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BAB II 

SEJARAH INDUSTRI PENERBANGAN INDONESIA 

2.1 Perjalanan Karir Industri Penerbangan di Indonesia  

Sebelum pabrik pembuatan pesawat terbang pertama RI didirikan, 

terdapat beberapa tokoh yang terlebih dahulu menciptakan pesawat yang hanya 

berlokasi di sebuah gudang. Bermula pada tahun 1946, ketika Tentara Republik 

Indonesia (TRI) Angkatan Udara mulai dibentuk sebagai lembaga kesatuan. Di 

tahun yang sama, terbentuklah Biro Perencanaan dan Konstruksi di Maospati, 

sebuah kecamatan di Jawa Timur yang menghubungkan kabupaten Magetan, 

Ngawi dan Madiun. Penanggung jawab biro tersebut adalah Nurtanio 

Pringgoadisurjo, Wiweko Supono dan Sumarsono yang menjabat sebagai opsir 

muda udara II. Pada masa kedudukan Jepang, Nurtanio pernah mendirikan Junior 

Aero Club (JAC) yang merupakan komunitas pecinta penerbangan pertama pada 

masa tersebut. Alasan pendirian komunitas tersebut adalah karena Nurtanio dan 

kawan-kawannya merupakan sosok yang sangat menggemari dunia 

penerbangan.
35

 

2.1.1 Periode Awal Industri (Tahun 1947 –1976) 

Pesawat pertama yang diciptakan oleh Nurtanio adalah Layang Zogling 

NWG-1 (Nurtanio Wiweko Glider) pada tahun 1947. Pesawat tersebut 

diselesaikan dalam waktu 1 tahun di sebuah gudang kapuk. Pesawat NWG-1 

diproduksi sebanyak 6 unit dan difungsikan untuk kepentingan penerbangan di 

                                                             
35Rinaldo, “Pesawat Pertama Buatan Indonesia Lahir di Sebuah Gudang Kapuk”, diakses 

dari http://news.liputan6.com/read/2217163/pesawat-pertama-buatan-indonesia-lahir-di-sebuah-

gudang-kapuk(27/03/2017, 17.30 WIB) 

http://news.liputan6.com/read/2217163/pesawat-pertama-buatan-indonesia-lahir-di-sebuah-gudang-kapuk
http://news.liputan6.com/read/2217163/pesawat-pertama-buatan-indonesia-lahir-di-sebuah-gudang-kapuk
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Indonesia saja. Tahun 1948, Wiweko Supono berhasil merancang mesin pesawat 

hasil modifikasi dari mesin rancangan Harley Davidson, WEL-X yang kemudian 

diberi nama RI-X. Namun, akibat peristiwa pemberontakan PKI di Madiun dan 

terjadinya agresi belanda, lokasi pembuatan pesawat milik Nurtanio terpaksa 

ditutup dan dihentikan.
36

Pada tahun 1950, kegiatan pembuatan pesawat 

dilanjutkan kembali di lokasi baru yaitu di Lapangan Udara Andir (yang kini 

disebut Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat). 

Pembuatan pesawat yang semula dikerjakan secara manual, perlahan-

lahan mulai dirakit dalam bentuk Tim kerja yaitu bernama Tim Djawatan Teknik 

Udara “Seksi Percobaan”. Pada tahun 1954, Nurtanio bersama Tim Djawatan ini 

berhasil melahirkan pesawat berbahan logam pertama buatan dalam negeri yang 

di beri nama Si Kumbang-01. Pesawat ini telah dilengkapi senjata untuk 

berperang dan hanya berkapasitas 1 tempat duduk untuk pilot. Tahun 1957, “Seksi 

Percobaan” ini dikembangkan ke Lembaga yang lebih luas bernama Sub Depot 

Penyelidikan, Percobaan dan Pembuatan berdasarkan keputusan Panglima AU 

nomor 68. Tidak butuh waktu lama, satu tahun kemudian, Nurtanio kembali 

melahirkan pesawat latih bernama Belalang 89 yang khusus dirancang untuk 

kebutuhan pendidikan penerbangan militer Angkatan Udara dan Angkatan Darat. 

Pesawat ini memiliki kecepatan jelajah 144 km/jam. Selain pesawat latih 

Belalang, Nurtanio juga membuat pesawat Kunang 25 yang hanya terbuat dari 

kayu.
37

Tahun 1961, didirikanlah Lembaga Persiapan Industri Penerbangan 

(LAPIP) sesuai dengan surat keputusan Panglima AU Indonesia No. 488 yang 

                                                             
36 Ibid 

37
 Ibid 
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merupakan pengembangan lanjutan dari Tim pembuat pesawat milik Nurtanio. 

Lembaga ini dipersiapkan sebagai langkah awal pendirian Industri dirgantara 

skala besar. Pesawat pertama yang dibangun oleh LAPIP adalah PZL-104 Wilga 

atau kemudian disebut si Gelatik oleh Presiden Soekarno. Peran utama pesawat 

Gelatik guna mendukung kegiatan pertanian, transportasi ringan dan komunitas 

penerbangan. Total 44 unit yang telah diproduksi. 

Tanggapan Presiden Soekarno atas kesuksesan LAPIP, ditandai dengan 

dikembangkannya menjadi Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang 

(KOPELAPIP) atau Eksekutif Komando Persiapan Industri Penerbangan dan PN 

Industri Pesawat Terbang Berdikari di tahun 1965.
38

 Ditengah keberhasilan dalam 

bidang industri dirgantara nasional, Nurtanio sebagai tokoh utama bapak 

penerbangan Indonesia harus berhenti berkarya. Pada tahun 1966, Ia tewas dalam 

kecelakaan uji coba pesawatnya di wilayah Bandung bersama kopilot Soepadio. 

Untuk mengenang jasa beliau, KOPELAPIP dan PN Industri Pesawat Terbang 

Berdikari melakukan penggabungan perusahaan menjadi Lembaga Industri 

Penerbangan Nurtanio (LIPNUR). Pesawat pertama ciptaan LIPNUR adalah LT-

200, yang merupakan jenis pesawat latih ringan.
39

 

2.1.2 Periode masa Kejayaan Industri (Tahun 1976 –1996) 

Tepat pada tanggal 26 April 1976, perusahaan melakukan penggantian 

nama kembali menjadi PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) yang 

                                                             
38Anggi Kusumadewi & Resty Armenia, “Suharto, Perintis Riset Penerbangan RI yang 

'Digilas' Sejarah”, di akses dari http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160418020712-20-

124568/suharto-perintis-riset-penerbangan-ri-yang-digilas-sejarah/ (26/04/2017, 09.35 WIB) 

39Randy Wirayudha, “Mengenang Nurtanio, Pionir Dirgantara yang Low Profile”, diakses 

darihttp://news.okezone.com/read/2015/03/21/337/1122238/mengenang-nurtanio-pionir-

dirgantara-yang-low-profile (26/04/2017, 09.40 WIB) 

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160418020712-20-124568/suharto-perintis-riset-penerbangan-ri-yang-digilas-sejarah/
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160418020712-20-124568/suharto-perintis-riset-penerbangan-ri-yang-digilas-sejarah/
http://news.okezone.com/read/2015/03/21/337/1122238/mengenang-nurtanio-pionir-dirgantara-yang-low-profile
http://news.okezone.com/read/2015/03/21/337/1122238/mengenang-nurtanio-pionir-dirgantara-yang-low-profile
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diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto, serta menetapkan BJ Habibie 

sebagai direktur utama perusahaan tersebut. Alasan dipilihnya BJ Habibie sebagai 

pemimpin perusahaan adalah karena Ia merupakan lulusan terbaik dari Teknik 

Mesin Institut Tekonologi Bandung (ITB) dan Rhenisch Wesfalische Tehnische 

Hochscule, Jerman. Berdasarkan riwayat hidupnya, pada tahun 1965, Habibie 

pernah menjadi Kepala Penelitian dan Pengembangan Struktur Pesawat Terbang 

di Pabrik Messerschmitt-Bolkow-Blohm (MBB), Hamburg. Tak butuh waktu 

lama, Ia kemudian diangkat menjadi Kepala Divisi Metode dan Teknologi Industri 

Pesawat di MBB pada tahun 1969. Karena kecerdasan dalam bidang teknologi 

yang dimilikinya, Habibie menduduki kehormatan tertinggi di negara Jerman.
40

 

Karya pertama PT.IPTN adalah pesawat jenis NC-212 Aviocar 

(kerjasama dengan CASA asal Spanyol) dan helikopter NBO-105 (kerjasama 

dengan Messerschmitt-Bolkow-Blohm asal Jerman) di tahun 1976. Keduanya 

merupakan Produk perusahaan asing namun PT. IPTN mendapatkan lisensi resmi 

untuk merakit pesawat dan helikopter tersebut. Program yang diterapkan untuk 

memproduksi produk tersebut merupakan bagian dari tahapan produksi 

Progressive Manufacturing Plan (PMP). Di awal perakitan, semua bahan dasar 

pesawat dikirim dari CASA. Namun, seiring berjalannya waktu komponen-

komponen pesawat mulai dirakit sendiri dari bahan terkecil hingga bahan terbesar 

seperti sayap. Beberapa tahun kemudian, perusahaan ternama seperti Aerospatiale 

dan Bell Technologies Inc. mulai tertarik untuk merancang model helikopter 

                                                             
40Rinaldo, “Pesawat Pertama Buatan Indonesia Lahir di Sebuah Gudang Kapuk”, diakses 

dari http://news.liputan6.com/read/2217163/pesawat-pertama-buatan-indonesia-lahir-di-sebuah-

gudang-kapuk(27/03/2017, 17.30 WIB) 

http://news.liputan6.com/read/2217163/pesawat-pertama-buatan-indonesia-lahir-di-sebuah-gudang-kapuk
http://news.liputan6.com/read/2217163/pesawat-pertama-buatan-indonesia-lahir-di-sebuah-gudang-kapuk
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mereka di bandung dengan jenis NSA-330 Puma, NAS-332 Super Puma dan 

NBell-412. Hal ini membuktikan bahwa PT. IPTN semakin dipercaya oleh 

Industri asing.
41

 

Pada tahun 1983, perusahaan bersama pihak CASA menciptakan desain 

pesawat baling-baling terbaru jenis CN-235 yang merupakan hasil rancangan 

dengan perusahaan patungan, Airtech. Disaat bersamaan, perusahaan melakukan 

penggantian nama dari PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio menjadi PT. 

Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) di tahun 1985. Pesawat pertama yang 

diluncurkan setelah pergantian nama tersebut adalah CN235, dengan PT. Merpati 

Nusantara Airlines sebagai pengguna pertama dan memesan sebanyak 15 unit. 

Setelah sukses dengan versi komersial, CN235 mulai diproduksi ke versi Militer. 

Pada kenyataannya, CN235 versi Militer lebih populer dibanding versi komersial 

karena bentuk pesawat yang multifungsi seperti memiliki pintu kargo yang lebar 

dibagian belakang pesawat.
42

 

Di tahun 1990, PT. IPTN mulai mengembangkan produk pesawat buatan 

sendiri karya anak bangsa bernama N250. Makna dari N250 adalah “N” berarti 

Nusantara, angka “2” berarti dilengkapi dengan dua mesin, sedangkan “50” 

diartikan sebagai mampu mengangkut 50 penumpang.
43

 Pesawat komersial 

bermesin baling-baling ini dapat menampung 50 hingga 70 penumpang dan 

didesain oleh BJ Habibie. Pesawat ini bersaing dengan ATR (Avions de Transport 

                                                             
41Ibid 

42 Website Majalah Gatra, Saatnya kembali ke Burung besi Lokal, diakses dari 

http://majalah.gatra.com/2011-05-17/majalah/artikel.php?id=148253 (04/09/2017, 11.30  WIB) 

43   Website Bisnis Tempo, Pesawat Terbang Karya Anak Bangsa: Tetuko, Gatotkaca, 

N219, diakses dari https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/08/16/090900495/pesawat-terbang-

karya-anak-bangsa-tetuko-gatotkaca-n219 (04/09/2017, 12.15 WIB) 

http://majalah.gatra.com/2011-05-17/majalah/artikel.php?id=148253
https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/08/16/090900495/pesawat-terbang-karya-anak-bangsa-tetuko-gatotkaca-n219
https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/08/16/090900495/pesawat-terbang-karya-anak-bangsa-tetuko-gatotkaca-n219
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Regional) 42 buatan Prancis & Italia dan de Havilland Canada DHC-8 Dash 8asal 

Kanada. Sistem teknologi yang digunakan pesawat N250 adalah teknologi fly by 

wire dengan sistem avionik menggunakan Electronic Flight Instrument System 

(EFIS) dan Integrated Avionics Processor System (IAPS). Pada tahun 1994, 

prototipe N250 dirilis, setahun kemudian pesawat berhasil melaksanakan 

penerbangan perdana dan lolos melewati uji kelayakan terbang.
44

 Pada agenda 

Indonesia Air Show 1996, N250 diperkenalkan ke publik Indonesia sedangkan di 

Acara Paris Air Show 1997, pesawat ini ditampilkan kehadapan publik 

Internasional sejajar dengan pesawat dari pabrik lain seperti ATR 42 & ATR 72 

yang merupakan pesaing utama N250.
45

 Setelah sukses dengan program N250, 

perusahaan melanjutkan program pesawat yang lebih besar karena ditenagai mesin 

Jet bernama N2130 di tahun 1994. Pesawat ini mampu mengangkut 80, 100 dan 

130 penumpang. Teknologi yang diterapkan berupa fly-by-wire (FBW) flight-

control system. Namun, akhirnya batal dikembangkan akibat Krisis keuangan Asia 

1997 dan tak satupun berhasil dibangun.
46

 

Menurut penulis, jika N250 dan N2130 berhasil dipasarkan secara 

nasional maupun internasional, kiprah IPTN di era 1990-an akan diakui 

keberhasilannya di mata dunia. Pesawat N250 yang berukuran medium-class 

sangat cocok untuk kawasan Indonesia khususnya daerah-daerah perintis. Sejak 

                                                             
44 Brammeswara Habib Prasetya, “Arti Strategis N-250”, diakses dari 

https://www.tempo.co/read/kolom/2013/03/27/672/arti-strategis-n-250 (01/03/2017, 11.35 WIB) 

45 Website Angkasa, “Habibie Ready to Revive N250 Program”, diakses dari 

http://angkasa.co.id/e-section/habibie-ready-to-revive-n250-program/ (01/03/2017, 17.55 WIB) 

46Website Flight Global, “IPTN considers fate of 80-seat regional N2130”, diakses dari 

https://www.flightglobal.com/news/articles/iptn-considers-fate-of-80-seat-regional-n2130-12499/ 

(01/03/2017, 09.30 WIB) 

https://www.tempo.co/read/kolom/2013/03/27/672/arti-strategis-n-250%20(01
http://angkasa.co.id/e-section/habibie-ready-to-revive-n250-program/
https://www.flightglobal.com/news/articles/iptn-considers-fate-of-80-seat-regional-n2130-12499/
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tahun 2012, beberapa maskapai penerbangan nasional lebih banyak menggunakan 

ATR 72 buatan prancis, padahal jika seandainya N250 tetap diproduksi maka 

pesawat buatan luar negeri dapat dikurangi penggunaannya. Tipe pesawat N2130 

pun juga sangat cocok untuk kawasan perintis, berdasarkan kapasitas 

penumpangnya, pesawat ini akan bersaing dengan Boeing 737-500, Airbus A319 

dan Embraer 190. Namun, semua mimpi tersebut harus berakhir karena krisis 

keuangan tahun 1997 yang mengharuskan perusahaan menghentikan 

pengembangan pesawat modern buatan IPTN. 

2.1.3 Periode Masa Kebangkrutan Industri (Krisis Moneter Asia Tahun 

1997) 

Pada bulan Juli tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi sebagai 

akibat dari menurunnya kegiatan ekonomi yang disebabkan oleh banyaknya 

perusahaan yang bangkrut dan tingginya jumlah pengangguran. Krisis keuangan 

tersebut melibatkan seluruh negara di Asia Timur, seperti Thailand, Korea 

Selatan, Malaysia, Laos, Filipina, Hong Kong hingga Indonesia. Awal krisis 

bermula dari Negara Thailand, akibat pemerintah Thailand terpaksa 

mengambangkan nilai mata uang Baht karena valuta asing yang sedikit dan tak 

mampu mencapai dolar AS. Thailand sempat menanggung beban utang luar 

negeri yang sangat besar.
47

 

Secara keseluruhan, penyebab dari krisis tersebut adalah besarnya jumlah 

Utang swasta luar negeri yang menyebabkan turunnya sektor rupiah luar negeri, 

                                                             
47 Lepi T. Tarmidi, “Krisis Moneter Indonesia”, diakses dari http://www.chynsoncomputer. 

com/krisis-moneter/ (25 September 2016, 09.30 WIB) 
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khususnya nilai tukar dollar AS yang terlampaui sangat jauh. Menurut Bank 

Dunia, ada empat penyebab Krisis terjadi : 

a. Pada tahun 1992 – 1997, terjadi akumulasi utang swasta luar negeri 

sangat cepat dengan total 95% kenaikan utang luar negeri berasal dari 

sektor tersebut dan jatuh tempo sekitar 18 bulan 

b. Sistem Perbankan yang lemah 

c. Masalah Governance, kurangnya kepercayaan terhadap kemampuan 

pemerintah dalam menangani atau mengatasi krisis serta tawaran 

bantuan finansial yang ditolak 

d. Permasalahan politik menghadapi Pemilu yang belum pasti terlaksana.
48

 

Akibat dari Krisis Moneter inilah, PT. IPTN dihentikan masa 

produktifnya karena tidak ada lagi Modal Dana yang disediakan oleh Pemerintah 

serta Pemberhentian bantuan dana dari IMF (International Monetary Fund) dan 

juga tak adanya fasilitas jaminan kredit untuk BUMN. Padahal perusahaan 

tersebut sempat menerima dana miliaran Dolar AS untuk memproduksi N250, 

namun semuanya dibatalkan. 

Dampak dari Krisis Moneter terhadap PT. IPTN adalah dihentikannya 

pengembangan N250 yang hanya diproduksi 2 unit saja, batalnya proyek lanjutan 

pengembangan N2130, pemangkasan karyawan perusahaan dari 16.000 menjadi 

4.000 karyawan, tidak adanya pembayaran gaji secara penuh terhadap korban 

Pemutusan Hubungan Kerja dan batalnya keikutsertaan IPTN dalam tender 

pengadaan pesawat untuk pemerintah Australia. Selain itu, presiden Soeharto kala 

                                                             
48

 Ibid. 
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itu terpaksa harus melakukan barter antara 2 unit pesawat CN235 dengan 110.000 

ton beras ketan dari pihak Thailand di tahun 1996. Jika ditotal secara keseluruhan, 

harga 2 pesawat tersebut mencapai US$34 Juta atau Rp 78,2 miliar. Alasan proses 

barter ini pun berhasil diungkap oleh Tengku Zulkarnain, seorang teman dekat 

Soeharto sekaligus berprofesi sebagai ulama asal Medan. Ternyata, Soeharto 

terinspirasi dari gaya transaksi Indira Gandhi yang pernah melakukan barter 

antara produk Bus untuk Damri dengan beras asal Indonesia. Alasan Indira 

Gandhi adalah jika pembayaran dengan uang dolar, pihaknya nanti juga akan 

melakukan pengimporan beras yang dipotong pajak sebesar 10%. Sedangkan 

proses barter, tidak akan dipotong pajak.
49

 Soeharto memilih beras sebagai nilai 

tukar barang karena disaat bersamaan Indonesia sedang mengalami musim 

kemarau panjang yang membuat beberapa sawah padi menjadi gagal panen. 

Untuk mengatasi kekurangan bahan pangan utama dan mnghindari harga beras 

yang mahal, maka dipilihlah beras ketan.
50

 

2.1.4 Periode masa Restrukturisasi dan Revitalisasi (Tahun 2010) 

Kebangkitan perusahaan bermula dari Pengajuan program 

“Restrukturisasi dan Revitalisasi (RR)” dari PT. DI kepada Menteri BUMN 

selaku kuasa Pemegang saham Persero. Pada tanggal 21 Oktober 2010 melalui 

surat nomor S-642/MBU/2010, Menteri BUMN mengangkat PT. Perusahaan 

Pengelola Aset (Persero) (PT. PPA) untuk menolong PT. DI dalam membiayai 

                                                             
49 Umi Kalsum, “Di Balik Barter CN-235 dan Beras Ketan”, diakses dari 

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/226395-cerita-dibalik-barter-cn-235-dan-beras-

ketan(06/04/2017, 16.45 WIB) 

50 Yulistyo Pratomo, “Cerita pesawat buatan Indonesia ditukar beras Thailand”, diakses dari 

https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-pesawat-buatan-indonesia-ditukar-beras-thailand.html 

(06/04/2017, 15.55 WIB) 

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/226395-cerita-dibalik-barter-cn-235-dan-beras-ketan
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/226395-cerita-dibalik-barter-cn-235-dan-beras-ketan
https://www.merdeka.com/reporter/yulistyo-pratomo/
https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-pesawat-buatan-indonesia-ditukar-beras-thailand.html
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kontrak proyek-proyek dan melakukan pengubahan semua kajian Business Plan 

RR PT. DI.
51

 

Atas perjanjian dari Menteri BUMN, PT. DI akhirnya dapat melakukan 

Revitalisasi dengan bantuan dari PT. PPA. Susunan strategi Program RR yang 

dilakukan oleh Persero dan PT PPA adalah melalui 3 (tiga) Tahap penyelesaian, 

yaitu : 

1. Tahap pertama, “Emergency Plan” tahun 2011 

Perusahaan melakukan Restrukturisasi Keuangan dengan cara 

memperoleh PMN (Penyertaan Modal Negara) non-cash sebesar Rp 

1.188 miliar dan penetapan PMS (Penyertaan Modal Sementara) 

sebesar Rp 1.769 miliar, menyelesaikan persoalan hukum hingga tuntas, 

memperoleh pinjaman dari biaya Restrukturisasi dan Revitalisasi PT. 

PPA untuk menutupi proyeksi modal kerja sebanyak Rp 675 miliar.
52

 

2. Tahap kedua, “Restrukturisasi dan Stabilisasi” tahun 2012 – 2014 

Perusahaan melanjutkan program Restrukturisasi Keuangan, 

mendukung untuk memenuhi kebutuhan alutsista nasional, 

mengembangan produk & memasarkan CN235 (serta produk lainnya) 

melalui aliansi strategis dengan AM, melakukan kerjasama Industri 

dengan perusahaan pesawat udara terkemuka dari luar negeri, 

meningkatkan kualitas daya persaingan produk (seperti pengiriman 

pesawat dari produsen ke konsumen dan pembayaran biaya tepat 

                                                             
51 Website BUMN, Profil PT. Dirgantara Indonesia,di akses dari 

http://www.bumn.go.id/ptdi/halaman/134(26/09/2016, 15.40 WIB) 
52

  Ibid. 
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waktu), meningkatkan kehandalan sistem informasi (ERP), 

merestrukturisasi usaha dan regenerasi Sumber Daya Manusia, dan 

mengembangkan kerjasama program produk pesawat baru yang 

dibiayai oleh lembaga Pemerintah.
53

 

3. Tahap ketiga, “Pengembangan” di tahun 2015 

Perusahaan mendukung secara penuh dalam memenuhi keperluan 

alutsista nasional, melaksanakan Program Improve Quick cash business, 

memperjualbelikan dan menghasilkan produk pesawat udara terbaru, 

menyelesaikan kontrak pesawat secara tepat waktu, memiliki partner 

strategis Industri pesawat terkemuka yang tetap, perencanaan efisiensi 

pengeluaran atau biaya operasi, mempunyai MRO (Maintenance, 

Repair, and Overhaul) dengan standar internasional dan memiliki 

Penjualan asset non-produktif.
54

 

2.1.5 Periode masa Kebangkitan Industri (Tahun 2010 – 2017) 

Pada tanggal 24 Agustus 2000, IPTN merubah nama perusahaan menjadi 

PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) setelah dilaksanakannya program 

restrukturisasi. Walau sempat dinyatakan Pailit oleh Pengadilan negeri Jakarta 

pusat di tahun 2007, perusahaan terus meningkatkan kinerjanya dengan baik, 

hingga akhirnya pihak pengadilan membatalkan keputusan Pailit tersebut.
55

 

Dari penjelasan kronologi sejarah yang sudah diutarakan oleh Penulis, 

dapat dikatakan bahwa awal mula kedirgantaraan di Indonesia dimulai sejak 

                                                             
53Ibid 

54 Ibid. 

55
 Ibid. 
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negara Indonesia merdeka ketika Lembaga kesatuan Tentara Republik Indonesia 

Angkatan Udara dibentuk. Tokoh yang sangat penting dalam pembangunan 

pesawat terbang pertama buatan dalam negeri adalah Nurtanio Pringgoadisurjo. 

Kecintaannya terhadap dunia penerbangan menjadikannya langkah awal dalam 

berkarya. Dalam jangka waktu dari tahun 1954 hingga 2000 (total 46 tahun), 

Lembaga milik negara yang berfokus pada perakitan pesawat ini telah berganti 

nama sebanyak 8 kali, hingga akhirnya menggunakan nama resmi yaitu PT. 

Dirgantara Indonesia seperti saat ini (tahun 2017). 

2.2 Profil PT. Dirgantara Indonesia 

PT. Dirgantara Indonesia atau Indonesian Aerospace (IAe) adalah sebuah 

industri di bidang pembuatan dan perakitan pesawat terbang yang berlokasi di 

negara Indonesia. Jenis perusahaan ini termasuk dalam BUMN atau Perseroan 

terbatas. Sebelumnya, PT. DI berlokasi di Jakarta, namun sejak tahun 2000 kantor 

utama dipindah ke kota Bandung, Jawa barat. Produk yang dihasilkan adalah 

Pesawat komersial, pesawat militer dan komponen pesawat. Industri tersebut telah 

tercatat sebanyak dua kali mengganti nama perusahaan. Awal didirikan pada 

tahun 1976 bernama PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Pada tahun 1985, 

“Nurtanio” diubah ke “Nusantara” menjadi PT. Industri Pesawat Terbang 

Nusantara (dikenal dengan singkatan IPTN). Namun sejak lokasi utama dipindah 
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pada tahun 2000, perusahaan ini sepakat mengganti nama menjadi PT. Dirgantara 

Indonesia setelah dilakukan restrukturisasi.
56

 

Visi PT. DI adalah memfokuskan diri terhadap penguasaan dalam bidang 

teknologi sebagai Perusahaan dirgantara kelas global dan berusaha bersaing di 

pasar dunia. Sedangkan Misi perusahaan adalah mengutamakan kemampuan 

produksi di bidang industri dirgantara dalam hal rancang bangunan, manufaktur, 

produksi dan pemeliharaan baik untuk kepentingan komersial, kepentingan militer 

hingga pengaplikasian di luar industri penerbangan. Selain itu, perusahaan juga 

menjalankan usaha yang selalu berfokus pada aspek bisnis dan menghasilkan 

produk jasa dengan keunggulan biaya.
57

 

Tujuan pendirian PT. DI adalah melaksanakan usaha perdagangan 

produk dan jasa dalam bidang perhubungan, komunikasi, pertahanan dan 

keamanan. Selain itu, mampu memproduksi barang dan jasa yang bernilai tinggi 

dalam pengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan, serta berusaha 

bersaing kuat demi memperoleh keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan 

dengan mengaplikasikan prinsip Perseroan Terbatas. Aktivitas perusahaan dalam 

menghasilkan produk unggulan adalah memproduksi, memperjualbelikan dan 

menyalurkan hasil produksi industri kedirgantaraan, pertahanan hingga keamanan 

                                                             
56  Website PT. DI (Indonesian Aerospace), Sejarah PT. DI, diakses dari 

http://www.indonesian-aerospace.com/aboutus.php?m=aboutus&t=aboutus8(20 September 2016, 

15.50 WIB) 

57  Website BUMN, Profil PT. DI, diakses darihttp://www.bumn.go.id/ptdi/ halaman/134 

(26/09/2016, 12.15 WIB) 

http://www.indonesian-aerospace.com/aboutus.php?m=aboutus&t=aboutus8
http://www.bumn.go.id/ptdi/%20halaman/134
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berupa pesawat udara, helikopter, komponen pesawat, pemeliharaan dan 

modifikasi pesawat, sistem persenjataan hingga jasa teknologi.
58

 

2.3 Model Kelola Bisnis PT. Dirgantara Indonesia 

Di Indonesia, Badan Usaha terbagi menjadi 2 bagian yaitu Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). BUMN adalah 

badan usaha yang sumber modalnya secara sebagian atau keseluruhan dimiliki 

oleh Pemerintah Indonesia atau negara menurut Undang-undang nomor 19 tahun 

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
59

Perusahaan-perusahaan kategori 

BUMN di Indonesia meliputi PT. Industri Kereta Api, PT. Industri 

Telekomunikasi Indonesia, PT. Jasa Raharja, PT. Bank Mandiri Tbk, PT. Garuda 

Indonesia Tbk, PT. Dirgantara Indonesia dan lain-lain.
60

 Sedangkan, BUMS 

adalah badan usaha yang dibentuk dan sumber modalnya dari seseorang atau 

kelompok pihak swasta.
61

 Contohnya PT. Pupuk Kaltim, PT.Holcim, PT. Freeport 

Indonesia, PT. Astra Internasional, PT. Djarum dan lain-lain. 

Untuk PT. Dirgantara Indonesia, perusahaan ini termasuk ke dalam 

perusahaan milik pemerintah Indonesia atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara). 

Makna dari PT di depan nama perusahaan adalah Perseroan Terbatas (PT), yaitu 

BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham 

                                                             
58 Ibid. 
59 Website Hukum Online, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, di akses dari 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt5270ab943ea78/node/13588 (12/11/2018, 
22.24 WIB) 
60  Website BUMN, Daftar BUMN diakses dari http://bumn.go.id/halaman/situs/ (12/11/2018, 

22.26 WIB) 
61 Agus Herta Sumarto, Sinergi Tiga Pilar Ekonomi Nasional di Tengah Dominasi Bisnis Swasta 

dan BUMN, diakses dari  https://news.detik.com/kolom/3682152/sinergi-tiga-pilar-ekonomi-

nasional-di-tengah-dominasi-bisnis-swasta-dan-bumn (12/11/2018, 22.53 WIB) 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt5270ab943ea78/node/13588
http://bumn.go.id/halaman/situs/
https://news.detik.com/kolom/3682152/sinergi-tiga-pilar-ekonomi-nasional-di-tengah-dominasi-bisnis-swasta-dan-bumn
https://news.detik.com/kolom/3682152/sinergi-tiga-pilar-ekonomi-nasional-di-tengah-dominasi-bisnis-swasta-dan-bumn
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yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik 

Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 

Menurut Undang-undang nomor 9 tahun 1969, BUMN terbagi menjadi 3 

bentuk yaitu pertama, Perjan (Perusahaan Jawatan) adalah BUMN yang berfokus 

pada pelayanan masyarakat di bidang penyediaan jasa. Sumber modal berasal dari 

APBN yang dipegang oleh Departemen dan statusnya memiliki ikatan hukum 

publik. Kedua, Perum (Perusahaan umum) adalah BUMN yang berfokus pada 

manfaat umum dan mencari keuntungan di bidang penyediaan pelayanan. 

Keseluruhan modal dimiliki oleh negara dari kekayaan negara terpisah. Perum 

berstatus badan hukum yang telah diatur sesuai UU. Ketiga, Persero adalah 

BUMN yang memiliki tujuan memupuk keuntungan dan berusaha di berbagai 

bidang yang dapat mengembangkan sektor swasta dan koperasi. Secara 

keseluruhan atau sebagian modal dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang 

terpisah. Persero berstatus badan hukum perdata yang berbentuk Perseroan 

Terbatas (PT).
62

 

Berdasarkan Undang-undang nomor 19 tahun 2003, PT. Dirgantara 

Indonesia termasuk ke dalam BUMN Perseroan Terbatas (PT). Dengan demikian 

dapat dinyatakan bahwa PT. Dirgantara adalah bagian dari BUMN atau dapat 

dikatakan bahwa perseroan terbatas adalah bagian dari BUMN, tetapi tidak semua 

perseroan terbatas adalah milik BUMN, hanya ada beberapa perseoran terbatas, 

perseroan terbuka, dan perusahaan umum yang termasuk BUMN sesuai Undang-

undang nomor 19 tahun 2003. Alasan dan tujuan PT. Dirgantara Indonesia 

                                                             
62 Marwah M. Diah, 2003, Restrukturisasi BUMN di Indonesia – Privatisasi atau 

Korporatisasi,Jakarta : Literata Lintas Media, Hal. 184 - 185 
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termasuk ke dalam Perseroan terbatas adalah mendapatkan dan mengejar 

keuntungan. Walaupun begitu, PT. DI belum atau bahkan tidak termasuk Tbk 

karena struktur kepemilikannya tidak bisa diubah. Sedangkan jumlah saham / 

investasi BUMN melalui PT. DI dari inverstor luar tidak dapat dimunculkan 

dikarenakan bersifat rahasia.  

2.4 Produk-produk dari PT. DI dari Tahun 1976 hingga 2016 

2.4.1 Produk Pesawat 

Jenis-jenis pesawat berikut termasuk kedalam kategori fixed-wing 

aircraft atau pesawat bersayap tetap, diantaranya adalah : 

1. NC212 series 

Jenis pesawat ini memiliki nama resmi CASA C-212 AVIOCAR 

yang berada dibawah kekuasaan kepemilikan oleh EADS-CASA. PT. 

DI mendapatkan lisensi secara penuh untuk memproduksi pesawat ini 

pada tahun 1976 ketika masih bernama PT. IPTN (Nurtanio). Nama 

resmi yang diberikan untuk pesawat buatan Indonesia adalah CN212 

atau bisa disebut NC212. Beberapa series yang berhasil diproduksi 

adalah NC212-200, NC212-400 dan NC212i.
63

 

2. CN235 Series 

Pesawat CN235 merupakan hasil joint-venture antara CASA asal 

Spanyol dan IPTN (Nusantara) asal Indonesia dengan nama resmi 

CASA/IPTN CN235. Konsep awal pesawat tersebut adalah pesawat 

                                                             
63 Staff Website Writer, Airbus Military / CASA C-212 Aviocar Medium-class Multirole 

Utility Transport Aircraft, diakses dari https://www.militaryfactory.com/aircraft/ 

detail.asp?aircraft_id=1850 (19/10/2017, 10.37 WIB) 

https://www.militaryfactory.com/aircraft/%20detail.asp?aircraft_id=1850
https://www.militaryfactory.com/aircraft/%20detail.asp?aircraft_id=1850
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penumpang sipil atau airliner aircraft, namun lebih banyak diminati 

untuk fungsi pesawat angkut militer. Beberapa variasi yang dibangun 

oleh Indonesia adalah CN235-10, CN235-110, CN235-220 dan CN235 

MPA. Pesaing utama pesawat ini adalah Aeritalia G.222 asal 

Italia.
64

Beberapa operator yang telah membeli dan menggunakan 

CN235 versi militer adalah Indonesian Air Force (Indonesia), Royal 

Malaysian Air Force (Malaysia), Royal Brunei Air Force (Brunei 

Darussalam), Pakistan Air Force (Pakistan), Royal Thai Air Force 

(Thailand), Turkish Air Force (Turki), South Korea Coast Guard & 

Royal Korea Air Force (Korea Selatan) dan Senegalese Air Force 

(Senegal, Afrika barat).
65

 

3. CN295 series 

Pesawat CN295 adalah pengembangan generasi lanjut dan lebih 

besar dari CN235 (CASA/IPTN) dengan nama resmi AIRBUS 

MILITARY / EADS CASA C-295. Walaupun pesawat ini merupakan 

gagasan awal dari pihak Airbus dan CASA, PT. DI masih memiliki 

lisensi untuk memproduksi secara penuh pesawat tersebut dengan nama 

Indonesian Aerospace CN295. Perbedaan antara CN295 dengan CN235 

adalah terletak pada bentuk badan pesawat yang lebih panjang dan 

lebar, dilengkapi dengan mesin baru yang lebih modern dan ramah 

                                                             
64 Staff Website Writer, Airbus Military / CASA CN-235 Medium-Lift Tactical Transport / 

Maritime Patrol Aircraft, diakses dari https://www.militaryfactory.com/aircraft/ 

detail.asp?aircraft_id=1018 (19/10/2017, 11.30 WIB) 

65Ilyas Istianur Praditya, Negara Mana yang Jadi Langganan Pesawat Buatan RI? Ini 

Daftarnya, diakses dari http://bisnis.liputan6.com/read/2690408/negara-mana-yang-jadi-

langganan-pesawat-buatan-ri-ini-daftarnya (19/10/2017, 11.38 WIB) 

https://www.militaryfactory.com/aircraft/%20detail.asp?aircraft_id=1018
https://www.militaryfactory.com/aircraft/%20detail.asp?aircraft_id=1018
http://www.liputan6.com/me/ilyas.istianur
http://bisnis.liputan6.com/read/2690408/negara-mana-yang-jadi-langganan-pesawat-buatan-ri-ini-daftarnya
http://bisnis.liputan6.com/read/2690408/negara-mana-yang-jadi-langganan-pesawat-buatan-ri-ini-daftarnya
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lingkungan, serta mampu mengangkut lebih banyak muatan hingga 

50%. Pesaing utama dari CN295 adalah Alenia C-27J Spartan asal 

Italia.
66

Awal produksi CN295 bagi Indonesia merupakan sebuah 

kebanggaan tersendiri karena dibangun setelah Krisis ekonomi tahun 

1998 atau ketika N250 gagal dikembangkan secara massal dan prototipe 

pertama N2130 batal diwujudkan. 

2.4.2 Produk Helikopter 

Selain pesawat bersayap tetap, PT. DI juga mendapatkan lisensi resmi 

untuk merakit helikopter atau rotary-wing milik perusahaan luar negeri, 

diantaranya : 

1. NBO-105 

Helikopter pertama yang mendapatkan lisensi resmi adalah 

Messerschmitt-Bolkow-Blohm (MBB) Bo-105 asal Jerman. Nama 

resmi dibawah produksi IPTN adalah NBO-105. Heli ini merupakan 

helikopter bermesin ganda pertama di dunia dan menggunakan sistem 

rotor perdana yang dapat melakukan aksi aerobatik.
67

 Perusahaan mulai 

merakit heli ini pada tahun 1976 dan berakhir pada tahun 2009. Alasan 

NBO-105 tidak diproduksi lagi adalah karena kontrak lisensi antara 

MBB dan PT. DI telah berakhir. PT. DI hanya diijinkan untuk membuat 

                                                             
66 Staff Website Writer, Airbus Military / EADS CASA C-295 Tactical Military Transport / 

Maritime Patrol Aircraft, diakses dari https://www.militaryfactory.com/aircraft/ 

detail.asp?aircraft_id=1017 (19/10/2017, 12.06 WIB) 

67 Website Airbus Helicopters,  Early History 1920 - 1990, diakses 

darihttp://www.helicopters.airbus.com/website/en/ref/Early-history_156.html (21/10/2017, 15.56 

WIB) 

https://www.militaryfactory.com/aircraft/%20detail.asp?aircraft_id=1017
https://www.militaryfactory.com/aircraft/%20detail.asp?aircraft_id=1017
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hingga unit ke-122. Operator terbesar dalam negeri tipe ini adalah TNI 

AD dengan total 25 unit.
68

 

2. EC725 

Helikopter asal Prancis ini bernama resmi EUROCOPTER 

EC725 CARACAL/SUPER COUGAR (berganti nama menjadi Airbus 

Helicopters H225M) dan mulai diproduksi oleh PT. DI pada tahun 

2012.
69

Helikopter ini lebih dikenal sebagai Transportasi pribadi 

kepresidenan sebuah negara. Keunggulan dari Helikopter buatan PT. DI 

tersebut adalah dilengkapi mesin Turbomeca Makila 2A1 yang dapat 

menghemat biaya perawatan dan pemakaian bahan bakar, mampu 

mendarat di landasan yang tidak rata, mampu membawa persenjataan 

yang lebih banyak dan tidak akan mempengaruhi kecepatan jelajahnya, 

serta dilengkapi pelampung darurat dibawah badan helicopter ketika 

melakukan pendaratan darurat di Laut. Beberapa negara pengguna 

EC725 sebagai transportasi kepresidenan adalah Singapura, Korea 

Selatan, Prancis, Spanyol, Jepang dan lain-lain.
70

 

3. NBell 412 EP 

                                                             
68  Website Nasional Kompas, PTDI Tak Lagi Produksi Helikopter NBO-105, diakses dari 

http://nasional.kompas.com/read/2009/03/24/2047252/ptdi.tak.lagi.produksi.helikopter.nbo-105 

(21/10/2017, 15.58 WIB) 

69  Staff Writer, Airbus Helicopters H725 Caracal (Super Cougar) / (Eurocopter EC725) 

Medium Transport Helicopter, diakses dari https://www.militaryfactory.com/aircraft/ 

detail.asp?aircraft_id=1020 (19/10/2017, 14.00 WIB) 

70 Reni Susanti, Ini Kelebihan Helikopter EC725 Cougar Buatan PT DI, diakses dari 

http://regional.kompas.com/read/2015/12/04/14352171/Ini.Kelebihan.Helikopter.EC725.Cougar.B

uatan.PT.DI (19/10/2017, 13.55 WIB) 

http://nasional.kompas.com/read/2009/03/24/2047252/ptdi.tak.lagi.produksi.helikopter.nbo-105
https://www.militaryfactory.com/aircraft/%20detail.asp?aircraft_id=1020
https://www.militaryfactory.com/aircraft/%20detail.asp?aircraft_id=1020
http://regional.kompas.com/read/2015/12/04/14352171/Ini.Kelebihan.Helikopter.EC725.Cougar.Buatan.PT.DI
http://regional.kompas.com/read/2015/12/04/14352171/Ini.Kelebihan.Helikopter.EC725.Cougar.Buatan.PT.DI
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Helikopter milik perusahaan BELL HELICOPTER asal Texas, 

Amerika Serikat ini merupakan pengembangan dari generasi 

sebelumnya, Bell 212. Sementara untuk perakitan dari PT.DI diberi 

nama NBell 412. Helikopter ini termasuk kedalam medium-class 

dengan daya angkut 13 penumpang dan 2 pilot. Fungsi utamanya adalah 

untuk keperluan transportasi militer dan evakuasi suatu bencana. 

Kemampuan jelajah sekitar 130 knots dengan jarak tempuh 402nm.
71

 

Pengguna utama NBell 412 EP buatan Indonesia difokuskan kepada 

konsumen dalam negeri yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut 

dan Badan SAR Nasional. Dalam satu tahun, helikopter ini berhasil 

dirakit sekitar 4 hingga 6 unit. Harga 1 unit NBell 412 EP sekitar 

US$11,5 juta.
72

 

4. NAS332 Super Puma 

Helikopter dengan nama resmi EUROCOPTER AS332 SUPER 

PUMA (berganti nama menjadi Airbus Helicopters H215) ini berasal 

dari perusahaan negara Prancis dan dibawah lisensi PT. DI menjadi 

NAS332 Super Puma. Helikopter ini memiliki berat kosong 4.627 kg 

dan mampu terbang dengan berat maksimal 8.600 kg. Jumlah 

penumpang yang dapat diangkut berkisar antara 18 – 24 orang dengan 

                                                             
71 Ardan Adhi Chandra, Mengintip Kecanggihan Helikopter BELL 412EP, diakses dari 

https://finance.detik.com/industri/3551378/mengintip-kecanggihan-helikopter-bell-412ep 

(19/10/2017, 16.26 WIB) 

72Hendra Gunawan, Dirgantara Indonesia Garap 10 Unit Helikopter Bell-412 EP, diakses 

dari http://nasional.kontan.co.id/news/dirgantara-indonesia-garap-10-unit-helikopter-bell-412-ep 

(19/10/2017, 16.28 WIB) 

https://finance.detik.com/industri/3551378/mengintip-kecanggihan-helikopter-bell-412ep
http://nasional.kontan.co.id/news/dirgantara-indonesia-garap-10-unit-helikopter-bell-412-ep
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kecepatan jelajah hingga 278 km per jam.
73

 NAS332 juga mempunyai 

lapisan anti-peluru di seluruh badan sehingga aman dari ancaman 

tembakan. Ketika terjadi kegagalan atau kerusakan mesin, sistem 

autopilot secara otomatis akan aktif untuk menstabilkan kondisi 

helikopter. Pesaing utamanya adalah AgustaWestland AW101 asal 

Italia/Inggris. Harga perunit NAS332 adalah US$35 Juta, sedangkan 

pesaingnya yaitu AW101 berharga US$55 Juta.
74

 

5. AS550 Fennec 

Airbus Helicopters (sebelumnya bernama EUROCOPTER) 

AS550 Fennec memiliki berat kosong 1,2 ton dan mampu menampung 

lebih senjata perang. Fungsi utama AS550 adalah untuk melakukan 

perang di udara, misi anti-tank, transportasi bagi pasukan tentara, 

keperluan logistik dan ambulan udara. Keistimewaan Heli berbentuk 

small-body ini terletak pada desain fuselage dan airframe yang terbuat 

dari bahan fiberglass, rotor berbahan dasar starflex dan blade rotor 

terbalut bahan komposit yang kuat sehingga dapat mengurangi 

kebisingan mesin saat melakukan penerbangan. Ruang kokpit telah 

dilengkapi single control system dan alat penglihatan malam saat 

kondisi gelap. Perangkat navigasi di ruang kokpit memiliki GPS, VHF 

Omni directional radio ranger dan instrument landing system. Pada 

                                                             
73 Rohimat Nurbaya, Kecanggihan NAS 332 Super Puma PT DI, Saingan Heli Anyar 

Jokowi, diakses darihttps://www.money.id/news/kecanggihan-nas-332-super-puma-saingan-heli-

blusukan-jokowi-151124v.html(19/10/2017, 17.18 WIB) 

74
 Handri Handriansyah,Pesawat Super Puma Mark II Lebih Unggul dari Agusta 

Westland, diakses dari http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/11/25/351276/ 
pesawat-super-puma-mark-ii-lebih-unggul-dari-agusta-westland (19/10/2017, 17.22 WIB) 

https://www.money.id/news/kecanggihan-nas-332-super-puma-saingan-heli-blusukan-jokowi-151124v.html
https://www.money.id/news/kecanggihan-nas-332-super-puma-saingan-heli-blusukan-jokowi-151124v.html
http://www.pikiran-rakyat.com/sender/handri-handriansyah
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/11/25/351276/%20pesawat-super-puma-mark-ii-lebih-unggul-dari-agusta-westland
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/11/25/351276/%20pesawat-super-puma-mark-ii-lebih-unggul-dari-agusta-westland
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mode pencarian target, sistem perangkat dilengkapi alat pengintai 

inframerah, kamera pengintai versi modern dan radar pengingat EWR-

99. Pada tahun 2014, Angkatan Laut Malaysia menurunkan AS550 

yang telah dipasangi radar intai maritime untuk melakukan pencarian 

pesawat Boeing 777-200 milik Malaysia Airlines MH370 yang hilang 

kontak di perairan Laut Cina Selatan.
75

 Untuk pengguna dalam negeri, 

Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad) TNI AD merupakan 

satu-satunya operator AS550 yang dirakit di Bandung, Jawa Barat, 

Indonesia dengan jumlah  pesanan 12 Unit.
76

 

6. AS565 Panther 

Airbus Helicopters (sebelumnya bernama EUROCOPTER) 

AS565 Panther merupakan versi militer dari AS365 Dauphin. 

Kemampuan jelajah hingga 761 km dengan kecepatan 150 knots atau 

278 km per jam. Mesin terbaru yang digunakan jenis Turbomeca Arriel 

2N Turboshaft.
77

 Salah satu varian andalan PT. DI dalam merakit 

AS565 ini adalah tipe Heli pemburu/anti kapal selam. Pada tahap 

pertama, pihak Airbus mengirimkan heli versi standar ke Bandung. 

Tahap kedua, PT. DI merakit dan menambahkan sendiri sistem 

                                                             
75 Indomiliter, Eurocopter AS 550 Fennec: Generasi Anyar Helikopter Serbu Ringan TNI 

AD, diakses dari http://www.indomiliter.com/eurocopter-as-550-fennec-generasi-anyar-helikopter-

serbu-ringan-tni-ad/ (20/10/2017, 15.47 WIB) 

76 Indomiliter, Puspenerbad TNI AD Terima Unit Pertama Helikopter Serbu AS550 Fennec, 

diakses darihttp://www.indomiliter.com/puspenerbad-tni-ad-terima-unit-pertama-helikopter-serbu-

as550-fennec/(20/10/2017, 15.50 WIB) 
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persenjataan, desain untuk sonar dan torpedo sebagai kelengkapan. 

Selanjutnya, tim mekanik perusahaan melaksanakan uji analisa, 

termasuk instalasi dan integrasi lalu uji coba kelayakan sistem pada saat 

penerbangan pertama. Operator untuk varian ini di Indonesia adalah 

TNI Angkatan Laut dengan jumlah pesanan 11 unit. Selain TNI AL, 

Basarnas juga menggunakan helikopter ini dengan nama varian AS365 

N3+ Dauphin.
78

 

2.4.3 Komponen Pesawat atau Helikopter 

PT. DI juga mampu membuat Struktur dari bagian pesawat Pabrik luar 

negeri sebagai pemasok, diantaranya Komponen sayap Airbus A380 dan A320 

Family, Komponen lapisan sayap Airbus A350 XWB, Komponen badan pesawat 

Airbus A330, Airbus A340, Boeing 737 NextGen, Boeing 757, Boeing 767 dan 

Fokker 100, Komponen sebagian badan helikopter Eurocopter Super Puma MK II, 

Pembagian produksi CN235 dan Winglet untuk Pesawat Boeing 747-400.
79

 

Perusahaan PT. DI berusaha menghasilkan produk barang dan jasa di 

setiap tahunnya. Dari semua jenis-jenis pesawat dan helikopter yang diproduksi 

merupakan bagian dari kerjasama Joint-venture dengan beberapa pabrik pesawat 

asing. Seperti CN235 adalah hasil kolaborasi dengan CASA Spanyol dan 

komponen pada tipe pesawat Airbus A320 merupakan produk dari pabrik prancis. 

Walaupun semua produk merupakan bagian dari program Joint-venture, namun 
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PT. DI memiliki hak penuh dalam merancang produknya. Contoh kode “N” pada 

setiap penamaan pesawat merupakan 100% buatan PT. DI, seperti NC212, CN235 

dan CN295. Kode “N” sendiri merupakan istilah dari Nusantara. 

2.5 Pengembangan Pesawat-pesawat Baru oleh PT. DI Pasca Revitalisasi 

dan Restrukturisasi 

Setelah perusahaan berhasil melaksanakan program Revitalisasi & 

Restrukturisasi pada tahun 2010, PT. DI mulai mencoba peruntungannya dengan 

merilis jenis pesawat-pesawat baru generasi masa depan hasil ciptaan sendiri 

maupun kerjasama dengan perusahaan asing.  Jika perusahaan tetap memproduksi 

jenis pesawat lamanya seperti CN212, CN235 dan CN295, dipercaya tidak akan 

ada peningkatan jumlah peminatnya. Maka dari itu, PT. DI (bersama LAPAN) 

mulai berinovasi dengan menciptakan jenis pesawat generasi terbaru yang 

memiliki kemampuan lebih baik dibanding pesawat-pesawat produksi 

sebelumnya. Selain itu, PT. DI juga mulai memproduksi kembali pesawat tipe 

sipil yang sebelumnya perusahaan dikenal secara keseluruhan dengan produksi 

pesawat angkut militer. Berikut pesawat-pesawat masa depan pasca Revitalisasi & 

Restrukturisasi, diantaranya 

1. N219 

Pesawat berukuran kecil ini ditenagai mesin baling-baling dengan 

kapasitas 19 penumpang. Tipe ini merupakan pesawat komersial 

pertama khusus daerah perintis buatan Indonesia. Program konsep 

N219 telah dikerjakan pada tahun 2006 dan selesai dibangun tahun 

2016 sebagai Prototype. Kelebihan pesawat ini adalah ruang kabin yang 
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lebih besar berkisar 170 cm, mampu mendarat di landasan pendek 

sekitar 500 meter dan terbang dengan kecepatan maksimum 388,9 

km/jam. Pesawat N219 merupakan saingan baru de Havilland Canada 

DHC-6 Twin Otter buatan negara Kanada, Cessna 208 Grand Caravan 

dari Amerika Serikat dan Dornier Do-228 dari Jerman.
80

Penerbangan 

perdana dari prototipe pertama N219 berhasil dilaksanakan pada 

tanggal 16 Agustus 2017, tepat sehari sebelum hari kemerdekaan 

Indonesia ke 72 tahun. Uji coba terbang dilakukan di Bandara 

Internasional Husein Sastranegara, Bandung yang disaksikan langsung 

oleh seluruh karyawan PT. DI, LAPAN dan Kementrian Perhubungan. 

Pesawat N219 dengan registrasi PK-XDT tersebut berhasil mengudara 

selama 20 menit.
81

 Kehadiran pesawat N219 dimaknai sebagai 

bangkitnya Industri dirgantara nasional melalui produk asli dalam 

negeri karya putra-putri bangsa Indonesia pasca penerbangan perdana 

N250 pada tahun 1995 yang berujung pada kebangkrutan perusahaan. 

2. N245 

Pesawat generasi lanjutan dari CN235 ini berkapasitas 54 

penumpang. Pesawat ini merupakan kolaborasi rancangan antara PT 

Dirgantara Indonesia dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa 

Nasional (LAPAN). Biaya produksi yang dikeluarkan mencapai US$ 

190 juta atau Rp 2,47 triliun. Perbedaan antara N245 dengan CN235 
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adalah rancangan terbaru pada bentuk ekor bertipe T dan ditiadakannya 

pintu kargo belakang pesawat. Dimensi dari N245 adalah panjang 22,65 

meter, tinggi 7,4 meter dan rentang sayap 25,8 meter. Pesawat 

dilengkapi dengan mesin jenis Pratt & Whitney (PWC) PW127Z. 

Program rancangan N245 masuk kedalam Proyek Strategis Nasional di 

tahun 2017.
82

 

3. N270 

Pesawat ini merupakan versi perpanjangan dari N245 dengan 

daya angkut 70 hingga 90 penumpang. Pengembangan mulai dilakukan 

pada tahun 2019 hingga 2024.
83

 

4. N2140 

N2140 disebut-sebut sebagai Pesawat komersial baling-baling 

terbesar di dunia, dengan kapasitas hingga 144 penumpang. Ide 

pembuatan pesawat ini dirancang oleh LAPAN (Lembaga Penerbangan 

dan Antariksa Nasional). Inspirasi pembuatan pesawat N2140 berasal 

dari pesawat militer buatan Airbus yaitu A400M, yang merupakan 

pesawat berbadan lebar khusus militer dan kargo. N2140 direncanakan 

memakai mesin terbaru setelah generasi turboprop yaitu 

EuroProp.Walaupun bermesin baling-baling, kemampuan pesawat ini 

dapat disamakan dengan pesawat bermesin Jet sekelas Boeing 737 dan 

Airbus A320. Selain itu, konsumsi bahan bakar lebih hemat 20-25% 
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dibanding pesawat Jet. Program pembuatan pesawat N2140 hingga 

proses sertifikasi membutuhkan dana sebesar Rp 1 triliun dari 

pemerintah. Sesuai target, perusahaan ingin pesawat ini selesai pada 

tahun 2030.
84

 

5. Korea Aerospace Industries KF-X & Indonesian Aerospace IF-X 

KF-X / IF-X adalah jenis pesawat tempur masa depan dengan 

teknologi generasi 4.5 yang dikembangkan oleh KAI dari Korea Selatan 

dan PT. DI dari Indonesia. Pesawat kategori multirole fighter ini 

diperuntukkan untuk pengguna utamanya yaitu pasukan udara Korea 

Selatan dan TNI AU. Program ini melibatkan APBN tiap negara dengan 

total investasi mencapai US$ 8 miliar. Pesaing utama KF-X / IF-X 

adalah jet tempur Lockheed Martin F-22 Raptor dan Lockheed Martin 

F-35 Lightning II buatan Amerika Serikat. Target perusahaan adalah 

pengerjaan prototype unit pertama diselesaikan pada tahun 2019 dan 

mulai tahap produksi di tahun 2020. Sesuai perjanjian yang telah dibuat, 

Indonesia akan memiliki 50 unit sedangkan Korea Selatan akan 

memiliki 150 unit dari total produksi 200 pesawat KF-X/IF-X. Hal ini 

dikarenakan Indonesia hanya mendapatkan porsi sebesar 20% dalam 

pengembangan jet tempur ini. Proyek jangka panjang ini akan 

berlangsung hingga tahun 2035 – 2040.
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