mereka, yang cukup menonjol adalah yang berlaku 
di Akademi Angkatan Laut di Surabaya, Pusat Penerbangan TNI AL di 
Surabaya dan unit-unit pelaksananya di berbagai wilayah Indonesia, 
serta di Korps Wanita TNI AL. 

Penerimaan Taruna Baru
 Akademi Angkatan Laut (selanjutnya di singkat) AAL 

merupakan lembaga pendidikan pertama perwira suka rela TNI 
AL tingkat akademi untuk mendidik taruna/taruni AAL menjadi 
perwira muda TNI AL yang berjiwa Sapta Marga, sekaligus memiliki 
kemampuan menggunakan, mengamalkan pengetahuan dan 
keterampilan sesuai tuntutan fungsi teknis yang diarahkan pada 
medan penugasan awal di KRI, pendirat dan pasukan serta mampu 
mengembangkan pribadi sebagai kader pemimpin TNI Angkatan Laut.

 Pendidikan di AAL merupakan kelanjutan dari pendidikan 
secara integratif selama satu tahun di Akademi TNI, di Magelang, 
Jawa Tengah. Sebelum sersan taruna/taruni menempuh pendidikan 
lanjutan di AAL, mereka akan melaksanakan upacara tradisi 
Penerimaan Taruna/Taruni AAL oleh gubernur AAL.

 Adapun arti dari penerimaan taruna baru adalah suatu 
kegiatan rutin bagi sersan taruna/taruni AAL yang baru saja 
menyelesaikan tahap Chandradimuka di Magelang dan dilantik 
menjadi sersan taruna/taruni.

 Tradisi Penerimaan Taruna Baru di Kampus AAL ini bermaksud 
mengenalkan lingkungan AAL dan proses pendidikan di AAL kepada 
taruna/taruni yang baru selesai mengikuti pendidikan secara 
terintegratif di Magelang.   Sedangkan tradisi ini bertujuan 
mempercepat penyesuaian pemahaman, pola sikap, dan pola tindak 
taruna/taruni sesuai dengan pola kegiatan pendidikan di AAL.

 Tradisi pertama bagi para taruna AAL ini memiliki serangkaian 
prosesi dan tahapan yang harus mereka tempuh, yaitu: 

Long March 
 Long March merupakan perjalanan jarak jauh bagi taruna  

AAL secara bersama-sama dengan berjalan kaki menuju Ksatrian 
Candradimuka AAL. Long March dilaksanakan pada awal taruna 
AAL memasuki wilayah Kota Surabaya setelah mengikuti kegiatan 
pendidikan integratif di Magelang.   

 Kegiatan ini dimulai tepat pukul 00.00 WIB, sebagai 
perwujudan hari pertama untuk memulai kegiatan di AAL, dimulai 
dari daerah yang menjadi land mark Nirmolo AAL.

 Adapun maksud kegiatan Long March adalah memperkenalkan 
rute secara terbatas wilaya Surabaya menuju Ksatrian AAL sebelum 
melaksanakan kegiatan lain. 

 Tujuan kegiatan ini untuk menanamkan kedisiplinan taruna/
taruni serta untuk menjaga kesamaptaan jasmaninya sehingga akan 
terbentuk prajurit yang berjiwa pejuang Sapta Marga, mandiri, 
semangat, berani, sehat, tidak mudah putus asa, dan tidak ragu-
ragu.

Sejumlah siswa peserta Lintas Medan Latihan Praktek (Lattek) Pendidikan Komando (Dikko) Siswa Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) XXXVI melintasi laut pasir Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Lattek Dikko Siswa 
Dikmaba XXXVI TA yang diikuti 95 orang prajurit dan 20 orang Taruna AAL angkatan LXIII akan melaksanakan problem lintas medan dari Banyuwangi ke Surabaya. ANTARA FOTO
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Masa Orientasi.
 Masa Orientasi adalah kegiatan pengenalan lingkungan AAL 

sesuai pola pengajaran, pelatihan dan pengasuhan taruna/taruni 
AAL.

 Masa Orientasi selesai Long March dilaksanakan dari 
Monumen Suro dan Boyo di depan Kebun Binatang Surabaya. 
Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Ksatrian AAL, meliputi 
lingkungan Resimen, Resimen Korps Taruna, Prodi, Markas Komando 
dan fasilitas pendidikan dan fasilitas pendukung lain. Sebagai 
pelaksana Masa Orientasi adalah Resimen Korps Taruna di bawah 
bimbingan dan pengawasan pengasuh Resimen AAL.

 Maksud pelaksanaan Masa Orientasi adalah mengenalkan 
pendidikan militer berkelanjutan matra laut sesuai dengan 
kurikulum AAL kepada sersan taruna/taruni AAL yang baru selesai 
mengikuti pendidikan integratif di Magelang, dengan tujuan 
menanamkanan dan mengenalkan lingkungan sebelum mengikuti 
pendidikan selanjutnya di AAL.

Mandi Lumpur
 Mandi Lumpur bagi taruna/taruni AAL merupakan bagian 

akhir dari rangkaian kegiatan penerimaan taruna baru dengan 
mandi lumpur laut yang akan menerima pengarahan dari gubernur 
AAL dan Ibu Asuh Taruna Laut serta diresmikan sebagai bagian dari 
Keluarga Besar AAL.

 Kegiatan mandi lumpur dilaksanakan setelah masa orientasi, 
pada saat laut sedang pasang di Pantai Arafuru dengan rute 
masuk melalui dermaga Halong AAL. Mandi Lumpur diikuti seluruh 
taruna baru dengan membuat barisan di air lumpur yang dipimpin 
komandan Resimen Korps Taruna.

 Maksud Tradisi Mandi lumpur untuk menumbuhkembangkan 
motivasi dan memantapkan diri taruna/taruni junior sebagai 
prajurit samudra sejati yang tanggap, tanggon, dan trengginas.

 Tujuan kegiatan ini untuk menanamkan jiwa bahari kepada 
taruna baru, sehingga mereka semakin siap untuk menempuh 
pendidikan di AAL.

Kirab Kota Surabaya
 Kirab Kota Surabaya dilaksanakan Resimen Korps Taruna 

bagi taruna baru untuk memperkenalkan kota di mana mereka 
kini berdiam dan masuk menjadi warga baru Surabaya. Kirab Kota 
Surabaya berupa mengelilingi Surabaya dengan diiringi drum band 
Gita Jala Taruna.

 Sebagai warga baru tentunya taruna baru harus 
memperkenalkan diri dan harus tahu lingkungan barunya sehingga 
perlu ada tradisi perkenalan ini supaya lebih mengetahui dan 
dikenal oleh warga Surabaya.

 Kirab Kota Surabaya dilaksanakan pada saat taruna baru 
datang di Surabaya. Resimen Korps Taruna akan menjadwalkan 

Sejumlah taruna-taruni Akademi Angkatan Laut (AAL) yang tergabung dalam Genderang Seruling Gita Jala Taruna unjuk kebolehan di Parade Surabaya Juang, Surabaya, Jawa Timur. ANTARA FOTO
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kegiatan ini sebelum mereka memasuki tahun ajaran baru di AAL. 
Kirab dilaksanakan mulai pagi sampai dengan siang hari dengan 
berjalan dengan menggunakan tenue PDU 1, dan diiringi drum band 
Gita Jala Taruna.

 Jalan-jalan dan kawasan publik Surabaya yang penting dan 
bersejarah juga termasuk dalam rute Kirab Kota Surabaya, juga 
karena mereka harus paham lokasi-lokasi ini sebagai tempat-tempat di 
mana mereka akan pesiar. Selain para taruna/taruni baru, Kirab Kota 
Surabaya juga diikuti Kompi Taruna Dewasa dan Kompi Taruna Madya.

 Aktivitas dan tradisi ini memiliki sejumlah tujuan, antara 
lain agar taruna/taruni memahami bahwa telah menjadi warga 
baru Surabaya tentunya harus tahu dan mematuhi norma dan adat 
istiadat yang berlaku di tempat yang baru. 

 Kemudian memberi rasa bangga kepada taruna sebagai 
bagian dari keluarga besar Surabaya, dan agar taruna mengerti 
tempat-tempat penting dan bersejarah di Surabaya, dan agar 
taruna mengerti dan mengenal terutama sifat dan watak warga 
Surabaya.

Apel Resimen Korps Taruna AAL
 Dalam kehidupan militer, apel merupakan suatu kewajiban 

yang harus dilaksanakan setiap saat sebagai wujud pengabdian, 
juga sebagai sarana interaksi bagi satuan untuk mengetahui 
keberadaan dan kondisi satuan di bawahnya. 

 Dari pelaksanaan apel ini diharapkan satuan atas dapat 
memonitor satuan bawah, misalnya berapa jumlah kekuatan 
personil satuan bawah, bagaimana kondisi dan kendala yang 
dihadapi satuan bawah, apa kegiatan operasi yang akan 
dilaksanakan satuan bawah dan lain sebagainya.   

 Sedangkan bagi satuan bawah, apel merupakan kesempatan 
memberikan masukan dan saran bagi satuan atas sehingga 
diharapkan organisasi dapat berjalan baik dan lamcar, sehingga 
mendukung kesuksesan pelaksanaan misi atau operasi satuan. 

 AAL merupakan organisasi yang menjadi tempat untuk 
mencetak para calon-calon pemimpin TNI dan TNI AL pada masa 
akan datang, dengan Resimen Akademi Angkatan Laut merupakan 
tempat bagi para taruna AAL untuk belajar dan berlatih. 

 Maka di sana dibentuk Resimen Korps Taruna sebagai sarana 
bagi taruna/taruni untuk belajar dan berlatih dalam menjalankan 
suatu organisasi. Salah satu aktivitas oleh Resimen Korps Taruna 
adalah apel Resimen Korps Taruna AAL. 

 Di sinilah terjadi kesempatan bagi para taruna pejabat 
Resimen Korps Taruna untuk memeriksa/inspeksi kebersihan, 
kerapihan pakaian, gerakan pasukan, dan lain-lain terhadap seluruh 
taruna lain, baik itu taruna senior maupun taruna yunior.   

 Selain itu apel tradisi ini juga dimanfaatkan untuk 
memberikan pengarahan serta informasi lain untuk kesamaan sikap 
dan tindakan seluruh taruna/taruni AAL.

 Apel taruna di Resimen Korps Taruna AAL telah diatur 
sedemikian rupa supaya dapat memberi kesempatan kepada 
berbagai pihak guna berinteraksi langsung dengan taruna/taruni. 

 Di antaranya adalah yang terjadi pada hari Senin, 
dilaksanakan apel Resimen Korps Taruna AAL yang diikuti seluruh 
pengasuh serta taruna dan dipimpin Komandan Resimen AAL. 

 Apel hari Selasa merupakan apel batalion Resimen Korps 
Taruna dipimpin taruna komandan batalion, sementara pada hari 
Rabu merupakan apel prodi sesuai korps tiap-tiap taruna; sementara 
setiap hari Kamis dilaksanakan apel pendidikan bagi seluruh 
taruna dan tenaga pendidik AAL  dipimpin oleh direktur pendidikan 
AAL atau pejabat utama lain AAL, sedangkan untuk hari Jumat 
dilaksanakan apel Batalion Resimen AAL dipimpin masing-masing 
komandan Batalion Resimen AAL; dan pada hai Sabtu dilaksanakan 
Apel Tradisi Resimen Korps Taruna. 

 Apel Tradisi Resimen Korps Taruna hanya dilaksanakan di 
depan  Gedung Sambar Galang (Markas Komando Resimen Korps 
Taruna) dan dipimpin komandan Resimen Korps Taruna. Pada apel 
tradisi ini merupakan kesempatan bagi Resimen Korps Taruna 
memberikan evaluasi tentang berbagai kegiatan yang telah 
dilaksanakan dalam sepekan dan rencana-rencana kegiatan sepekan 
ke depan.

 Secara umum, maksud dari apel ini memberi kesempatan 
kepada taruna dalam melatih kemampuan kepemimpinan dan 
mengorganisir suatu kegiatan, wadah untuk menyampaikan visi dan 
misi pimpinan Resimen Korps Taruna guna membentuk para taruna 
yang lebih baik dalam pembinaan fisik, sikap, mental dan daya 
juang, dan mempererat hubungan keakraban antara taruna senior 
denan taruna junior.

Sisun-Mentor
 Pada masa kini, sangat mudah bagi publik untuk mengetahui 

apakah seseorang merupakan personel TNI AL atau bukan. Salah 
satu penciri sesuai tradisi khas TNI AL adalah pemanggilan sisun 
kepada juniornya dan mentor kepada seniornya. 

 Akan tetapi sejarah penyebutan sisun (adik asuh) dan mentor 
(kakak asuh) dimulai sejak era Kadet Angkatan Laut Republik 
Indonesia yang dikirim mengikuti pendidikan di Koninklijk Instituut 
voor de Marine (KIM), di Belanda pada 1950-1952 dan tetap 
dilestarikan hingga sekarang. 

 Pada masa itu, bukan istilah sisun dan mentor yang 
digunakan, melainkan istilah dari bahasa Belanda yaitu zeezeun 
(putra laut) dan zeepa (bapak Laut). Kemudian kedua istilah itu 
mengalami perubahan sesuai dengan sejarah perkembangan AAL 
menjadi sisun dan mentor tanpa mengurangi filosofi dan tujuan 
keberadaan sisun dan mentor di AAL. 
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 Sejak hari pertama taruna AAL mengikuti pendidikan di 
AAL, seorang taruna junior pasti akan mengalami saat-saat yang 
membingungkan dan grogi, terutama secara mental. Pada waktu 
demikian seorang mentor dapat bertindak sebagai nara sumber, 
tempat bernafas lega sejenak dan pemberi semangat untuk 
menghilangkan rasa gelisah atau mengganjal pada diri si sisun. 

 Oleh karena itu seorang sisun akan dituntun mentor-nya, 
seakan-akan dijaga dan dilindunginya. Maka tidak mengherankan 
jika dengan sendirinya terjalin hubungan khusus antara sisun 
dengan mentor-nya. Hubungan sisun-mentor ini biasanya 
berlangsung terus setelah meninggalkan AAL, tidak peduli apakah 
yang bersangkutan lulus ataupun tidak dari AAL. 

 Lebih luas lagi, beberapa sisun dan mentor bergabung 
membentuk suatu “keluarga” dan diberi nama panggilan yang 
berhubungan dengan laut yang unik dan mudah diingat, seperti 
Keluarga Sisun-Mentor Popeye, Kelana Samudera, Dolpin, Sinbad, 
Octopussy, dan lain-lain.   

 Yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari tradisi sisun-
mentor di AAL ini adalah proses para taruna junior yang nanti akan 
menjadi sisun untuk mendapatkan mentor yang berasal dari taruna 
senior dua tingkat di atas mereka.   

 Beberapa kali perubahan telah terjadi mengenai cara 
pemilihan sisun mentor di AAL. Pada tahun-tahun lalu, para taruna 
junior mendapatkan mentor mereka dengan cara mendatangi dan 
menghadap secara pribadi taruna senior yang mereka pilih untuk 
dijadikan mentor di ruang tidur mereka di mess taruna senior.   

 Terkadang dibutuhkan waktu yang tidak sebentar bagi para 
taruna junior untuk mendapatkan pengakuan dari taruna senior 
sebagai sisun dan mentor karena harus melaksanakan berbagai 
ujian dan tantangan yang diberikan oleh calon mentor mereka.

Saat ini proses untuk memilih mentor dilaksanakan dengan 
cara yang lebih sederhana, yaitu dengan suatu prosesi pengambilan 

salah satu dari PDL seluruh taruna paling senior yang diletakkan 
secara acak di lapangan luas, seperti di Lapangan Arafuru AAL, oleh 
taruna junior secara bersama-sama.   

 Selanjutnya taruna senior pemilik PDL yang berhasil 
mereka mendapatkan akan menjadi mentor bagi taruna junior 
melaksanakan kegiatan pembinaan fisik dan berbagai kegiatan yang 
dapat meningkatkan kemampuan mental dan fisik mereka.

 Pelaksanaan tradisi sisun-mentor ini memiliki maksud dan 
tujuan agar taruna junior dapat mempunyai kakak asuh yang dapat 
membimbing dan memberikan yang baik selama melaksanakan 
pendidikan di AAL. Sedangkan bagi taruna senior pun tentu akan 
menjadi tanggung jawab bagi dia untuk membina serta memastikan 
sisun atau adik asuhnya mampu menghadapi segala permasalahan 
dan tantangan yang ada.

Pesta Lantai
 Taruna/taruni AAL merupakan para calon pemimpin-

pemimpin TNI dan TNI AL pada masa mendatang, yang berasal dari 
berbagai daerah di Indonesia dan berkumpul menjadi satu untuk 
mengenai dan memahami satu dengan yang lain.   

 Maka para taruna/taruni harus saling mengenal; mulai dan 
kebiasaan, keahlian dan sifat-sifat rekan-rekan sesama rarunanya. 
Salah satu yang biasa harus diketahui taruna/taruni, khususnya 
taruna junior adalah asal usul (daerah) taruna yang lain. Hal ini 
untuk mereka tidak apatis (lebih peduli) dan memudahkan dalam 
koordinasi baik dengan orangtua taruna maupun taruna itu sendiri. 

 Asal taruna/taruni yang bermacam-macam dari Sabang 
sampai Merauke akan memunculkan berbagai kekhasan dan 
anekaragaman dalam kehidupan Resimen Korps Taruna, namun 
hal itu dapat menjadi sarana pembelajaran bagi mereka untuk 
mengetahui karakter dan sifat dari taruna-taruna yang lain.

 Dalam beberapa kesempatan para taruna mendapatkan 
kesempatan untuk melakukan lattek pelayaran ke berbagai 

atau dengan taruna/taruni yang satu sisun-mentor. Sehingga pada 
saat itu seluruh taruna/tarunidapat menikmati bersama-sama 
makanan khas yang dibawa.

Pesta Lantai dimaksudkan mempererat keakraban hubungan 
taruna senior dan junior yang menempati satu lantai atau satu 
sisun-mentor yang sama serta untuk memperkenalkan makanan khas 
daerah masing-masing.

Sedangkan tujuan Pesta Lantai untuk melepaskan sejenak 
ketegangan dan kepenatan dalam melaksanakan kegiatan yang 
padat di AAL, mengenalkan kekhasan daerah (khususnya makanan) 
masing-masing taruna, dan mempererat hubungan keakraban antara 
taruna senior dengan taruna junior.

   

Tradisi Dinas Dalam Khas Taruna AAL
Tatanan kehidupan kedinasan yang mempunyai ciri khas yang 

dikolaborasikan dengan tradisi TNI AL dan dilaksanakan dalam 
kehidupan taruna/taruni AAL.  Kegiatan ini akan menjadi ciri khas 
dalam kehidupan taruna yang disebut Dinas Dalam Khas Taruna.

Pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan disiplin taruna 
yang kemudian akan menjadi dasar tercapainya hierarki dan 
kehormatan militer. Dinas Dalam Khas Taruna ini juga merupakan 
bentuk pelaksanaan kegiatan Resimen Korps Taruna. Kegiatan 
Dinas Dalam Khas Taruna menitikberatkan pada kegiatan jaga yang 
meliputi Apel Divisi jaga.   

Para taruna/taruni, selain melaksanakan tugas jaga di pos 
penjagaan bersama anggota AAL, juga melaksanakan dinas jaga 
pada Resimen Korps Taruna.

Dinas Dalam Khas Taruna dilaksanakan setiap hari dengan 
pengatruran sebagai berikut: 

-  Apel Divisi Jaga dilaksanakan pada pukul 19.00 WIB.

-  Penempatan penjagaan dilaksanakan satu jam setelah apel 
divisi jaga atau pada pukul 20.00 WIB.

daerah diwilayah Nusantara ini atau melaksanakan weekend atau 
cuti (ataupun untuk merayakan suatu acara yang khusus), pada 
kesempatan tersebut para taruna dapat membawa makanankhas 
dari daerah tersebut atau menikmati makan khas daerah asal 
merekamasing-masing.  

 Dari situ taruna dapat mengenal dan memperkenalkan 
sesuatu yang khas dimiliki di daerah asalnya atau daerah yang 
dikunjunginya.   Yang tujuannya nanti dapat dinikmati bersama-
sama oleh seluruh taruna. 

 Untuk menikmati makan khas dari daerah asal masing-masing 
taruna/taruni AAL memiliki tradisi yang yang khas dari taruna/
taruni AAL sejak turun temurun. Tradisi makan bersama makanan 
khas daerah yang dibawa taruna/taruni AAL setelah kembali dari 
melaksanakan weekend atau cuti (ataupun untuk merayakan suatu 
acara yang khusus) biasa disebut Pesta Lantai.  

 Kegiatan ini dilaksanakan taruna/taruni AAL yang menempati 
satu lantai yang sama di mess taruna (komplek Gedung Chandarsa) 
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Pelaksanaan Ronda malam.
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-  Ronda malam dilaksanakan pada pukul 21.00 WIB.

    Mengingat aktivitas ini bertujuan pendidikan, maka untuk 
kegiatan tidak dilaksanakan secara penuh selama 24 jam, untuk 
memberikan kesempatan kepada taruna mempersiapkan kegiatan 
pengajaran/latihan pada hari selanjutnya.

Pelaksanaan Dinas Dalam Khas Taruna di Markas Komando 
Resimen Korps Taruna dan komplek Gedung Candrasa, kegiatan 
apel divisi jaga dan penempatan penjaga dilaksanakan di depan 
penjagaan Markas Komando Resimen Korps Taruna. Sedangkan 
kegiatan ronda dilaksanakan di kompleks Gedung Candrasa dan 
Markas Komando Resimen Korps Taruna.

Pelaksana Dinas Dalam Khas Taruna adalah seluruh taruna 
AAL, baik tingkat II, III dan IV. Jabatan dalam organisasi penjagaan 
disesuaikan senioritas kepangkatan, sebagai contoh Perwira Jaga 
Resimen Korps Taruna akan dijabat sersan mayor satu taruna, 
Bintara Jaga Resimen Korps Taruna akan dijabat sersan mayor satu 
taruna, sedangkan Bintara Jaga dijabat sersan mayor dua taruna 
dan caraka dijabat oleh sersan taruna. 

Pelaksanaan kegiatan ini harus selalu mendapatkan 
pengawasan dari pengasuh dan pelaksana jaga resimen. Beberapa 
ketentuan dalam melaksanakan kegiatan ini antara lain:

-  Taruna AAL pada saat melaksanakan penjagaan dinas dalam wajib 
menggunakan kadga dan pluit sebagai kelengkapan dinas jaga, 
kecuali taruna Perwira Jaga dan taruna yang melaksanakandinas 
jaga di Pos Penjagaan Utama Kesatrian AAL.

-  Taruna Perwira Jaga menggunakan tanda pangkat letnan dua 
lokal, ikat pinggang untuk pedang perwira, dan ban lengan 
TARPAGA. Ia mengecek tempat penyimpanan senjata taruna di 
Gedung Argopuro. 

 Adapun maksud pelaksanaan Dinas Dalam Khas Taruna adalah 
untuk menanamkan kedisiplinan taruna, menanamkan pengetahuan 
terhadap peraturan dinas dalam yang berlaku di TNI khususnya TNI 
AL, sehingga akan tertanam karakter perwira TNI AL yang mumpuni.

 Sedangkan tujuan Dinas Dalam Khas Taruna antara lain 
menanamkan kebanggaan taruna terhadap TNI AL, memberikan 
pemahaman terhadap mekanisme pelaksaaan kagiatan apel divisi 
jaga, penempatan penjagaan dan ronda malam, menanamkan 
sifat kepemimpinan terhadap taruna, mengajarkan kepada taruna 
untuk saling menghormati dan menghargai atas jabatan masing-
masing taruna pada setiap divisi jaga, dan memberikan pemahaman 
terhadap mekanisme pelaporan secara hierarki sesuai jalur 
komando pada dinas jaga taruna itu. 

   

Tradisi di Ruang Makan
 Salah satu tradisi di ruang makan taruna/taruni adalah tara 

cara makan sesuai aturan makan Angkatan Laut Internasional dan 
penggunaan lonceng sebagai tanda dimulainya dan selesainya 
pelaksanaan makan. 

 Selain itu pada saat makan siang setiap hari Sabtu, seluruh 
AAL menyanyikan lagu Wijaya Kusuma dengan mata terpejam yang 
bertujuan agar mereka menghayati makna yang terkandung dalam 
lagu tersebut serta mensyukuri atas segala nikmat kelancaran 

menyusun kegiatan pekan berikutnya dan meningkatkan keakraban 
serta menciptakan kondisi yang kondusif antara senior dan yunior. 

 Kegiatan makan bersama dilakukan setiap hari mulai dari 
makan pagi pukul 06.00-06.45, makan siang pada pukul 12.00-13.00, 
dan makan malam pukul 18.00-19.00.

 Makan bersama ini dilaksanakan di Gedung RS Hadiwinarso 
yang terletak di sebelah Gedung Salahutu dan Gedung 
Sambargalang, yang berdekatan dengan Gedung Candrasa. Hal ini 
mempermudah para taruna untuk melaksanakan kegiatan makan itu 
karena makan bersama sudah menjadi suatu perintah yang harus 
dijalankan.

Di dalam Gedung RS Hadiwinarso seluruh taruna, mulai dari 
tingkat II, III dan IV, berkumpul bersama. Mereka duduk di meja 
makam yang mencerminkan hirarki senioritas/kepangkatan, 
sehingga tiap meja pasti ada junior dan senior. Selain itu juga 
terdapat para pejabat Resimen Korps Taruna yang duduk di kursi 
meja pejabat, ada juga disediakan tempat untuk PAGA ataupun 
PADIS yang sedang berjaga pada hari itu.

 Maksud dan tujuan tradisi ini adalah agar etika dan estetika 
perlu dibentuk dalam diri setiap taruna sejak dini karena tidak bisa 
dipungkiri medan juang dari para perwira TNI AL.

 Mereka juga nanti harus terjun ke dalam dunia internasional 
dimana mereka akan banyak bertemu dan makan bersama dengan 
pejabat-pejabat dari negara asign dan oleh karena itu harus adanya 
penanaman cara bersikap yang benar sejak dini yang dimulai dengan 
tata cara makan di AAL.

Genderang Suling Gita Jala Taruna AAL
Genderang Suling Gita Jala Taruna AAL merupakan drumband 

kebanggaan tradisional koprs yang menjiwai seluruh Korps 
Taruna AAL. Kelompok ini selalu dikembangkan, dilestarikan, 
dan diwariskan sejak era IAL Genderang Suling Gita Jala Taruna 
AAL pertama kali dibentuk pada Desember 1964 dengan nama 
Genderang Suling Corps Cadet.   

dan kesuksesan setelah melewat berbagai tantangan dalam 
melaksanakan kegiatan dalam sepekan. 

 Hal ini dengan harapan mengevaluasi semua kegiatan yang 
telah dilaksanakan dan menjadikan bahan pertimbangan dalam 
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Berjalan tegak selaras dengan 
alunan nada yang dikumandangkan 
melambangkan kesiapan dan 
kegigihan dalam menghadapi setiap 
tantangan di masa yang akan 
datang. Irama yang mengalunkan, 
membangkitkan semangat juang 
para ksatria muda bahari dalam 
menghadapi segala rintangan yang 
melintang di darat, laut dan udara. 

Genderang Suling Gita Jala 
Taruna, Taruna Akademi Angkatan 
Laut (AAL) tingkat III angkatan 
LXIII melangkah dengan penuh rasa 
percaya diri, derap langkah mereka 
adalah cerminan bahwa mereka telah 
siap untuk memberikan yang terbaik 
bagi almamater tercinta. 

Pemuda-pemudi terbaik dari 
berbagai daerah di Indonesia itu 
silih bergantian dalam memimpin 
jalannya irama musik yang dibawakan 
Genderang Suling Gita Jala Taruna 
dalam menampilkan komposisi musik 
dalam pelayaran muhibah latihan 

praktek (lattek) Kartika Jala Krida 
(KJK) dan International Naval Review 
(INR) 2016 yang menuju Kupang, 
Sydney Australia, Auckland Selandia 
Baru, Brisbane Australia dan Ambon .

Setiap kota yang disinggahi 
oleh pelayaran muhibah dengan 
menggunakan KRI Banda Aceh-593, 

ATRAKSI 
DUTA BANGSA 

KSATRIA BAHARI

Genderang Suling Gita Jala Taruna 
sebagai Duta Bangsa  tersebut 
selalu menunjukkan kepiawainnya. 
Setiap penampilannya dapat  
melenakan pendengarnya oleh 
alunan dentingan belyra dan 
tergugah semangatnya oleh 
dentuman bass drum.

Genderang Suling dibentuk 
Sersan Mayor Kadet Nirmolo pada 
Desember 1956 dengan nama 
“Genderang Suling Korps Kadet”. 
Genderang Suling Gita Jala Taruna 
adalah satu unit drumband yang 
dimiliki oleh AAL yang sebagian 
besar  terdiri dari alat musik 
perkusi seperti senar drum, tenor 
drum, bass drum dan alat melodi 
meliputi bellyra, terompet, 
mellofone, dan tuba. Semangat 
dan ketegasan adalah inti dari 
Genderang Suling Gita Jala Taruna. 

Antara Foto
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Pengukuhan Ibu Taruna dan Ibu Asuh Taruna
Pengukuhan ibu Taruna dan Ibu Asuh Taruna adalah suatu 

upacara seremonial oleh Resimen Korps Taruna AAL kepada istri 
kepala Staf Angkatan Laut dengan memberikan gelar sebutan Ibu 
Taruna dan kepada istri gubernur AAL dengan gelar sebutan Ibu 
Asuh Taruna.

Upacara tradisi pengukuhan Ibu Taruna dilaksanakan setelah 
pelaksanaan upacara serah terima jabatan kepala staf TNI AL. 
Dalam upacara ini, Ibu Taruna menggunakan kebaya nasional (kain 
batik dan sanggul Jawa) dengan memakai selempang dan medali 
Ibu Taruna.

Untuk tradisi pengukuhan Ibu Asuh Taruna dilaksanakan 
setelah pelaksanaan upacara serah terima jabatan gubernur AAL 
dan sebelum acara prosesi pelepasan mantan gubernur AAL dan 
penyambutan gubernur AAL yang baru. Dalam upacara ini, Ibu Asuh 
Taruna juga menggunakan kebaya nasional (kain batik dan sanggul 
jawa) dengan memakai selempang dan medali Ibu Asuh Taruna.

Upacara pengukuhan baik pengukuhan Ibu Taruna maupun Ibu 
Asuh Taruna dilaksanakan di Kampus AAL, dengan melibatkan unsur-
unsur upacara sesuai ketetapan dari koordinator kegiatan di dalam 
tata upacara.

Koordinator penyelenggara kegiatan adalah Resimen Korps 
Taruna AAL. Sedangkan yang bertindak selaku inspektur upacara 
pada pengukuhan Ibu Asuh Taruna adalah Ibu Kasal dengan 
didampingi istri gubernur AAL, sedangkan undangan adalah para 
pejabat utama AAL, pengurus Jalasenastri AAL, para perwira 
pengasuh resimen.

Maksud dan tujuan upacara sebagai proses pembelajaran 
dan aplikasi metode among asuh kepada taruna melalui 
penyelenggaraan suatu kegiatan upacara simbolis dengan 
tujuan penanaman dan kultivasi nilai-nilai karakter taruna yaitu 
penghormatan yang tulus seorang ibu dan wujud pwnghargaan 
kepada orang yang lebih dewasa melalui penerimaan bu sebagai 
bagian keluarga besal AAL.

Pembekalan Ibu Taruna
Pembekalan Ibu Taruna kepada taruna tingkat II dan taruna 

tingkat IV adalah kegiatan Resimen Korps Taruna AAL untuk 
menerima pembekalan dan arahan dari Ibu Taruna (istri kepala staf 
TNI AL).

Pembekalan Ibu Taruna ini setelah Sidang Penentuan Korps bagi 
taruna tingkat II. 

Sedangkan Pembekalan Ibu Taruna kepada taruna tingkat IV 

Ide pembentukan Genderang Suling bersumber 
dari taruna sendiri. Pada saat didirikan tambur 
mayor (mayor drumband alias penatarama) pertama 
adalah Sersan Mayor Cadet Nirmolo. 

Sedangkan untuk para pelatih berasal dari 
anggota Angkatan Laut Republik Indonesia yang 
mempunyai keahlian bermusik, sehingga tersusunlah 
satu unit Genderang Suling Corps Cadet yang terdiri 
dari kelompok genderang/snare drum, bass drum, 
tenor drum, dan cymbal.

Pada 1965 Genderang Suling Corps Cadet 
berganti nama menjadi Genderang Suling Akademi 
Angkatan Laut Republik Indonesia. Pada 1977 
diganti namanya lagi menjadi Genderang Suling 
Gita Jala Taruna AAL sampai dengan sekarang yang 
mengandung arti: Gita berarti nyanyian, Jala berarti 
laut, dan Taruna berarti pemuda calon perwira. 

Dengan begitu, Genderang Suling Gita Jala 
Taruna atau Nyanyian Taruna Laut merupakan suatu 
kegiatan para taruna dalam rangka memainkan 
berbagai alat-alat musik baik itu perkusi, melodi 
maupun alat tiup secara bersama-sama, dapat 
membentuk suatu perpaduan irama musik yang 
selaras dan seirama. 

Maksud dari pembentukan dan pelatihan 
Genderang Gita Jala Taruna untuk melatih 
ekompakan para taruna dalam memainkan berbagai 
alat musik dan membentuk keselarasan lagu yang 
indah. Sedangkan tujuan genderang Gita Jala 
Taruna untuk membentuk kedisiplinan para taruna 
dalam memainkan berbagai alat musik, memainkan 
berbagai alat musik dengan keselarasan yang indah, 
dan enumbuhkan kebanggaan taruna kepada tradisi 
korps.

dilaksanakan sebelum Parade Surya Senja (siang hari pada hari “H” 
Parade Surya Senja), di Kampus AAL.



179178

Maksud dan tujuan Ibu Asuh taruna kepada taruna tingkat II 
dan taruna tingkat IV adalah sebagai kesempatan bertatap muka 
antar Ibu Asuh Taruna dengan taruna tingkat II dan taruna tingkat 
IV untuk memberikan motivasi kepada taruna dalam proses belajar-
mengajar dan berlatih serta sebagai bentuk perhatian dan kasih 
sayang dari Ibu Asuh Taruna terhadap taruna.

 

Perayaan Ulang Tahun Taruna dengan Ibu Asuh 
Taruna

Perayaan Ulang Tahun Taruna dengan Ibu Asuh Taruna adalah 
sebuah tradisi pemberian ucapan selamat ulang oleh Ibu Asuh 
Taruna didampingi pengurus Cabang BS Jalasenastri AAL kepada 
taruna dan taruni yang sedang berulang tahun.

Kegiatan ini bersifat fleksibel, artinya tidak mengikat dan 
tergantung kegiatan dari taruna itu sendiri, apabila kondisi tidak 
memungkinkan dilaksanakan acara tersebut sesuai dengan tanggal 
kelahiran taruna, maka dilaksanakan berdasarkan pada bulan 

Lomba renang antar batalion Taruna

kelahiran taruna, sehingga pada pelaksanaan ucapan selamat ulang 
tahun dapat diberikan kepada lebih dari satu taruna.

Adapun lokasi pelaksanaan adalah di Gedung RS Hadiwinarso 
atau ruang makan taruna yang susunan acaranya disesuaikan 
dengan pelaksanaan makan siang taruna, sehingga dapat dikatakan 
pelaksanaan tradisi ini ditandai makan siang bersama antara Ibu 
Asuh Taruna dan pengurus Cabang BS Jalasenanastri dengan taruna.

Maksud dari acara tradisi ini adalah memberikan suri teladan 
kepada seluruh taruna akan wujud asah, asih, dan asuh seorang 
Ibu Asuh Taruna sebagai pengganti ibu kandung selama taruna 
melaksanakan pendidikan kepada seluruh taruna sebagai anak asuh 
melalui pemberian ucapan selamat ulang tahun.

Adapun tujuannya adalah memberikan pembelajaran kepada 
seluruh taruna akan nilai-nilai kepemimpinan dan suri tauladan 
yang baik sehingga diharapkan dalam kehidupan di resimen, di 
mana taruna senior memiliki nilai-nilai kepedulian dan kasih sayang 
kepada taruna yunior dan kelak pada saat taruna sudah menjadi 
perwira dan pemimpin memiliki kepedulian dan kasih sayang 
terhadap keluarga dan anggota yang dipimpinnya. 

Lomba Antar Batalion
Lomba antar batalion yaitu berupa pertandingan dalam 

olahraga, perlombaan kesenian maupun kegiatan lain yang diikuti 
secara perorangan, kelompok maupun beregu antar batalyon yang 
ada di Resimen Taruna.

Bagi suatu batalion yang mendapatkan juara terbaik dalam 
cabang dan kegiatan yang dilombakan maupun dipertandingkan 
menjadi suatu tolak ukur bagi batalion tersebut yang dinilai 
telah berhasil dalam melakukan pembinaannya terhadap taruna/
taruninya.

Lomba antar batalion dilaksanakan memanfaatkan waktu 
setelah, menyelesaikan ujian baik pada semester genap, serta 
memanfaatkan momen HUT AAL.

Pelaksanaan lomba diselenggarakan di lingkungan AAL 
memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada baik stadion, kolam 
renang, lapangan Aru, lapangan tenis, lapangan bulu tangkis, 
gedung olahraga, bozem serta fasilitas lain di AAL. Lomba antar 
batalion ini diikuti seluruh taruna/taruni sesuai kemampuan/
ketrampilan yang dikuasainya.

Lomba antar batalion ini diselenggarakan dengan maksud 
untuk memupuk dan menanamkan jiwa berkompetisi secara sehat 

Pada saat memberikan pembekalan, Ibu Taruna mengunakan 
pakaian seragam kerja Jalasenastri dengan memakai medali Ibu 
Taruna. Untuk Taruna menggunakan tenue PDH atau PDL.

Koordinator penyelenggara kegiatan pembekalan Ibu Taruna 
kepada taruna tingkat II dan taruna tingkat IV adalah Resimen Korps 
Taruna AAL di bawah supervisi perwira Staf Operasional Resimen 
serta berkoordinasi dengan pabinhar Jalasenastri Cabang BS AAL. 
Ibu taruna pada saat pembekalan didampingi istri gubernur AAL, 
sedangkan undangan yang terlibat pada kegiatan tersebut adalah 
pengurus inti Jalasenastri Pusat, para ketua Jalasenastri Cabang BS 
AAL, komandan resimen beserta perwira dan pengasuh resimen.

Maksud dan tujuan pembekalan Ibu Taruna kepada taruna 
tingkat II dan taruna tingkat IV adalah sebagai kesempatan 
bertatap muka antara Ibu Taruna dengan taruna Tingkat II dan 
taruna Tingkat IV dengan tujuan untuk memberikan motivasi 
kepada taruna di dalam belajar dan berlatih serta sebagai bentuk 
perhatian dan kasih sayang dari Ibu taruna terhadap taruna.

Ini merupakan aktivitas Resimen Korps Taruna AAL untuk 
menerima pembekalan dan arahan dari Ibu Taruna (istri gubernur 
AAL) bagi taruna tingkat II dan taruna tingkat IV yang dilaksanakan 
sebelum Sidang Penentuan Korps taruna tingkat I dan dilaksanakan 
di dalam ruangan atau di dalam gedung di Kampus AAL.

Sedangkan Pembekalan Ibu Asuh taruna kepada taruna tingkat 
IV dilaksakanakan sehari sebelum pembekalan Ibu taruna kepada 
taruna tingkat IV (pada hari “H-1” Parade Surya Senja), dan 
dilaksanakan di dalam ruangan atau di dalam gedung Kampus AAL.

Pada saat memberikan pembekalan, Ibu Asuh Taruna 
menggunakan pakaian seragam kerja Jalasenastri dengan memakai 
medali Ibu Asuh taruna. Untuk taruna menggunakan tenue PDH 
atau PDL.

Koordinator penyelenggara adalah Resimen Korps Taruna 
AAL di bawah supervisi perwira Staf Operasional Resimen serta 
berkoordinasi dengan Pabinhar Jalasenanstri Cabang BS AAL. 
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dan selalu berusaha menampilkan kemampuan yang  terbaik.

Sedangkan tujuan kegiatan ini yaitu membina kemampuan 
jasmani Taruna AAL, membina disiplin dan menumbuhkan 
kebanggaan, dan emupuk sikap sportif dan kemampuan kerjasama 
tim.

hari Wajib Berbahasa Inggris (English Day)
Sejalan paradigma baru TNI AL menuju Angkatan Laut 

berkelas dunia (World Class Navy) Maka kemampuan berbahasa 
Inggris yang baik merupakan sesuatu yang mutlak dikuasai taruna 
AAL, dan untuk itulah diterapkan tradisi Hari Wajib Berbahasa 

Kegiatan Renang Selat di Selat Madura

dengan menggunakan fin, masker dan snorkel yang dilakukan mulai 
titik start di dermaga Ujung Surabaya dan finish di dermaga Madura 
atau sebaliknya. 

Ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler bagi taruna/taruni 
setelah mempunyai kemampuan berenang yang diajarkan pad 
tingkat sebelumnya. Renang selat merupakan kegiatan untuk 
menguji kemampuan fisik, keterampilan berenang dan mental 
taruna/taruni setelah menerima pelajaran teori dan praktek 
berenang pada saat tingkat I, II, III, dan IV sehingga dalam 
pelaksanaannya tidak akan mengalami kesulitan. 

Renang Selat dilaksanakan ketika taruna/taruni memasuki 
tingkat IV untuk menguji kemampuan berenang taruna. 

Walaupun renang selat yang merupakan kegiatan 
ekstrakurikuler bagi taruna/taruni namun harus wajib diikuti 
seluruh taruna/taruni tingkat IV untuk mengetahui sejauh mana 
kemampuan yang sudah dimiliki untuk diaplikasikan dalam medan 
yang sesungguhnya. 

Selain itu wujud penghargaan terhadap pelaksanaan 
reanang selat ini kepada taruna/taruni akan mendapatkan suatu 
penghargaan berupa brevet kehormatan renang selat dan berhak 
untuk memakainya.

Renang selat memiliki maksud untuk membina mental, fisik 
dan kemampuan berenang serta selalu berusaha menampilkan 
kemampuan yang terbaik.

Sedangkan tujuan kegiatan ini untuk membina kemampuan 
jasmani taruna AAL, membina disiplin dan menumbuhkan 
kebanggaan, dan menyiapkan mental dan kejuangan taruna AAL 
untuk penugasan pada masa depan.

.

Penerimaan Kunjungan Kehormatan Pejabat 
Militer Negara Asing

Penerimaan kunjungan kehormatan terhadap pejabat dan 
perwakilan pejabat militer negara asing biasa dilakukan di Kampus 
AAL yang sifatnya resmi. Kunjungan pejabat dan perwakilan pejabat 
militer dari negara asing dapat dilakukan baik secara perorangan, 
kelompok maupun rombongan. 

Penerimaan terhadap kunjungan kehormatan tersebut secara 
resmi diterima gubernur AAL didampingi pejabat utama AAL.

Pada kunjungan kehormatan ini divisualisasikan profil AAL, 
dilaksanakan pertukaran cindera mata, foto bersama dan peragaan 
Genderang Suling Gita Jala Taruna AAL serta peninkauan sarana 
prasarana yang dimiliki, di antaranya Smart Class, simulator 
anjungan dan sarana lain yang menjadi unggulan di Kampus AAL. 

Sebaliknya dari pihak tamu asing dapat memberikan 
pembekalan terhadap taruna melalui kuliah umum dengan materi-
materi terkait dengan upaya menambah wawasan pengetahuan dan 
pengalaman taruna.

Inggris (English Day) di AAL. Hari Wajib seluruh taruna AAL untuk 
menggunakan Bahasa Inggris di dalam interaksi keseharian di 
dalam kesatrian AAL. English Day dilaksanakan setiap hari selasa, 
Rabu dan Jumat, sejak taruna bangun pagi sampai dengan waktu 
istirahat malam, meliputi interaksi keseharian baik di ruang kelas, 
ruang makan, mess maupun pada saat apel Resimen Korps Taruna, 
oleh seluruh taruna.

Maksud dan Hari Wajib Berbahasa Inggris untuk meningkatkan 
kemampuan taruna/taruni AAL berbahasa Ingggris guna menyiapkan 
diri ,menghadapi tantangan global dalam menjalani pendidikan di 
AAL maupun di penugasan kelak.

Sedangkan tujuan dari hal ini adalah menanamkan sikap 
disiplin bagi taruna AAL, menumbuhkan rasa percaya diri taruna 
AAL, dan membiasakan tatuna AAL berinteraksi dalam bahasa 
Inggris yang merupakan bahasa internasional.

Renang Selat
Renang selat adalah suatu kegiatan berenang menyebrangi 

selat madura yang dilakukan oleh taruna-taruni khusnya tingkat IV 

Gubernur AAL menerima kunjungan pejabat militer negara asing

Lomba renang antar batalion Taruna

Kegiatan English Day bermanfaat ketika taruna berinteraksi  dengan taruna asing
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Adapun maksud tradisi ini adalah memperkenalkan secara 
menyeluruh tentang AAL sebagai lembaga pendidikan yang bertugas 
membentuk taruna sebagai calon pemimpin masa depan yang 
tanggap tanggon dan trengginas serta profesional. Sementara 
tujuan yang diharapkan yaitu untuk menjalin dan meningkatkan 
kerjasama khususnya dalam bidang pendidikan.

Penerimaan Perwakilan Taruna Negara Asing
Penerimaan perwakilan taruna dari negara asing biasa 

dilakukan di Kampus AAL baik secara kelompok maupun rombongan. 
Penerimaan dilakukan gubernur AAL didampingi oleh pejabat utama 
dan perwakilan taruna.

Mirip dengan penerimaan kunjungan kehormatan pejabat 
militer negara asing, juga dilaksanakan visualisasi tentang taruna, 
foto bersama dan pertukaran cindera mata dan menyaksikan 
peragaan Genderang Sulung Gita Jala Taruna AAL.

Selain itu juga dilaksanakan diskusi, penampilan kesenian dari 
amsing-masing perwakilan taruna. Masih ditambah dengan aktivitas 
keolahragaan di berbagai bidang dan game-game persahabatan 
yang menyenangkan

Adapun maksud penerimaan taruna asing ini yaitu masing-
masing taruna dapat mengenalkan kegiatan terkait kehidupan 
taruna dan kegiatan-kegiatannya dalam rangka mengisi, membekali 
dan menimban ilmu selama di AAL sebagai bekal untuk menjadi 
perwira yang tanggap, tanggon, dan trengginas.

Sementara tujuan dalam penerimaan ini dapat meningkatkan 
kerjasama antar taruna AAL dan taruna negara asing dalam upaya 
meningkatkan kemampuan, wawasan dan pengalaman bagi taruna.

Cadet’s Night
Dalam rangka mempererat persaudaran antar sesama taruna 

dan untuk melatih kepemimpinan, taruna menyelenggarakan suatu 
kegiatan, yang sudah menjadi tradisi yang disebut Cadet’s Night. 

Cadet’s Night ini diselenggarakan taruna tingkat III dan II 
sebagai bentuk penghargaan kepada taruna tingkat IV yang telah 
selesai melaksanakan pendidikan di AAL.

Pertunjukan Rampak Gendang dan olahraga bersama Taruna AAL dalam penerimaan taruna asing

Kemeriahan acara Cadet’s Night 

Parade Surya 
Senja

Tradisi Parade Surya 
Senja (PSS) inbi adalah 
serangkaian upacara 
militer penurunan bendera 
Sang Merah Putih untuk 
serah terima jabatan 
komandan Resimen Korps 
Taruna dan tambur mayor 
Genderang Suling Gita Jala 
Taruna AAL. 

Upacara ini, selain 
dilaksanakan serah 
terima jabatan, juga di 
meriahkan penampilan 
berbagai demontrasi 
ketrampilan taruna dan 
atraksi GS Gita jala 
Taruna. Dalam peragaan 
ini ini tambur mayor yang 
lama menyerahkan stock 
tambur mayor dengan 
cara melemparkannya ke 
atas setinggi mungkin dan 
ditangkap tambur mayor 
yang baru dengan cara 
yang atraktif. 

Hal ini menandakan 
diserahterimakannya 
tampuk kepemimpinan 
GS Jala Taruna AAL, dari 
taruna tingkat IV ke taruna 
tingkat III.

Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) Laksamana Muda TNI Wuspo Lukito (tengah) melakukan inspeksi pasukan disela-sela upacara Parade Surya Senja di Lapangan Arafuru 
AAL, Surabaya, Jawa Timur. ANTARA FOTO

Waktu pelaksanaan Cadet’s Night tingkat IV, III, dan II, yang 
disesuaikan situasi dan kondisi pada malam hari sebelum taruna 
tingkat IV melaksanakan upacara pelantikan perwira.

Tempat pelaksanaan acara dapat dilaksanakan di luar maupun 
di dalam gedung di lingkungan ksatrian AAL, di antaranya di Gedung 
Mas Pardi, Gedung Salahutu, ataupun di Gedung Halong. 

Pada acara ini taruna boleh membawa wanita rekan mereka. 

Acara Cadet’s Night ini dimaksudkan sebagai ajang taruna 
dalam melatih kepemimpinan di lingkup taruna sendiri. Sedangkan 
tujuannya untuk mempererat persaudaraan antar sesama 
Taruna sebelum taruna tingkat IV dilantik menjadi perwira dan 
meninggalkan asrama AAL.
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Tradisi Parade Surya Senja dilaksanakan pada saat menjelang 
taruna tingkat IV mengakhiri masa pendidikannya di AAL, yang 
dilakukan pada sore hari menjelang matahari terbenam di 
Lapangan Aru. 

Penyelenggaraan tradisi Parade Surya Senja ini adalah Resimen 
Korps Taruna dengan bimbingan pejabat pperasional resimen. 
Dalam upacara ini, Ibu Taruna menggunakan kebaya nasional (kain 
batik dan sanggul jawa) dengan memakai salempang dan medali Ibu 
taruna.

Maksud dari tradisi PSS adalah melaksanakan serah terima 
jabatan komandan Resimen Korps Taruna dan tambur mayor 
Genderang Suling Gita jala Taruna AAL.

Sedangkan tujuan tradisi PSS yaitu dapat meningkatkan rasa 
tanggung jawab serta rasa kebanggaan bagi para taruna pejabat 
Resimen Korps Taruna dan tim Genderang Suling Jala Taruna AAL 
yang baru sebagai penerus kepemimpinan.

Malam Pengantar Tugas
Malam Pengantar Tugas merupakan akhir kegiatan tradisi Korps 

Taruna dalam mengakhiri tugas pendidikan di AAL selama empat 
tahun. 

Saat-saat cukup menggembirakan bagi setiap taruna AAL ialah 
saat penutupan atau akhir tahun pendidikan yaitu saat diadakan 
acara tradisi yang dinamakan Malam Pengantar Tugas, suatu malam 
resepsi resmi diperuntukan bagi seluruh taruna tingkat akhir.

Tradisi ini dilaksanakan sebelum mereka melaksanakan 
upacara pelantikan prasetya perwira, berisi penyerah terimaan 
kadga atau pedang kehormatan taruna dari gubernur AAL kepada 
beberapa perwakilan taruna.

Kemudian taruna bersama dengan wanita rekan yang menjadi 
pasangannya berjalan berdampingan melewati gerbang cincin 
akademi angkatan mereka, sebagai tanda para taruna tingkat 

akhir telah menyelesaikan pendidikan di AAL dan segera memasuki 
jenjang berikutnya sebagai perwira remaja TNI AL.

Kegiatan Malam Pengantar Tugas dilaksanakan Resimen Korps 
Taruna melibatkan seluruh kadet II, III, IV dengan mengunakan 
pakaian PDU III yang dihadiri pejabat AAL, perwira pengasuh dan 
wanita rekan pasangan mereka. 

Kgiatan malam akrab diselenggarakan dengan maksud 
mempereratkan persaudaraan antar sesama taruna serta melatih 
kepemimpinan taruna menyelenggarakan suatu kegiatan.

Maksud dari malam pengantar tugas ini yaitu menjadi 
“puncak perayaan” terakhir dari taruna senior yang akan lulus, 
serta persembahan terakhir dari taruna junior untuk taruna senior 
sehingga diharapkan tidak ada beban yang tertinggal dan sebagai 
penyambung hubungan di kedinasan nanti. 

Sedangkan tujuan kegiatan ini untuk emberikan penghargaan 
kepada taruna Akademi Angkatan Laut yang telah selesai 
melaksanakan pendidikan di AAL, wadah mempererat persaudaraan 
antar senior dan junior   sebagai wahana komunikasi antar taruna, 
dan menimbulkan motivasi diri dan kebanggaan setelah selesai 
melaksankan pendidikan di AAL seluruh taruna akan dilantik mejadi 
letnan dua dan bertugas secara efektif di TNI AL.

Peluncuran Perwira Remaja
Upacara tradisi peluncuran perwira remaja merupakan upacara 

simbolis untuk menggambarkan seorang putra/putri yang memohon 
doa restu kepada orangtuanya untuk menuaikan tugas sebagai 
perwira TNI AL yang menjalankan tugas di kesatuan masing-masing 
dan telah menyelesaikan pendidikan sebagai taruna AAL selama 4 
tahun.

Kegiatan upacara tradisi ini dilaksanakan setelah upacara 
Prasetya Perwira dilaksanakan bersama dengan rekannya mantan 
taruna Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi 
Kepolisian, di istana Negara ataupun di Akademi TNI dan Akademi 
Kepolisian secara bergiliran selesai.

Tradisi ini dilaksanakan sebelum para perwira remaja TNI AL 
itu berangkat menuju ke Komando Latih Armada II TNI AL untuk 
Korps Pelaut, Korps Teknik, Korps Elektronika dan Korps Suplai, serta 
Komando Latihan Marinir di Surabaya bagi Korps Marinir. Mereka 
harus mengikuti Kursus Perwira Remaja.

Upacara tradisi Peluncuran Perwira remaja dilaksanakan di 
Kampus AAL, Surabaya.

Seluruh taruna yang akan dilantik menjadi perwira remaja 
hadir, sebagaimana Ibu Taruna sebagai simbol dari seorang ibu, para 
dosen pelatih pengasuh dan taruna yang masih dalam pendidikan 
AAL. Upacara tradisi ini juga melibatkan perwira-perwira dari 
kotama yang secara simbolis sebagai kakak asuh yang akan 
menerima adik asuh di dalam kediansan.

Upacara tradisi ini memiliki maksud pemberian restu dari 
orangtua kepada anaknya dalam menempuh kedinasan nanti serta 
kemampuan untuk bertahan dengan kemajuan zaman serta efek 
dari globalisasi masyarakat yang majemuk. 

Sedangkan tujuan kegiatan ini antara lain agar setiap perwira 
remaja menyadari bahwa tanpa restu dari orang tua, segala 
kegiatan yang dilakukannya akan menjadi sia-sia yang dapat 
membawa celaka bagi dirinya maupun orang lain.

Tradisi Peluncuran Perwira Remaja
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Juga agar perwira remaja menjadikan jegiatan tradisi 
ini sebagai langkah awal dalam menjalankan tugasnya 
sebagai perwira TNI angkatan laut yang siap ditugaskan 
dimanapun saja, dan gar perwira remaja menjadi 
bangga sebagai seorang perwira TN Angkatan laut dalam 
menyongsong tugas yang akan datang.

Penyerahan Pedang Kehormatan Perwira 
TNI AL dan Cincin Alumni AAL

 Penyerahan Pedang kehormatan Perwira TNI AL dan 
Cincin Alumni AAL kepada perwira remaja lulusan AAL 
sebagai salah satu bentuk menumbuhkan kehormatan dan 
kebanggaan bagi mereka terhadap matra laut TNI dan alma 
mater-nya. 

 Dengan menumbuhkan kebanggaan sebagai perwira 
remaja lulusan AAL diharapkan dapat menjaga nama 
baik, kehormatan dan kebanggaan sebagai perwira TNI AL 
lulusan AAL.

 Pedang Kehormatan Perwira TNI AL diberikan kepada 
taruna  AAL yang telah menyelesaikan pendidikan, dan 
dinyatakan lulus dari  AAL dan siap untuk dilantik menjadi 
perwira remaja TNI AL yang akan mulai melaksanakan 
tugas serta pengabdiannya kepada bangsa dan negara. 
Penyerahan Pedang Kehormatan Perwira ini merupakan 
salah satu tradisi yang dilaksanakan dalam rangkaian 
penutupan pendidikan dan Wisuda Taruna AAL.

 Cincin Alumni Taruna AAL yang disebut juga 
sebagai cincin akademi merupakan suatu identitas 
dari setiap lulusan AAL. Selain itu sebagai lambang 
identitas, cincin akademi juga bermakna sebagai lambang 
ikatan persaudaraan bagi alumni AAL dimana cincin 
akademi hanya diberikan kepada taruna AAL yang telah 

menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus dari AAL.

 Maksud prosesi penyerahan Pedang Kehormatan 
Perwira TNI AL dan Cincin Alumni AAL kepada perwira 
remaja lulusan AAL sebagai bagian dari tradisi di 
AAL dengan tujuan  sebagai berikut sebagai lambang 
kehormatan perwira TNI AL, sebagai lambang rasa 
kebanggaan perwira TNI AL lulusan AAL, mempererat  Esprit 
de Corps alumni AAL, dan mengejawantahkan motto Hree 
Dharma Shanty” alias Malu Berbuat Cela bagi setiap alumni 
AAL.

Dari semua matra TNI, hanya perwira TNI AL yang 
memiliki kelengkapan seragam DPU I berpedang, dengan 
baju seragam, celana panjang, dan sepatu serta topi pet 
yang semuanya berwarna putih. Hal itu masih dilengkapi 
dengan sarung tangan yang juga berwarna putih.  

Penampilan perwira TNI AL dengan PDU I berpedang 
ini hanya pada beberapa upacara kebesaran resmi, di 
antaranya upacara pengibaran bendera Merah Putih 
pada 17 Agustus, HUT TNI, Hari Armada, dan Hari Bhakti 
Samudera. 

Secara resmi, pedang bagi perwira TNI AL itu adalah 
Pedang Kehormatan TNI AL, yang dibandingkan dengan 
pedang kehormata serupa bagi angkatan laut negara-
negara lain, maka pedang kehormatan bagi perwira TNI AL 
memiliki ciri khas tambahan, yaitu jumbai yang menempel 
di kepala pedang. 

Jumbai ini terbuat dari untaian benang yang dipilin 
sedemikian rupa menjadi suatu kesatuan dengan jumlah 
bilah tertentu, ditambah lagi dengan warnanya yang 
didominasi merah dan kuning keemasan. 

    Gagang pedang kehormatan perwira terbuat dari 
gading berkepala Garuda berwarna kuning keemasan 

dengan lidah menjulur melingkar 
sebagai pengaman punggung 
tangan berukir lambang TNI AL 
serta padi dan kapas sampai 
pada pangkal gagang pedang 
yang berbentuk dolphin (lumba-
lumba).

     Mata pedang berwarna 
perak berbentuk lurus 
meruncing di ujung pedang 
secara proposional dengan 
ukiran di dua sisi sebagai 
berikut: pangkal mata pedang 
berukir lambang TNI AL, pada 
bilah pedang bertuliskan motto 
TNI AL Jalesveva Jayamahe yang 
berarti Di Laut Kita Jaya dengan 
ukiran bunga melati berturut-
turut dari pangkal berjumlah 
17-8-4 dan 5. 

     Pedang kehormatan 
perwira dilindungi sarung 
pedang berwarna hitam dengan 
kombinasi kuning keemasan 
dengan dua cincin pengait sabuk 
serta berukir kaki burung garuda 
di ujungnya.

     Adapun jumbai pedang 
berwarna kuning keemasan 
dan merah yang diikat pada 
dolphin, dan penggunaan pedang 
kehormatan perwira dilengkapi 
sabuk pedang berwarna 
hitam dengan kombinasi garis 
berwarna kuning keemasan.

Pedang Kehormatan Perwira TNI AL tampak utuh

Pedang Kehormatan Perwira TNI AL dan sarung pedang

Kepala Pedang Kehormatan Perwira TNI 
AL dan Jumbai Pedang

 Sabuk Pedang Kehormatan Perwira TNI AL

Pedang Kehormatan Perwira TNI AL
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Sedangkan bentuk dan karakteriktik cincin alumni AAL adalah 
sebagai berikut:

Cincin Alumni AAL tampak utuh

Cincin Alumni AAL tampak atas

Bagian badan cincin Alumni AAL tampak bawah

Bagian badan cincin Alumni AAL tampak atas

Bagian badan samping cincin Alumni AAL

    Secara karakteristik, cincin alumni AAL ini berbahan logam 
berwarna kuning keemasan dan diimbuhi ukiran sebagai berikut:

-  Bagian atas cincin dengan ukiran gambar logo AAL yang 
melambangkan alumni taruna AAL.

-  Badan atas cincin dengan ukiran melingkar bergambar “Tujuh 
Bintang” dan tulisan HREE DHARMA SHANTY 

-  Badan samping cincin dengan ukiran gambar Kadga di kedua 
sisinya yang melambangkan simbol taruna sebagai tanda bahwa 
pemilik cincin tersebut adalah alumni  AAL.

    Untuk menyerahkan pedang kehormatan dan cincin alumni 
AAL ini dilaksanakan dalam prosesi dan tradisi tertentu, dengan 
tata urutan: 

- Menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya.

- Menyanyikan himne Wijaya Kusuma.

- Pengucapan Janji Perwira.

- Pembacaan surat keputusan.

- Penyerahan Pedang Kehormatan Perwira TNI AL dan pemakaian 
cincin Alumni AAL.

- Amanat.

- Menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

Pesta Air Taruna TK IV

Pesta Air Taruna Tingkat IV adalah salah satu tradisi kegiatan 
yang diselenggarakan oleh Akademi TNI Angkatan Laut kepada 
Taruna AAL TK IV yang dilaksanakan di kolam renang AAL Jala Tirta 
Krida dengan diikuti oleh seluruh Taruna AAL TK IV, disaksikan oleh 
para Pejabat Utama  dan Taruna tingkat I, II, dan III. Pelaksanaan 
Pesta Air diawali dengan prosesi berenang menyebrang kolam 
melebar 22,5 m dengan disaksikan para adik-adik kelas/tingkat 
Taruna.

Filosofi Pesta Air menggambarkan penyucian diri bagi Taruna 
TK IV yang selama ini ditempa di kawah Chandradimuka AAL, 
dinyatakan telah berhasil menyelesaikan pendidikan selama empat 
tahun di AAL, di harapkan selama bersosialisasi di AAL khususnya 
dengan yuniornya, pelatihnya dan rekan satu angkatan, apabila 
terdapat kesalahan, kehilafan agar selesai hingga pada momentum 
acara tersebut.  Sehingga kelak Taruna Tingkat IV yang akan segera 
di wisuda dan Praspa dapat lebih siap memulai kehidupan pada 
strata yang baru yaitu sebagai perwira muda TNI Angkatan Laut.

TRADISI KhAS PENERBANGAN TNI ANGKATAN LAUT

Penerbangan TNI AL didirikan pada 1956 oleh para tentara 
Dinas Penerbangan Belanda (Marine Luchtvaart Dienst/MLD) dan 
pertama kali dipusatkan di Morokrembangan yang memiliki sarana 
lapangan terbang darat maupun lapangan terbang di laut (Naval 
Base Version) yang dapat melayani pesawat-pesawat amfibi.

Pada 1959-1964 Pusat Pembinaan Penerbangan Angkatan Laut 
dialihkan di Waru dengan membangun l lapangan terbang bertaraf 
internasional yang diresmikan Presiden Soekarno yang kemudian 
diberi nama Juanda.

Kehadiran kekuatan penerbangan sebagai Sistem Senjata 
Armada Terpadu merupakan jawaban rasional untuk menjawab 
perkembangan strategi dan taktik operasi laut seiring dengan 
pesatnya kemajuan teknologi militer. Sejak pesawat udara 
digunakan sebagai senjata tidak dapat dihindari lagi karena 
memiliki keunggulan pada aspek kecepatan, manuver yang tinggi, 
daya pendadakan tinggi dan daya gempur yang handal untuk 
menghancurkan objek musuh di laut. 

Dari berbagai keunggulan itu, Penerbangan Angkatan Laut 
mampu diproyeksikan untuk mengemban berbagai operasi laut 
dalam mendukung peranannya sebagai polisionil, pertahanan dan 
diplomasi.

Berdasarkan validasi organisasi Pusat Penerbangan TNI AL sejak 
2009 bertujuan terus mengembangkan organisasi Penerbangan TNI 
AL yang lebih sempurna seiring perkembangan jaman agar peran, 
fungsi dan tugas dalam mendukung operasi laut dapat terlaksana 
dengan baik. 

Untuk menumbuhkan tradisi yang lebih terstruktur, maka 
dalam fungsi perawatan personel perlu dilaksanakan pembinaan 
tradisi yang dipandang konstruktif untuk dilestarikan dan 
ditanamkan untuk mewarnai kehidupan khas Penerbangan Angkatan 
Laut (Naval Aviation Tradition).
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Hakikat pelaksanaan tradisi di jajaran Pusat Penerbangan TNI 
AL meliputi keberhasilan tugas Penerbangan TNI AL dipengaruhi 
faktor kualitas personel yang mengawaki sesuai profesi di 
bidangnya masing-masing serta rasa kebanggaan yang tinggi 
terhadap Penerbangan TNI AL.

 Dalam rangka mewujudkan wadah pembinaan tradisi dan 
tata kehidupan Penerbangan TNI AL (Naval Airmen Brotherhood), 
komandan Pusat Penerbangan TNI AL sebagai pembina profesi dan 
tradisi.

 Tradisi penerbangan harus dilaksanakan sesuai etika dan tata 
kehidupan sebagai airmen brotherhood yang disesuaikan dengan 
tradisi dan kebudayaan negara Indonesia.

 Dengan demikian maka terdapat berbagai prinsip atau azas 
yang dipergunakan, yaitu: 

-  Azas Keterbukaan. Asas ini menjamin bahwa setiap personil 
Penerbangan TNI AL yang berhubungan dengan kegiatan tradisi ini 
berhak untuk mengetahui kegiatan tradisi tersebut.

-  Azas Keadilan. Asas ini menjamin bahwa setiap personil 
Penerbangan TNI AL yang berhubungan dengan kegiatan tradisi ini 
diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkannya.

-  Azas Manfaat. Asas ini mengharuskan setiap pejabat untuk 
dapat menggunakan personil Pusat Penerbangan TNI AL yang 
berhubungan dengan kegiatan tradisi ini sebaik-baiknya sesuai 
minat, bakat, kemampuan dan ciri-ciri pribadinya.

-  Azas Selektif. Asas ini menjamin bahwa setiap personil Pusat 
Penerbangan TNI AL yang berhubungan dengan kegiatan tradisi 
ini yang dinilai lebih baik berhak mendapatkan prioritas utama di 
dalam kegiatannya.

-  Azas Keseimbangan. Asas ini  menjamin  personil Pusat 
Penerbangan TNI AL yang berhubungan dengan kegiatan tradisi 

ini selalu diupayakan keseimbangan antara kepentingan dinas/
organisasi dengan kepentingan pribadi. 

 Dalam hal kepentingan dinas tidak sejalan dengan kepentingan 
pribadi, maka kepentingan dinas diutamakan.

-  Azas Kekenyalan. Asas ini menjamin bahwa personil Pusat 
Penerbangan TNI AL yang berhubungan dengan kegiatan tradisi 
ini selalu tanggap terhadap setiap perkembangan keadaan 
dan setiap perubahan organisasi, untuk selanjutnya diadakan 
penyesuaian secepatnya dan tepat.

Dengan demikian, tradisi yang berlaku di lingkungan Pusat 
Penerbangan TNI AL adalah sebagai berikut:

Tradisi Juanda Fly Navy Solo Flight (Terbang Solo). 

Merupakan tradisi penyiapan penerbang TNI AL oleh Sekolah 
Penerbangan TNI AL dengan mendidik calon-calon penerbang mulai 
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tahap mula sampai lulus dan siap mengawaki pesawat udara TNI AL. 
Pada masa pendidikan inilah seorang siswa untuk pertama kalinya 
mendapatkan kesempatan menerbangkan pesawat seorang diri yang 
disebut sebagai solo flight. 

Tradisi solo flight dilaksanakan setelah seluruh siswa dalam 
satu angkatan pendidikan penerbang TNI AL sudah melaksanakan 
solo flight.

Pokok-pokok acaranya adalah mandi oli, mandi di Sungai 
Turen, pecah telor dan mandi kembang, penyematan Navy Sierra. 
Sedangkan personel yang terlibat adalah komandan Wing Udara, 
komandan Skuadron 200, instruktur siswa penerbang, dan para 
undangan yang berasal dari kalangan internal. 

Pada pelaksanaan tradisi ini, peserta yang diacarkaan 
mengenakan flight suit dan pelincung mata dari oli, sedangkan 
unsur undangan berpakaian PDH.

Acara diawali laporan perwira acara kepada pimpinan acara 
(komandan Wing Udara), yang kemudian menuangkan oli ke tubuh 
siswa yang lulus solo flight sebagai filosofi seorang penerbang yang 
telah menyatu dengan pesawatnya.

Setelah menyelesaikan beberapa prosesi, siswa berdiri 
berbanjar untuk menerima penyematan Navy Sierra sebagai 
simbol mereka telah resmi menjadi seorang siswa yang mampu 
menerbangkan pesawat udara TNI AL dengan prosesi komandan Wing 
Udara menyematkan badge Navy Sierra sesuai nomor urut terbang 
solo.

Tradisi Juanda Flight Navy Wing Day/Brevet 
Penerbang TNI AL  

Pada akhir pendidikan di Penerbangan TNI AL setelah 
pelaksanaan upacara penutupan pendidikan dilaksanakan acara 
tradisi Wing Day.

Tradisi ini merupakan simbol penyambutan perwira penerbang 
kepada adik-adiknya, sekaligus menandai perjalanan panjang yang 
akan ditempuh para wisudawan untuk meniti karir sebagai seorang 
perwira ksatria dalam mengemban tugas mengawal perairan 
Indonesia dari udara. 

Para siswa sekolah penerbang yang lulus akan menerima 
surat keputusan Navy Number, trofi bagi lulusan terbaik, brevet 
penerbang TNI AL, dan medali. Yang mengesankan adalah 
pembacaan sajak Wing Day. 

Wing Day

Angkasa Juanda kembali berkobar
Sayap-sayap muda rajawali laut
Tumbuh membentang dan berkibar

Ganasnya angkasa
Kerasnya terpaan angin
Menjadi saksi perjuanganmu, rajawali laut muda
Yang ditempa dalam kawah Jalakaca Putra

Dibakar membara, ditempa dan diasah
Menjadi senjata-senjata sakti, tajam
Namun indah dan mengagumkan
Pada hari ini, teriknya matahari mengiringi
Tetes air mata bahagia, sebagai wujud
Rasa suka atas perjuanganmu
Selamat datang para penerbang muda,
Kini di pundakmu teremban tugas
Mempertahankan kedaulatan negara ini

Para leluhurmupun dahulu pernah bertaruh nyawa
Memperjuangkan kedaulatan negara iniSebanyak 10 siswa penerbang Sekolah Penerbang (Senerbang) TNI AL, berlari dengan satu kaki menuju sungai 

kecil dekat runway Bandara Juanda, usai tradisi mandi oli terhadap 10 siswa Senerbang TNI AL, di Apron Base 
Ops Lanudal Juanda.
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Tradisi Farewell/ Peelepasan Bapak Kasal di iringi oleh warga Penerbangan TNI Angkatan Laut.

Tradisi Admiral/Commodore Inspection 
Kesiapan operasi penerbangan TNI AL merupakan program 

sustainable dari pemimpin secara linier dan berkesinambungan 
dalam bentuk Aviation Management Program. Oleh karena itu 
dalam estafet kepemimpinan TNI AL/Penerbangan TNI AL harus 
dipertanggung jawabkan dan diserahkan kepada generasi berikutnya 
dengan mengadakan pengecekan secara fisik maupun non fisik 
dalam suatu acara informal khas Naval Aviation.

Pengecekan kesiapan operasional penerbangan TNI AL 
dilaksanakan dengan melakukan inspeksi (Admiral/Commodore 
Inspection) yang juga bisa dilaksanakan dalam rangka serah terima 
dari pejabat lama ke pejabat baru di pangkalan induk (Home Base) 
sebagai bentuk perwujudan tradisi Airmen Brotherhood di satuan 
Wing Udara, Lanudal, Fasharkan Pesud, Kolat Penerbal, Mako 
Puspenerbal dan Senerbal sebelum penyerahan Nota Memorandum. 

Kini, saatnyalah engkau mempertahankan
Cita-cita mereka
Jangan biarkan sejengkal tanahpun
Lepas dari cengkeramanmu

Selamat atas kelahiranmu rajawali muda
Kawallah Indonesia tercinta dari angkasa
Selamat menunaikan tugas mulia
Dharma Jalakaca Putra
Jalesveva Jayamahe

Tradisi Penyematan Brevet Kehormatan Penerbangan TNI AL 
(Juanda Fly Navy honour Wing Day) 

Dalam menjalankan tugas pokoknya Pusat Penerbangan 
TNI AL banyak dibantu pihak-pihak dari luar instansi sehingga 
memperlancar dan mempermudah pencapaian kinerja dan 
pelaksanaan tugas pokok. 

Untuk itu perlu ada suatu apresiasi bagi personel di luar Pusat 
Penerbangan TNI AL, baik militer maupun sipil, yang memberikan 
kontribusi positif bagi kemajuan organisasi. Salah satu bentuk 
apresiasi itu adalah tradisi Penyematan Brevet Kehormatan Pusat 
Penerbangan TNI AL. 

Penerima brevet kehormatan ini akan turut dalam terbang 
kehormatan yang diawaki penerbang Pusat Penerbangan TNI AL 
dan penyematan brevet dilaksanakan dalam upacara militer yang 
khidmat. 

Tradisi Juanda Farewell Party 
Acara Pelepasan (Farewell Party) merupakan tradisi pelepasan 

di lingkungan Pusat Penerbangan TNI AL yang diberikan kepada 
kepala staf TNI AL sebagai wujud penghormatan memasuki purna 
tugas.

Pada upacara tradisi ini, turut terlibat satu tim panji-panji 
jajaran Pusat Penerbangan TNI AL. 

Tradisi Juanda Decomissioning Parade Guard Honour/Jajar 
Pengantar Tugas Terbang Misi Khusus.  

Tradisi Jajar Pengantar Tugas Terbang Misi Khusus (contohnya 
misi penugasan ke luar negeri sebagai duta bangsa dan bhakti 
sosial) merupakan kegiatan yang mengandung ungkapan rasa 
hormat dan penghargaan. 

Selain itu menjadi suatu peristiwa penting dalam setiap 
penugasan terbang. Acara itu menandakan prajurit Penerbangan 
TNI AL yang akan melaksanakan Penugasan Khusus telah resmi 
diberangkatkan, dengan tata upacara yang telah ditentukan sesuai 
peraturan tata upacara militer.  

Tradisi Juanda Naval Officer Club 
 Keakraban dan hubungan baik antara perwira penerbangan 

TNI Angkatan Laut baik yang masih aktif maupun purnawirawan 
sangat dibutuhkan dan harus selalu terjalin dengan baik dan 
menjadi suatu tradisi. Untuk itu diperlukan suatu pertemuan 
rutin sebagai wadah silaturahim, saling berbagi pengalaman dan 
ilmuserta pemberian penghargaan kepada perwira Penerbangan 
TNI AL yang telah memberikan kontribusi positif bagi kemajuan 
organisasi Penerbangan TNI AL.

Salah satunya wadah itu adalah dalam tradisi Juanda Naval 
Officer Club (JNOC) Penerbangan TNI AL.

 Untuk memenuhi kondisi tersebut perlu dibuat suatu 
ketentuan atau pedoman dalam pelaksanaan Acara Tradisi JNOC 
Penerbangan TNI Angkatan Laut :

Tradisi ini juga diikuti penyerahan sertifikat Flight Hours 
Safety kepada penerbang dan teknisi, sertifikat kepada penerbang 
yang memiliki kualifikasi total jam terbang 1.000 jam untuk 
penerbang helikopter dan 2.000 jam terbang untuk penerbang 
pesawat terbang sayap tetap tanpa kecelakaan. 

Tradisi First Navy Flight Engineer. 
Tradisi First Navy Flight Engineer merupakan kegiatan yang 

mengandung ungkapan rasa hormat dan penghargaan bagi seluruh 
personel teknik di jajaran Pusat Penerbangan TNI AL yang telah 
memiliki kemampuan sebagai flight engineer dan juga salah satu 
tradisi dan peristiwa penting dalam karier setiap personel teknik 
di jajaran Pusat Penerbangan TNI AL. Prosesi tersebut menandakan 
bahwa seorang personel teknik telah berhak menyandang predikat 
sebagai flight engineer. 

Calon flight engineer sebelumnya turut dalam penerbangan 
memakai salah satu pesawat udara Pusat Penerbangan TNI AL. 
Setelah mendarat, dia turun dari pesawat dan dimulailah prosesi 
penyiraman air kembang oleh pimpinan acara kepada flight 
engineer. 
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Pemudian dia menjalani penyematan Brevet Teknik serta 
penyerahan sertifikat sebagai flight engineer. Dengan didampingi 
para flight engineer senior mengelilingi pesawat dalam rangka 
inspeksi setelah melaksanakan penerbangan, kemudian mencium 
nose pesawat sambil berdoa atas kesuksesan dan keselamatan 
selama penerbangan.

Tradisi Penerimaan Pesawat Udara
Dalam menjalankan tugas pokoknya Pusat Penerbangan TNI 

AL diperkuat unsur pesawat udara, baik itu fix wing maupun rotary 
wing sebagai Alutsista untuk memenuhi pencapaian kinerja dan 
pelaksanaan tugas pokok. 

Untuk itu perlu adanya suatu apresiasi bagi setiap pesawat 
udara yang bargabung dalam memperkuat tugas pokok yang ikut 
serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan organisasi 
Pusat Penerbangan TNI AL salah satunya adalah tradisi Penerimaan 
Pesawat Udara di lingkungan Penerbangan TNI AL. 

Tradisi Penerimaan Pesawat Udara secara resmi dilaksanakan 
Pusat Penerbangan TNI AL untuk pesawat udara yang baru selesai 
melaksanakan acceptance flight serta telah lulus administrasi 
penyerahan dari perusahaan pembuat kepada TNI AL. 

Tradisi penerimaan pesawat udara ini akan tetap dilaksanakan 
di Pusat Penerbangan TNI AL sebagai bentuk ungkapan rasa hormat 
dan penghargaan meskipun dalam pelaksanaannya pesawat udara 
telah dilakukan penyerahan secara administrasi di perusahaan 
pembuat pesawat udara.  

Pokok acaranya adalah penerbangan penyeberangan (ferry 
flight), penyambutan pesawat udara, penandatanganan serah 
terima pesawat udara, pentahbisan pesawat udara, pemberian 
ucapan selamat dan foto bersama, dilanjutkan acara ramah tamah.

 

Tradisi Purna Tugas Pesawat Udara  
Seiring dengan berjalannya waktu, usia dari Alutsista 

pesawat akan habis dan tidak digunakan kembali dalam kegiatan 

TRADISI KhAS KAPAL SELAM – hIU KENCANA

Sejarah Perkembangan Satuan Kapal Selam

Sejarah kelahiran Satuan Kapal Selam pada awal mulanya 
didahului dengan pengiriman dua unit calon pengawak kapal 
selam Indonesia untuk tugas belajar di Gdinia-Oksiwi-Polandia. 
Selanjutnya secara singkat sejarah perkembangan Satuan Kapal 
Selam sampai saat sekarang adalah sebagai berikut:

- Era Pasca Kemerdekaan

Tahun 1958 diawali dengan pengiriman calon awak Kapal Selam 
belajar ke Polandia5 Agustus 1958 berangkat dari Surabaya dengan 
kapal berbendera Denmark “Heinrich Jessen” menuju Rijeka-
Jugoslavia, membawa dua unit calon awak kapal selam Indonesia 
untuk dididik di Gedinia Oksiwi-Polandia. Rombongan di bawah 
pimpinan Mayor Pelaut RP Poernomo, dan pada 5 Agustus 1959 
kembali ke Tanah Air dari Polandia memakai kapal RI Morotai.

Pada masa ini Indonesia mempunyai 12 unit kapal selam 
kelas Whiskey buatan Uni Soviet, yaitu RI Tjakra, RI Nanggala 
RI Nagabanda, RI Tjandrasa, RI Trisula, RI Nagarangsang, RI 
Wijayadanu, RI Hendrajala, RI Bramastra, RI Pasopati, RI 
Tjundamani, dan RI Alugoro.  

Selain itu Kojenkasel juga diperkuat dengan kapal-kapal 
pendukung antara lain RI Ratulangi (kapal induk kapal selam) dan 
RI Thamrin (kapal tender kapal selam). Periode itu merupakan era 
kejayaan kapal selam Indonesia sebagai kekuatan Angkatan Laut 
yang sangat disegani khususnya di kawasan Asia Pasifik. Berikut akan 
dijelaskan perkembangan Satuan Kapal Selam selama Era Paska 
Kemerdekaan:

Tradisi Purna Bhakti pelepasan personil yang melaksanakan pensiun di iringi oleh warga Penerbangan TNI 
Angkatan Laut.

Kapal Selam Indonesia yang Pertama

Pada 7 September 1959 dia kapal selam berbendera Uni Soviet 
yang akan diserahkan kepada Indonesia merapat di dermaga Ujung 
Surabaya. Pada 11 September 1959 dilaksanakan penyematan brevet 
Hiu Kencana tanda brevet kapal selam yang pertama kali kepada 
semua awak kapal selam yang baru menyelesaikan pendidikannya di 
Polandia.

12 September 1959 dilaksanakan serah terima dua kapal selam 
dari pemerintah Uni Soviet kepada pemerintah Indonesia yang 
diwakili Kepala Staf TNI AL, Kolonel Pelaut RE Martadinata. Kedua 
kapal selam itu diberi nama RI Tjakra denga Komandan Mayor Pelaut 
RP Purnomo dan RI Nanggala dengan Komandan Mayor Pelaut OP 
Koesno. Hari yang bersejarah ini kemudian tiap tahun diperingati 
sebagai “Hari Lahir Korps Hiu Kencana”. 

Pada 14 September 1959, dengan surat keputusan Men/KASAL 
No. A. 4/2/10 diresmikan “Divisi Kapal Selam” disingkat DIVKASEL 
dalam tubuh Komando Armada. Sebagai Komandan Divkasel yang 
pertama adalah Mayor Pelaut RP Poernomo.

Sekolah Kepal Selam Indonesia yang Pertama

Pada 1 November 1959 dengan surat keputusan Men/KASAL 
Nomor A.19/4/1 diresmikan Sekolah Kapal Selam Angkatan Laut 
disingkat SEKASAL dan berkedudukan di Surabaya. Ditunjuk sebagai 
Komandan adalah : Mayor Pelaut RP Poernomo. 

Pada 1961 dikirim teknisi kapal selam ke Uni Soviet pada 25 
Maret 1961 dengan kapal berbendera Uni Soviet dan pendirian 
Kesatuan Latihan Kapal Selam disingkat KELAKAS di bawah pimpinan 
Mayor Pelaut AT Wignjoprajitno. Mereka berangkat menuju ke 
Vladiwostok-Uni Soviyet untuk mengikuti pendidikan kapal selam 
selama sembila bulan. 

KELAKAS terdiri dari personil calon awak kapal selam dan 
personil calon tenaga perbaikan kapal selam. Pada 12 Januari 1962  

operasional. Untuk itu perlu adanya suatu apresiasi bagi setiap 
pesawat udara yang telah memperkuat tugas pokok organisasi 
Pusat Penerbangan TNI AL salah satunya adalah tradisi Penghapusan 
Pesawat Udara di lingkungan Penerbangan TNI AL.

Pokok-pokok acaranya adalah penyiapan pesawat udara, 
pembacaan profil dan riwayat penugasan pesawat udara, 
penandatanganan surat berita acara penghapusan pesawat udara 
penyerahan miniatur.

Kemudian pelaksanaan acara penutupan lambang kepada 
pesawat udara yang akan dihapus oleh pimpinan acara, kemudian 
foto bersama, dilanjutkan acara pelepasan.

 

Tradisi Purna Bhakti Jalakaca  
Tradisi Purnabakti Jalakaca merupakan kegiatan yang 

mengandung ungkapan rasa hormat dan penghargaan bagi 
seluruh personel TNI AL yang telah purna tugas atas jasa dan 
pengabdiannya.

Tradisi Purnabakti adalah salah satu tradisi TNI AL dan menjadi 
peristiwa penting dalam kehidupan setiap personel. Acara itu 
menandakan berakhirnya masa pengabdian setelah sekian lama 
mendarmabaktikan diri untuk kepentingan negara dan bangsa.
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>
Foto udara suasana peresmian kapal selam KRI Alugoro-405 di Dermaga Fasilitas 

Kapal Selam PT PAL di Surabaya, Jawa Timur. Kapal selam diesel electric 
submarine U209/1400 produksi PT PAL tersebut merupakan kapal selam 

pertama yang dirakit secara lokal di fasilitas PT PAL Surabaya. 
ANTARA FOTO
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Pengiriman Insruktur Kapal Selam

Pada 2 Februari 1966, sejumlah perwira, bintara, dan 
tamtama dikirim ke Valdiwostok untuk belajar menjadi instruktur 
dan tenaga ahli pesawat-pesawat kapal selam. Pada 3 Mei 1966 
pembangunan ruang latihan serangan torpedo. Ruang latihan 
ini dipergunakan untuk memahirkan para komandan, perwira 
pelaksana dan perwira navigasi kapal selam dalam melakukan 
serangan torpedo.

Ruang latihan serangan torpedo kapal selam kelas Whiskey

Peresmian Stasion Bantu Kapal Selam

Pada 9 Desember 1966 Stasion Bantu KS (SIONBAN) diresmikan 
oleh MEN/Panglima AL Laksamana Muljadi. Unit ini berfungsi 
sebagai eselon pelayanan terhadap KS dalam hal pengisian baterai, 
aliran listrik dari darat, air suling, dan udara tekanan tinggi.

mereka kembali dari pendidikan dan KELAKAS tiba kembali di 
Tanah Air dan kedatangannya sangat tepat karena saat itu Negara 
membutuhkan tenaganya dalam rangka Operasi “TRIKORA”.

Pada 1 Desember 196, berdasarkan Surat Keputusan Men/KSAL 
Nomor 5401.48 tahun 1961 tentang organisasi Komando Armada, 
Divisi Kapal Selam disingkat KOJENKASEL. Lebih dikenal dengan 
sebutan KDKS.

Sedangkan pada akhir 1961, dua kapal pungut Torpedo Cather 
Boat/TCB yang dibeli pemerintah dari Uni Sovyet tiba di Indonesia 
dan diberi nama RI Buaya dan RI Biyawak.

Pada 29 Januari 1962, pemerintah Indonesia menerima empat 
kapal selam dari Uni Soviet, yaitu RI Naga Banda, RI Tjandrasa, RI 
Trisula, dan RI Nagarangsang.

10 Agustus 1962 pemerintah Indonesia menerima kapal tender 
kapal selam. Di dermaga Madura Ujung Surabaya dilakukan upacara 
serah terima kapal induk kapal selam dari Uni Sovyet kepada 
pemerintah Indonesia, yaitu RI Ratulangi.

Kehadiran enam kapal selam

Pada 15 Desember 1962 pemerintah Indonesia menerima enam 
kapal selam RI Wijaya Danau dan kapal tender. Serah terima enam 
(enam) kapal selam dari pemerintah Uni Soviet kepada pemerintah 
Indonesia, yaitu  RI Wijaya Danau, RI Hendrajala, RI Bramastra, RI 
Pasopati, RI Tjundamani, RI Alugoro, selain dari pada itu diserahkan 
juga kapal tender kapal selam, yaitu RI Thamrin.

Penganugrahan Bintang Sakti kepada ABK RI Tjandrasa

12 April 1963 di dermaga Madura Ujung Surabaya oleh 
Panglima Armada selaku wakil panglima tertinggi dilakukan 
penyematan Bintang Sakti kepada seluruh anak buah RI Tjandrasa 
karena keberaniannya yang luar bias dalam melaksanakan tugas 
Operasi Tjakra–II yang telah berhasil menerobos pertahanan musuh 
dan mendaratkan regu RPKAD di pantai Irian Barat.

Peresmian SIONBAN oleh PanglimaAL Laksamana  Muljadi

RI Tjakra dan RI Nanggala pensiun

12 Desember 1966, RI Tjakra dan RI Nanggala telah 
menyelesaikan tugasnya di Angkatan Laut dan istirahat untuk 
pensiun.

Pada 13 Maret 1967, berdasarkan Surat Keputusan Pangarsam 
No. KOARSAM : 5401.1 pada 1967, Dinas Perawatan Kapal Selam 
(DISPENKAP) ditingkatkan menjadi Komando Perawatan Kapal Selam 
(KOWATAKASEL).

Pada saat upacara peringatan/HUT Sewindu Kojenkasel. 
Bertindak selaku Irup adalah Wakil Panglima Angkatan Laut, Letnan 
Jenderal KKO Hartono yang juga meresmikan Monumen Hiu Kencana 
yang dibangun di Wisma Hiu Kencana dan Himne Wiratama Hiu 
Kencana.

RI henrajala dan RI Alugoro pensiun

Pada 18 Maret 1970, RI Henrajala dan RI Alugoro selesai masa 
tugasnya di Armada dan memasuki masa pensiun. Sementara pada 4 
Juni 1970 KOJENKASEL menjadi SATSEL berdasarkan Skep. Pangarma 
Nomor 5401.32 pada 16 Mei 1970 tentang pembubaran Kojen 
dan pembentukan Satker. Sebagai Irup adalah Panglima Armada, 
Laksamana TNI Subarkah.

25 Mei 1971, RI Trisula, RI Nagarangsang, dan RI Tjandrasa 
dilepas dari dinas TNI AL. Terima kasih atas bhaktimu selama di 
ALRI.

Era Perang Dingin

Era ini ditandai kehadiran kapal selam buatan Jerman Tipe 
U-209. Pada 8 Juli 1981, pemerintah Indonesia menerima kapal 
selam kelas U-209/1.300 dari Jerman Barat dan selanjutnya 
diberi nama KRI Cakra-401. Selanjutnya, pada 21 Oktober 1981 
diterima kapal kedua dari kelas U-209/1.300 yang diberi nama KRI 
Nanggala-402.

Masuknya dua kapal selam kelas U-209/1.300 dari 
Jerman Barat menunjukkan TNI AL memiliki kemampuan untuk 
mengoperasikan dua jenis kapal selam dari blok berbeda, yaitu 
kelas Whiskey dari Uni Soviet dan U-209/1.300 dari Jerman Barat. 

Pada akhir 1990-an, TNI AL berencana membeli kapal selam 
tipe 206A dari Jerman namun kembali gagal karena kondisi 
keuangan negara. Berikut akan dijelaskan perkembangan Satuan 
Kapal Selam selama Perang Dingin:

- Pemberangkatan awak U-209/1.300 pertama ke Jerman 
Barat. Hal ini terjadi pada 1 Desember 1979 berdasarkan TGM 
KASAL No. 1588/PERS/1079 TW.10081224 di bawah pimpinan Letnan 
Kolonel Laut (Pelaut) Ant Soebiyarto untuk menempuh pendidikan 
selama 19 bulan. Pada 3 Maret 1980,KRI Nagabanda selesai berdinas 
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di TNI AL ditandai penurunan ular-ular perang.

- Pemberangkatan awak Tipe U-209/1.300 kedua ke Jerman 
Barat

Pada 8 November 1980, berdasarkan TGM Kapal Nomor 506/
PERS/0980 TW.09151228, diberangkatkan awak kapal selam kedua 
ke Jerman Barat di bawah pimpinan Letnan Kolonel Laut (P) 
Armand Aksyah untuk pendidikan di sana selama 11 bulan.

- Kapal Selam Type 209/1300 pertama tiba di Indonesia

Pada 4 Juli 1981 kapal selam Tipe209/1300 yang pertama, KRI 
Cakra-401 tiba di Surabaya, Indonesia. Pada 8 Juli KRI Cakra-401 
ditetapkan sebagai kapal perang organik Armada RI yang beroperasi 
di bawah Menhankam/Pangab.

Peresmian KRI Cakra-401 ini dipimpin Menhankam/Pangab, 

Jendral TNI M Yusuf, di dermaga Madura Ujung Surabaya. Sebagai 
komandan yang pertama adalah Letnan Kolonel Laut (P) Ant 
Soebiyarto. Penetapan nomor lambung KRI Cakra-401 terjadi pada 
27 Juli 1981 berdasarkan Skep Pangarma Nomor Skep/227/VII/1981 
tertanggal 27 Juli 1981.

Kapal selam Tipe 209/1300 kedua tiba di Indonesia

Pada 8 Oktober 1981 kapal selam Tipe U-209/1300 yang 
kedua, KRI Nanggala-402, tiba di Surabaya, Indonesia. Pada 28 
Agustus 1981, berdasarkan Skep Kasal Nomor Skep/2902/IX/1981 
tertanggal 26 Agustus 1981 tentang penetapan KRI Nanggala, nomor 
lambung KRI Nanggala adalah 402 sebagai kapal perang organik 
armada RI.

Pada 21 Oktober 1981 dilaksanakan peresmian sebagai 
KRI oleh MenHankam/Pangab, Jendral TNI M Yusuf, di dermaga 
Madura Ujung surabaya.Sebagai Komandan yang pertama adalah 
Letnan Kolonel Laut (P) Armanda Aksya. Pada 9 November  1981, 

berdasarkan Skep Pagarma Nomor Skep/331/XI/1981 tertanggal 9 
November 1981, ditetapkan nomor lambung KRI Nanggala adalah 
402

24 Juni 1986, KRI Bramastra-412 mengakhiri masa tugasnya 
di Armada RI dengan diantar Panglima Armada Indonesia Kawasan 
Timur TNI AL, Laksamana Muda TNI M Arifin, di dok Yogyakarta.

Era Reformasi 

Di awal reformasi pembinaan kekuatan angkatan laut 
terpengaruh oleh dampak krisis ekonomi yang menimpa Indonesia. 
Pada saat bersamaan, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan 
embargo peralatan militer kepada Indonesia. 

Kedua kondisi kurang menguntungkan tersebut mempengaruhi 
kemampuan TNI Angkatan Laut untuk memperkuat armada Kapal 
Selam Indonesia melalui modernisasi Alutsista, khususnya kekuatan 
dua kapal selam tipe 209. Selanjutnya, untuk mempertahankan 
kondisi teknis kapal selam kelas U-209/1300, pemerintah Indonesia 
memutuskan untuk melaksanakan perbaikan menyeluruh (overhaul) 
secara bertahap di galangan kapal Daewoo Shipbuilding and Marine 
Engineering (DSME) Okpo, Korea Selatan. 

Diawali dengan KRI Cakra-401 pada 2004 dan selesai pada 
2006. Selanjutnya, KRI Nanggala-402 melaksanakan overhaul 
pada 2010 dan selesai pada 2012. Overhaul terutama pada sistem 
Sewaco, khususnya KRI Nanggala-402 yang ditingkatkan sistem 
kendali senjata (fire control system) menjadi Combat Management 
System (CMS) yang lebih modern.

Era MEF 2004-2024

Pada pembangunan MEF I (2010-2014), dibangun kapal selam 
sebanyak tiga unit dengan sumber anggaran dari pinjaman luar 
negeri/Kredit Ekspor (PLN/KE), dan awalnya akan berakhir pada 
2017 namun sampai 2018 baru dua kapal selam (KRI Nagapasa dan 
KRI Ardadedali) yang telah siap dioperasionalisasikan. 

Proses pembangunan kapal selam ini dilaksanakan dua unit 
di DSME (Korea Selatan) dan satu unit di PT PAL Indonesia, dan 
saat itu pembangunan satu unit kapal selam sedang dalam proses 
penyempurnaan dan rencana pada 2019 diharapkan selesai. 

Dalam rencana strategis pembangunan kekuatan TNI AL yang 
dituangkan pada MEF I-III bahwa hingga 2024, TNI AL akan memiliki 
dan mengoperasionalisasikan delapan kapal selam. Oleh sebab itu, 
pada pembangunan MEF tahap III (2020-2024) akan dibangun tiga 
kapal selam lagi untuk mencapai target delapan kapal selam pada 
2024. Diharapkan pembangunan tiga kapal selam itu semuanya 
dapat dilakukan di dalam negeri dengan menggunakan pendanaan 
dari rupiah murni. Jika target ini tercapai maka akan memudahkan 
pembinaan. 

Crew pertama KRI Nanggala-402Awak pertama KRI Cakra-401

Dua buah Heli Bell 412 milik Skuadron 400 Wing Udara-1 Puspenerbal melaksanakan 'vertical replenishment' di atas KRI 
Nagapasa-403 dan KRI Nanggala-402 di perairan Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten. ANTARA FOTO
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Prajurit TNI AL berusaha menambatkan tali KRI Nagapasa-403 setibanya di Dermaga Kapal Selam Koarmatim, Ujung, Surabaya, Jawa Timur. 
KRI Nagapasa-403 merupakan kapal selam diesel elektrik type 209/1400 pesanan pertama Indonesia kepada Korsel dan menjadi kapal selam 
ketiga yang dimiliki TNI AL.  ANTARA FOTO
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Tradisi Khas Kapal Selam

Satuan kapal selam TNI AL yang secara resmi 
berdiri pada tanggal 12 September 1959 memiliki 
tradisi pengangkatan sebagai Warga Kehormatan 
Kapal Selam kepada putra bangsa yang dinilai berjasa 
dalam mendukung pembinaan kapal selam sebagai 
salah satu senjata strategis dalam

Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT). Tradisi 
tersebut hingga saat ini masih dipertahankan dan 
telah banyak para tokoh putra bangsa yang menjadi 
warga kehormatan.

Tradisi pengangkatan sebagai Warga Kehormatan 
Kapal Selam bahkan sudah dilaksanakan ketika usia 
Satuan Kapal Selam TNI AL belum sampai genap 
berusia dua bulan. 

Tepatnya pada  21 Desember 1959 untuk 
pertama kalinya Satuan Kapal Selam TNI AL telah 
mengukuhkan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal 
TNI AH Nasution sebagai Warga Kehormatan Kapal 
Selam. 

Prosesi pengukuhuan itu ditandai dengan 
penyematan brevet Hiu Kencana. Namun sebelum 
menerima Brevet Kehormatan Hiu Kencana, terlebih 
dahulu harus  melakukan  penyelaman,  peran 
berlayar dan bertempur di Kapal Selam serta 
menyaksikan langsung bagaimana sebuah kapal 
selam beroperasi, di antaranya mendeteksi posisi 
kawan dan lawan melalui periskop, serta mencoba 
mengoperasikan alat-alat yang ada di kapal selam 
seperti alat deteksi dan navigasi lainnya. 

Inti lambang  dari  Brevet  Hiu Kencana itu 
berupa dua hiu saling berhadapan, dengan tekad 
mempertahankan kehadiran kapal selam  di lautan  

sebagai  bentuk  kemampuan  dan supremasi di laut. Kapal selam 
dalam keadaan siap tempur pada posisi menyelam sebagai simbol 
kesenjataan strategis yang ampuh. 

Periskop yang menyimbolkan selalu waspada mengamati 
setiap jengkal perairan negara. 

Gambar tujuh gelombang mewakili samudera di dunia, serta 
lima buah garis insang pada leher hiu pertanda Warga Hiu Kencana 
bernafaskan Pancasila. 

Secara keseluruhan makna lambang yang tersirat pada Brevet 
Hiu Kencana adalah “Dengan landasan falsafah hidup Pancasila 
sebagai Prajurit Sapta Marga tugas akan dilaksanakan dengan penuh 
keberanian dan ketabahan serta sanggup mengemban tugas sampai 
titik darah penghabisan”. Brevet Hiu Kencana bukan sekedar brevet 
yang melekat di dada kanan setiap pengawak kapal selam, namun 
pada setiap pemakainya melekat pula kebanggaan, semangat juang 
pantang menyerah dan dedikasi untuk selalu mengabdi kepada 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kasal Laksamana TNI Ade Supandi menyematkan brevet 
kehormatan Hiu Kencana kepada Panglima TNI .



209208

KORPS WANITA TNI ANGKATAN LAUT
Kehadiran wanita di tubuh TNI AL merupakan 

suatu keniscayaan sebagai bentuk sumbangsih 
kewajiban dan sekaligus hak setiap warga 
negara untuk membela Tanah Air, dan hal 
ini dilindungi Konstitusi Negara, beserta 
berbagai peraturan di bawahnya. 

Di tubuh TNI AL, secara resmi diakui 
bahwa 5 Januari 1963 merupakan tanggal 

berdiri Korps Wanita TNI AL, dalam suatu upacara 
militer di Markas Besar Angkatan Laut Republik Indonesia, di 
Jalan Gunung Sahari Nomor 67, Jakarta.

Sejak itulah para personel Korps Wanita TNI AL hidup 
dalam ikatan kedinasan dan tradisi yang terus dikembangkan 
dan khas, yang pada hakekatnya merupakan upaya berlanjut 
dalam melestarikan tradisi-tradisi yang ada, tidak hanya di 
lingkungan Korps Wanita TNI AL yang mengandung nilai-nilai 
sejarah perjuangan bangsa. 

Semua dilakukan guna membangkitkan semangat 
perjuangan, semangat pengorbanan dan semangat 
kepahlawanan sehingga dapat menumbuhkan jiwa 
pengabdian yang tulus serta rasa kebanggaan atas segala 
tugas yang diberikan negara. 

Dalam rangka membentuk prajurit Korps Wanita TNI 
AL yang profesional, tanggap, tanggon dan trengginas serta 
tidak mudah putus asa, maka dalam pelaksanan tugas 
hendaknya tetap mempertimbangkan kodrat, sifat dan 
harkat sebagai seorang wanita.  

Di dalam perjalanan sejarahnya, keberadaan Korps 
Wanita TNI AL memiliki berbagai aktivitas  ada yang 
dikategorikan sebagai tradisi yang perlu dilestarikan, sebagai 
berikut:

hUT Korps Wanita TNI AL 
Penetapan hari jadi Korps Wanita TNI Angkatan Laut sesuai 

keputusan Men/Pangal Nomor Kep.M/KSAL 5401. 24 tertanggal 
26 Juni 1962 tentang pembentukan Korps Wanita TNI AL. Hal ini 
ditandai pelantikan 12 orang perwira Korps Wanita TNI AL dan 
disebut sebagai perwira inti pada  5 Januari 1963, dengan ketentuan 
sebagai berikut:

-  HUT Kowal diselenggarakan dengan upacara militer di lapangan 
dengan Irup Komandan/atasan langsung. Peserta upacara adalah 
seluruh Kowal/personel atau sebagian dari Kowal/personel 
sebagai perwakilan dari kotama yang bersangkutan. 

-  Pada keadaan tertentu yang tidak memungkinkan, upacara dapat 
dilaksanakan di ruangan, misalnya karena hujan atau sifat serta 
fungsi lapangan tidak memungkinakan tersedianya pasukan yang 
mencukupi. 

-  Tata upacara diatur melalui penetapan, termasuk pelaksanaan 
defile pasukan yang dapat dilaksanakan pada tingkat batalion ke 
atas, pembacaan amanat oleh inspektur upacara atau kutipan 
amanat dari kepala staf TNI AL, menyanyikan lagu Mars Kowal 
dapat dilaksanakan sesaat sebelum penghormatan awal dan 
penghormatan akhir pasukan dalam upacara kepada Inspektur 
upacara.

-  Setiap tiga tahun sekali Korps Wanita TNI AL menjadi pelaksana 
kegiatan tradisi Wanita TNI yaitu Apel Bersama Wanita TNI 
bergantian dengan Korps Wanita TNI AD dan Wanita TNI AU.
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>
Anggota Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) mengikuti upacara peringatan HUT Kowal di Markas 

Kolinlamil, Jakarta. Upacara HUT ke-53 Kowal diselenggarakan dalam rangka mengenang kembali 
sejarah kelahiran Kowal pada 5 Januari 1963 serta menumbuhkan kembali semangat juang dan 

patriotisme untuk meningkatkan profesionalitas, kompetensi, dan etos kerja Kowal. 
ANTARA FOTO
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Apel bersama wanita TNI

Kegiatan Apel bersama Wanita TNI merupakan salah satu 
bentuk kebanggaan Wanita TNI sebagai prajurit dalam upaya 
memelihara semangat juang dan jiwa korsa guna meningkatkan 
motivasi dalam pengabdiannya kepada TNI, negara dan bangsa 
Indonesia. Pelaksanaan Apel Bersama Wanita TNI setiap tahunnya 
diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Kartini pada 
21 April. 

Hal ini sebagai salah satu bentuk kegiatan pembinaan 
tradisi pada tingkat TNI yang mengandung makna sejarah 
perjuangan emansipasi wanita di Indonesia. Sebagai contoh 
adalah saat Korps Wanita TNI AL menjadi pelaksana tingkat 
pusat Apel Bersama Wanita TNI di Lapangan Monas, pada 21 
April 2017, dengan inspektur upacara Presiden Joko Widodo.

Pemilihan pada Hari Kartini (21 April), mengandung makna 
bahwa cita-cita R.A. Kartini tak pernah padam yang terwujud 
dalam peran Wanita TNI di segala bidang penugasan, aspek 
administrasi, teknis, operasional, manajerial maupun taktik 
strategi, baik dalam Operasi Militer Perang (OMP) maupun 
dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kebersamaan dan 

kekompakan menciptakan kekuatan dalam rangka mewujudkan 
pertahanan negara yang tangguh.

Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala 
upaya pertahanan bersifat semesta. Kesemestaan mengandung 
makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya 
nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah 
negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan 
menyeluruh. 

Pelaksanaan Apel Bersama Wanita TNI pada 2013 
melibatkan Polwan dan wanita komponen bangsa lainnya. 

Tempat pelaksanaan apel biasanya di satuan masing-
masing atau di tempat yang ditentukan. Kegiatan apel yang 
paling spektakuler yang dilaksanakan Kowal yaitu Apel Bersama 
Wanita TNI dengan penyelenggara Kowal pada 2013 dan 2018 
yang berhasil meraih rekor dunia versi Museum Rekor Indonesia 
dengan menghadirkan 10.777 personel Wanita TNI dan Polwan 
dan segenap perwakilan wanita hebat dariseluruh Indonesia 
dengan Inspektur Upacara Presiden Joko Widodo.

Ucapan selamat dari Presiden RI kepada ketua penyelenggara.Penerjun Kowal.
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Tradisi Potong Rambut 
Tradisi potong rambut diperuntukkan 

bagi calon bintara Korps Wanita TNI AL yang 
menggambarkan bahwa rambut dianggap 
memiliki kekuatan, sehingga perlu perlakuan 
khusus. Di kalangan TNI AL, rambut seorang 
harus pendek dimaksudkan agar menjadi praktis 
dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas 
sehari-hari, tetapi tetap harus memperhatikan 
keindahan dan estetika. 

Adapun upacara tradisi ini dilaksanakan 
dengan ketentuan dilaksanakan di 
Puslatdiksarmil, secara simbolis dilaksanakan 
sebelum pembukaan pendidikan dasar 
kemiliteran oleh komandan Puslatdiksarmil, 
disaksikan Perwira Pembina Madya Pembina 
Korps Wanita TNI AL/komandan Kesatrian 
Kartini Surabaya atau pejabat yang mewakili, 
dan susunan acara dan tata upacara tercantum 
dalam sub lampiran.

Upacara Penerimaan Korps Wanita TNI AL 
Upacara penerimaan Korps Wanita TNI AL diperuntukkan bagi perwira remaja 

dan bintara remaja sekaligus menjadi tradisi penerimaan warga korps. 

Tradisi Penerimaan Korps ini untuk mewujudkan jiwa korsa antar sesama 
Korps Wanita TNI AL, sehingga tergalang rasa tanggung jawab dan menjunjung 
nama baik korps lewat kedinasan sehingga mampu menjalankan tugas-tugas yang 
akan diembannya. 

Tradisi ini dilaksanakan bagi setiap perwira dan bintara Korps Wanita TNI AL 
yang telah selesai melaksanakan pendidikan dengan tujuan sebagai pengakuan 
bahwa setelah melalui tahap upacara para perwira dan bintara telah resmi 
diterima menjadi warga Keluarga Besar Korps Wanita TNI AL.

Dalam melaksanakan tradisi ini, diperlukan sejumlah perangkat yang memiliki 
makna masing-masing. Itu semua adalah:

-  Guci, yang melambangkan bahwa Kowal harus mampu menerima berbagai tugas 
yang dibebankan kepadanya demi kejayaan TNI AL. 

-  Air, yang melambangkan bahwa Kowal adalah sebagai pendorong semangat 
semangat kecintaan kebahariaan, seperti air yang merupakan hal vital bagi 
kehidupan. 

-  Api, yang melambangkan semangat yang menyala dengan sinarnya yang mampu 
menjadi penerang di lingkungannya. 

-  Bambu, sebagai lambang kesuburan dan kecintaan kepada Bumi tercinta.

Upacara Pelepasan 
Perwira Korps Wanita 
TNI AL 

Upacara Pelepasan 
Personel Korps Wanita TNI AL 
merupakan rangkaian kegiatan 
HUT Korps Wanita TNI AL 
diselenggarakan untuk melepas 
perwira Korps Wanita TNI AL 
yang telah memasuki masa 
purna tugas. 

Pengukuhan Ibu 
Catraratnanggadi Jalakanyasena 

 Pengukuhan Ibu Catraratnanggadi 
Jalakanyasena adalah acara pengukuhan istri 
kepala staf TNI AL menjadi ibu pelindung/
pembina dan pembimbing prajurit Korps Wanita 
TNI AL, terutama dalam bidang kewanitaan.

Pengukuhan istri pucuk pimpinan TNI 
AL sebagai ibu pelindung/pembimbing 
Korps Wanita TNI AL yang disebut Ibu 
Catraratnanggadi Jalakanyasena diangkat 
berdasarkan Surat Keputusan Kasal Nomor 
Skep/7222/VIII/1996 tanggal 19 Agustus 1996 

tentang Pengangkatan Istri Kepala Staf AL 
sebagai Catra Ratnanggadi Jalakanyasena yaitu 
Ibu Pembimbing dan Pelindung Korps Wanita 
TNI AL. 

Pelaksanaan pengukuhan Ibu 
Catraratnanggadi Jalakanyasena dapat 
dilaksanakan di Jakarta atau Surabaya dengan 
panitia yang ditunjuk berdasarkan surat 
perintah kepala staf TNI AL. 

Dalam pelaksanaan tugas Ibu  
Catraratnanggadi Jalakanyasena dibantu istri 
panglima Komando Armada I, II, dan III yang 
disebut Ibu Catraratnanggadi Jalakanyasena I, 
II, dan III.
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Sejumlah personel Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) berbaris saat 
upacara di Dermaga Ujung, Koarmatim, Surabaya, Jawa Timur. 

ANTARA FOTO
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KOMANDO PASUKAN KATAK TNI ANGKATAN LAUT

Pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, Presiden Soekarno 
mencanangkan Trikora (Tri Komando Rakyat) untuk merebut 
kembali Irian Barat dari tangan penjajah dengan kekuatan militer, 
guna merealisirnya dibentuklah Komando Mandala. 

Salah satu rencana tindakan yang akan dilaksanakan adalah 
dengan melaksanakan Operasi Amfibi. Sebagai persiapan ke 
arah itu, maka pemimpin ALRI menganggap perlu untuk segera 
membentuk kesatuan khusus yang akan bertugas menyiapkan 
pantai pendaratan guna mendukung operasi pendaratan amfibi, 
maka pada 31 Maret 1962 berdasarkan Surat Keputusan Menteri/
KSAL No: 5401.13 dibentuklah Komando Pasukan Katak disingkat 
KOPASKA dengan Komandan Mayor Laut OP Koesno NRP. 274/P, 
dengan tugas Amphibious Reconnaisance, Amphibious Raid, 
Pembersihan Pantai, Salvage Combat, penyelaman pada umumnya 
dan perang hutan/gerilya.

Pada awal dibentuknya Kopaska saat itu TNI AL sendiri belum 
dapat menyiapkan personilnya untuk dididik menjadi Manusia 
Katak sesuai kebutuhan. Untuk itu pada bulan Mei hingga Juli 
1962, diselenggarakan pendidikan Pasukan Katak yang pertama 
yang diikuti oleh prajurit sebanyak dua Peletondan berhasil lulus 
sebanyak 22 orang, pendidikan ini dimaksudkan untuk segera 
memenuhi kebutuhan Operasi Mandala. 

Selain itu, Kopaska juga melatih tiga orang sukarelawan untuk 
menjadi “torpedo berjiwa” dengan tugas melumpuhkan sasaran 
strategis yaitu kapal perang Belanda Karel Doorman. Para prajurit 
yang telah dididik menjadi manusia katak ini mengaplikasikan 
ilmunya dalam melaksanakan Operasi Tjakra II dengan unsur-unsur 
kapal selam yaitu RI Trisula, RI Tjandrasa dan RI Nagarangsang. 

Tugas para prajurit tersebut adalah sabotase objek-objek vital 
untuk melumpuhkan pertahanan Belanda agar pasukan-pasukan 
yang akan didaratkan pada Operasi Djajawidjaja nantinya tidak 
akan banyak menemui perlawanan.  

Dengan kemenangan Indonesia di bidang diplomatik yaitu 
dengan ditanda tanganinya persetujuan damai antara Indonesia dan 
Belanda mengenai penyelesaian masalah Irian Barat pada 15Agustus 
1962, maka usaha merebut dengan kekuatan militer tidak jadi 
dilaksanakan.

Pada 5 April 1963 pendidikan Pasukan Katak yang siswanya 
berasal dari anggota ALRI dimulai yaitu setelah 28 tamtama 
ALRI berhasil lulus dari Sekolah Para Komando Angkatan Darat di 
Batujajar. 

Mereka inilah siswa Angkatan Pertama dari Sekolah Pasukan 
Katak Angkatan Laut (Sepaskal) yang peresmian pembukaan 
pendidikannya bersamaan dengan diresmikan berdirinya Sepaskal 
itu sendiri. 

Para instrukturnya terdiri dari lulusan UDT Amerika dan 
lulusan Sekolah Demolisi Bawah Air Angkatan Laut Rusia. Pencetus 
ide diselenggarakannya sekolah ini adalah Kapten Laut Purn (Dch) 

UDT Training Centre pada 1953

Iskak, sebagai hasil peninjauannya ke Pusat Pendidikan Tim Demolisi 
Bawah Air (UDT Training Centre) Angkatan Laut Amerika Serikat 
pada 1953.

Setelah dibentuk pertama kali pada tanggal 31 Maret 1962 
dengan nama Komando Pasukan Katak, maka pada 4 Desember 
1963 dibentuk Kesatuan Strategis/Khusus di lingkungan Kopaska. 
Kesatuan ini disiapkan untuk disusupkan ke Singapura dan Malaysia 
dalam rangka operasi Dwikora.

Pada 12 Juli 1966 Kopaska beserta Sepaskal dimasukkan ke 
dalam jajaran Komando Penyelamat Bawah Air Angkatan Laut 
(Kopebal). Pada tahun itu juga Kopaska dialih binakan ke bawah 
Komando Jenis Kapal Amfibi. Ketika Komando Jenis Kapal Amfibi 
berubah menjadi Satuan Kapal Amfibi, maka Kopaska pun berubah 
menjadi Satuan Pasukan Katak (Satpaska) hingga tahun 1976, 
namun tetap berada di bawah Satuan Kapal Amfibi. Sesuai dengan 
perubahan struktur organisasi pada Satuan Kapal Amfibi, maka 
sebutan Satpaska dirubah menjadi Divisi Pasukan Katak. Selanjutnya 
pada 1983 Divpaska dialih binakan ke bawah Dinas Penyelamatan 
Bawah Air Armada 

Pada 4 November 1982 dibentuklah Pasukan Khusus TNI AL 
(Pasusla) dengan personel inti dari Pasukan Katak TNI AL dan 
Taifib Marinir. Perkembangan selanjutnya yaitu pada 16 April 1985 
dibentuk Detasemen Jala Mangkara dengan personel dari Pasukan 
Katak TNI AL dan Taifib Marinir dibawah pembinaan Komandan 
Kormar.

Pada 1984 dilaksanakan Reorganisasi dalam tubuh ABRI dan 
berdasarkan Surat Keputusan Pangarmatim Nomor: SKEP/36/V/1985 
tertanggal 31 Mei 1985 dibentuklah Satuan Pasukan Katak yang 
semula berada di bawah satu wadah kini terbagi dalam dua wadah 
Komando dan Pembinaan yaitu Armabar dan Armatim.

Pasukan Katak TNI AL saat ini telah berusia 56 tahun, didalam 
perjalanan sejarahnya selain mengalami berbagai perubahan 
bentuk organisasi, Pasukan Katak juga mengalami berbagai macam 
penugasan baik di dalam maupun di luar negeri. Berbagai macam 

kegiatan latihan telah dilaksanakan diantaranya dengan pasukan di 
luar TNI AL seperti dengan US Navy Seals, US Navy EOD, US Marine 
Recon, NDU Singapura, CDT RAN, Paskal TLDM, SSG Pakistan, Den-81 
Kopassus dan Gegana Polri.

Sedangkan untuk tugas-tugas di luar negeri antara lain 
muhibah dengan menggunakan unsur-unsur TNI AL, latihan dengan 
negara-negara sahabat dengan onboard di unsur-unsur TNI AL 
seperti: latihan Cakrawala Baru, Malindo Jaya, Malindo Darsasa, Sea 
Garuda, Philindo dan operasi pemeliharaan perdamaian PBB yang 
tergabung dalam Kontingen Garuda IX/UNIIMOG di Irak, Garuda XII/
UNTAC di Kamboja, Garuda XIV/UNPROFOR di Bosnia Herzegovina, 
Garuda XXVI/UNIFIL di Lebanon serta yang paling heroik adalah 
pada saat Kopaska terlibat langsung dalam operasi pembebasan 
sandera ABK MV SINAR KUDUS di Somalia.

Menjelang peringatan hari Angkatan Perang RI 5 Oktober 1966 
Mabesal melalui Disminpersal telah menunjuk Sertu PDD Sunandar 
untuk menerima penghargaan dari pemerintah RI berupa “ Bintang 

Gbr 2. KOPASKA tergabung dalam pasukan PBB
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>
Pasukan Satuan Komando Pasukan Katak (Kopaska) 

melakukan pengintaian dalam latihan operasi Over The 
Beach Operation di Kompleks Satuan Koarmada I Pondok 

Dayung, Tanjung Priok, Jakarta. Kegiatan tersebut 
merupakan latihan rutin yang dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan anggota Kopaska dalam menghadapi musuh. 
ANTARA FOTO

<
Sejumlah anggota Komando Pasukan Katak (Kopaska) 
TNI AL Koarmada II saat melakukan patroli laut dengan 
menggunakan combat boat di perairan Surabaya, Jatim. 
Patroli laut tersebut merupakan serangkaian dari 
pengamanan laut di wilayah timur Indonesia untuk antisipasi 
kejahatan jalur laut serta menjaga keutuhan NKRI. 
ANTARA FOTO
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Beberapa anggota Komando Pasukan Katak (Kopaska) bergerak menuju pos tugasnya. ANTARA FOTO

<
Sejumlah anggota Unit Anti Teror Pasukan Khusus Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir dan 
Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL, melakukan aksi ketangkasan stabo usai 
simulasi penumpasan separatis di apron hanggar Lanudal Juanda Surabaya. Simulasi 
yang dilakukan pasukan khusus Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir dan Kopaska tersebut, 
merupakan bagian dari HUT Ke-55 Penerbangan TNI AL. FOTO ANTARA
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tuntutan kebutuhan perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya 
membebaskan Irian Barat dari tangan penjajah. Keberadaannya 
masa sekarang dan masa mendatang pun masih dibutuhkan. 

Perubahan-perubahan bentuk organisasi menyesuaikan dengan 
perkembangan organisasi TNI AL/Armada RI yang ada. Tugas-tugas 
yang diemban hingga saat ini adalah dalam mendukung tugas-tugas 
yang diemban oleh Angkatan Laut maupun TNI baik yang berskala 
nasional, regional maupun internasional. 

Tradisi Kopaska adalah sebagai berikut:

hUT Komando Pasukan Katak

Komando Pasukan Katak lahir didahului dengan pencanangan 
Trikora (Tri Komando Rakyat) untuk merebut kembali Irian Barat 
dari tangan penjajah dengan kekuatan militer oleh Presiden 
Sukarno pada tanggal 19 Desember 1961, guna merealisirnya 
dibentuklah Komando Mandala. Salah satu rencana tindakan yang 
akan dilaksanakan adalah dengan melaksanakan Operasi Amfibi. 
Sebagai persiapan ke arah itu, maka pemimpin ALRI menganggap 
perlu untuk segera membentuk kesatuan khusus yang akan 
bertugas menyiapkan pantai pendaratan guna mendukung operasi 
pendaratan amfibi, maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri/
KSAL No: 5401.13 dibentuklah Komando Pasukan Katak disingkat 
KOPASKA dengan Komandan Mayor Laut OP Koesno. 

Pada 31 Maret 1962, di halaman kolam renang Senayan 
Jakarta, Panglima Angkatan Laut, Laksamana Madya RE 
Martadinata, di hadapan satuan instruktur group meresmikan 
berdirinya satuan Pasukan Katak AL disingkat dengan sebutan 
KOPASKA. 

Maka hari yang bersejarah ini kemudian diperingati sebagai 
hari lahir Komando Pasukan Katak(KOPASKA).

Sakti “ pada hari Angkatan Perang RI pada tanggal 5 Oktober 
1965 di lapangan Parkir Timur Senayan Jakarta. Hal tersebut di 
atas didasarkan pada kriteria bahwa kalau prajurit yang bertugas 
didaerah musuh selama enam bulan dan kembali dalam keadaan 
selamat. 

Sehubungan dengan hal di atas maka team KOPASKA 
mengadakan Musyawarah dan menghasilkan keputusan bahwa 
Bintang Sakti diberikan kepada KLD Sudirman yang mengalami 
kecelakaan di medan tugas.

Dan akhirnya pada upacara hari Perang RI 5 Oktober 1966 yang 
mendapatkan Bintang Sakti adalah KLD Sudirman yang disematkan 
langsung oleh Presiden Soeharto. 

Dan terhitung mulai 1 oktober 1966 seluruh prajurit Kopaska 
yang bertugas dalam Operasi Dwikora mendapatkan kenaikan 
pangkat luarbiasa satu tingkat lebihtinggi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa latar belakang 
lahirnya Pasukan Katak TNI AL adalah sebagai bagian dari 

Gbr 3. KOPASKA Naval Special Warfare

Penyelenggaraan peringatan HUT Kopaska setiap tahunnya 
untuk memperingati dan mengenang kembali perjalanan sejarah 
Kopaska TNI AL sehingga membuat terpeliharanya jiwa semangat 
patriotisme dan kebanggaan sebagai Pasukan Khusus dalam tubuh 
Prajurit Kopaska.  

Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan 
profesionalisme dan membawa dampak yang sangat besar terhadap 
perkembangan Kopaska TNI AL di masa yang akan datang. Rangkaian 
kegiatan peringatan HUT KOPASKA meliputi upacara militer, 
kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh KOPASKA dan acara 
tasyakuran sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan YME atas 
bertambahnya usia KOPASKA.

Penyematan Brevet kehormatan Manusia Katak

Dalam sejarah perjalanan Pasukan Khusus dunia, Brevet 
(badge/wing) merupakan bentuk pengakuan kemampuan atas 
keahlian (specialist) dan kecakapan seseorang yang tidak dimiliki 
oleh pasukan lainnya. Brevet merupakan suatu tanda kecakapan 
dan kemampuan yang diberikan kepada prajurit yang memiliki 
kemampuan spesialisasi khusus dengan menempuh pendidikan dan 
sekolah dalam kurun waktu tertentu. 

Brevet Manusia Katak diberikan kepada prajurit TNI setelah 
selesai melaksanakan pendidikan kualifikasi Pasukan Katak dan 
ditempatkan di unit-unit khusus untuk melaksanakan tugas pokok 
sesuai fungsinya, sebagai operator peperangan laut khusus (Naval 
Special Warfare).

Upacara HUT KOPASKA

Perayaan HUT KOPASKA
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Brevet Kehormatan Manusia Katak diberikan dengan hormat 
kepada para perwira tinggi TNI sebagai bentuk penghargaan yang 
telah berjasa dan telah memberikan Dharma Bhakti sumbangan 
berupa pikiran, tenaga, dukungan, rasa simpatik serta moril untuk 
perkembangan dan kemajuan Komando Pasukan Katak TNI AL 
(KOPASKA TNI AL) di masa lalu, masa kini dan diharapkan di masa 
yang akan datang. 

Penyematan Brevet Kehormatan Manusia Katak kepada Perwira 
Tinggi di lingkungan TNI merupakan suatu tradisi khusus yang 
pelaksanaannya melibatkan seluruh prajurit Kopaska TNI AL melalui 
sebuah upacara tradisi khas sehingga menjadi warga kehormatan 
dan berhak menerima brevet kehormatan sebagai Manusia Katak. 

Dengan disematkannya brevet manusia katak diharapkan 
mampu memahami tugas-tugas Kopaska sebagai prajurit 
peperangan laut khusus serta akan terjalin ikatan batin antara 
perwira tinggi TNI dengan prajurit Kopaska TNI AngkatanLaut.

 

Orientasi/OJT (On Job Training) Personel Baru

Orientasi merupakan salah satu program yang harus 
dilaksanakan bagi setiap prajurit brevet maupun non brevet yang 
baru masuk atau mutasi dilingkungan Satuan Komando Pasukan 
Katak (KOPASKA) karena dengan program seperti ini diharapkan 
dapat diciptakan prajurit Satuan Kopaska yang benar-benar 
mempunyai loyalitas, disiplin, serta profesionalisme sebagai 
manusia katak. 

Orientasi bukanlah ajang balas dendam ataupun penyiksaan, 
tetapi mempunyai tujuan, yaitu untuk mengenalkan baik secara 
fisik maupun non fisik satuan Komando Pasukan Katak Koarmada II.

Meningkatkan kemampuan fisik yaitu kondisi moril dan 
kesiapsiagaan yang tinggi bagi prajurit yang baru berdinas di 
Satkopaska Koarmada II, sehingga dapat menjadi bekal guna 
melaksanakan tugas ke depannya.

Penyematan Brevet Kehormatan KOPASKA Ceremonial Penyematan Brevet Kehormatan KOPASKA

Menumbuhkan dan menanamkan kebanggaan akan jiwa korsa 
dan kebanggaan korps (Esprit d’Corps) terhadap Satuan Komando 
Pasukan Katak.

 Menyiapkan personel non brevet yang baru masuk agar 
nantinya memiliki pengetahuan tentang satuan komando pasukan 
katak sehingga diharapkan nantinya dapat mendukung tugas-tugas 
di satkopaska Koarmada II dan menanamkan hierarki, memupuk 
hubungan kerjasama dan persaudaraan di lingkungan Satkopaska 
KoarmadaII.

Di dalam kegiatan orientasi ini bagi personel non brevet yang 
baru masuk diadakan acara pembaretan. 

Selesai melaksanakan orientasi dan pembaretan ini diharapkan 
para personel yang baru akan mengetahui tugas dan tanggung 
jawabnya untuk bekerja di lingkungan Satkopaska Koarmada II serta 
menambah kebanggaan setiap prajurit yang pada akhirnya akan 
menumbuhkan jiwa korsa yang tinggi serta menumbuhkan jiwa 
patriot yang tidak kenal menyerah dalam mengabdi demi kejayaan 
negara dan bangsa Indonesia.

 hell Week dalam pembentukan Manusia Katak.

Dalam membentuk manusia katak yang dilakukan oleh Sekolah 
Pasukan Katak (Sepaska) Kobangdikal pada awal pembentukan 
lebih tepanya satu bulan pertama dikenal istilah Hell Week (minggu 
neraka). 

Hell Week adalah kegiatan yang sangat menentukan dalam 
pembentukan manusia katak. Kegiatan Ini diadakan di awal minggu 
ketiga fase pertama. Hell Week dilaksanakan selama enam hari. 

Hell Week menguji ketahanan fisik, ketangguhan mental, 
menahan rasa sakit dan tahan terhadap hawa dingin, kerja sama 
tim, sikap dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan di bawah 
tekanan fisik dan mental yang tinggi serta berkurangnya waktu 
untuk tidur/istirahat.

Selama bertahun-tahun, pengalaman telah membuktikan 
bahwa personel yang berhasil melewati Hell Week, adalah orang 
yang terbesar atau terkuat, ataupun perenang tercepat, tetapi 
mereka yang memiliki hasrat membara,mental yang tinggi untuk 
menjadi manusia katak (frogmen). 

Pelaksanaan OJT KOPASKA Pembentukan Mental dalam HELL WEEK
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Kegiatan di dalam Hell Week tidak mengenal waktu istirahat, 
semua personel terus bergerak; berlari, berenang, mendayung, 
membawa perahu di atas kepala mereka, melakukan PT (Physical 
Training), sit-up, push-up, berguling-guling di pasir, berjalan 
melalui lumpur, mendayung perahu dan masih banyak lagi kegiatan 
lainnya. 

Bagi para calon manusia katak, mereka merasa ini adalah 
suatu yang tak berkesudahan, basah kuyup di pantai, berendam 
di laut dengan angin dan air laut yang dingin, lumpur menutupi 
seragam, tangan, wajah semuanya kecuali mata.

Para calon manusia katak melakukan evolusi yang 
mengharuskan mereka untuk berpikir, memimpin, membuat 
keputusan yang baik, dan beroperasi secara fungsional ketika 
mereka kurang tidur, mendekati hipotermia, dan bahkan 
berhalusinasi.

Dalam situasi seperti ini ada suatu tradisi yang unik yaitu 
apabila siswa tidak kuat dan menyatakan menyerah maka cukup 
membunyikan bel yang menandakan kekalahan, dan meletakkan 
helmnya sebagai tanda menyerah tidak dapat melanjutkan 
perjuangan untuk membentuk manusia katak sejati.

Calon manusia katak umumnya memiliki kepercayaan yang 
salah bahwa Hell Week hanyalah semua tentang kekuatan fisik, 
tetapi sebenarnya lebih ke dalam pembentukan mental yang kuat. 
Di dalam kegiatan Hell Week ini juga ada tradisi pembaptisan nama 
sandi masing-masing calon manusia katak dengan menggunakan 
nama- nama ikan, seperti ikan Hiu, Paus, Kerapu, Lumba-Lumba 
dan lain-lain, nama sandi tersebut akan selamanya menempel 
sebagai identitas atau kode manusia katak. Biasanya nama sandi 
yang didapatkan sesuai dengan karakter masing- masing calon 
manusia katak, itu sudah merupakan hukum alam.

Gbr 9. Materi HELL WEEK

KORPS POLISI MILITER TNI ANGKATAN LAUT 24 Januari 1946. Dalam rangka menjalankan tugas pokoknya untuk 
mengamankan laut dari ancaman dan gangguan maka pada 20 
Februari 1946, TRI Laut membentuk Pangkalan-Pangkalan Angkatan 
Laut di setiap Pelabuhan yang dalam struktur organisasinya terdapat 
Korps Polisi Tentara Laut (PTL). 

Selanjutnya, setiap 20 Februari diperingati sebagai Hari Ulang 
Tahun Korps Polisi Militer TNI AL.

Dalam catatan bidang sejarah Pusat Polisi Militer TNI AL, 
adalah Kapten Markadi masuk dalam sederetan tokoh Polisi Tentara 
Laut (PTL) pada Perang Kemerdekaan (1945-1949). Ia merupakan 
komandan Polisi Tentara Laut di Kesatuan TKR Laut Malang. Cerita 
heroiknya berawal ketika beliau bersama pasukannya dari Jawa 
Timur menyeberangi Selat Bali dalam Operasi Lintas Laut Jawa-Bali 
dan Operasi Amfibi guna mengusir tantara Belanda yang menguasai 
Bali pada 1945. 

Pertempuran yang dilakoni Pasukan Markadi sebagai 
pertempuran laut pertama di Indonesia. Selain nama Markadi 
terdapat pula tokoh tokoh penting pada jaman era perang 
kemerdekaan yang tergabung dalam Polisi Militer Angkatan Laut, 
dan pada akhirnya menduduki jabatan penting di tubuh TNI dan 
Polri yaitu antara lain Kapten R Soebono (terakhir menjabat sebagai 
Kepala Staf Angkatan Laut), Mayor Hoegeng Imam Santoso (terakhir 
menjabat sebagai Kapolri), Kapten R Suhadi (terakhir menjabat 
sebagai komandan Korps Marinir TNI AL). 

Dari revolusi fisik alias Perang Kemerdekaan), masa konsolidasi 
sampai mengisi kemerdekaan. Polisi Militer Angkatan Laut banyak 
mengalami pembahan dari PTL, DP KKO-AL, DP-AL dan selanjutnya 
berubah menjadi Polisi Militer TNI AL.

Sebagai suatu korps di dalam tubuh TNI AL, Korps Polisi Militer 
TNI AL memiliki beberapa tradisi internal yang berlaku. Pada bagian 
ini, tradisi-tradisi itu diuraikan secara singkat. 

Arti dan makna lambang Korps Polisi 
Militer TNI AL 

Wijna Wira Widhayaka 

Wijna : Kepribadian yang arif dan 
bijaksana dalam mengambil 
keputusan 

Wira : Berjiwa ksatria, berani dan 
bertanggung jawab atas 
tindakannya

Widhayaka: Penegak aturan sesuai norma atau hukum yang berlaku 

 Dengan demikian, makna keseluruhan Wijna Wira Widhayaka 
adalah: segala sikap dan perilaku personel Polisi Militer TNI AL 
dalam menegakkan aturan sesuai dengan norma dan hukum, 
berkepribadian arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. 
Serta berjiwa ksatria dan bertanggung jawab atas segala 
tindakannya. 

Setelah satu setengah bulan Republik Indonesia berdiri, 
keadaan di dalam negeri bertambah gawat, terutama di Jakarta 
dan Surabaya. Pemerintah pusat menyadari bahwa tanpa Angkatan 
Perang sukar untuk mempertahankan kemerdekaan. Maka pada 
5 Oktober 1945, dengan Maklumat Presiden Nomor 2/X dibentuk 
Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Saat pembentukan TKR, Kepala Staf Umum TKR, Jenderal 
Oerip Soemardjo, memerintahkan untuk membentuk satuan Polisi 
Tentara bersamaan dengan pembentukan resimen dan divisi. 
Namun sebutan Polisi Tentara Laut mulai dipergunakan khususnya di 
Surabaya dikenal dengan nama Naval Police (NP).

Pada perkembangannya TKR Laut mengalami perubahan dan 
peningkatan menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) Laut pada 
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Pembaretan Polisi Militer TNI AL

Pembaretan merupakan tradisi Korps Polisi Militer  AL yang 
merupakan awal bagi para siswa Polisi Militer TNI AL dalam meniti 
Karir secara profesional sebagai penegak hukum dilingkungan TNI 
AL dengan ditandai pemasangan “Baret Biru” kebanggaan korps. 
Hal ini sekaligus menjadi pernyataan resmi bahwa personel yang 
bersangkutan sudah resmi masuk dalam satuan Pomal setelah 
melalui berbagai pendidikan, mulai dari pendidikan Dikspespa, 
Susbakat, Sustakat dan Dikmata. 

Upacara pembaretan dilaksanakan di Pusat Latihan Tempur 
Marinir 4/Purboyo di Bantur, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 
dengan inspektur upacara komandan Pusat Polisi Militer TNI AL, 
serta dihadiri pejabat Komando Pendidikan dan Latihan TNI AL. 
Pendidikan bermaterikan pendidikan medan atau praktek lapangan 
yang dilaksanakan selama kurang lebih 10 hari. Materi dalam 
Pendidikan antara lain operasi amfibi, pendaratan, pengurusan 
tahanan perang dan pergeseran pasukan. 

Selain itu ada pendidikan tentang Ilmu Medan Membaca 
Peta, problem pengambilan tawanan perang, pengurusan tawanan 
perang, interniran perang (warga negara asing yang dicurigai mata-
mata), hingga olah tempat kejadian perkara (TKP).

 Tradisi ini juga pernah dilaksanakan di Monumen Cekik 
Jembrana, Bali, yang bersamaan dengan kegiatan napak tilas 
Pasukan Markadi pada 2018. Kegiatan ini untuk menanamkan 
jiwa korsa, kebanggaan terhadap korps dan menghayati sejarah 
perjuangan pertempuran laut.

Pada sisi lain, pembaretan memiliki aspek kultural sebagai 
bagian implementasi pewarisan nilai-nilai luhur yang diturunkan 
dari generasi ke generasi sehingga mempunyai nilai historis dalam 
perjalanan karir prajurit dan kehidupan sebagai Korps Polisi Militer 
TNI AL. Baret Biru merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi 
prajurit Polisi Militer TNI AL mengingat tidak semua prajurit TNI AL 
bisa menyandang predikat sebagai Korps Baret Biru.

Dengan begitu mereka dituntut untuk 
meningkatkan, mengembangkan kemampuan dan 
menumbuhkan kekompakan jiwa korps dilingkungan 
dan dimanapun ditugaskan, mulai dari loyalitas, 
sikap dan disiplin karena Polisi Militer TNI AL menjadi 
penjuru dalam hal disiplin dan ketaatan hukum 
terhadap prajurit lain TNI AL.

Tradisi peringatan HUT Polisi Militer TNI AL pada 
20 Februari setiap tahun merupakan momentum 
yang tepat untuk melakukan introspeksi dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan tugas, dengan harapan ke 
depan kinerja Polisi Militer TNI AL sebagai penegak 
hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI AL 
akan semakin baik. 

Untuk  meningkatkan kredibilitas, Polisi Militer 
TNI AL sebagai aparat penegak hukum dituntut harus 
mampu menjadi teladan dalam melaksanakan tugas 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur operasional 
serta pedoman aturan hukum yang berlaku.

Rangkaian kegiatan dalam rangka HUT Polisi 
Militer TNI AL telah dilaksanakan donor darah, ziarah 
di TMPN Kalibata, anjangsana ke para mantan kepala 
staf TNI AL dan para mantan komandan Pusat Polisi 
Militer TNI AL, hiburan dan anjangsana ke media 
massa serta sarasehan dengan para purnawirawan 
Polisi Militer TNI AL. 

Puncak peringatan HUT Polisi Militer TNI AL 
dilaksanakan upacara parade dan defile dengan 
inspektur upacara Komandan Pusat Polisi Militer 
TNI AL. Pada upacara inilah juga dilaksanakan  
penyematan tanda kehormatan kepada pejabat TNI 
atau TNI AL, pejabat dan tokoh yang berjasa bagi 
kemajuan Koprs Polisi Militer TNI AL.

 

 

HUT Polisi Militer TNI AL dan 
Penyematan Lencana.
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Pelaporan Korps Kenaikan Pangkat  

Ini merupakan acara formal dan sudah menjadi tradisi di 
lingkungan Polisi Militer TNI AL sebagai bagian dari upaya untuk 
meningkatkan jiwa korsa dan meningkatkan fungsi pembinaan 
prajurit Polisi Militer TNI AL di seluruh wilayah Indonesia. 

Dengan kenaikan pangkat, diharapkan dapat memberikan 
motivasi dan semangat dalam melaksanakan tugas, serta jadilah 
prajurit Polisi Militer TNI AL yang memiliki sikap tegas, jujur, 
bijaksana dan bertanggung jawab.

Juga sebagai prajurit Polisi Militer TNI AL yang terpilih, 
terlatih, militan dan professional, mampu meneguhkan komitmen 
dan tekad untuk terus meningkatkan kualitas kemampuan pribadi 
guna memberikan karya yang terbaik serta kontribusi nyata bagi 
kemajuan organisasi Korps Polisi Militer TNI AL dan untuk satuan 
kerja dimanapun ditugaskan. 

Acara Pelaporan Kenaikan Pangkat dilaksanakan dua kali 
dalam setahun yaitu pada waktu kenaikan pangkat pada TMT 01 
April dan TMT 01 Oktober. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan 
tradisi siram kembang kepada personel yang naik pangkat oleh 
komandan Pusat Polisi Militer TNI AL diikuti seluruh pejabat teras 
dan ramah tamah.

Pengangkatan Warga Kehormatan Korps Polisi Militer TNI AL

Ini adalah tradisi sebagai wujud penghargaan yang diberikan 
kepada seseorang yang telah memberikan sumbangsih pemikiran 
dan kontribusi yang positif bagi perkembangan, kemajuan dan 
perjuangan Korps Polisi Militer TNI AL dalam pengabdian kepada 
negara dan bangsa.

Penerimaan Bintara Remaja dan Tamtama Remaja 

Tradisi ini merupakan tradisi penyambutan kepada 
warga baru Korps Polisi Militer TNI AL yang diharapkan dapat 
menjadi personel bermental baja dan sikap yang mantap 
dalam menghadapi tantangan tugas yang sangat semakin 
berat, serta selalu menjaga nama baik Korps Polisi Militer 
TNI AL sesuai moto Polisi Militer TNI AL: "Terpilih -Terlatih - 
Militan - Profesional". 

Pada upacara itu, komandan Pusat Polisi Militer TNI 
AL menyematkan tanda berupa pita kepada perwakilan 
pendamping dan perwakilan bintara remaja dilanjutkan 
pembekalan berupa materi tentang kepolisian militer sebagai 
bekal mereka untuk di kesatuan nantinya.

Pelepasan dan Penyambutan Pasukan Satuan Tugas PBB

Sebagai warga dunia yang bertanggung jawab dalam tata 
pergaulan dunia serta turut memelihara perdamaian dunia, 
Indonesia sejak dasawarsa ’50-an telah mengirimkan misi militer 
kepada Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB. Di dalam satuan 
tugas ini, terdapat berbagai matra TNI dan berbagai koprs serta 
kecabangan sesuai keperluan tugas. 

Di antara mereka, terdapat personel-personel Polisi Militer TNI 
AL yang bergabung dengan ribuan prajurit lain ke beberapa negara 
yang sedang berkonflik. Prajurit Korps Polisi Militer TNI AL tergabung 
dalam misi Pasukan Pemelihara Perdamaian Dunia di bawah bendera 
PBB. Para prajurit itu dikirim untuk membantu menciptakan 
perdamaian bersama dengan pasukan perdamaian dari negara lain 
di negara-negara yang sedang berkonflik itu.
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Keterlibatan TNI dalam misi 
perdamaian sudah dimulai sejak 
1957 dan ini sudah kesekian sekali. 
Penugasan yang dilaksanakan 
merupakan implementasi dari cita-
cita bangsa Indonesia yang tercantum 
dalam Pembukaan UUD 45, yaitu ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial.

Berkaitan hal di atas, maka Pusat 
Polisi Militer TNI AL mempunyai tradisi 
tersendiri tentang ini, yaitu tradisi 
pelepasan dan penyambutan pasukan 
yang tergabung dalam Satuan Tugas 
Polisi Militer, Batalion Mekanik, ataupun 
Batalio Komposit Kontingen Garuda 
untuk UNIFIL (Lebanon) maupun Unamid 
(Darfur, Sudan). 

Hal ini mempunyai makna bahwa 
pelepasan kontingen untuk memberikan 
semangat kepada para prajurit Polisi 
Militer TNI AL dalam medan tugas di 
Lebanon/luar negeri dan penekanan 
betapa pentingnya peran yang diberikan 
prajurit Polisi Militer TNI AL untuk 
perdamaian dunia.

 Sebaliknya, pada saat tradisi 
penyambutan satuan tugas seu bertugas 
di luar negeri di bawah bendera PBB, 
mereka kembali ke Tanah Air  dalam 
keadaan selamat. Mereka kembali 
kepada satuan dan jajaran Polisi 
Militer TNI AL untuk kemudian dapat 
melaksanakan tugas sehari-hari dengan 
penuh semangat baru sebagai penegak 
hukum di lingkungan TNI AL. 

>
Anggota Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) 

berjaga-jaga saat berlangsung upacara HUT Pomal 
di Markas Komando Pusat Pomal, Kelapa Gading, 

Jakarta Utara. Kegiatan tersebut sebagai momentum 
evaluasi terhadap tugas yang telah dilakukan untuk 
mampu menjadi lebih baik lagi dalam penegakkan 

hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI AL. 
ANTARA FOTO
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