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KAPOLRI BARU, 
HARAPAN BARU

jeNdeRAL POL. BAMBANg HeNdARsO dANURi

Kamis malam, Pukul 22.30 
WIB, 9 Oktober 2008. 
Suasana Mabes Polr i 

gelap gulita. Lampu-lampu 
mati. Hening dan khidmat saat 
seluruh anggota keluarga besar 
Mabes Polri, yang terdiri para 
Polwan dan Polantas berbaris 
di sepanjang jalan dengan lilin 
menyala di tangan.

Pada malam itu, Jenderal Pol 
Bambang Hendarso Danuri dan 
Jenderal Pol Sutanto menjalani prosesi 
lepas sambut dengan mengelilingi 
kompleks Mabes Polri. Lampu-lampu 
itu sengaja dimatikan. 

Sutanto yang mengenakan baju 
dinas lengkap dan berkalung rangkaian 
bunga, bersama istrinya Heni Sutanto, 
menaiki mobil jip terbuka berwarna 
gelap. Mengiringi di belakangnya 

K apolr i  baru Jenderal  Pol 
Bambang Hendarso Danuri 
bersama istrinya Ani Danuri yang 
juga menaiki mobil serupa.

Sementara 30 pasukan pedang 
pora dari siswa Sekolah Tinggi 
Ilmu Kepolisian (STIK) berbaris 
di depan mobil. Mengiringi 
perjalanan mobil itu, melantun 
sejumlah lagu perjuangan, 
seperti Syukur dan Padamu 

jeNdeRAL POL.  BAmBANg HeNdARsO dANURI (BHd) AKHIRNyA teRPILIH meNjAdI KAPOLRI. tAPI, tANtANgAN 
yANg AdA dI dePANNyA tIdAK RINgAN. UjIAN BAgI eKsIsteNtI POLRI AKAN dAtANg dARI INteRNAL dAN 
eKsteRNAL.
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Negeri. Lagu Dealova milik Once 
juga ikut dinyanyikan lima angota 
Polwan melalui pengeras suara. 

Suasana semakin khidmat 
saat mobil yang ditumpangi 
kapolri dan mantan kapolri itu 
berhenti di sejumlah titik. Di 
setiap titik perhentian itu, sebuah 
puisi perpisahan dibacakan oleh 
seorang anggota Polwan.

Iring-iringan mobil itu akhirnya 
mendekati pintu gerbang utama 
Mabes Polri,  Jl Trunojoyo, Jakarta 
Selatan. Seluruh jajaran keluarga 
besar Polri ikut mengantar kedua 
mobil. Sesampai di ujung pintu 
gerbang, Sutanto dan isri turun 
dari mobil jip yang membawa 
m e r e k a  d a n  m e n d e k a t i 
Bambang dan istri .  Mereka 
kemudian berjabat tangan dan 
berpelukan. 

Sutanto akhirnya benar-benar 
meninggalk an Mabes Polr i 
pukul 23.25 WIB dengan dengan 
disambut mobil pribadinya yang 
telah menunggu di depan pintu 
gerbang utama. Bersamaan 
dengan itu, sebuah layar LCD 
raksasa yang berada di depan 
gedung utama Mabes Polri 
menampilkan banner berkedip 
‘Selamat Pemimpin Baru’.

 Wajah bahagia itu tampak 
menghiasi raut BHD--begitu 
Kapolri baru ini disapa. Ia tak 
hent inya tersenyum cerah 
menerima ucapan selamat dari 
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para undangan. 
Hari bersejarah itu jatuh pada 30 

September 2008.  Secara resmi BHD 
dilantik Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono sebagai Kepala Kepolisian 
R e p u b l i k  I n d o n e s i a  ( K a p o l r i ) , 
menggantikan Jenderal Pol. Sutanto 
yang memasuki pensiun pada akhir 
September lalu. 

Banyak harapan digantungkan 
masyarakat kepada Kapolri baru itu. 
BHD tampaknya juga menyadari 
akan hal itu. Hanya saja, naiknya BHD 
sebagai Kapolri justru dihadapkan pada 
masalah cukup berat. Ini menyusul 
rencana revisi UU No.14 tahun 1992.

“Ada upaya untuk mengergaji 
kewenangan Polri,” ucap BHD lirih 
kepada mantan Kapolri Sutanto.

Selain adanya usaha untuk merevisi 
UU No.14 tahun 1992., juga muncul 
Rancangan Undang-Undang (RUU) 

Keamanan Nasional (Kamnas) 
yang menurut BHD merupakan 
usaha untuk mengintervensi 
polisi. Di samping itu, RUU 
KUHAP yang memposikan polisi 
di bawah kejaksaan. 

RUU KUHAP itu mencoba 
memposisikan Polri sebagai 
underbow  jaksa penuntut 
umum.

I t u  s e b a b n y a  B H D 
mengingatk an tantangan 
yang dihadapinya tersebut 
sangat berat, sehingga seluruh 
anggota Polri mau memikul 
beban ini secara bersama-
sama. “Tantangan kita berat, 
namun harus kita hadapi. Tidak 
ada waktu untuk mundur ke 
belakang,” ucap BHD.

BHD menegaskan, reformasi 
dan peningkatan profesionalitas 

jeNdeRAL POL.  BAmBANg HeNdARsO dANURI (BHd) BeRsAmA KetUA dPRRI, AgUNg LAKsONO (KIRI) dAN BeRsAmA PResIdeN sBy (KANAN): 
BeRjANjI NetRAL dALAm PemILU 2009 

jendral pol bhd saat dilantiK presiden sby
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Polr i  akan membuat Polr i 
senantiasa mampu memberikan 
yang terbaik bagi bangsa dan 
negara. 

B H D  m e n g a k u  s u d a h 
m e m b e r i k a n  p e n j e l a s a n 
tentang visi dan misinya kepada 
para perwira tinggi Polri baik 
yang berada di Mabes Polri 
maupun Polda-Polda. “Saya 
sudah jabarkan ke Pati Polri, 
selanjutnya akan saya jelaskan 
secara time line agar dapat 
dimonitor teman-teman LSM, 
Kompolnas, dan Komisi III,” 
ujarnya.

BHD berjanji aparatnya tidak 
akan menyimpang dan dicintai 
oleh masyarakat. “Amanah yang 
diberikan akan kami laksanakan 
dengan penuh tanggung jawab 
dan penuh keikhlasan. Ke depan 
Polri akan makin di cinta dan 
dipercayai oleh masyarakat,” 
ujar BHD.

BHD berkomitmen akan ber-
sikap tegas terhadap segala 
tindak kejahatan yang terjadi.  
“Tegas bukan arogan, bukan 

melanggar HAM. Tegas berarti meng-
hadapi tiap jenis kejahatan tanpa kom-
promi.” 

Dari beberapa tindak kejahatan yang 
telah menjadi prioritas penanganan 
Polri, dirinya akan lebih khusus me-
nyoroti perjudian, illegal logging dan 
illegal mining. “Tidak ada kompromi 
jika ada pembiaran dari jajaran bawah 
sampai atas terhadap tindak kejahatan,” 
cetus BHD.

BHD juga menegaskan komitmennya 
untuk mengamankan Pemilu 2009 tanpa 
terlibat dalam politik praktis. 

Ia berjanji menjalankan program 
dengan prinsip hemat struktur dan kaya 
fungsi supaya tidak membebani ang-
garan yang ada. Misalnya, mengubah 
struktur Densus 88/Antiteror; dari 
semula di setiap Polda menjadi cukup di 
delapan wilayah strategis. Di antaranya 
Jakarta dan Surabaya. 

Dia juga akan menempatkan enam 
pangkalan wilayah Polisi Air di tempat 
strategis, membangun Indonesian Au-
tomotive Fingerprint Information System, 
membikin Pusat Informasi Kriminal 
Nasional, melanjutkan pembangunan 
kesatuan wilayah, dan memperbaiki 

manajemen keuangan Polri. 
***

Salah satu yang patut dia-
presiasi dari kinerja Kepolisian 
kini adalah tumbuhnya seman-
gat melayani. Polisi yang dulu 
lahir dan dibesarkan dalam 
semangat militerisme semakin 
berwajah dan berwatak sipil. 
Polisi secara umum tidak lagi 
angker seperti dulu. Dalam 
beberapa bidang tugas, khu-
susnya yang berkaitan den-
gan pemberantasan terorisme, 
kinerja polisi patut mendapat 
acungan jempol.  

Sedangkan kondisi yang 
membuat citra buruk institusi 
kepolisian di negeri ini adalah 
tindakan kekerasan dan ko-
rupsi yang dilakukan oleh (ok-
num) anggota kepolisian. Dari 
tahun ke tahun, perilaku me-
nyimpang tersebut selalu ter-
jadi dan mencoreng nama baik 
korps kepolisian.

Inilah tugas BHD yang perlu 
mendapatkan penanganan 
ekstra. Masalah tindakan ke-

LAPORAN UTAMA
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kerasan, misalnya. Selama 2007 
sampai 2008, Komisi Nasional 
untuk Hak Asasi Manusia (Kom-
nas HAM) mencatat, ada 180 
kasus kekerasan yang dilakukan 
oleh polisi. Jumlah itu lebih besar 
daripada tindak kekerasan yang 
dilakukan oleh aparat Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) yang 
hanya 18 kasus. 

Faktanya, kekerasan tidak saja 
dilakukan antara aparat polisi 
dengan warga masyarakat yang 
harusnya dilindungi, tapi juga an-
tara aparat polisi dengan aparat 
keamanan lainnya, yakni TNI.   

Hal ini membuat masyarakat 
tidak terlindungi dan tidak nya-
man jika bersentuhan langsung 
polisi. 

Sejumlah kalangan menilai, 
setidaknya terdapat dua faktor 
munculnya perilaku kekerasan 
oleh polisi. Pertama, faktor psikol-
ogis personal. Kompleksitas tu-
gas polisi di lapangan ditambah 
penghasilan yang minim dapat 
menyebabkan mereka mudah 
stres dan frustrasi. 

Selain tingkat ancaman dan 
risiko pekerjaan sangat tinggi, 
polisi bekerja selama 24 jam 
per hari dan tujuh hari dalam 
seminggu tanpa mengenal hari 
libur dan cuaca. Polisi dituntut 
untuk selalu berdisiplin tinggi, 
patuh pada peraturan yang ber-
laku dan tunduk pada perintah 
atasan, serta cepat dan tanggap 
dalam mengatasi berbagai ma-
salah. Kondisi inilah yang men-
dorong agresivitas polisi dalam 
penanganan sebuah perkara.

Kedua, faktor kebanggaan 
korps. Kebanggaan yang ber-
lebihan seringkali menjadikan 
arogansi korps. Diakui atau tidak, 
menjadi seorang polisi adalah 
sebuah prestasi bagi sebagian 
orang. Artinya, identitas tersebut 
adalah pencapaian yang dihargai 
tinggi. Dalam tradisi militer, dike-
nal istilah korsa (kebersamaan) 
dan kebanggaan korps. Pembe-

laan terhadap sesama anggota korps 
adalah bentuk kebersamaan itu. 

Kebanggaan korps ini juga sering 
mengakibatkan bentrokan antarele-
men. Misalnya, antara TNI dengan Polri. 
Arogansi yang muncul menjelma men-
jadi agresivitas yang memalukan.

Selain tindakan kekerasan, rusaknya 
citra kepolisian ini disebabkan praktik 
korupsi dan kolusi oleh aparat polisi itu 
sendiri. 

Fenomena korupsi semacam ini 
dapat ditemui dalam lingkup tugas 
polisi yang berkaitan dengan pen-
egakan hukum, pelayanan masyarakat, 
dan pelaksanaan wewenang. 

Persoalan korupsi di kepolisian 
merupakan persoalan yang tidak kun-
jung usai. Dalam sejarahnya, korupsi 
di tubuh kepolisian bukanlah barang 
baru, bahkan sudah menjadi rahasia 
umum yang semua orang sudah mah-

begitu terpilih sebagai 
Kapolri, jenderal pol  
bambang hendarso danuri 
(bhd) langsung membuat 
gebraKan baru. seluruh 
Kapolda diminta menan-
datangani paKta integritas, 
judi, illegal logging dan 
Korupsi di tubuh polri aKan 
dibabat dalam waKtu tiga 
bulan. 

fum. 
Hasil penelitian Indonesia 

Corruption Watch (ICW) men-
genai proses pemgurusan surat 
izin mengemudi dan pola-pola 
korupsi di lingkungan pera-
dilan khususnya di kepolisian 
memperkuat anggapan bahwa 
korupsi di korps Bhayangkara 
bukan isapan jempol belaka. 

Berdasar hasil penelitian ICW 
di enam kota besar di Indone-
sia pada 2001, korupsi yang 
dilakukan oleh polisi biasanya 
terjadi pada proses penyeli-
dikan dan penyidikan suatu 
perkara. Permintaan uang jasa, 
penggelapan perkara, nego-
isasi perkara, dan pemerasan 
merupakan pola yang umum 
dilakukan oleh polisi.

Parahnya, upaya membuat 

LAPORAN UTAMA
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Kapolri jenderal pol bhd Ke KpK: BPeRSOALAN KORUPSI DI KePOLISIAN MeRUPAKAN PeRSOALAN 
YANg TIDAK KUNJUNg USAI. DALAM SeJARAHNYA, KORUPSI DI TUBUH KePOLISIAN BUKANLAH BARANg 
BARU, BAHKAN SUDAH MeNJADI RAHASIA UMUM YANg SeMUA ORANg SUDAH MAHFUM. 

jera polisi yang melakukan kekerasan 
dan korupsi dengan membawa ke 
proses hukum hingga pengadilan 
dapat dihitung dengan jari. 

mengubah paradigma
Itu sebabnya sejumlah kalangan 

berpendapat, selain tetap mendo-
rong profesionalitas, upaya men-
gubah paradigma dari polisi yang 
kasar dan korup menjadi polisi yang 
tegas namun santun serta bersih 
dari korupsi adalah tantangan pal-
ing besar dan pekerjaan rumah bagi 
Kapolri yang baru. 

Perlu ada perubahan fundamental 
di kepolisian untuk mengembalikan 
kepercayaan masyarakat. Fungsi 
kepolisian harus tetap ditempatkan 
sebagai salah satu bagian pemerin-
tahan di bidang pemeliharaan ke-
amanan dan ketertiban masyarakat, 
penegakan hukum, perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepa-
da masyarakat

Ketua Komisi III DPR Trimedya 

Panjaitan mengatakan, salah 
satu program kerja Kapolri Jen-
deral Pol Bambang Hendarso 
Danuri adalah perubahan kul-
tur. Ini sangat mustahil tercapai 
dalam kurun waktu dua tahun. 
“Pak Bambang kan dua tahun 
lagi pensiun sehingga masa ja-
batannya sebagai Kapolri ya dua 
tahun. Mana bisa mengubah 
kultur secepat itu,” katanya. 

Perubahan kultur membutuh-
kan waktu yang lama diband-
ingkan dengan perubahan lain. 
Selain itu, Trimedya juga mera-
gukan terjadinya pelayanan 
prima selama BHD menjabat se-
bagai Kapolri karena juga terkait 
dengan perilaku. “Saya hanya 
bisa mengamati saja. Apakah 
perubahan kultur dan pelayanan 
bisa terlaksana,” katanya.

Kalau menyangkut program 
kerja lain seperti penegakkan 
hukum dan program lain, Trim-
edya mengaku optimistis dapat 

terlaksana. Komisi III DPR, ka-
tanya, kini hanya akan men-
gamati apakah apa yang akan 
disampaikan saat uji kepatu-
tan dan kelayakan akan di-
laksanakan atau tidak selama 
Hendarso menjabat.

Sedangkan untuk melak-
saan program yang ada, BHD 
dapat melanjutkan apa yang 
telah dikerjakan oleh man-
tan Kapolri, Sutanto. “Sutanto 
telah bertindak tegas dan saya 
harapkan Pak Bambang lebih 
tegas lagi dibandingkan den-
gan Sutanto,” kata Trimedya.

Sikap lebih keras dan tegas 
ini akan membantu BHD dalam 
mengatasi berbagai aksi keja-
hatan yang selama ini menjadi 
atensi Sutanto. a
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Jenderal Bam-
bang Hendarso 
Danuri (BHD) 

patut bersyukur. 
Ia  terpilih menjadi 
Kapolri bertepatan 
d e n g a n  i b a d a h 
puasa di bulan suci 
Ramadan. 

Selain itu, saat penyerahan tong-
kat komando dari pendahulunya, 
Jenderal Polisi Sutanto juga berte-
patan dengan ulang tahunnya yang 
ke-56. BHD lahir di Bogor, 10 Oktober 
1952.
“Di bulan puasa yang penuh barokah 
ini saya dapat amanah dan kepercay-
aan menjadi Kepala Kepolisian 
RI. Ini tentunya berkat doa dan du-
kungan dari seluruh anggota dan 
pimpinan kami bapak Jendral Su-
tanto, sehingga pada malam hari ini 
semua berjalan baik dan lancar,” kata 
BHD bernada tulus.

Perjalanan karir pria ini untuk 
menjabat Tribrata I mulus-mulus 
saja. 10 Fraksi di DPR menyetujui dan 
memilih BHD secara aklamasi. 

Lalu siapakah sejatinya Kapolri 
baru ini?

Pria kelahiran Bogor, 10 Oktober 
1952 ini adalah lulusan Akademi 

(1994). 
Beberapa kali ia menjadi Ka-

dit Serse Polda, mulai dari Kadit 
Serse Polda Nusa Tengggara 
Barat (1997), Kadit Serse Polda 
Bali (1999), Kadit Serse Polda 
Jawa Timur (2000), dan Kadit 
Serse Polda Metro Jaya (2005).

Dia juga pernah menjadi 
Kapolda Kalimantan Selatan 
(2005) dan Kapolda Sumatera 
Utara (2005-2006). Sebelum 
menjadi Kapolri, dia menjabat 
Kepala Badan Reserse dan Krimi-
nal (Kabareskrim) Mabes Polri 
(2006-2008).

Atas berbagai pengabdian-
nya, dia antara lain menerima 
penghargaan Satya Lencana Ke-
setiaan 8 Tahun, Satya Lencana 
Karya Bhakti, dan Satya Lencana 
Ksatria Tamtama.

dARI WAKAsAt sABHARA 
Ke tRIBRAtA I

nama:
bambang hendarso danuri

pangkat:
Jenderal Polisi

lahir:
Bogor, 10 Oktober 1952

agama:
Islam

jabatan:
Kepala Kepolisian Republik Indo-

nesia (Kapolri)
isteri:

Nanny Hartiningsih
pendidikan: 

- Akademi Kepolisian (1974)
- Meraih gelar sarjana dari Pergu-
ruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) 
dan Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi 

(STIe) Jakarta 

Karir: 
-  Wakasat Sabhara Polresta Bogor 

Polda Jawa Barat (1975)
-  Kapolres Jayapura (1993)
-  Wakapolwil Bogor Polda Jawa 

Barat (1994)
-  Kadit Serse Polda Nusa Tenggga-

ra Barat (1997)
-  Kadit Serse Polda Bali (1999)
-  Kadit Serse Polda Jawa Timur 

(2000)
-  Kadit Serse Polda Metro Jaya 

(2005)
-  Kapolda Kalimantan Selatan 

(2005)
-  Kapolda Sumatera Utara (2005-

2006) 
-  Kepala Badan Reserse dan Krimi-

nal (Kabareskrim) Mabes Polri 
(2006-2008)

-  Kepala Kepolisian Republik Indo-
nesia (2008-sekarang)

penghargaan:
- Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun
- Satya Lencana Karya Bhakti
- Satya Lencana Ksatria Tamtama

biodata

Kepolisian tahun 1974. Dia 
meraih gelar sarjana (S1)dari 
Perguruan Tinggi Ilmu Ke-
polisian (PTIK) dan Seko-
lah Tinggi Ilmu ekonomi 
(STIe) Jakarta.

Adik dari mantan 
Pangdam I Bukit 
Barisan Mayjen 
(Purn) Trita-
mtomo ini menapaki karir dari Waka-
sat Sabhara Polresta Bogor Polda 
Jawa Barat (1975), kemudian menjadi 
Kapolres Jayapura (1993). Karirnya 
terus menaik dengan menjabat 
Wakapolwil Bogor Polda Jawa Barat 

LAPORAN UTAMA
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“Mengenai perjudian nanti akan kita 
hantam,” tandas BHD begitu menerima 
tongkat komando sebagai Kapolri dari 

Jenderal Sutanto.
Ia berjanji segera  mengumpulkan 

para Kapolda dan perwira tinggi untuk 
mengambil sejumlah tindakan. “Kita akan 
mengumpulkan kapolda-kapolda dan pati 
untuk langkah-langkah kongkrit, dengan 
batasan tiga bulan akan dievaluasi,”  ujar 
jenderal yang belum lama meraih kenaikan 
pangkat menjadi bintang empat  ini.

Dalam perubahan kultur Polri dirinya 
menekankan bahwa polisi harus benar-
benar mampu melayani masyarakat. Jika 

“judi akan Kita hantam”
selama ini ada kelemahan maka dia 
akan segera mempercepat perbaikan 
kelemahan tersebut. “Jadi perangkat-
perangkat akan kita benahi, kita akan 
percepat pembenahan,” kata BHD.

Kepada anak buahnya ia berujar: 
“Jangan sekali-kali mengkhianati hati 
masyarakat Indonesia.” 

BHD juga mengajak seluruh 
jajaran Polri berpikir apa yang bisa 
dilakukan untuk masyarakat.  “Bukan 
sebaliknya, apa yang akan kita dapat 
dari masyarakat. Dengan demikian 
akan membuat kerja akan baik,” 
imbuh dia.k

ada enam program 
utama yang akan 
dilaksanakan oleh BHD 

sebagai pemegang tampuk 
kepemimpinan tertinggi Polri. 

pertama: 
Menyambut Pemilu 2009, Polri 
dan jajarannya akan tetap bersi-
kap netral. Tidak akan memihak 
pada suatu golongan tertentu.

Kedua: 
Polri akan tetap konsisten den-
gan tegas dalam memberantas 
judi, korupsi, ilegal logging, 
ilegal fishing, dan penyakit 
masyarakat lainnya. 

Ketiga
Melakukan kelanjutan program 
operasi pembersihan internal.
 
Keempat 
Peningkatan kerja sama lintas 
sektoral bersama TNI dan jaja-
ran pemerintah. 

Kelima 
Reformasi internal Polri. 

Keenam 
Pengelolaan keuangan sesusai 
prosedur.k

enam   program 
jenderal bhd

Oknum polisi yang melaku-
kan penyelewengan 
sampai saat ini tidak bisa 

dihilangkan. “Dilakukan penelitian 
untuk tingkat bintara, agar dia bisa 
establish dengan tugas pokoknya 
dan tidak terganggu yaitu standar 
Rp 7-8 juta,” kata BHD.

Bambang juga mengatakan Polri 
terus berusaha melakukan reimu-
nerasi tunjangan fungsional bagi 
anggota agar kesejahteraan bisa 
ditingkatkan. Dia yakin jika tunjan-
gan sudah dipenuhi pelanggaran 

“gaji bintara mestinya rp8 juta” 
moralitas tidak terjadi lagi.

“Kalau memang tunjangan 
fungsional Reserse bisa dipenuhi 
dari Bintara standar Rp 7 juta dan 
tertinggi Rp 47 juta tentunya kita 
berharap pelanggaran yang terjadi 
seperti pungutan dan pemerasan 
Insya Allah tidak akan terjadi.”

Namun demikian, Bambang 
Hendarso Danuri menjelaskan 
peningkatan kesejahteraan ini 
masih mengalami hambatan. Tak 
lain dan tak bukan adalah pada 
masalah keuangan negara. k

Kapolri jenderal pol bhd menerima ucapan selamat dari 
anggota dprri:  PRO KONTRA TAPI MeNDUKUNg PeNUH. 
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gara-gara narkoba, ribuan 
masyarakat telah menjadi korban. 
Ini harus kita perangi semua. Jadi 
konsepnya, paling penting adalah 
upaya pencegahan hingga semua 
lini. Dengan strategi kepolisian 
yang memungkinkan masyarakat 
ikut berperan serta memberikan 
supporting, kita akan mampu 

TAK BeRKUTIK 
DI HADAPAN 

CUCU

sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri), 
Komjen Pol Bambang Hendarso 
(56) bakal punya kekuasaan lebih 

banyak untuk memberikan perintah. 
Namun, ada seseorang yang membuat 
dirinya tidak berkutik apalagi memberi 
perintah, yakni ketika dia berhadapan 
dengan cucu perempuannya yang berusia 
lima tahun. 

Jika sang cucu memberikan perintah, 
Bambang yang lahir di Bogor, 10 Oktober 
1952, mengaku sering tidak kuasa 
menolak. 

Suatu kali, katanya, Bambang dan sang 
istri, Nanny Hartiningsih, membatalkan 
kepergiannya ke suatu tempat karena 
sang cucu yang bernama Aliya Amilia 
Hendarso (5) melarangnya. “Kalau dia 
sudah mengatakan tidak, mau gak mau, 
saya tidak jadi pergi,” kata Bambang sambil 
menggandeng Aliya di rumah pribadinya 
di kawasan Pondok Indah Jakarta.

K e d e k a t a n  B a m b a n g  d e n g a n 
sang cucu, yang merupakan anak dari 
Hanny Kuncoro Hendarso dan Paramita 
Damayanti juga terlihat ketika ia menerima 
kunjungan Komisi III ke rumahnya. 

Mulai dari penyambutan hingga 
melepas tamu, Bambang tidak lepas dari 
cucu pertama. Bahkan mantan Kapolda 
Kalsel dan Sumut itu menerima para 
wakil rakyat sambil sesekali memangku 
cucunya.k

jenderal bhd mem-
bantah bahwa dirinya 
menyontek visi dan misi 
jenderal sutanto. 

“Saya rasa tidak betul. Ke-
bijakan strategi memang 
harus berjalan dengan si-

multan, jadi tidak bisa dipotong 
di tengah jalan. Jadi visi-misi itu 
tetap tidak boleh berubah.” 

Kita sudah membuat pri-
oritas dalam era reformasi yaitu 
insfrastruktur, kultural. Untuk 
kultural masih dalam berproses; 
dan inilah yang menjadi entry 
point untuk kita jadikan sasaran 
ke depan. 

“ini harus Kita perangi..!”
mencegah narkoba. 

Kedua, penegakan hukum de-
ngan sikap tegas terhadap penya-
lahgunaan narkoba. Kita tidak akan 
pandang bulu, siapa pun yang ter-
libat harus ditindak tegas. Itu akan 
kita breakdown bagaimana cara 
menindak di lapangan dengan cara 
hukum. k

“tak bisa dipotong di tengah jalan..!”
Sampai hari ini masih banyak ke-

luhan dan kritikan dalam pelayanan 
publik. Jadi untuk kebijakan ke dalam 
dan keluar, pencitraan tegas. Ke depan 
dalam pelayanan Polri sifatnya huma-
nis. Pemberantasan pungli di jalan dan 
tempat pelayanan akan kami prioritas-
kan. Jadi saya akan mengedepankan 
komitmen dalam pembenahan kultural 
di tubuh Polri.

Ke dalam kita akan membersihkan 
dulu tentang keluhan dari masyakarat 
yang muncul, ini kan sudah menjadi 
komitmen bapak Kapolri (Sutanto). 
Kalo sekarang masih muncul akan kita 
ambil tindakan konkrit. k

Kapolri jenderal pol sutanto dan bhd:  eSTAFeTA KePeMIMPI-
NAN DI POLRI BeRJALAN MULUS.
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DAPAT TERJEBAK 
POLITIK PRAKTIS

naiknyal BamBang Hendarso danuri (BHd) seBagai kepala kepolisian ri 
mendapat tanggapan Beragam dari BerBagai kalangan. sederet kekHawati-
ran BaHkan dilontarkan oleH sejumlaH pengamat. pengamat kepolisian 
dari universitas indonesia (ui) BamBang widodo umar mensinyalir kapolri 
Baru ini dapat terjeBak politik...!

menurut Bambang widodo umar karena 
struktur kepolisian di bawah presiden dan 
proses rekrutmen kapolri melalui uji ke-
layakan dan kepatutan di dpr, maka tidak 
menutup peluang institusi polri terseret ke 
praktik politik praktis. Berikut ini wawancara 
lengkapnya:

Apa yang dimaksud dengan peran 
level kedua di jajaran Polri yang bisa 
mempengaruhi kebijakan Kapolri baru?

ini nanti bisa memperlemah policy lama 
pak sutanto yang baik. padahal itu harus diter-
uskan oleh BHd. karena saya melihat setiap 
ganti kapolri baru, maka ada kebijakan baru. 

Artinya, pokok persoalan sebenarnya 
di lingkaran II kepolisian?

selalu berpengaruh di situ. mereka itu 
pejabat teras kepolisian antara kombes dan 
pejabat tinggi.

LAPORAN UTAMA

Apa yang membuat kepentingan mereka 
merapat ke Kapolri, sehingga mampu mem-
pengaruhi kebijakan Kapolri?

mereka ya, hanya cari muka. seolah-olah mem-
bantu dan kadang-kadang memberikan informasi 
terhadap pejabat baru sekiranya dapat mencuri hati 
pemimpin baru. dan tak jarang mereka membuat 
informasi bahwa policy lama tidak baik. 

Agenda apa yang paling berat yang akan 
dihadapi oleh BHd?

saya melihat persoalan judi. BHd harus konsisten. 
sebab, dulu-dulu judi ambrol. karena pak sutanto 
ini optimal, tidak terpengaruh oleh godaan-godaan 
pengusaha judi. saya kira berat bagi BHd. selain 
itu kasus munir juga berat. saya yakin kepercayaan 
masyarakat akan meningkat kalau BHd mampu 
melanjutkan kebijakan sutanto.

Apa yang harus dilakukan BHd terhadap 
kebijakan di era sutanto? 

program yang ditanamkan sutanto saya 
khawatir jadi bias. karena kebijakan yang 
baik dari sutanto juga harus diteruskan oleh 
penggantinya. makanya, BHd harus konsisten 
dengan policy lama yang bagus. jika pun 
terdapat policy baru, silakan saja.

Apakah pilihan BHd sebagai calon 
tunggal sebagai Kapolri terkait dengan 
Pemilu 2009?

saya melihat sistemnya di kepolisian 
masih longgar untuk dimasuki politik. karena 
struktur polisi ada di bawah presiden, apalagi 
pemilihannya melalui fit and proper test di dpr. 
mestinya polisi sebagai alat negara dijauhkan 
dari kepentingan politik. 

Bagaimana trac record BHd?
kalau masa lalunya, belum nampak. tapi 

ketika memasuki posisi strategis, tentu akan 
banyak tarik-menarik di posisi itu. kinc

Bambang widodo umar

ketua mpr Hidayat nur wahid meminta BHd yang 
dipilih presiden susilo Bambang yudhoyono sebagai 
pengganti jenderal sutanto untuk bersikap netral dalam 
pemilu 2009. sebab, kapolri sebelumnya dinilai tidak 
netral dalam pelaksanaan pemilu 2004.

“diharapkan kapolri bisa bersikap netral dan pro-
fesional. jangan seperti pilpres yang lalu, yang mana 
kapolri bisa menghadirkan sesuatu yang tidak netral 
dan tidak positif bagi pencitraanya kapolri, “ kata ketua 
mpr Hidayat nur wahid.

namun, Hidayat tak menjelaskan secara rinci siapa 
kapolri yang dimaksudnya tidak netral dalam pemilu 
2004. ia juga tak menyebutkan perrnyataannya soal 
ketidaknetralan kapolri itu.

seperti diketahui, dalam pemilu 2004 lalu, kapolri 
dijabat oleh jenderal pol da’i Bachtiar. sutanto sendiri 
baru terpilih sebagai kapolri pada agustus 2005.k

harus netral..!

KetUA mPR HIdAyAt NUR WAHId

 BUKAN YANg TeRBAIK
SAHRIN meragukan BHD karena 

dinilai tidak memiliki kemampuan 
memegang jabatan itu.

Prestasi BHD saat menjabat se-
bagai Kapolda Kalimantan Selatan 
dan kapolda Sumut, dinilainya tidak 
membuat suasana di kawasan itu 
kondusif. Tapi justru membuat ban-
yak aksi kriminal tidak terselesaikan 
kasusnya.

Karena Presiden SBY hanya men-
calonkan BHD, maka tidak dapat 
dikatakan Bambang adalah calon 
terbaik tanpa membandingkannya 
dengan yang lain.  “Kalau Kapolrinya 
dijabat oleh orang yang biasa-biasa 
saja, kami khawatir tidak ada terjadi 
perubahan dalam reformasi ini.” k

sahrin hamid, 
anggota Komisi iii dpr dari 
FraKsi pan
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jenderal polisi sutanto

Jenderal Polisi Sutanto yang 10 Oktober lalu menyerahkan 
tampuk kepemimpinan Polri kepada Jenderal Bambang Hen-
darso Danuri, merasa lega setelah melepas jabatan sebagai 
Kapolri. Sutanto mengaku 
akan bergabung dengan 
Adang Daradjatun cs.

“Lepas jabatan ini saya 
jadi plonglah tidak ada lagi 
Kapolda yang jam 2, jam 3 
telepon saya,” ujarnya. 

Sutanto juga menga-
takan rencananya mema-
suki pensiun dirinya akan 
masuk dalam kelompok 
pensiunan Polri. Sambil 
bercanda dia mengatakan 
bahwa dia akan bergabung 
dengan Adang Darajatun 
dan yang lainnya. “Seben-
tar lagi saya akan masuk 
kelompok bapak, saya ini 
pensiunan yang junior. 
Tolong diterima ya,” sebut 
Sutanto. 

Sutanto diawal sambu-
tannya sempat mengelu-
arkan kata-kata puitis yang 
membawa suasana malam 
itu menjadi terasa berke-
san bagi para anggota Polri 
yang hadir.

“Kita tahu di dunia ini 
tidak ada yang kekal. Ada 
saatnya datang ada saat-
nya pergi. Ada siang ada 
malam,” ucap Sutanto.

Sutanto memang sering 
melawak menjelang turun 
tahta dari Tribrata I. Ia mis-
alnya, pernah menyatakan  
punya rencana untuk men-
gisi masa pensiunnya menja-
jal profesi baru sebagai MC. 

“Setelah pensiun saya ingin menjadi MC,” kata Sutanto.
Tapi belum sempat ditanya apa maksudnya, ia bilang: “MC 

itu momong cucu.’ Pria kelahiran Pemalang, 30 September 
1950 ini sembari tertawa.

Lepas dari itu, Sutanto masih amat peduli dengan polisi. 
Ayah empat anak ini meminta agar Polri dan masyarakat ber-

LAPORAN UTAMA

sama-sama menjaga keamanan. Menurutnya, masalah ke-
amanan adalah tanggung jawab bersama. 

“Ke depan kita menghadapi pemilu, tentunya kita jaga ha-
rus menjaga supaya pemilu 
aman, tertib dan lancar,” 
pesannya.

Sutanto juga mengin-
gatkan penggantinya agar 
memperbaiki perilaku ang-
gota polisi yang selama ini 
masih dikeluhkan masyara-
kat.

“Di sana-sini masih ada 
kelakuan anggota polisi 
yang dikeluhkan warga. Ini 
harus dibenahi,” katanya

Upaya mengubah itu 
memang tidak bisa dilaku-
kan seketika tetapi melalui 
bebagai tahapan. “Saya kira 
sudah banyak hal dilaku-
kan dalam mereformasi 
Polri namun masih ada saja 
perilaku dan budaya yang 
masih harus diperbaiki,” ka-
tanya.

Sutanto optimistis, 
sistem yang sekarang berja-
lan di tubuh Polri tidak akan 
terpengaruh dengan per-
gantian Kapolri sehingga 
siapapun yang akan men-
jabat sebagai Kapolri baru 
maka akan tetap dapat 
bekerja dengan maksimal.

Ditanya soal alasan men-
gajukan nama BHD, Sutanto 
mengatakan, pengajuan 
nama-nama calon Kapolri 
telah melalui mekanisme 
yang ada. “Bahkan, sejak lu-

lus dari taruna Akademi Kepoli-
sian, dia sudah terpantau,” ujarnya.

Polri telah memiliki sistem pengkaderan berjenjang yang 
baik dan mereka yang naik sampai Jenderal bintang tiga be-
rarti telah menjadi kader yang berprestasi.

Lepas dari itu, bangsa ini patut berterima kasih kepada 
Sutanto dalam pengadiannya selama ini. Jadi? Terima kasih 
jenderal...k

“Kita tahu di dunia ini tidak ada yang kekal..”

TERIMA KASIH JENDERAL...
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Penggantian pesawat tempur TNI 
Angkatan Udara (AU), yakni OV-10 
Bronco dan Hawk MK-53, tidak bisa di-
tunda. “Harus segera,”  kata Kepala Staf 
Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI 
Subandrio.

Sebagai pengganti OV-10, Mabes 
TNI AU menetapkan Super Tucano 
dari Brazil dan kini tengah digodok 
di Departemen Pertahanan (Dephan). 
Sedangkan untuk Hawk MK-53 Mabes 
TNI AU hingga kini masih meraha-
siakannya dan terus menggodok ber-
bagai jenis pesawat yang menjadi 
kandidat pengganti pesawat buatan 
Inggris itu.

Hingga kini Mabes TNI menganton-
gi pesawat Aermachchi dari Italia, FTC-
2000 dari Chinadan L-159B dari Ceko 

super tucano 
dari brazil
pengganti oV-10 bronco

untuk pengganti Hawk MK-53.
Menurut KSAU penggantian 

dua pesawat itu harus tetap 
dilaksanakan. meski akan ada 
revisi Rencana Strategis 2009-
2014. Pengajuan pengganti 
pesawat tempur itu pada 2009. 
“Kalau bisa, 2009 langsung 
penandatanganan kontrak,” ka-
tanya.

Masa pakai MK-53 me-
mang akan habis pada 2011, 
sehingga pengadaan peng-
gantinya harus dipersiapkan 
sejak dini, yakni pada 2009. 
Setelah pengajuan pengganti 
pesawat tempur taktis OV-10 
Bronco selesai ditindaklanjuti 
oleh Departemen Pertahanan 

AURi

HAWK MK-53, F-5E, F-1 MALAKUKAN FPRMASI

HAWK MK-53 DALAM FORMASI

OV-10 Bronco DALAM FORMASI
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(Dephan).
Kini AURI  masih menunggu 

keputusan Dephan tentang 
pengganti OV-10 Bronco den-
gan Super Tocano dari Brazil. 
Setelah selesai, diajukan lagi 
pengganti Hawk MK-53.

AURI kini memang banyak 
memiliki peswat tua. Lanud 
Iswahjudi, misalnya, memiliki 
tiga skadron pesawat tempur, 
yakni Skadron 3 (F-16 Fighting 
Falcon), Skadron 14 (F-5-Tiger) 
dan Skadron 15 untuk Hawk 
MK-53.

Seluruh pesawat yang ada di 
Lanud Iswahjudi tercatat 28 pe-
sawat, yakni F-16 (10 unit), F-5 
Tiger (12 unit) dan MK-53 enam 
unit.

Komandan Skuadron 15 Lan-
ud Iswahyudi, Mayor Pnb Adam 
Suharto mengatakan, dari enam 
unit Hawk MK-53 tersebut, yang 
dalam kondisi siap terbang 
hanya dua unit. Jadi, kesiapan-
nya kini makin kecil dan harus 

AURi

segera diadakan penggantinya
Ketersediaan suku cadang yang ma-

kin sulit mengakibatkan tingkat kesia-
pan MK-53 makin menurun dibanding 
dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Karena itu, perlu ada pengadaan 
dengan segera minimal satu skuadron 
untuk menjaga optimalisasi kesiapan 
skuadron secara maksimal,” katanya.

Dalam kurun waktu 2005-2024 TNI 
AU berencana mengganti sejumlah 
pesawat tempur dan angkut yang 
telah memasuki usia pakai 20-30 ta-
hun, seperti OV-10 Bronco yang kini 
telah digrounded, Hawk MK-53, F-5 Ti-
ger dan F-16 Fighting Falcon.

Untuk pengganti Hawk MK-53, 
maka Mabes TNI AU mengajukan em-
pat jenis pesawat yang sudah dijajal, 
yakni L-159B dari Ceko, Yak 130 dari 
Rusia, Aermacchi M346 dari Italia dan 
Chengdu FTC-2000/JL-9 dari China.

Khusus untuk pengganti OV-10 
naga-naganya adalah  Super Tocano. 
OV-10 ini memang banyak jasanya. 
OV-10 Bronco, telah mengabdi di TNI 
AU lebih dari 30 tahun sejak kedatan-

gannya pertama di Indonesia 
tanggal 28 September 1976.   
Pesawat tempur taktis ini yang 
disebut Si Kuda Liar paling ban-
yak diterjunkan dalam berbagai 
operasi, maklum pesawat ini 
lincah dan gesit namun dapat 
bermanuver dengan kecepatan 
rendah di atas target sehingga 
lebih mudah mengidentifikasi 
target.    

Pesawat tempur taktis yang 
berkemampuan COIN (Coun-
ter Insurgency) ini telah melak-
sanakan operasi antara lain Ops 
Seroja (1976-1979), ops Tumpas 
(1977-1978), Ops Halilintar 
(1979), Ops guruh Petir (1980), 
Ops Kikis (1981-1982), Ops 
Tumpas (1983-1985), Ops Ha-
lau (1985-1987), Ops Rencong 
Terbang (1991-1993), Ops Os-
car (1991-1992). Dengan usian-
ya lebih dari 30 tahun sudah 
sepantasnya ada pesawat peng-
ganti yang dapat menggantikan 
tugas Si Kuda Liar ini.

CALON PeNggANTI HAWK MK-53. SeRAH JARUM JAM AeRMACHCHI DARI ITALIA, FTC-2000 DARI CHINADAN 
L-159B DARI CeKO
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Super Tucano buatan pabrik pesawat 
terbang embraer yang sebelumnya  
memproduksi eMB 312 Tucano sebagai 
pesawat latih dan tempur taktis mulai 
tahun 1983 yang telah terjual 650 pe-
sawat untuk 15 negara dan digunakan 
AU Brazil lebih dari 130 pesawat dengan 
jumlah jam terbang di Brazilian Air Force 
Academy 1.000.000 jam terbang.  Selain 
pesawat tempur embraer juga mem-
produksi pesawat Maritime Patrol, Ae-
WAC, Transport Regional, VIP dll  dengan 
total produksi 5400 pesawat sejak tahun 
1969 dengan 150 operator penerbangan 
lebih dari 40 negara. 

Super Tucano sendiri mulai digunakan 

sejuta jam terbang

AU Brazil sejak tahun 2004 
sampai saat ini sudah 46 pe-
sawat dari 99 pesawat yang 
dipesan untuk digunakan oleh 
tiga skadron operasional dan 
satu skadron latih lanjut sebe-
lum ke pesawat jet tempur.  Se-
dangkan AU Columbia sudah 
terkirim lima pesawat dari 25 
pesawat yang dipesan, selan-
jutnya  Super Tucano banyak 
dilirik oleh negara di Amerika 
Latin dan belahan dunia lain-
nya termasuk Indonesia.  

Sebagai gambaran, Super 
Tucano memiliki maximum 

SUPeR TUCANO ADALAH PeSAWAT LIgHT ATTACK TURBOPROP YANg SANgAT IDeAL 
UNTUK MeLAKSANAKAN MISINYA DALAM COIN (COUNTeR INSURgeNCY) DeNgAN PRe-
CISe YANg TINggI DAN DAPAT OPeRASIONAL MALAM HARI (FLIR & NVg COMPATIBLe).
PeSAWAT INI DAPAT DIgUNAKAN SeBAgAI PeSAWAT LATIH LANJUT MAUPUN TRANSISI 
Ke PeSAWAT FIgHTeR JeT geNeRASI TeRAKHIR.   SeCARA MeNYeLURUH SUPeR TUCANO 
ADALAH PeSAWAT TeMPUR TAKTIS YANg LOW COST YANg SIAP MeNggANTIKAN Pe-
SAWAT OV-10 BRONCO SI KUDA LIAR  DALAM MeLAKSANAKAN TUgASNYA DALAM MISI 
COIN (COUNTeR INSURgeNCY)

take off weight 5.400 kg, dengan exter-
nal load 1550 kg/5 hard point. Kapasitas 
internal fuel twin seater 656 liter dan 
single seater 956 liter dengan external 
tank 960 liter dapat terbang 7 jam den-
gan jarak capai 1480 nm. Sedangkan 
max operating speed 320 kts, cruis-
ing speed 280 kts dan stalling speed 
80 kts, service ceiling 35.000 ft dengan 
cabin pressurize dan Oxygen Obogs (On 
board Oxygen generation System).  Be-
gitu kita masuk Cockpit terlihat ejection 
seat Martin Baker MK-10 L (0-0) dengan 
operating 3 modes (normal, aft dan 
single) dan dilengkapi anti “g” suit dan 
personal Survival Kit.  

AURi
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Setelah duduk 
dalam cockpit 
akan terlihat Super 
Tucano memiliki 
cockpit yang lebih 
ergonomic dengan 
penempatan panel 
instrument lebih 
baik dan memu-
dahkan mengoper-
asikan sistem yang 
ada.   

Integrasi sistem 
HUD (Head Up 
Display), UFCP 
(Up Front  Control 
Panel) dan dua 
CMFD (6”x8” Color 
Multi Function 
Displays) sangat 
memudahkan dan 
meringankan kerja 
penerbang.   Pada front seat HUD 
dilengkapi video camera yang dapat 
dilihat oleh back seat dan dapat di-
transmit ke station di bawah mau-
pun pesawat lain via data link dan 
dapat direkam pada digital video 
recorder.   

Melalui UFCP penerbang dapat 

Cockpit Lebih ergonomic
mengubah radio/nav 
aid freq, way point/tac-
tical information, arma-
ment type/modes dan 
lain-lain.   Sedangkan 
CMFD dapat memper-
lihatkan additional dan 
routine information (en-
gine instruments, rute 
penerbangan, arma-
ment system dll), proce-
dure list dan utamanya 
back up displays untuk 
HUD dan UFCP.   

Pada throttle dan 
stick control terdapat 
banyak tombol/switch-
es yang akan memu-
dahkan pengoperasian 
dengan tangan tetap 
pada throttle dan stick 
sehingga tetap mem-

pertahankan control capability.   
Itulah disebut konsep HOTAS (Hand On 

Throttle and Stick) yang menjamin pener-
bang tetap waspada dan penuh konsen-
trasi terhadap keadaan di luar cockpit.  

Pesawat ini juga dilengkapi Operational 
Flight Program, Mission and Displays Pro-
cessor serta Digital Video Recorder dan 

engine Super Tucano menggu-
nakan Pratt & Whitney buatan Can-
ada PT 6A-68C/3 Turboprop 1600 
SHP dengan 5 blade propeller yang 
dilengkapi eICAS (Engine Indication 
and Crew Alerting System) dan Fire 
Detection System.   

Pelaksanaan start sangat mudah 
dan dapat dilakukan oleh front 
maupun back seat. Pertama fuel 
booster pump 
ON kemudian 
push button 
start, 14 % RPM 
(Ng) throttle 
posisi start, 
setelah propel-
ler unfeather 
light indicator 
off throttle idle 
kira kira 40 de-
tik RPM stabil 
pada 66% RPM 
t e m p e r a t u r e 
6700 C.   

Sebelum taxy out,  Cabin Pres-
surize dan Air Conditioning ON 
dilanjutkan parking brake release, 
idle power cukup untuk taxy speed.   
Selama taxy dirasakan manual nose 
wheel steering sangat responsive, 
dengan ujung kaki saja mudah 

mengatur speed taxy.
Sebelum take off flaps down kemudian 

line up hold the brake lalu full power rapid-
ly, PT 6’S Power Management Unit menga-
tur turboprop engine agar tidak kelebihan 
temperatur dan torque limits.   

engine Stabilize baru release brake saat 
itu terasa ada sedikit yawing, baru ketika 
mencapai kecepatan 50 kts automatic rud-
der trim aktif maka counter rudder tidak di-

perlukan.   
Pada speed 

95 kts mulai 
80 pitch up 
pesawat take 
off, gears and 
flap up den-
gan climbing 
speed 150 kts 
dengan rate 
of climb rata 
rata 4000 ft/
menit menuju 
k e t i n g g i a n 
15.000 ft.   

Pengendalian Super Tucano sangat respon-
sive ditambah dengan cabin pressurize su-
ara putaran engine/propeller nyaris tidak 
terdengar, sehingga menerbangkan Super 
Tucano bagaikan menerbangkan pesawat 
Jet engine.

Bagai Terbangkan Pesawat Jet engine

untuK aerobatic 
sangat precise

Pada ketinggian 15000 ft mulai 
maneuver stall, spin, full aerobatic 
dan navigation.  Pada kecepatan 
jelajah 280 kts lalu throttle idle, 
speed brake out langsung den-
gan cepat speed berkurang, pada 
speed sekitar 90 kts mendekati 
stall pesawat masih dapat dikon-
trol dengan baik.   

Sedangkan pada pelaksanaan 
spin speed 94 kts warning stall 
bekerja lalu full aft stick dan full 
right rudder pedal maka pesawat 
spin nose low sekitar 500-700, 
setelah 3 putaran recovery den-
gan neutralize stick dan full left 
rudder tambahan satu putaran 
spin stop kehilangan altitude han-
ya 3000 ft, untuk spin kedua recov-
ery dengan cara melepas stick dan 
rudder recovery spin stop tambah 
2 putaran dengan kehilangan alti-
tude 3500 ft.  Pada aerobatic loop, 
barel roll dll power set maximum, 
saat high speed 310 kts air craft 
control tetap stabil, dicoba slow 
roll speed 200 kts maneuver san-
gat baik.  Oleh karena itu Super 
Tucano untuk aerobatic sangat 
precise, mudah dikontrol dan san-
gat menyenangkan

AURi



MAJALAH PERWIRA
Edisi  i TAHUN i 2008

Sebelum kembali ke base 
melaksanakan short navigation, 
Super Tucano dilengkapi dengan 
gPS dan INS, Laser Ring gyro dan 
Radar Altimeter sehingga hasilnya 
precise.   

gPS stand alone untuk mence-
gah trouble di salah satu sistem, 
selain itu tetap dilengkapi basic 
flight instrument.  Nav aid dileng-
kapi VOR/ILS, DMe dan ADF serta 
dilengkapi digital anti intercep-
tion & jamming V/UHF radio dan 
juga Fuel Alarms (Joker/Bingo). 

Untuk memudahkan pelaksa-
naan terbang dilengkapi Auto Pi-
lot dengan modes Heading Hold, 
Altitude Hold, Navigation and Ap-
proach.  

Sistem komunikasinya dileng-
kapi VHF/UHF radios with cripto 
dan Data Link, HF radio, IFF tran-
sponder dan emergency Loca-
tor Transmitter.  Sistem Data Link 
di Super Tucano sangat menarik 
dapat melaksanakan operasi silent 
communication dengan ground 
ataupun pesawat lain (Secure 
Communication).  

Kemampuan data link-nya an-

tara lain Send/Receive tracks/waypoint, 
weapon system status, present position 
transmission, transmit aircraft systems sta-
tus, operational coordination serta intel-
ligence information tentang targets dan 
avoidance area.  Untuk terbang malam Su-
per Tucano dilengkapi Night Vision gog-
gles (NVg) gen III, dimana external dan 
internal lights full NVg compatible.  

Selain itu dilengkapi optional FLIR (For-
ward Looking Infra Red) yang dapat diop-
erasikan oleh kedua cockpit dan dapat ter-

lihat di CMFD (Color Multi Function 
Displays).  Pada saat kembali ke 
base melaksanakan circuit dengan 
4 kali touch and go, speed below 
150 kts gears and flap down, check 
gears down push button Beep 
akan terdengar oleh penerbang 
dan controller.  Final speed 110 kts, 
short final 100 kts flare out sedikit 
dan landing, pada saat touch terasa 
agak keras dibandingkan landing 
dengan A-4 Skyhawk, namun Su-

Sistem persenjataan Super Tu-
cano terdiri atas 2 machine gun kiri 
dan kanan 0,5 “ (250 round each), 
dan 5 hard point di wing untuk 2 
out board station di bawah wing 
(max 250 kg) dan 2 inboard station 
di bawah wing dan di tengah (max 
350 kg) yang dapat juga dipasang 
external tank, sehingga total max-
imum external load 1.550 kg.   

Semua station dapat dipasang 
bomb sejenis MK-81 maupun 
MK-82, Cluster, Rocket Pod dan 
juga dapat dipasang Laser guided 
Bomb.  

Selain itu di outboard station 
dapat dipasang Short Range Air to 
Air Missile (AIM-9L class) dan juga 
dapat dipasang Air to ground Mis-
sile (Maverick class).  Pesawat ini 
juga dilengkapi Self Protection 
System terdiri dari RWR (Radar 
Warning Receiver), MAWS (Missile 

Approach Warning System) dan Chaff & 
Flare Dispensers.  

Selain itu alat bidik dengan WDNS 
(Weapon Delivery Navigation System) 
terdiri dari beberapa modes yaitu, A/g-
CCIP (gun, rocket, bomb), A/g-CCRP, DTOS 
(bomb), A/A Intercept, A/A Dog Fight (LCOS, 
CCIL,SSLC), Armament Remaining, In flight 
gun Re-cocking, serta Debriefing Capabil-
ity. Untuk latihan WDNS ini dapat dengan 

simulasi yang terdiri dari Virtual 
Radar, Armament Simulation dan 
electronic Warfare Simulation.         

Pada sorti kedua penjajakan Su-
per Tucano melaksanakan air to 
ground dengan amunisi 4 BDU-33 
dan peluru 0,5 “100 bullet kanan 
dan 100 bullet kiri.   Pelaksanaan 
bombing  bomb dengan A/g-
CCIP dive angle 300 dengan hasil 
3m/4m, 2 bomb dengan A/g- CCRP 
level bombing dan DTOS dengan 
hasil 13m/14m.  

Adapun hasil strafing 3 runs, run 
pertama 20 peluru/17 in, run ked-
ua 20 peluru/14 in, run ketiga 40 
peluru/27 in.  Walaupun dengan 
keterbatasan jumlah sorti, namun 
terlihat dari peralatan avionic dan 
hasil Weapon Delivery menunju-
kan Weapon Control System Super 
Tucano sama dengan generasi ter-
baru dari Jet Fighter Aircraft.

Silent 
Communication

SISTeM DATA LINK DI SUPeR TUCANO SANgAT MeNARIK DAPAT MeLAKSANAKAN OP-
eRASI SILeNT COMMUNICATION DeNgAN gROUND ATAUPUN PeSAWAT LAIN (SeCURe 
COMMUNICATION).  

mirip jet Fighter aircraFt terbaru
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28 Oktober 2008 lalu, 
Jabatan Panglima Ko-
mando Pertahanan 

Udara Nasional (Pangkohan-
udnas) diserahterimakan dari 
Marsda TNI Pandji Utama Iskaq, 
S.IP kepada Marsda TNI Dradjad 
Rahardjo, S.IP dalam upacara mili-
ter yang akan dipimpin Panglima 
TNI Jendral TNI Djoko Santoso di 
Stadion Labda Prakasa Nirwikara 
Kohanudnas, Halim Perdanaku-
suma, Jakarta Timur.  

Pejabat lama mendapat pro-
mosi jabatan menjadi Asisten 
Operasi (Asops) Kepala Staf TNI 
Angkatan Udara dan pejabat baru 
sebelumnya adalah Komandan 
Komando Pendidikan Angkatan 
Udara (Dankodikau)

Kedua Perwira tinggi ini sama-
sama alumnus Akademi Angka-
tan Udara tahun 1976

Dradjad terlahir di kota gu-
deg Yogyakarta pada 27 Oktober 
1952, dari pasangan S Moeljadi 
dan Sri Soetarjati (kini keduanya 
almarhum).

Bintang dua telah bertengger 
dipundaknya ketika jabatan Ko-
mandan Komando Pendidikan 

tahun 2002 Komandan Lanud 
Iwy, tahun 2003 Kadispotdirga, 
tahun 2006 Wadan Kodikau 
dan berlanjut tahun 2007 men-
jadi Komandan Kodikau dan 
kini di tahun 2008 dipercaya 
menjabat sebagai Panglima 
Kohanudnas.

Pendidikan militer yang 
pernah diikuti antara lain Sek-
bang tahun 1978, Sus Intensif 
Bahasa Perancis (1983), Mas-
ter Controller (1984), Sekolah 
Instruktur Penerbang (1985), 
Sekkau (1986), Seskoau (1992), 
Para (1992), Sesko ABRI (1997) 
dan KSA Lemhanas (2005). 
Tanda jasa yang dimiliki antara 
lain Bintang Swa Bhuana Paksa 
Nararya, Satya Lencana Kese-
tiaan VIII tahun, XVI tahun, XXIV 
tahun, Satya Lencana gOM VII, 
Satya Lencana Seroja dan Satya 
Lencana Dwidya Sistha.

MARSDA TNI DRADJAD RAHARDJO 

pangKohanudnas

Angkatan Udara (Dankodikau) diper-
cayakan  kepadanya  sembilan  bulan  
yang  lalu. Kini Pimpinan TNI AU mem-
berikan kepercayaan baru sebagai Pan-
glima Komando Pertahanan Udara.

Pendidikan SD, SMP dan SMA dise-
lesaikan di kota Yogyakarta, kemudian 
masuk Akademi Angkatan Udara dan 
setelah lulus Sekbang, Dradjad Rahard-
jo dijuruskan sebagai Penerbang Tem-
pur dan ditugaskan ke Skadron Udara 
(Skadud) 11 Wing Buru Sergab (Buser) 
Pangkalan Udara Iswahyudi, Madiun. 

Dari Pangkalan Udara inilah Dradjad 
Rahardjo memulai karier dalam peng-
abdiannya kepada Bangsa dan Negara 
melalui TNI AU hingga belasan tahun. 

Jabatan yang pernah ia emban mu-
lai dari Perwira Penerbang  Skadud 11 
Buser Lanud Iwy, Pa Penerbang Skadud 
14 Wing Ops 300 Lanud Iwy, Flight Led-
er Skadud 11 Wing 300 Kohanudnas, 
Instruktur  Wing Pendidikan Kodikau,  
Komandan Flight Ops “B” Skadud 15  
Lanud Iwy, Dan Flight Ops “A” Skadud 
14 Lanud Iwy, Kasibinpotdirga Disops 
Lanud Iwy, Komandan Skadud 15 Lan-
ud Iw,  Patun gol V Seskoau, Kadisops 
Lanud Iwy, Komandan Lanud Supadio 
Pontianak, Dan Wing 3 Lanud Iwy, ta-
hun 2001 menjabat Kadisurpotrudau, 

memulai Karir 
dari pangkalan 
udara madiun
bintang dua telah bertengger dipunda-
Knya KetiKa jabatan Komandan Komando 
pendidiKan angKatan udara (danKodiKau) 
dipercayaKan  Kepadanya  sembilan  bulan  
yang  lalu. 

PeRwiRA TiNggi
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perusahaan Rusia peng-
hasil pesawat tempur, 
Sukhoi, pada 21 Agustus 
2007, mengumumkan 

penjualan enam pesawat tempur 
kepada Indonesia senilai 300 juta 
dollar AS (Rp2,85 triliun).  enam 
pesawat itu terdiri atas tiga SU-30 
MK2 dan tiga SU-27 SKM, yang akan 
melengkapi empat pesawat Sukhoi 
yang sudah dimiliki TNI Angkatan 
Udara (TNI-AU) sejak September 
2003. Penandatanganan nota kes-
epahaman bagi pengadaan enam 
pesawat tempur ini berlangsung 
saat pembukaan Pameran Kedir-
gantaraan Moskwa 21 Agustus 
2007. 

Berbeda dari nilai di atas, dalam 
nota kesepahaman disebutkan 

SUKHOI BARU 
DIRAKIT DI MAKASSAR
peraKitan pesawat 
tempur suKhoi yang 
baru datang dari ru-
sia dipindahKan dari 
madiun Ke maKas-
sar. bandara tni au 
sultan hasanuddin 
ini dianggap siap.

Sementara itu, tiga pilot Sukhoi 
yang baru menyelesaikan pelati-
han di Rusia telah tiba di Indone-
sia. Ketiga pilot tersebut adalah 
Mayor Pnb Ikoputro (Komandan 
Skadron Udara 11), Mayor Pnb 
Dedy Ilham Suryanto, dan Mayor 
Pnb David Yohan Tamboto. 

Selain kesiapan infrastruktur, 
TNI AU juga telah menyiapkan 
kembali delapan calon penerbang 
Sukhoi yang terkenal dengan julu-
kan “Flanker”  

Kepala Staf Angkatan Udara 
(Kasau) Marsekal TNI Subandrio 

bahwa nilai penjualan enam pesawat itu 
355 juta dolar AS (sekitar Rp 3,37 triliun). 

Pada 2008, tiga unit dijadwalkan tiba 
di Indonesia lengkap dengan persenjata-
annya untuk jenis SU-30MK2, sedangkan 
pada 2009 akan tiba jenis SU-27SKM.  

Pesawat tempur Sukhoi ini mengganti-
kan peran pesawat A-4 Skyhawk dan ber-
basis di Skadron 11 Pangkalan Udara Hasa-
nuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. 

Pembelian enam Sukhoi itu tidak ter-
masuk dalam skema kredit negara yang di-
berikan Pemerintah Rusia senilai satu mili-
ar dolar AS bagi modernisasi persenjataan 
Indonesia selama masa 2007-2010. 

AURi
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mengatakan, tiga unit Sukhoi TNI 
Angkatan Udara baru yang akan 
tiba Oktober 2008, akan langsung 
dirakit di Pangkalan Udara (Lanud) 
Sultan Hasanuddin, Makassar

Semula ketiga unit Sukhoi baru 
itu akan dirakit di Lanud Iswahjudi, 
Madiun seperti empat Sukhoi sebe-
lumnya karena dikhawatirkan kalau 
dirakit di Makassar akan meng-
ganggu penerbangan sipil yang 
letaknya berdekatan dengan Lanud 
Sultan Hasanuddin. Namun, karena 
kesiapan di Lanud Sultan Hasa-
nuddin makin mendukung sebagai 
Skadron Tempur Sukhoi maka dipu-
tuskan tiga unit Sukhoi yang akan 
datang dirakit di Makassar. 

Panglima Komando Operasi 
Angkatan Udara (Pangkoopsau) II 
Marsekal Pertama TNI Yushan Sa-
yuti mengatakan, seluruh kesiapan 
Lanud Sultan Hasanuddin sebagai 
home base Sukhoi telah siap terma-
suk landasan yang telah mampu 
didarati pesawat angkut Antonov 
yang akan membawa tiga unit 
Sukhoi TNI AU dari Rusia, sebelum 
dirakit.  “Hanggar baru pun telah 
selesai sekitar 80 persen. Tinggal 
menyelesaikan sebagian halaman 
depan hanggar dan instalasi listrik 
yang diperkirakan memerlukan 
dana sekitar Rp4,5 miliar,” ungkap-
nya.

geNeRASI 4+ 
Komandan Skadron Udara 11, 

Mayor Pnb Iko Putro yang baru 
kembali dari Rusia untuk belajar 
menguasai SU-27SKM dan 30MK-2 

bersama dua rekannya, mengemukakan, 
meski tampilan luar tampak sama dengan 
empat Sukhoi TNI AU terdahulu, namun 
tiga Sukhoi yang akan datang lebih cang-
gih.

SU-27SKM telah mengalami modernisa-
si pada sistem kontrol tembakan, sistem 
avionik, sistem navigasi yang sudah ter-
integrasi dengan satelit dan alat pengisian 
bahan bakar di udara (refuelling system). 
“Ada beberapa hal lagi yang membuat tiga 
Sukhoi mendatang lebih canggih diband-
ingkan yang ada saat ini,” ujar Iko. 

Hal itu diperinci, Komandan Wing 5 
Lanud Sultan Hasanuddin Kolonel Pnb 
Arif Mustofa, penerbang Sukhoi generasi 
pertama yang ikut dalam beberapa kali 
negosiasi untuk pembelian enam Sukhoi 
mendatang. 

“Dengan perbaikan dan peningkatan 
pada sistem kontrol tembakan, maka SU-
27SKM tidak hanya mampu melakukan air 
to air  tetapi juga air to ground  sehing-
ga mampu melakukan serangan darat 
(ground attack),” katanya. 

Selain itu, SU-27SKM juga telah men-
galami peningkatan dengan avionik layar 
kaca berupa Multifunction Liquid-crystal 
Display/MLD dan Head-Up Display/HUD.

Tidak itu saja, SU-27SKM juga menggu-
nakan Radar Warning Receiver/RWR untuk 
memandu rudal antiradiasi Kh-31P, terma-
suk peningkatan Infrared Search-and-Track 
Device/IRST dengan penjejak laser untuk 
melepaskan rudal laser beam riding. 

Yang membedakan dengan penda-
hulunya lagi, SU-27SKM berkemampuan 
membawa senjata yang lebih beragam 
seperti rudal udara ke udara RVV-Ae active 
radar homing, rudal udara ke permukaan 
Kh-29T (Te), Kh-29L, Kh-31P, Kh-31A, serta 

bom berpemandu KAB-500Kr dan 
KAB-1500 Kr. 

“Semua persenjataan itu, diba-
wa dalam sepuluh external stores 
atau cantelan,” tutur Arif, yang me-
miliki call sign Thunder-133. 

Untuk konfigurasi combat load 
persenjataan SU-27SKM terdiri atas 
enam rudal RVV-Ae, empat rudal 
udara ke permukaan, atau empat 
bom berpemandu dengan bobot 
masing-masing 500 kilogram dan 
satu bom berpemandu berbobot 
1.500 kilogram. 

Dengan segala persenjataan itu, 
SU-27SKM masih bisa membawa 
beragam persenjataan berupa ro-
ket dan rudal yang diaplikasikan 
pada SU-27SK. 

Dan dengan perangkat pen-
gisian bahan bakar di udara, SU-
27SKM mampu terbang lebih lama 
lagi dengan daya jelajah yang lebih 
jauh. 

Sedangkan untuk SK-30MK2, 
tidak ada banyak perubahan han-
ya peningkatan dari sistem yang 
sudah ada di SU-30MK. “Dengan 
segala kelebihan pada SU-27SKM 
dan SU-30MK2, maka pesawat-pe-
sawat Sukhoi mendatang terma-
suk pesawat tempur generasi 4+. 
“Bahkan penempur generasi 4+, 
siap ditandingkan dengan penem-
pur generasi 5 buatan negara lain. 
Dengan adanya SU-27SKM dan 
30MK2, tentu akan meningkatkan 
derajat kesetaraan perimbangan 
kekuatan regional,” kata Arif lagi. 

 

AURi
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Kapal perang jenis Ko-
rvet Sigma Class III 
pesanan TNI Angkatan 
Laut (AL) telah dib-

erangkatkan dari Belanda 18 
Oktober lalu  menuju Indone-
sia. 

Diperkirakan, kapal korvet 
ketiga yang diberi nama KRI Is-
kandar Muda itu akan tiba di In-
donesia pada 2 Desember 2008 
dan akan ditampilkan pada HUT 
TNI AL pada 5 Desember 2008.

Sesuai Renstra TNI AL 2003-
2013, TNI AL akan membeli em-

pat kapal korvet jenis Sigma Class dari 
negeri `Kincir Angin` itu. Pembelian 
keempat kapal dilakukan dalam dua 
tahap. 

Semula dua kapal pada tahap per-
tama dibuat di Belanda, sedangkan 
dua sisanya dilakukan oleh PT PAL 
dengan sebelumnya mengirim para 
teknisi TNI AL untuk mempelajari 
teknologi kapal korvet. KRI Sultan Is-
kandar Muda (SIM/367) merupakan 
kapal Korvet ke-3 kelas Sigma yang 
dipesan oleh Indonesia dari total 4 
kapal yang sudah disepakati untuk 
dibuat oleh pihak Schelde Naval Ship-

KorVet Ketiga 
dari belanda

building dari Negeri Belanda. 
Dua kapal pendahulunya 

yaitu KRI Diponegoro (DPN-
365) dan KRI Hassanudin (HSN-
366) telah lebih dahulu selesai 
dibangun dan sudah berada di 
Tanah Air untuk melaksanakan 
tugas pengamanan wilayah 
laut NKRI bersama KRI lain di 
jajaran TNI AL. 

Diharapkan pada tahun 
2009 keempat kapal Korvet 
tersebut mulai aktif menjalank-
an tugasnya di TNI AL.

Dalam rangka persiapan 

Kapal KorVet Ketiga, Kri isKandar muda, pesanan dari belanda di-
perKiraKan tiba di indonesia pada 2 desember 2008 dan aKan dit-
ampilKan pada hut tni al pada 5 desember 2008apa Kehebatannya?

ALRi
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di negeri Belanda, ada beberapa yang dilaksanakan di 
negara tempat pabrik peralatan yang melengkapi ka-
pal Korvet tersebut seperti Perancis dan Italia.

Namun pada akhirnya seluruh kru akan berkumpul 
di Belanda untuk membawa pulang kapal tersebut ke 
tanah air dengan lama waktu pelayaran sekitar 43 hari 
perjalanan dan singgah ke beberapa negara sahabat.

Keberadaan kapal korvet kelas Sigma rupanya juga 
menarik minat pemerintah negara Maroko untuk ikut 
memesan kapal sekelas ini guna memperkuat Angka-
tan lautnya. 

Sebagai kapal kombatan kelas korvet, KRI Sultan 
Iskandar Muda bernomor lambung 367 ini memiliki 
kemampuan tempur anti udara (surface to air), anti 
kapal permukaan (surface to surface) dan anti kapal 
selam, dengan dukungan senjata dan teknologi sen-
sor hipermoderen.

Untuk mewujudkan keunggulan di laut dalam 
berbagai pertempuran, kapal ini didisain memiliki ke-
mampuan manuver yang lincah dan handal. Kemam-
puan tersebut didukung oleh stabilitas sangat baik, 
bentuk body streamline, mesin yang kuat dan respon-
sif dan kemampuan kemudi independen.

Kemampuan manuver lincah itu selain untuk men-
dukung penyelenggaraan taktis tempur, juga diper-
gunakan dalam keadaan darurat. Di bawah komando 
Komandan KRI Iskandar Muda Letkol Laut (P) Ariantyo 
C, KRI  Iskandar Muda 367, sebelum menuju Indonesia 
menunjukkan kebolehan dengan melakukan manu-
ver di perairan North Sea pada posisi 52o41’00’’ (52 
derajat 41 menit 00 detik) LU dan 03o23’20’’ (03 dera-
jat 23 menit 20 detik).

 Mula-mula unjuk kecanggihan dengan manuver 
full ahead, melaju dengan balingan 110% dari kecepa-
tan maksimum dengan capaian 30 knots. 

Dengan kecepatan tinggi seperti ini KRI Iskandar 
Muda dapat melakukan intercept terhadap lawan ser-
ta kemampuan pendadakan yang akan mengejutkan 
lawan.

Manuver berikutnya adalah pertempuran meng-
hadapi kapal selam (sub marine) lawan. 

Di bawah Komando Latihan Laut dan Tim Pendidi-
kan Belanda, kapal-kapal tersebut telah menempuh 
pelayaran awal sekian mil pertama di lautan dalam, 
sebagai persiapan mereka untuk operasi-operasi 
mendatang dan keselamatan navigasinya.

Para awak kapal telah membuktikan antusiasme 
belajar. Bahagia dan bangga dengan kapal mereka. 
Perwira komandannya juga telah menunjukkan dir-
inya sebagai perwira laut yang sangat kapabel.

KRI  ISKANDAR MUDA 367 DALAM PeRJALANAN DARI BeLANDA MeNUJU INDONeSIA

Kapal ini memiliKi 
Kemampuan tempur 
anti udara (SurfaCe 

to air), anti Kapal 
permuKaan (SurfaCe 
to SurfaCe) dan anti 

Kapal selam, den-
gan duKungan sen-
jata dan teKnologi 

sensor hipermo-
deren.

pengambilan kapal 
KRI SIM-367, beber-
apa kru calon awak 
kapal telah tiba di 
negeri Belanda un-
tuk melaksanakan 
tugas pelatihan 
dengan lama wak-
tu yang bervariasi 
tergantung pada 
materi pelatihan 
yang diikuti.

Tempat pelak-
sanaan pelatihan 
pun tidak berpusat 

ALRi


