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Salam

Salam Redaksi

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Puji syukur Alhamdulillah kita ucapkan
kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat
rahmat, tauﬁk, dan hidayah-Nya sehingga
majalah AeroXpresi edisi ketiga dapat terbit.
Majalah AeroXpresi ini dapat terbit karena
bantuan dari semua pihak yang telah
bekerjasama dari awal sampai akhir.
Edisi ketiga kali ini AeroXpresi akan
memaparkan perkembangan dunia
penerbangan khususnya yang berada dalam
lingkup kampus STTA Yogyakarta, sehingga
dapat menambah wawasan seputaran info dan
perkembangan dunia penerbangan bagi
pembaca.
Dalam edisi kali ini majalah AeroXpresi
akan mengulas berbagai kegiatan seperti Studi
Ekskursi, Video conference with USTH dan
ENAC, dan juga peresmian POLTEKKES TNI
AU Adisutjipto. Tidak hanya itu, majalah
AeroXpresi juga akan membahas isu dan

perkembanagan seputar dunia penerbangan
di Indonesia seperti perkembangan di
Sriwijaya Maintenance Facility dan juga
progres pembangunan New Yogyakarta
International Airport. Selain itu juga ada
hiburan Teka Teki Mahasiswa, Proﬁl UKM,
Motivasi, Cerpen serta Tips yang dapat
menambah pengetahuan seputar dunia
penerbangan.
Kami segenap pengurus majalah
AeroXpresi mohon maaf apabila ada
kesalahan dalam penulisan nama atau tulisan
yang kurang berkenan di hati, karena
kesalahan itu datangnya dari kami dan
kebenaran hanya milik Tuhan. Untuk itu kami
meminta kritik dan saran agar majalah
AeroXpresi ini dapat lebih baik kedepannya.
Sekian salam pembuka dari majalah
AeroXpresi, semoga pembaca dapat
mengambil manfaat dan ilmu pengetahuan
dari majalah AeroXpresi ini.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
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Nama
NIP
Jabatan

: Capt. Ir. Indro Lukito, S. T., M. Eng.
: 011801166
: Dosen STTA
AeroXpresi bagus !! muatan redaksinya informatif dan cukup
menarik, perkara untuk berkreasi cerita dan pengetahuan jadikan ini
sebagai wadah komunikasi antar sesama mahasiswa, dosen dan civitas
akademika lainnya. Perbanyak info tentang pengetahuan dan ilmu
penerbangan, kajian jurnal dan tulisan - tulisan yang makin memotivasi
mahasiswa lebih semangat berprestasi, perbanyak juga tulisan yang juga
menayangkan indahnya negeri kita nusantara kerukunan berkarya dan
indahnya budaya negeri dengan nuansa kedirgantaraan.
Karena keluarga besar dirgantara ini juga dari banyak suku bangsa
bahkan dari negara tetangga.
Semoga AeroXpresi menjadi majalah yang lebih informatif
edukatif dan menjadi media pembinaan potensi minat kedirgantaraan
amin.

Celoteh

Nama
: Catur Sudarmadi,S.E
NIP
: 011712165
Jabatan
: Kepala Bagian Humas STTA
Pada prinsipnya saya menyambut baik dan gembira tentang adanya
majalah AeroXpresi di lingkungan Departemen Teknik Dirgantara dan
saya mohon nantinya majalah ini dapat memberikan nuansa
kedirgantaraan kepada mahasiswa dan khalayak umum tentang
keberadaan majalah ini, majalah ini memang kita prioritaskan untuk STTA
namun tidak menutup kemungkinan masyarakat umum juga bisa menulis
di majalah AeroXpresi ini, sekian dan terima kasih.

Nama
Jabatan

: Takdir
: Engineering Lion Air
Majalah AeroXpresi merupakan media yang bagus dan menarik dalam
memberikan informasi kepada mahasiswa Teknik Dirgantara, Civitas Akademika serta
pihak dari luar. Berharap hal-hal yang berisi informasi menarik dan bermanfaat dapat
terus ditingkatkan dan disajikan.
Rekan-rekan alumni yang pernah atau sedang melanjutkan kuliah di dalam dan
luar negeri serta alumni yang sedang bekerja di dunia dirgantara juga sangat baik untuk
dimuat, dapat disajikan dalam bentuk list dan lain sebagainya. Informasi tempat, alamat
email atau media contact lainya, bidang yang sedang digelutinya dan lain sebagainya
terbilang cukup baik dan efektif untuk membatu memberikan motivasi dan membuka
cakrawala berpikir untuk jauh kedepan (Inspirasi tempat on job training/OJT, Tugas akhir,
lapangan pekerjaan dll dapat terbayang) khususnya kepada mahasiswa aktif Teknik
Dirgantara serta bagi para pembaca pada umumnya. dengan demikian secara tidak
langsung silaturahmi juga dapat terjalin dengan baik.
"Buku (Majalah dll) adalah jendela dunia dan membaca adalah kuncinya".
Salam dirgantara..

Nama
NIM
Jabatan

:Gumara Aprivan M. Sitorus
: 16050085
: Presiden BEM STTA Periode 2018/2019
Saya sangat mengapresiasi majalah ini karena majalah ini memberikan
informasi yang sangat banyak mulai dari dunia penerbangan dan pekerjaan lainya serta
mahasiswa mengetahui hal - hal baru dari majalah ini, jadi saya sangat mendukung
majalah AeroXpresi ini dan majalah ini harus tetap di pertahankan,dan saya mohon
majalah ini tidak hanya internal saja,tapi juga global dan saya harap informasi yang
dibuat di majalah ini juga menyajikan hambatan yang sedang di hadapi oleh kampus dan
sebagainya agar kita sebagai mahasiswa dapat mengetahui hal tersebut, sekian dan
terima kasih
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Proﬁl
Proﬁl

1. CV Singkat
Nama : Arief Adi Nugroho (bejo)
Tanggal & Tempat Lahir : 09 Januari 1990 - PurworejoAsal
: Purworejo - Jawa TengahAgama : Islam
Pekerjaan : Karyawan BUMNPerusahaan : PT.
Dirgantara Indonesia (PERSERO); Indonesia Aerospace
Company (IAe).Jabatan : Spv. Coorporate Management
Program N219 Civil AircraftMasa Jabatan : 2 tahun lebih
Masa Kerja : 5 tahunPengalaman Kerja : MRB
Engineering Liaison IAe, Program Management Oﬃcer
N219 Civil Aircraft, Coorporate Mangement program
n219 Civil Aircraft.
2. Sejarah singkat karir
Engineering manufacturing : dari mulai masuk PT.DI
bekerja selama 3 tahun, di MRB Engineering Liaison
EngineerProgram Management Oﬃcer N219 Civil Aircraft
: bekerja selama 1 tahun sebagai Supervisor Product
Realization Detail Part Manufatcturing & Component
Assembly N219 Civil Aircraft.Coorporate Mangement
program n219 Aircraft : berjalan sampai dengan sekarang
sebagai Supervisor Coorporate Mangement program
n219 Civil Aircraft
3. Tips & Trick pencapaian karir
Belajar sungguh-sungguh dalam penguasaan ilmu
pengetahuan dan wawasan.Bekerja keras & Jujur,
RajinJangan malu bertanya apabila tidak menguasai
permasalahanJangan mudah puasPerbanyak jaringan
dalam hubungan baik di area pekerjaanMemperbanyak
jam terbang danjangan banyak mengeluh dengan
kondisiHarus bisa bertahan dalam kondisi apapun
4. Pesan untuk dosen dan Mahasiswa

Dosen :
Berikan wawasan& pengetahuan kepada
mahasiswa untuk pandangan dunia kerja yang nyata,
yang sangat jauh berbeda dengan bangku kuliah,
dimulai dari awal
perkuliahan. Agar mahasiswa mampu menyiapkan
semua nya dari awal langkah apa yang harus dilakukan
setelah kelulusan dibangku kuliah. Serta lebih bijak
menyikapi kenyataan yang akan mereka lalui kedepan
(Tidak Terlalu Idealis).Ciptakan pengajaran /
perkuliahan, untuk mencetak Mahasiswa Entrepreneur
( Pengusaha ), yang mana tidak selalu mengharapkan
kesempatan dan peluang dari dunia kerja. Lebih
menciptakan Inovasi, Peluang, dan Lapangan
Pekerjaan yang jauh lebih bermanfaat besar bagi setiap
lingkungan nya. Serta sanggup memaksimalkan
potensi-potensi yang dimiliki tiap pribadi masingmasing.
Mahasiswa :
Lakukan hubungan baik dengan senior, untuk
mengambil pengalaman dan ilmu yang sudah
didapatkan di dunia kerja, sebagai dasar dalam
melangkah kedepan ( Masa Depan ).Menjadi jiwa-jiwa
yang mampu menciptakan Inovasi-Inovasi baru, yang
dapat bermanfaat bagi diri nya dan lingkungan.Berpikir
sesuatu yang besar serta mengembangkan potensipotensi yang ada, sebagai Entrepreneur ( Pengusaha /
Job Creator).Jangan pernah berﬁkir sangat kecil untuk
menjadi jobseeker ( Pencari Kerja ).Dunia perkuliahan
sangat beda dengan dunia kerja ( Setelah Lulus Kuliah
)Selalu semangat dalam kondisi apapun.Jangan
mudah menyerah & puas, dengan apa yang didapat
sekarang.
Demikian saya sampaikan, atas perhatianya terima
kasih banyak.
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Akademik atau Organisasi?
Bagi mahasiswa Jurusan Teknik Dirgantara
Rezky Eko Bahwono biasa di panggil Bewe,
mahasiswa yang ramah ini adalah mahasiswa
berprestasi STTA angkatan 2015, pria kelahiran
batam mendapat beasiswa mahasiswa berprestasi
untuk beberapa kali dengan hasil pencapaian IPK
3.91 dari semester satu sampai enam. Bewe sendiri
adalah mahasiswa yang aktif dengan organisasi dan
ukm kampus, ia mengakui bukan mahasiswa yang
selalu belajar, dengan ikut ukm dan organisasi di
kampus itu akan membuka pola pikir kita dengan
sudut pandang yang berbeda, diorganisasi kampus ia
juga sebagai Wakil Presiden BEM periode 2017/2018,
dan tahun ini dia terpilih menjadi Ketua Senat
Mahasiswa untuk periode 2018/2019, hebat bukan?
dia bisa membagi waktu antara organisasi dan
belajar.
Bewe sendiri adalah mahasiswa yang yang
menyukai analisis dan perhitungan, dia memutuskan
ambil konsentrasi mata kuliah dengan 2 konsentrasi
sekaligus dari 3 konsentrasi yang tersedia
Departemen Teknik Dirgantara STTA yaitu
perancangan pesawat terbang dan perawatan
pesawat terbang. Maupun yang tidak dia ambil
konsentrasi Operasi Penerbangan, saat ini dia tengah
disibukkan dengan skripsi dengan judul “Analisis
kecepatan ﬂutter pada wing dengan variasi terhadap
sudut swept dan aspect ratio menggunakan software
MSC Patran/Nastran”, kemarin dia menjalani kerja
praktik di PT. Dirgantara Indonesia. Konsentrasi
perancangan sendiri adalah mata kuliah dengan
penuh perhitungan dan analisis disamping itu juga
mahasiswa dituntut untuk melek teknologi dengan
menggunakan software design aircraft seperti CATIA

Sampai sekarang Bewe sendiri menjadi
mahasiswa humble dengan teman teman
seangkatannya atau kakak tingkatnya, dia sendiri
tidak pelit ilmu tak jarang dia membuka kelas les
untuk teman seangkatannya dengan meminjam
ruangan kelas selepas habis kelas diwaktu malam
hari atau ia sering didatangi teman - temannya dikost
untuk belajar bareng, kerjakan tugas, dll.
K a m p u s S e k o l a h Ti n g g i Te k n o l o g i
Adisutjipto sendiri telah memfasilitasi mahasiswanya
dengan dosen yang kompeten di bidangnya masing
masing, yang pertama bapak Ir. Djarot Wahju
Santoso, M. T. Bagi Bewe Pak Djarot adalah dosen
yang banyak mempengaruhi cara berpikirnya dan
memberikan dia motivasi yang baik dengan
menjadikan semangat untuk belajar dan yang kedua
adalah Bapak M.R.E. Nasution, S.T., M.T., Ph.D.
dengan gaya mengajar cara idealis menurut Bewe itu
membentuk karakter yang dia punya sekarang.
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Peresmian Poltekes
TNI-AU Adisutjipto

Dari Engine Hingga
Perawatan Museum
Dirgantara Mandala

Progres NYIA dan
Bandara Adisutjipto

Progres PT.RAI
dan Development
R80
Ada Apa?
Dirut SMF datang ke
STTA

PK-JOG
Dari Mata Kamera
Turun ke Hati
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Politeknik Kesehatan Adisutjipto Yogyakarta
telah dibuka dan diresmikan Oleh Kepala Staf TNI
Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S. E., M. M.
pada Senin, 27 Agustus 2018 bertepat dihalaman
kampus Politeknik Kesehatan TNI Angkatan Udara
Adisutjipto Yogyakarta dengan penandatanganan batu
prasasti dan pemotongan pita. Beliau juga
menyampaikan bahwa “berdirinya kampus poltekkes ini
secara tidak langsung telah meningkatkan kredibilitas
TNI Angkatan udara dalam upaya meningkatkan sumber
daya manusia bangsa Indonesia, khususnya di bidang
kesehatan melalui jalur pendidikan.”

Peresmian Politeknik Kesehatan TNI-AU oleh Kepala
Staf TNI-AU, Marsekal TNI Yuyu Sutisna S.E.,M.M.

Dari hal tersebut dapat diimplementasikan
bahwa tekat dari TNI Angkatan Udara dalam
mewujudkan UUD 1945 dalam hal mencerdaskan
kehidupan bangsa telah dilakukan, beliau juga
berharap “Supaya POLTEKKES TNI AU Adisutjipto
mampu menjawab animo masyarakat tersebut
dengan melakukan penataan dan pengelolaan sistem
pendidikan secara propesional dan
komprehensif.”Latar belakang dari pendirian
POLTEKKES TNI AU Adisutjipto, awal mulanya ingin
mendirikan sekolah kedokteran bertempat di RSPAU
dr. S. Hardjolukito, namun terkendala bahwa Rumah
Sakit Hardjolukito backgroundnya bukan merupakan
Rumah Sakit pendidikan dari hal tersebut maka
dibangun POLTEKKES TNI AU ADISUTJIPTO, selain
permasalahan diatas terdapat permasalahan yang
paling mendasar yaitu masih kurangnya tenaga
kesehatan atau medis dalam lingkungan RS TNI AU
yang tersebar diseluruh Indonesia khusunya dibidang
Radiologi, Farmasi, dan Gizi serta dibidang lainya
yang masih terkendala moratorium. Menurut wakil
direktur Poltekkes TNI AU Adisutjipto yang
menuturkan bahwa “pada saat ini kami berfokus pada
akreditasi kampus dengan mempersiapkan
semaksimal mungkin dari segi management, tenaga
pengajar, dan juga SOPnya agar dalam 2 tahun ini
kami dapat mencapai akreditasi Intansi B.” akreditasi
suatu perguruan tinggi/intansi sangat penting karena
menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam memilih
kualitas perguruan tinggi/intansi dikarenakan zaman
sekarang banyak perguruan tinggi yang bisa dibilang
menipu dan tidak terdaftar sebagai perguruan
tinggi/intansi pendidikan nasional, masyarakat
modern sekarang mulai pintar dan cerdas dalam
memilih perguruan tinggi/intansi pendidikan yang
berkualitas untuk peserta didiknya.
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Museum Dirgantara Mandala
merupakan museum pusat TNI AU yang
terletak di kompleks Pangkalan Udara
Adisutjipto Yogyakarta. Museum ini
didirikan dengan visi sebagai pewarisan
pejuangan TNI AU kepada generasi
muda. Sebelum berada di Yogykarta
museum mandala dirgantara berada di
Jakarta. Tujuan utama pemindahan
museum adalah sebagai edukasi
kepada masyarakat luas, selain itu
pemilihan tempat pemindahan yang
cukup luas juga dipertimbangkan agar
dapat menampung koleksi lebih banyak.
Kawasan museum Dirgantara Mandala
ini memiliki luas kurang lebih sekitar 16
Hektare.
Pada bulan April 2018
diresmikan tambahan koleksi pesawat
pada museum Dirgantara Mandala,
yang sekarang total jumlahnya menjadi
56 pesawat dari sebelumnya hanya 47
pesawat. Melihat tambahan koleksi
tersebut pihak Kadis Aero memiliki
inisiatif untuk membangun museum
engine. Tempat museum engine yang
sekarang digunakan sebelumnya
dipakai oleh SMK Penerbangan untuk
praktek.Setelah tidak lagi digunakan
maka dimanfaatkan untuk

penempatan koleksi engine yang
sekarang disebut sebagai museum
engine. Tujuan pembuatan museum
engine sendiri sebagai edukasi kepada
masyarakat agar mengetahui lebih
dalam seluk beluk pesawat bukan hanya
bagian luarnya namun juga pada engine
pesawat yang merupakan bagian
penting lainnya dalam pesawat terbang.
Beberapa waktu museum engine
nampak terlihat tertutup, namun hal itu
bukan berarti museum tidak dibuka
untuk umum. Seperti saran dari pak
Kuworoseto apabila pintu museum
dalam posisi terkunci atau tertutup bisa
ditanyakan kepada petugas, maka
petugas akan segera membukakan
pintunya. Penutupan pintu museum
bukan tanpa tujuan, karena ruangan
museum ber-AC maka diusahakan
ruangan dalam keadaan tertutup untuk
menjaga udara dalam ruangan tidak
bercampur dengan udara luar yang
dikhawatirkan dapat merusak engine.
Dalam perawatannya museum engine
masih menjadi satu dengan museum
dirgantara mandala meskipun dalam
penamaanya menggunakan kata
museum bukan ruangan.

Koleksi dalam museum sendiri tidak
dapat dibiarkan begitu saja perlu
perawatan lebih agar koleksi tetap
terjaga dan aman. Perawatan dilakukan
oleh bagian seksi konservasi dan
seluruh anggota museum.
Beberapa perawatan yang dilakukan
adalah sebagai berikut:
1.
Perawatan Rutin:
Dilakukan setiap hari oleh semua
anggota museum. Dengan pembagian
tugas sesuai masing-masing.
2.
Perawatan Berkala:
Perawatan dilakukan menjelang event
tertentu, pada perawatan ini dilakukan
dengan lebih mendalam dibandingkan
sewaktu perawatan rutin.
3.
Perawatan Insidentil:
Perawatan ini dilakukan ketika terjadi
sesuatu kerusakan pada koleksi
museum, perawatan ini dilakukan
sepenuhnya oleh pihak konservasi
museum. Koleksi yang mengalami
kerusakan harus diperbaiki dan
dikembalikan seperti semula, apabila
tidak bisa dilakukan perbaikan maka
dilakukan penggantian barang.
Penggantian barang –barang museum
memiliki prosedur khusus, agar tidak
terjadi perubahan yang signiﬁkan.
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Museum Engine
Koleksi terbaru: pesawat Hercules
R.Ahmad Manullah

Halaman Depan
Museum Engine
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Progres NYIA dan
Bandara Adisutjipto yang Akan Datang

Seperti yang kita ketahui saat ini sedang
berlangsung pembangunan mega proyek New
Yogyakarta International Airport (NYIA) yang berada di
Kulon Progo. Sebagai civitas akademika Teknik
Dirgantara tentu kita harus tahu mengapa Yogyakarta
membutuhkan bandara baru dan apa yang menjadi
landasan pembangunan NYIA ini. Saat ditemui oleh tim
redaksi AeroXpresi, General Manager PT Angkasa Pura I
(Persero) Bandara Internasional Adisutjipto, Bapak Kol.
Pnb. Agus Pandu Purnama mengungkapkan bahwa
sejak tahun 2012, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
membutuhkan bandara baru karena Bandara
Internasional Adisutjipto kelebihan kapasitas. Bandara
yang sebenarnya hanya bisa menampung 1,6 juta
penumpang pertahun, sejak beberapa tahun ke
belakang sudah kelebihan kapasitas. Tahun 2017
jumlahnya sudah lebih dari 7,8 juta penumpang.
Namun, dalam perkembangannya, barulah di
tahun 2017, pihak PT Angkasa Pura I mulai
merealisasikan adanya pembangunan bandara baru,
New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon
Progo. Kelebihan kapasitas tersebut membuat
kepadatan penumpang di bandara Adisutjipto tak
terelakkan dan ruang untuk penumpang pun tidak sesuai
dengan standar Kementerian Perhubungan.
Meskipun Jauh dari pusat kota Yogyakarta,
pemilihan lokasi pembangunan bandara ini sudah
melalui studi yang dilakukan oleh angkasa pura 1. “Telah
dilakukan studi lokasi calon bandara pada 7 wilayah di
Yogyakarta yaitu, pengembangan Bandara Internasional
Adisutjipto, Selomartani, Gading, Gadingharjo, Bugel,
Temon dan Bulak Kayangan. Dari ketujuh lokasi tersebut
terdapat 2 lokasi yang paling mendekati kriteria
pembangunan bandara yaitu Gadingharjo dan Temon.
Berdasarkan beberapa kategori studi seperti geometri,
topograﬁ, obstacle possibilities, area pemukiman,
catchment area dan posibilitas pengembangan wilayah,
kecamatan Temon memiliki nilai paling tinggi untuk dapat
mengembangkan bandara, yaitu 81%” ungkap Bapak
Kol. Pnb. Agus Pandu Purnama saat AeroXpresi Visit di
Kantor AP 1 Bandara Adisutjipto, Selasa (7/8).
Pembangunan New Yogyakarta Internatinal
Airport (NYIA)

Kulon Progo dilakukan dalam dua tahap. Tahap
pertama pembangunan bandara (2019- 2031) untuk
kapasitas 14 juta penumpang pertahun dengan
panjang landasan 3.250 meter dengan lebar 45 meter.
Adapun luas terminal 142.150 meter persegi dengan
23 parking stand.
Tahap kedua pembangunan bandara (20312041) untuk kapasitas 20 juta penumpang pertahun
dengan panjang landasan yang lebih panjang menjadi
3.600 meter dan lebar menjadi 60 meter. Terminal
bandara diperluas menjadi 194.428 meter persegi
dengan 31 parking stand.
.
Tahap kedua pembangunan bandara (20312041) untuk kapasitas 20 juta penumpang pertahun
dengan panjang landasan yang lebih panjang menjadi
3.600 meter dan lebar menjadi 60 meter. Terminal
bandara diperluas menjadi 194.428 meter persegi
dengan 31 parking stand.
Sesuai peraturan Presiden RI No. 98 Tahun
2017 Bandara NYIA ditargetkan minimal dapat
melakukan operasional pada bulan April Tahun 2019
dan akan sepenuhnya dikelola oleh Angkasa Pura 1,
dengan demikian Bapak Kol. Pnb. Agus Pandu
Purnama menghimbau bahwa nantinya akan
dilakukan recruitment pegawai dengan sifat terpusat
melalui website resmi Angkasa Pura 1 yakni
www.ap1.co.id “Hal ini menjadi peluang kerja bagi
masyarakat sekitar dan juga civitas akademika seperti
Sekolah Teknologi Adisutjipto untuk bergabung
bersama kami” ujar Kol. Pnb. Agus Pandu Purnama.
Sebagai penutup dalam sesi wawancara
bersama tim redaksi AeroXpresi Bapak Kol. Pnb. Agus
Pandu Purnama menambahkan bahwa, pada saat
NYIA beroperasi, Bandara International Adisutjipto
akan tetap dioperasikan dengan maximum capacity
yaitu 1,6 juta penumpang pertahun. Kemudian untuk
mempermudah akses dari bandara NYIA ke kota
Yogykarta, pihak Angkasa Pura 1 sudah
merencanakan pembangunan kereta bandara dan
bekerja sama dengan pihak perhubungan untuk
menyiapkan angkutan transportasi lainnya

Narasumber : Dirut Angkasa Pura 1 Yogyakarta
Kol. Pnb (Purn). Agus Pandu Purnama (kiri)
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Masterplan New Yogyakarta International Airport

Apron

Kedatangan

Interior Terminal
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Progres PT RAI
dan Development R 80
PT Regio Aviasi Indonesia atau yang biasa
disebut PT.RAI merupakan sebuah industri yang
bergerak
di
bidang
penerbangan
khususnya pembuatan pesawat terbang.
PT RAI sendiri sedang dalam proses
pesawat yang dinamai dengan R 80. Pesawat
R 80 merupakan pesawat bermesin turboprop
yang memiliki kapasitas 80 sampai dengan
90 penumpang. Rencananya tahun
2023 testﬂight pesawat R 80
akan selesai. Dalam
pembuatan pesawat R 80
PT RAI bekerjasama
dengan beberapa
peruasahaan salah satunya
PT. Dirgantara Indonesia. PT. Dirgantara Indonesia
mendapat bagian dalam pengerjaan Aerostructure
sedangkan PT RAI sendiri sebagai pendesain
pesawat.
PT RAI sendiri berkomitmen membangun
semuanya sendiri dengan mengintegrasikan hasil
rancangannya sesuai dari tugas-tugas yang
dilakukan perancang. PT RAI sendiri sekarang ini
belum memiliki hanggar pribadi, rencanannya pada
tahun 2025 hanggar akan mulai dibuat.
PT RAI merupakan perusahaan swasta yang
memiliki tujuan untuk mengembangkan potensipotensi dalam bidang aviasi/penerbangan. Dengan
Industri penerbangan sebagai industri strategis
yang perkembangannya sangat cepat karena tidak
bersaing dengan jenis transportasi lain.
Pendanaan R 80 sedang berjalan, karena
merupakan perusahaan swasta PT RAI perlu
mengumpulkan dana secara pribadi agar nantinya
proyek dapat berjalan sesuai rencana. Menanggapi
hal ini Pak Agung sendiri mengatakan “ PT RAI tidak
bisa menargetkan rampungnya pembuatan R 80
karena masih terkendala biaya”
R 80 melakukan sertiﬁkasi dengan pihak
EASA. EASA merupakan singkatan dari European
Aviation Safety Agency. EASA sendiri dipilih dengan
pertimbangan lebih mudah untuk melakukan
sertiﬁkasi dibandingan dengan Federal Aviation
Administration (FAA) karena EASA terdiri dari
kerjasama antara banyak negara yang memiliki
kepentingan yang berbeda pula.
Sekarang PT RAI telah memiliki total 50
orang pekerja dengan rata-rata pekerja adalah
seorang dengan pegalaman bekerja lebih dari 5
tahun. Untuk kedepannya PT RAI akan menerima
pekerja dari fresh graduate maupun dengan
pengalaman 1-2 tahun bekerja.
Narasumber: Bp. Agung Nugroho (Presiden Direktur
PT.RAI)
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Bp. Agung Nugroho (Presiden Direktur PT.RAI) (kiri)

AeroXpresi-12

Liputan
ProﬁlUtama

Ada Apa?
Dirut SMF KE STTA
Kamis 23 Mei 2018 kampus kita tercinta STTA
Yogyakarta kedatangan tamu. Mungkin dari beberapa
teman-teman sekalian sudah tau kan siapa tamunya,
yang menjadi pembicara utama di acara Kuliah Umum
D3 Aeronautika yaitu Bapak Richard Budihardianto
selaku Direktur Utama Sriwijaya Maintenance Facility
atau yang lebih dikenal dengan sebutan SMF. Nah, pada
kali ini Dewan Redaksi Majalah AeroXpresi mempunyai
kesempatan untuk mewawancarai beliau.
SMF akan membangun MRO (Maintenance
Reparation Overhaul) di Bintan, Kepulauan Riau
mungkin bagi teman-teman sudah banyak membaca
berita tersebut di media-media baik di media cetak
maupun elektronik. Pembangunan ini akan dilakukan
pada pertengahan tahun 2019 yang disesuaikan dengan
penyelesaian Bandara Bintan yang sedang dalam
proses pembangunan. Bintan menjadi lokasi investasi
yang efektif karena dekat dengan Singapura sebagai
pusat industri jasa angkutan udara di Asia Tenggara.
Pembangunan MRO setidaknya membutuhkan
waktu kurang lebih 1 (satu) tahun, adapun fasilitas MRO
yang dibangun berupa 2 (dua) line station yang mampu
menampung pengerjaan untuk 3 (tiga) unit pesawat
berbadan lebar (wide body) atau setara dengan 6 unit
pesawat berbadan sempit (narrow body).
Terkait dengan pembangunan MRO di Bintan,
Pak Richard mengatakan bahwa STTA memiliki peluang
yang besar untuk dapat masuk ke jenjang kariernya,
apalagi dengan lulusan STTA yang memiliki ilmu teknik
tentang penerbangan. Menurutnya, bukan hanya teknisi
yang dibutuhkan namun banyak peluang bagi SDM yang
akan mengisi karier disana dan fresh graduate juga
diterima secara baik di SMF ketika SMF tersebut sudah
selesai proyeknya.
SMF adalah salah satu Maintenance Facility
yang ada di Indonesia setelah GMF (Garuda
Maintenance Facility) dan Batam Aero Technic yang
telebih dahulu didirikan. Namun hal ini tidak
menjadikannya sebagai pesaing MRO di Indonesia,
justru saling membutuhkan MRO dikarenakan pasar
terlalu besar dan yang mengerjakannya kurang,
sehingga yang dibutuhkan justru secara Nasional yaitu
mengecilkan angka perawatan pesawat terbang ke luar
negeri. Dan GMF harus dapat membina SMF agar SMF
dapat menjadi MRO yang besar. Strategi kita yaitu
meminimalkan pengeluaran 500 juta dollar yang keluar
negeri setiap bulan, sehingga kita memilih tempat yang
strategis yaitu di Bintan dekat dengan Singapura.
Orang-orang muda di Singapura kurang
berminat untuk menjadi teknisi, dan Singapura sering
memanggil teknisi Indonesia untuk ke Singapura,
menyebabkan pemasukan bagi Singapura. Dan ini
menjadi salah satu ketertarikan Maintenance Facility di
Indonesia agar dapat menjadi pemasukan bagi Negara
Indonesia.

SMF dengan MMF (Merpati Maintenance
Facility) saling membutuhkan, walaupun MMF lebih
unggul di Turboprop Engine dan Sriwijaya lebih unggul di
Turbofan Engine hal ini tidak menjadi kendala. Di satu
sisi, MMF membutuhkan kerja, karena pekerja memiliki
basic license dan harus dipakai dan di upgrade
sedangkan SMF membutuhkan hanggar karena belum
memiliki hangar, sebagian pekerjanya juga dari SMF
sehingga cost sewa lebih murah. Ini adalah kerjasama
yang saling menguntungkan.
Untuk mahasiswa sendiri, Bahasa Inggris
menjadi kunci terpenting di dunia penerbangan dan ini
menjadi hal yang sangat serius. Kemampuan Bahasa
Inggris yang terbatas, menyebabkan pekerja tidak
membaca task card sehingga hanya melakukan
pekerjaan semampunya dan sebisanya. Jangan sampai
terlewat Trouble Shoot, dan akan menyebabkan salah
satu penyebab banyaknya kerusakan di part-part yang
ada di pesawat.
Contoh kejadian eject pesawat, salah membaca
sehingga terbalik. Untuk memperbaiki kesalahannya
membutuhkan waktu yang sangat lama.
Dan Bahasa Inggris menjadi yang terpenting, apalagi
ketika mahasiswa sudah terjun bekerja di Global Market
akan tertinggal dengan yang lain apabila tidak menguasai
Bahasa Inggris dengan baik. Untuk saat ini dan
kedepannya, Teknologi akan menjadi kebutuhan primer
untuk dunia penerbangan, dan SDM akan kalah dengan
kecanggihan teknologi yang ada.
Sriwijaya memesan pesawat N219, bagaimana
kelanjutannya? Sebenarnya Sriwijaya pernah tanda
tangan pesawat R80, namun kami tidak mendapatkan
kabar kelanjutannya sedangkan kami sangat
membutuhkan pesawat yang sejenis. Dan sejauh mana
PT. DI dapat mendukung Airline untuk persediaan dan
produksi pesawat yang kecil-kecil untuk dapat
menjangkau pulau-pulau terkecil yang ada di Indonesia.
Untuk PT. DI sebaiknya diperhatikan betul, bukan hanya
pembuatannya saja. Namun bagaimana mendukung
produk ini untuk selalu ada dan berkembang dengan
baik.
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PK-JOG

Layaknya cinta yang berawal dari mata lalu
turun ke hati, demikian pula kecintaan beberapa insan
terhadap keindahan sang burung besi. Beberapa
diantaranya memilih untuk mengekspresikan rasa cinta
itu melalui kegiatan fotograﬁ aviasi. Kegiatan ini sendiri
masih asing terdengar di telinga masyarakat luas dan
cenderung dipandang sebelah mata. Namun, hal itu
tidak melunturkan semangat dan kecintaan mereka
terhadap pesawat.
Pegiat fotograﬁ aviasi, atau yang biasa disebut
planespotter, tersebar di berbagai kota di Indonesia
yang memiliki bandar udara. Begitu pun di kota
Yogyakarta, di salah satu sudut keramaian bandara
Adisutjipto, nampak komunitas kecil yang menekuni
hobi unik ini. Papa Kilo Juliet Oscar Golf atau PK-JOG,
begitulah mereka menamakan komunitasnya. Berada
di bawah naungan nama besar indoﬂyer.net, komunitas
ini terus berkembang sejak tahun 2006.
“Kami tidak hanya memotret pesawat-pesawat
komersil, bisa juga pesawat militer, persiapan sebelum
penerbangan, dan masih banyak lagi. Pokoknya kami
memotret berbagai hal yang berhubungan dengan
dunia penerbangan.” ujar Ardian. “Dulu misalnya
pernah motret pesawat RI-1 (red, kepresidenan),
helikopternya RI-1, terus pesawat AirAsia dengan motif
Turn Back Crime, Citilink dengan motif Kapal Api. Itu kan
jarang-jarang banget. Dan ketika saya atau temanteman lainnya bisa mengabadikan itu, ada sebuah
kebanggaan yang sulit diungkapkan untuk kami.”
lanjutnya.
Tidak sembarang jepret, dalam melakukan
kegiatan spotting, mereka tidak hanya mementingkan
hasil foto yang didapatkan. Akan tetapi juga harus
memperhatikan faktor-faktor lainnya. “Kami pasti motret
di luar perimeter bandara, karena wilayah aman dari
bandara adalah di luar perimeter bandara. Ada spotspot tertentu yang memang harus dipatuhi

jika ingin memotret, karena jika kita sembarangan
mengambil gambar akan ada dampak negatif yang
terjadi.” Ardian
“Ya kami tidak hanya belajar fotograﬁ, tapi kami
pun belajar berbagai hal seluk beluk yang ada pada
dunia penerbangan. Seperti radiasi pada radar cuaca
yang ada di moncong pesawat, itu dampaknya sangat
besar bagi kesehatan. Kami tidak motret di sembarang
tempat, tapi di tempat-tempat aman yang
memungkinkan untuk memotret.” tambah Th. Aji
Baruno.
Hingga saat ini, PK-JOG telah memiliki
anggota sebanyak 256 anggota terdaftar. Namun,
untuk anggota yang aktif sendiri kurang lebih ada 40
orang yang selalu melakukan hunting foto setiap
minggunya. Banyaknya anggota yang tidak aktif karena
kebanyakan anggota PK-JOG adalah mahasiswa
perantau yang sedang menempuh pendidikan di kota
Gudeg. Sehingga, ketika telah lulus harus kembali ke
daerah asalnya masing-masing. Akan tetapi, tidak
sedikit pula yang menjadi tidak aktif karena harus
berkarir di dunia penerbangan.
Salah satu keuntungan menjadi spotter adalah
bisa mengenal dunia penerbangan lebih dekat.
Misalnya bisa belajar mengenai istilah-istilah umum
yang biasa digunakan di dalam dunia penerbangan dan
masih banyak lagi. Karena telah akrab dengan dunia
penerbangan, tidak sedikit anggota PK-JOG yang
akhirnya terjun ke dalam dunia penerbangan. “Karena
banyaknya informasi yang kami ketahui tentang dunia
penerbangan, bahkan beberapa di antara kami yang
pada akhirnya berkarir di dunia penerbangan.” tutur Aji.
Berbagai bidang profesi di dunia penerbangan digeluti
oleh beberapa anggota PK-JOG, mulai dari pilot yang
mengoperasikan pesawat, FOO (Flight Operation
Oﬃcer) yang menjadi pilot di darat, pramugari, hingga
mekanik di salah satu hanggar perawatan pesawat.

AeroXpresi-14

Liputan
ProﬁlUtama

Beberapa Hasil jepretan PK-JOG

Berthynova Listiawan JAT

Nurtjahjo Prianggono

Indra Gunawan GSH

Th Aji Baruno Silk

Patrick Bintana

Yosia Adrian Winata

Ratya Hapsari Mudapati

Ugra Ajustha
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Standarisasi SDM kedirgantaraan
Dalam Membangun Aviasi Indonesia

SEMINAR NASIONAL
KEDIRGANTARAAN 2018

Beliau membandingkan pertumbuhan
pesawat di Indonesia dengan Sekolah Penerbangan.
Dalam data yang disampaikannya akan ada
pergerakan lebih dari 1000 pesawat dalam setahun
dengan penumpang sebanyak 89 juta, padahal
lembaga yang berhubungan dengan kedirgantaraan
hanya ada 13 lembaga. Tentu hal ini tidak seimbang
dalam pengoperasian pesawat. Sehingga diharapkan
untuk kedepannya supaya meningkatkan institusi atau
lembaga untuk memenuhi SDM Kedirgantaraan,
mengingat banyaknya aspek mulai dari ﬂight operation,
teknisi, ATC, dan lain sebagainya. Semua pihak
diharapkan dapat mendorong penguatan dunia
kedirgantaraan khususnya dalam bidang pendidikan
agar dapat menghasilkan SDM yang bisa bersaing
secara global. Pada acara seminar kali ini juga
Mahasiswa sangat antusias untuk bertanya kepada
pembicara agar mendapat masukan dan juga
wawasan yang lebih luas lagi. Dalam acara seminar
tersebut juga dimeriahkan oleh paduan suara Gita
Angkasa Choir dan juga UKM music Nada Do. Acara
berlangsung hingga pukul 12.00.
Dengan adanya acara seminar Nasional diharapkan
Mahasiswa dapat lebih aktif dalam menjalankan
kegiatan perkuliahan agar mencapai Standarisasi
SDM Kedirgantaraan yang mampu bersaing
secara global minimal dalam lingkup wilayah
ASEAN. Disamping itu diharapkan pemerintah
juga membangun lembaga pendidikan dalam
dunia kedirgantaraan yang unggul demi
terlaksananya pengembangan dalam dunia
dirgantara ujar salah satu panitia seminar.

Seminar Nasional Kedirgantaraan 2018 yang
diadakan oleh Himpuanan mahasiswa Departemen
Teknik Dirgantara STTA pada tanggal 10 April 2018
dengan tema “Standarisasi SDM kedirgantaraan Dalam
Membangun Aviasi Indonesia”.
Rencana awal seminar ini diisi oleh dua orang
pembicara yakni Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim
yang merupakan mantan KSAU dan saat ini menjabat
sebagai Chairman PT. CSE Aviation Consulting, dan
pembicara kedua adalah Kol. Pnb Agus Pandu Purnama
yang merupakan GM dari PT. Angkasa Pura I Yogyakarta.
Terdapat dua sesi yang dipandu oleh moderator Sri
Mulyani S.T. , M.Eng. yang di ikuti oleh Mahasiswa dan
dosen sejumlah kurang lebih 300 orang berlokasi di
Ruang Adisutjipto STTA Yogyakarta. “Seminar sesi
pertama diisi oleh Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim,
pemilihan beliau sebagai pembicara dikarenakan latar
belakang beliau dari kalangan
militer dan juga jarangnya pembicara yang mengisi
seminar di STTA dari kalangan milliter, sehingga
adanya keseimbangan materi yang akan
disampaikan dari kalangan militer dan juga sipil”
, ujar Alfajri selaku ketua panitia.
Dalam pemaparannya beliau menekankan
pentingnya standar SDM dalam ruang
lingkup kedirgantaraan karena saingan
yang sudah global ditambah berkembang
pesatnya industri dirgantara dalam negeri
yang membutuhkan banyak SDM yang
memiliki kualitas dalam bidangnya.
Dikarenakan lembaga
pendidikan
dirgantara masih kurang dengan kuota
SDM yang ada di Indonesia. Harapannya
di Indonesia agar lebih diperbanyak
institusi atau lembaga kedirgantaraan untuk
memenuhi industri dirgantara yang ada.
Suasana seminar cukup sesak, kapasitas
ruangan kurang memenuhi, dikarenakan
banyaknya antusiasme mahasiswa yang
tidak terdaftar untuk masuk ke dalam
ruangan. Pada sesi kedua yang diwakili
oleh Goentoro selaku Airport Operation Air
Side Section Head dikarenakan Kol.Pnb Agus
Pandu Purnama berhalangan untuk hadir.
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim
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Studi Ekskursi Lapan

Studi Ekskursi Depohar Bandung

Studi Ekskursi merupakan program kerja
tahunan yang diadakan oleh Teknik Dirgantara. Dalam
Studi Ekskursi dikenalkan berbagai perusahaan yang
berhubungan dengan industri penerbangan. Studi
Ekskursi tahun 2018 mengunjungi sebanyak 7
perusahaan di sekitar Jakarta dan Bandung. Perusahaan
yang berada di Jakarta diantaranya ada KNKT (Komite
Nasional Keselamatan Transportasi), BPPT (Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi), LAPAN
(Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional),
Angkasa Pura II, PT. ANI (Aero Nusantara Indonesia) dan
sisanya berada di bandung yaitu ada PT. DI (Dirgantara
Indonesia), Depohar 10.
Sertiﬁkat hasil kunjungan Studi Ekskursi menjadi
salah satu syarat mahasiswa untuk melakukan KP (Kerja
Praktek) maupun Yudisium. Tidak semua mahasiswa
atau peserta mengunjungi perusahaan yang merupakan
daftar kunjungan Study Excursie, karena dalam Studi
Ekskursi mahasiswa dibagi dalam pembagian kunjungan
sesuai konsentrasi yang diambil. Seperti misalnya
mahasiswa dengan konsentrasi perawatan mengunjungi
depohar 10 sedangkan mahasiswa perancangan
mengunjungi PT. Dirgantara Indonesia

Studi Ekskursi 2018 memberikan kesan tersendiri
bagi peserta maupun pantia. Kegiatan Studi Ekskursi yang
dilaksanakan pada bulan April berjalan cukup lancar
meskipun terdapat beberapa kekurangan yang menjadi
evaluasi bagi panitia. Salah satunya yaitu pembagian waktu
yang kurang baik, dengan banyak kendala dalam
perjalanan seperti kemacetan sehingga waktu kunjung dari
waktu yang seharusnya berkurang cukup banyak. Hal ini
berdampak pada hasil kunjungan, dan pemberian materi
saat kunjungan. Namun dibalik itu semua Studi Ekskursi
tetap memberikan kesan yang mendalam bagi peserta
salah satunya Damas Surya Prasetya yang merasa Studi
Ekskursi ‘Amazing’ baginya. Bagi panitia sendiri Studi
Ekskursi memberikan pengalaman yang baru, salah
satunya bagi Oktavianus Tarigan yang menjadi ketua
panitia Studi Ekskursi2018. Okta sendiri sangat
berterimakasih kepada para alumni yang membantu
melancarkan kegiatan Studi Ekskursi 2018. Menurutnya
kegiatan Studi Ekskursi tersebut tidak dapat berlangsung
dengan baik tanpa kerjasama antara panitia dan alumni,
untuk itulah komunikasi yang baik berperan penting dalam
keberlangsungan kegiatan ini.
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Video Conference Meeting

STTA dengan USTH
dan ENAC
Dalam Rangka
Scholarship IATOM

Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto
(STTA) Yogyakarta Marsda TNI (Purn) Dr. Ir. Drs. T. Ken
Darsmanto beserta jajarannya telah memiliki banyak
rencana untuk merubah STTA menjadi menjadi sebuah
Institut bahkan menjadi sebuah Universitas dan untuk
kemajuan kampus STTA untuk kedepannya. Salah satu
langkah yang telah dilakukan yaitu membuat perjanjian
MoU (Memorandum of Understanding) dengan
perguruan-perguruan tinggi terbaik, diantaranya
perguruan tinggi yang telah menandatangani MoU
dengan STTA adalah USTH (University of Science and
Te c h n o l o g y o f H a n o i ) , V i e t n a m . Tu j u a n d a r i
penandatanganan ini adalah untuk STTA dapat
melakukan pertukaran dosen dan mahasiswa serta
pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang ingin
melanjutkan studi ke jenjang Magister.
Hasil dari penandatangan ini juga membuka
peluang kerja sama bagi STTA dengan ENAC (Ecole
Nationale de l’Aviation Civile) yang merupakan salah satu
perguruan tinggi di bidang kerdigantaraan terbaik di
Eropa.

Dalam kerja sama ini ENAC dan USTH
menawarkan Scholarship Master of Science in
Aerospace – International Air Transport Operation
Management (MSc IATOM). IATOM memberikan
peluang bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan
belajarnya dan mendapatkan gelar Magister di
bidang manajemen penerbangan. Namun, pihak
ENAC hanya akan memberikan peluang bagi 3
orang mahasiswa dan harus bersaing dengan
banyak negara seperti Afrika, Hongkong, Vietnam,
China, dan masih banyak lagi. STTA dengan pihak
USTH dan ENAC telah melakukan pertemuan dan
rapat jarak jauh (video conference meeting) dimana
dari pihak STTA diwakili oleh Bapak Dr. Ir. Drs. T.
Ken Darmastono didampingi oleh Dedet Hermawan
S., S.T., M.T. (Wakil Ketua I Bidang Akademis), Dr.
Okto Dinaryanto, S.T., M.Eng. (Kepala P3M), Maria
Asumpta Deny S., S.Pd. M. Hum. (Kepala Bagian
Alumni dan Kerjasama), M.R.E. Nasution, S.T.,
M.T., Ph.D., Bangga Dirgantara Adiputra, S. T., M. T.
(Kepala Departemen Teknik Dirgantara), beserta
mahasiswa calon penerima scholarship.
Sedangkan dari pihak USTH diwakili oleh Mr.
Laurent Bault dan dari ENAC diwakili oleh Mr.
Michael Chaulvin. Dalam video conference meeting
ini STTA mempresentasikan mengenai kampus
STTA dan memperkenalkan mahasiswa calon
penerima beasiswa, USTH dan ENAC
mempresentasikan mengenai kampus mereka
masing-masing dan menjelaskan lebih rinci
mengenai IATOM dan memberikan gambaran
gambaran dari program IATOM pada tahun
sebelumnya.
Dalam beberapa waktu kedepan STTA juga
akan melakukan kembali kunjungan ke beberapa
perguruan tinggi di ASIA untuk mencari perguruan
tinggi yang akan diajak merintis kerja sama, dengan
rencana kunjungan ke Vietnam, Bangkok, dan
Korea Selatan. Ketua STTA menawarkan peluang
bagi mahasiswa yang ingin ikut menghadiri.
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Perkembangan STTA
Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto (STTA)
Yogayakarta telah banyak melakukan kunjungan luar
negeri untuk merintis kerja sama dengan perguruan
tinggi disana. Tujuan dari STTA dalam mengejar
berbagai kerjasama dengan perguruan tinggi di luar
negeri adalah untuk meningkatkan daya saing
Internasional dan mengangkat eksistensi STTA di kanca
Internasional serta dapat mempermudah proses
akreditasi baik bagi institusi maupun bagi departemen.
Dalam kunjungan kemarin ke negara Vietnam, Thailand,
dan Filipina, STTA telah berhasil melakukan
penandatanganan perjanjian dengan kampus di Vietnam
dan Filipina.
Dalam perjanjian ini STTA dengan perguruan
tinggi terkait dapat melakukan pertukaran mahasiswa
dan dosen, serta membuka peluang bagi mahasiswa
yang berminat melanjutkan studi untuk mendapatkan
gelar Magister dan mengabdi menjadi dosen di STTA,
juga bagi dosen STTA yang ingin melanjutkan studi-nya
untuk mendapatkan gelar Doktor. STTA juga telah
menyusun rencana kunjungan bagi mahasiswa aktif ke
perguruan tinggi rintisan kerjasama yang biaya
akomodasinya dari mahasiswa sendiri. Bagi mahasiswa
yang ingin mengikuti kunjungan tersebut harus
memenuhi syarat menguasai (fasih) Bahasa Inggris.
STTA juga mengharapkan hasil yang lebih dari
kerjasama yang dirintis, dimana diharapkan kunjungan
ini akan mempengaruhi kurikulum kampus seperti
Magang , Kerja Praktek, bahkan studi ekskursi, dan
melakukan penelitian atau kajian bersama. Selain
merintis kerja sama luar negeri, STTA juga melakukan
kerja sama di dalam negeri dengan ATKP Surabaya
dibawah bimbingan Kementrian Perhubungan Republik
Indonesia. Dimana disini STTA akan melakukan kerja
sama dalam pengambilan Basic Licence untuk
Mahasiswa STTA agar ketika lulus mahasiswa dapat
langsung dan siap kerja ketika lulus dari STTA.
STTA menaikkan eksistensi di kancah
Internasinal untuk proses
peningkatan akreditasi STTA
menjadi lebih mudah agar STTA
mampu berkembang menjadi

sebuah Institut dimana rencananya STTA akan
menjadi Institut Teknologi dan Sains. Hal tersebut
didorong dengan akan diadakannya departemen
baru, yaitu Statistika serta Geograﬁ Pengindraan
Jauh. Rencananya pembangunan ini akan dimulai
pada tahun ajaran baru 2018/2019 di bulan
September. Rencana pembangunan gedung baru
untuk menyokong kegiatan perkuliahan dengan
departemen baru tersebut, STTA rencananya akan
melakukan pembangunan gedung di sebelah barat
gedung AMTO dimana gedung itu nanti akan dipakai
untuk mahasiswa Diploma 3 dan Strata 1 dan
pembangunan gedung di utara Perpustakan STTA
untuk ruang mengajar bagi mahasiswa juga. Untuk
sementara waktu STTA juga akan menggunakan
gedung Poltekkes TNI AU Adiutjipto untuk kegiatan
mengajar karena gedungnya masih banyak yang
kosong dan tidak digunakan.
Selain kerja sama Internasional, akreditasi
yang tinggi dan baik, untuk menjadi sebuah Institut
sebuah perguruan tinggi juga harus memiliki lahan
sendiri. Dimana selama ini STTA hanya berdiri di
lahan kompleks milik Angkatan Udara. Rencananya
STTA akan membangun kampus di Kulon Progo,
karena di Kulon Progo terdapat NYIA (New
Yogyakarta International Airport) yang dianggap akan
strategis untuk membangun sekolah di bidang
kedirgantaraan atau penerbangan. Hal ini pun
didukung dengan baik oleh Ketua YASAU selaku
yayasan penanggung jawab dan Buapti Kulon Progo
dimana mereka siap membantu pembebasan lahan
untuk STTA. Walaupun STTA masih belum cukup
umur untuk menjadi sebuah Institut, dimana sejak
berdiri tahun 2002 masih kurang 4 tahun lagi untuk
STTA dapat berdiri menjadi sebuah Institut, tidak ada
salahnya jika semua telah disiapkan mulai dari
sekarang dan semoga semua rencana yang akan
direalisasikan dapat berjalan dengan baik sesuai
dengan tujuan yang ingin dicapai.
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Seputar Departemen
Teknik Dirgantara
Teknik Dirgantara

Teknik Penerbangan
Berubahnya nama Teknik Penerbangan
menjadi Teknik Dirgantara karena adanya
nomenklatur dari dikti menyatakan bahwa Teknik
Penerbangan itu berubah menjadi Teknik
Dirgantara, jadi perubahan itu tidak semata-mata
karena kemauan dari kampus, setelah adanya
nomenklatur dari dikti itu pihak kampus langsung
mengirimkan surat kedikti kemudian sampai saat
ini masih dalam proses karena belum ada surat
balasan dari dikti. Dari perubahan nama tersebut
dinomenklatur dikti tidak dijelaskan perbedaan
dari nama tersebut sehingga tidak ada
perubahan yang terjadi dikurikulumnya, dikti
hanya merubah nama saja sedangkan
kurikulumnya masih diserahkan keperguruan
tingginya sendiri karena nama penerbangan
tersebut dipakai untuk SMA/SMK sederajat
sedangkan untuk nama aeronautic untuk diploma
dan mulai sekarang nama Dirgantara untuk
sarjana.
Akreditasi Departemen Teknik Dirgantara
masih dalam proses pihak kampus masih
menunggu kabar dari dikti, untuk meningkatkan
akreditasi sebenarnya hanya mengisi foam dari
dikti, nantinya setiap 1 foam tersebut akan diisi 7
standar yaitu:
1.
2.

Masalah visi misi
masalah tata pamong dan
pengelolaannya

3.
4.
5.
6.
7.

mengenai mahasiswa dan alumni
mengenai SDM
mengenai kurikulum
mengenai sarana dan prasarana
mengenai penelitian
Peran serta mahasiswa dan alumni juga ikut
andil dalam peningkatan akreditasi, jadi dari
mahasiswa sendiri itu dilihat dari sisi kegiatannya
ketika menang lomba ditingkat nasional maupun
internasional akan memberikan nilai tambahan
yang sangat besar untuk akreditasi sedangkan
peran alumni ketika memberikan masukan kepada
departemen dan saat ini peran serta alumni ada
memberikan donasi kepada majalah AeroeXpresi
dan ditahun kemarin ada alumni Departemen
Teknik Dirgantara yang menjadi pembicara PKPS
dan memberikan masukan itu juga memiliki peran
y a n g
s a n g a t
t i n g g i .
Pesan untuk mahasiswa Teknik Dirgantara
yaitu belajar yang tekun semaksimal mungkin, rajin,
memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, dan
lakukan apa yang disukai, mungkin itu tidak
diakademik, itu juga dikembangkan tapi tetap fokus
kepada akademik juga karena tidak ada yang tahu
kedepannya akan seperti apa, banyak beberapa
mahasiswa yang memiliki kegiatan non-akademik
saking sibuknya terkadang terlupa masalah
akademiknya disarankan kalau mahasiswa
memang menyukainya sebaiknya diseimbangkan
dan terus memprioritaskan untuk saat ini memang
akademik terlebih dahulu.
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RESIMEN MAHASISWA STTA

Resimen Mahasiswa Indonesia adalah
sebagai wadah, yang merupakan sarana
pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan
wawasan dan peningkatan keikutsertaan dalam
upaya bela negara dan penguatan ketahanan
nasional.
Sebagai perorangan, yang merupakan
mahasiswa terlatih olah keprajuritan yang telah
mengikuti latihan dasar Resimen Mahasiswa
Indonesia dan menjadi bagian dari komponen
pertahanan negara.
Sebagai organisasi, yang merupakan pusat
aktiﬁtas anggota Resimen Mahasiswa Indonesia
yang terdiri dari tingkat Nasional, tingkat provinsi
dan tingkat kabupaten/kota serta di Perguruan
tinggi.
Menwa STTA bernama Satuan Manggala
Dirgantara telah diresmikan pada tanggal 27 Maret
2018 oleh Ketua dengan nomor keputusan :
Kep/74/III/2018 tentang pembentukan UKM
Resimen Mahasiswa Manggala Dirgantara STTA,
yang berdasarkan oleh Kesepakatan Bersama
Antara Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri,
Menteri Riset dan Dikti RI, dan Menteri Pemuda
dan Olahraga RI, Nomor : KB//II//XII/X/2014;
Nomor : 1175 Tahun 2014 tanggal 19 Desember
2014 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan
Resimen Mahasiswa dalam Bela Negara.
KEGIATAN RUTIN SATUAN MANGGALA
DIRGANTARA STTA :
1. Latihan Bulanan
Pionir, Penyegaran, Mountenering, Senam senjata,
dan Peraturan Penghormatan Militer
2. Kegiatan Kampus
Bantuan Personil Pengamanan dan Bantuan
Personil Penunjang Kegiatan Kemahasiswaan
3. Kegiatan Keluar, meliputi:
Pengiriman delegasi ( lomba/pendidikan),
Upacara Keluar, Yudha Manunggal Cakti (bakti
sosial), dan Bantuan Bencana Alam
4. Kegiatan Lain:
Bakti Mako dan Piket jaga satuan

Tanggal berdiri : 27 Maret 2018
Pembina
: Drs. Suhanto, M.T
Komandan
: Sony Kurniawan H.P
Wakil Komandan : Hevi Nayoa W.

Medali Emas dan Perunggu Kejuaraan Yongmoodo Piala Dandim
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Kewirausahaan merupakan sebuah unit kegiatan
mahasiswa yang berdiri pada bulan Agustus 2017 memiliki
tujuan untuk mewadahi minat mahasiswa dalam hal
mengelola usaha. Sejarah berdirinya UKM Kewirausahaan
berawal dari perkumpulan mahasiswa teknik mesin yang
memiliki hobi yang sama dalam bidang enterpreneurship
pada 2014 setelah itu berkembang menjadi komunitas
berjalan selama kurang lebih 1 tahun, pada 2015 sempat
vakum dan pada tahun 2017 dihidupkan kembali
berdasarkan saran dari Presiden Badan Eksekutif
Mahasiswa periode 2017/2018 saudara rajendaran
sebagai UKM percobaan. Setelah melakukan kegiatan
selama kurang lebih 1 tahun UKM Kewirausahaan sudah
resmi menjadi UKM pada periode kepengurusan
2018/2019, kegiatan yang dilakukan UKM Kewirausahaan
selain diajarkan trik dan tips dalam melakukan bisnis tetapi
juga diajarkan dalam hal pengelolaan organisasi yang baik sesuai regulasi yang ada. Salain itu juga bagi temanteman mahasiswa yang mempunyai usaha tetapi tidak bisa
bergabung, tidak perlu khawatir karena UKM
Kewirausahaan terbuka bagi kamu yang ingin bekerja
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UKM TAEKWONDO

Tahun Berdiri
: 2002
Pembina
: Hendrik Noviyanto Firma, S. T., M. T.
Pelatih
: Surya Putra Utama
Ketua
: Rudy Aryanto Bere
Jadwal latihan : Rabu dan Minggu
Jam latihan
: 16.00 - selesai
Prestasi yang di dapat pada tahun 2017 – 2018
UGM cup 2017 :
Juara 1
Kategori under 79 putri : Dwi Anggawaty
Juara 2
Kategori under 63 : Suyudi Imam Prakoso
Juara 3
Kategori under 58 putra : Aprianus Teme
MTC Cup 2018
Juara 1
Kategori under 58 putra : Aprianus Teme
Kategori under 63 putra : Riyan Andrianto
Juara 2
Kategori under 48 : sahrul
Juara 3

Taekwondo adalah salah satu bela diri yang
berasal dari Korea Selatan dan di pertandingkan
secara nasional maupun intenasional. Unit Kegiatan
Mahasiswa Takwondo Sekolah Tinggi Teknologi
Adisutjipto merupakan salah satu UKM tertua di
kampus Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto
Yogyakarta. Taekwondo adalah UKM yang
mempelajari tentang beladiri. Dalam perjalanan UKM
Taekwondo mengikuti beberapa kejuaraan di tingkat
provinsi maupun nasional dengan membawa nama
baik kampus, sehingga banyak prestasi yang pernah
diraih atlet – atlet taekwondo STTA sejak awal berdiri
hingga saat ini. Untuk bergabung dalam UKM
Taekwondo STTA yaitu dengan datang mengikuti
latihan pada jadwal yang telah ditentukan.

Kategori under 67: Dwi Anggawty
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STTA BASKETBALL CLUB

Ukm Bola Basket STTA didirikan pada tahun 2017
Ketua UKM : Arga Tri Jaya
Jadwal latihan : Jumat dan Minggu
Agenda kepetisi : Dies Natalis
UKM bola basket merupakan UKM dalam
hal olahraga.UKM bola basket ini juga mempunyai
peminat yang cukup banyak dari para
akademika.pada tahun 2019 UKM bola basket ini
akan mempunyai pelatih dri luar kampus STTA, yang
mana sebelumnya masih di latih oleh senior dalam
UKM ini.
Masalah dan disarana dan prasarana
seperti bola,kostum team,serta perlengkapan lainya
yang berkaitan dengan UKM bola basket dirasa
masih kurang.
Pesan yang dapat disampaikan kepada
semua akademikayng mempunyai minat dan bakat
dalam UKM ini agar dapat berprestasi membangun
UKM bola basket STTA , agar kita dapat berkopetesi
di Liga Mahasiswa (LIMA).
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UKM VOLI STTA

Tahun Berdiri : 2005
Pembina
: Rully Medianto
Ketua
: Agityawan Rangga Manyurang
Jadwal latihan : Senin, Rabu dan Jumat
Jam latihan : 16.00 - selesai
Prestasi yang di dapatkan tahun 2018
Juara 3 Shalom Cup 2018
Bola voli adalah permainan olahraga
yang dimainkan oleh dua grup berlawanan.
S T TA Vo l l e y b a l l Te a m a t a u d i s i n g k a t
STTAVOLT didirikan pada tanggal 18 oktober
2005. Permainan bola voli juga banyak di
perlombakan secara internasional maupun
nasional, begitupun STTA Volleyball juga sudah
mengikuti beberapa perlombaan dan meraih
juara. Untuk bergabung dalam UKM Voli sendiri
dapat datang dan mengikuti latihan pada hari
yang telah di tentukan.
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ANALISIS MODE KEGAGALAN DAN TINGKAT
KEANDALAN ENGINE JT8D-SERIES
BERDASARKAN DOMINANT PROBLEMNYA
MENGGUNAKAN METODE FMEA (FAILURE
MODE AND EFFECT ANALYSIS) DAN
METODE WEIBULL ANALYSIS
SOFTWARE MINITAB 18
Disusun oleh: Fulani Saifulloh
14050067

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan penyebab unscheduled removal yang
paling sering terjadi pada Engine JT8D-Series, mengidentiﬁkasi mode kegagalan
berdasarkan penyebab unscheduled removal yang paling sering terjadi pada Engine JT8DSeries menggunakan metode FMEA (Failure Mode and Eﬀect Analysis), serta menganalisis
tingkat keandalan (reliability) dan laju kegagalan (failure rate) mengunakan metode Weibull
Analysis. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data Unscheduled Removal Engine JT8DSeries selama operaional engine dalam kurun waktu 5 tahun.
Berdasarkan pengelompokan data penyebab terjadinya Unscheduled Removal
Engine JT8D-Series maka didapatkan penyebab unscheduled removal yang paling sering
terjadi pada Engine JT8D-Series yaitu turbine failure case. Pada proses analisis mode
kegagalan menggunakan metode FMEA didapatkan nilai RPN (Risk Priority Number)
tertinggi yaitu 486 dengan potential failure mode nya adalah crack pada turbine blades.
Maka perlu dilakukan preventive maintenance program dalam hal ini adalah on-condition
untuk memonitoring crack pada bagian turbine blade Engine JT8D-Series dengan interval
waktu yang akurat.
Berdasarkan analisis tingkat keandalan (reliability) dan laju kegagalan (failure rate)
menggunakan metode Weibull Analysis yang terdapat dalam Software Minitab 18
didapatkan nilai beta yaitu 1,59755 (Flight Cycles) dan 1,27311 (Flight Hours) yang
mengindikasikan terjadinya wear out failure. Kemudian didapatkan juga nilai Mean Time To
Failure (MTTF) sebesar 1472,97 Flight Cycles atau 1643,31 Flight Hours untuk kasus
turbine failure. Nilai keandalan (reliability) Engine JT8D-Series pada saat MTTF (Mean Time
To Failure) adalah 43,18% (untuk analisis pada Flight Cycles dan 40,52% (untuk analisis
pada Flight Hours). Perlu adanya tambahan tindakan preventive untuk mencegah terjadinya
turbine failure yaitu inspeksi area turbine section Engine JT8D-Series dengan interval waktu
yang sudah direkomendasikan pada analisis tingkat keandalan (reliability) Engine JT8DSeries.
Kata kunci: mode kegagalan, FMEA, keandalan, laju kegagalan, Weibull.
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Nurtanio Pringgoadisuryo
Pahlawan yang Namanya Terukir di Pesawat N219
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
menyematkan nama "Nurtanio" untuk purwarupa
pesawat N219 karya anak bangsa yang dibuat dari
hasil kerja sama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
(Lapan). Momen tersebut bertepatan dengan Hari
Pahlawan yang dirayakan setiap tanggal 10
November.
Menteri BUMN Rini M Soemarno yang hadir
dalam peresmian tersebut menjelaskan, nama
Nurtanio disematkan untuk mengenang dan
menghargai jasa-jasa Laksamana Muda Udara
(Anumerta) Nurtanio Pringgoadisuryo. Mantan prajurit
TNI Angkatan Udara tersebut adalah perintis
pembuatan pesawat terbang di Tanah Air sejak 1946.
Nurtanio Pringgoadisuryo lahir di Kalimantan
Selatan pada 3 Desember 1924. Saat Indonesia baru
merdeka, pria yang menaruh hasrat besar pada dunia
penerbangan ini sukses membuat pesawat layang
Zogling NWG bersama Wiwekeo Soepono pada
1946.
Nama NWG merupakan akronim dari NurtanioWiweko-Glider. Pesawat karyanya juga merupakan
satu-satunya burung besi buatan Indonesia dengan
kandungan lokal hingga 100 persen hingga hari ini.
Dibuat dari kayu jamuju yang dicari di daerah
Tretes untuk mengganti kayu spruce, sayap dibalut
dengan kain blaco pengganti kain linen dan kemudian
diolesi bubur cingur pengganti thinner.
Pesawat Glider ini kemudian digunakan untuk
melatih kadet-kadet penerbang yang akan dikirim ke
India guna pendidikan penerbang lebih lanjut.
Awal mula jatuh cinta pada dunia penerbangan
Ketertarikan Nurtanio pada dunia
penerbangan bermula saat ia bersekolah di sekolah
menengah tinggi teknik atau Kogyo Senmon Gakko.

Nurtanio mendirikan perkumpulan Junior Aero
Club (JAC), yang isinya tentang bagaimana
teknik pembuatan pesawat model yang
merupakan dasar-dasar aerodinamika.
Di sinilah Nurtanio berkenalan dan
bertemu dengan R.J Salatun, yang juga
berminat dalam masalah penerbangan dan
kebetulan berlangganan majalah
kedirgantaraan, yakni Vliegwereld.
Di JAC, Nurtanio dan sahabatnya, R.J Salatun,
bertemu dengan guru olahraga yang bernama
Iswahyudi yang juga memiliki pengetahuan
dalam masalah penerbangan. Ketika Perang
Dunia II pecah, Iswahyudi sedang mengikuti
pendidikan penerbang militer Belanda yang
kemudian diungsikan ke Australia.
Perhatian Nurtanio pada masa itu tidak
hanya dalam masalah pesawat model, tetapi
bahkan sampai menekuni buku-buku teknik
penerbangan yang saat itu banyak berbahasa
Jerman
Pada awal kemerdekaan Indonesia,
Nurtanio bergabung dengan Angkatan Udara di
Yogyakarta yang pada masa itu disebut dengan
TKR Jawatan Penerbangan. Sahabatnya, R.J
Salatun dan Wiweko Soepono, juga masuk ke
dalam TKR Jawatan Penerbangan.
Ketiga orang ini yang kemudian disebutsebut sebagai tiga serangkai perintis
kedirgantaraan Indonesia. Di TKR Jawatan
Penerbangan, Nurtanio bertugas mendesain
pesawat layang atau glider.
Selain pesawat layang, Nurtanio juga
membuat pesawat pertama all metal dan ﬁghter
Indonesia yang dinamai Sikumbang, disusul
dengan Kunang-kunang (bermesin VW) dan
Belalang, serta Gelatik (aslinya Wilga) serta
mempersiapkan produksi F-27.
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Karier di Angkatan Udara
Pada masa ketika Menteri Keamanan
Nasional dijabat oleh Jenderal A.H. Nasution,
Nurtanio mendirikan LAPIP (Lembaga Persiapan
Industri Penerbangan) dengan dibantu oleh dana
hibah dari Polandia. Ia kemudian merakit pesawat
pertanian PZL-104 Wilga yang kemudian dinamai
Gelatik oleh Presiden Soekarno. Pesawat ini
bertipe cropduster yang bertujuan untuk
mendongkrak hasil pertanian nasional dengan
cara menyemprotkan cairan pembasmi hama dari
udara. Temuan Nurtanio ini kemudian sempat
berhasil menjadikan Indonesia sebagai
pengekspor besar terbesar di dunia.
Di lain kesempatan, pesawat ini kemudian dipakai
untuk penanggulangan wabah akibat nyamuk,
baik itu demam berdarah, malaria, atau
chikungunya yang saat itu mewabah di Indonesia.
Di Angkatan Udara, Nurtanio pernah menduduki
jabatan Subbagian Rencana di Bagian Rencana
dan Penerangan. Bersama dengan Prof. Ir.
Rooseno dan Wiweko Soepono, mereka berandil
dalam mendesain tata kepangkatan Angkatan
Udara yang dibantu oleh Halim Perdanakusuma,
orang Indonesia yang pernah berdinas di Royal Air
Force (RAF) Inggris.

Akhir masa pengabdian
Cita-cita Nurtanio adalah ingin bisa
keliling dunia dengan pesawat terbang buatan
anak bangsa. Untuk itu, disiapkanya pesawat
Arev (Api Revolusi), dari bekas rongsokan
Super Aero buatan Cekoslowakia yang
tergeletak di Kemayoran.
Sayang, nasib berkata lain. Nurtario
gugur karena kecelakaan pesawat terbang
pada 21 Maret 1966, ketika sedang
menerbangkan pesawat Aero 45 atau Arev.
Nurtanio mengalami kecelakaan saat
kerusakan mesin, dia berusaha untuk mendarat
darurat di lapangan Tegallega, Bandung.
Namun, upayanya gagal karena pesawatnya
menabrak toko.
Dalam acara peresmian Presiden Jokowi
mengatakan bahwa Nurtanio adalah pahlawan
bangsa yang tanpa pamrih. Jokowi mengaku
teringat pesan Nurtanio yang patut dihayati.
Nurtanio mengatakan, anak bangsa tidak perlu
ribut-ribut, yang penting bekerja.
"Seluruh hidupnya didarmabaktikan
untuk kedirgantaraan Indonesia," tutur Jokowi
dalam sambutannya., menurut Jokowi,
pesawat N219 inilah hasil karya putra-putri
yang diimpikan Nurtanio dan akan dilanjutkan
ke generasi-generasi berikutnya.
Pesawat Nurtanio Pringgoadisuryo memiliki
kapasitas 19 penumpang dan digerakkan
dengan dua mesin turboprop produksi Pratt and
Whitney. N219 ini mampu terbang dan
mendarat di landasan pendek, sehingga mudah
beroperasi di daerah terpencil.
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Mobil Terbang
Kendaraan Jenis Baru Pesaing Pesawat Udara

Tanpa kita sadari, kemajuan zaman telah
mengubah masyarakat menjadi pribadi-pribadi yang
dinamis dan memiliki mobilitas tinggi. Untuk
mendukung hal tersebut, para ilmuwan menciptakan
berbagai inovasi di bidang transportasi, salah
satunya adalah mobil terbang. Mungkin kata ‘mobil
terbang’ akan menimbulkan rasa heran, bahkan
sanksi di benak orang-orang. Namun sebagai
bagian dari masyarakat yang senantiasa membuka
diri untuk perubahan ke arah lebih baik, alangkah
baiknya jika kita mempelajari fakta-fakta berikut
seputar mobil terbang sebelum menyepelekan
teknologi satu ini.
Awal mula kemunculannya Konsep mobil
terbang pertama kali muncul setelah Moulton Taylor
merancang dan menciptakan Aerocar pada tahun
1949 di Washington. Kendaraan ini memiliki konsep
pesawat yang dapat diubah menjadi mobil dengan
melipat kembali bagian sayap kendaraan. Meskipun
kendaraan ini memiliki 6 sampel, Aerocar tidak
pernah masuk pasar produksi. Konsep mobil
terbang sempat ‘dilupakan’ oleh masyarakat akibat
kematian dari Henry Smolinski dan Harold Blake
dalam uji coba AVE Mizar yang merupakan hasil
merombak Ford-Pinto dan Cessna-Skymaster.
Namun, di awal abad ke 21 ini telah muncul kembali
konsep mobil terbang melalui beberapa
perusahaan-perusahaan ternama sebagai
pengembangnya seperti Toyota, Uber, Airbus, dll.
Mengapa mobil terbang?
Alasan utama dari kemunculan kendaraan
ini tentu dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat
urban. Perkembangan zaman telah menghilangkan
batasan-batasan yang ada dalam kehidupan seharihari seperti jarak, bahkan waktu. Hal ini
mengakibatkan masyarakat terbiasa untuk bergerak
lebih dinamis, segala macam hal dilakukan agar
mereka dapat melakukan mobilisasi dengan efektif
dan eﬁsien.

Dengan adanya mobil terbang,
masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu dan
tenaga dalam melakukan perjalanan dengan
mobil dan pesawat seperti menghadapi
kemacetan, rumitnya protokol di bandara, dsb.
Sederhananya, kenapa harus membeli dua
barang jika bisa mendapatkan dua fungsi
sekaligus dalam satu barang?Alasan utama dari
kemunculan kendaraan ini tentu dipengaruhi oleh
gaya hidup masyarakat urban. Perkembangan
zaman telah menghilangkan batasan-batasan
yang ada dalam kehidupan sehari-hari seperti
jarak, bahkan waktu. Hal ini mengakibatkan
masyarakat terbiasa untuk bergerak lebih dinamis,
segala macam hal dilakukan agar mereka dapat
melakukan mobilisasi dengan efektif dan eﬁsien.
Dengan adanya mobil terbang, masyarakat tidak
perlu menghabiskan waktu dan tenaga dalam
melakukan perjalanan dengan mobil dan pesawat
seperti menghadapi kemacetan, rumitnya protokol
di bandara, dsb. Sederhananya, kenapa harus
membeli dua barang jika bisa mendapatkan dua
fungsi sekaligus dalam satu barang? Prospek di
masa depan
Kendaraan ini memiliki prospek yang
cukup besar dilihat dari banyaknya pengembang
yang terus memunculkan ide dan produk seputar
mobil terbang. Tidak hanya dari pengembang
yang memiliki andil besar dalam pasar dunia
seperti Airbus dengan Pop Up-nya, Uber dengan
Elevate, Slovakia AeroMobil dengan
Aeromobilnya, tetapi juga ‘benih-benih
pengembang’ dari kalangan masyarakat awam
seperti Kyxz Mendiola, seorang warga Filipina
yang baru-baru ini berhasil mengadakan uji coba
multicopter buatannya.
Ketertarikan yang besar dari para
pengembang dan masyarakat global terhadap
kendaraan ini dapat dimaklumi mengingat betapa
fungsionalnya kendaraan ini. Para ilmuwan dan
pengamat berpendapat bahwa kemunculan mobil
terbang dapat menurunkan angka kemacetan,
memicu perkembangan energi terbarukan, dan
peningkatan prospek dalam bidang jasa dan
transportasi darat-udara. Hanya saja, efek negatif
dari kendaraan ini juga perlu dipertimbangkan
serta kemungkinan besar menjadi penghalang
masuknya kendaraan ini ke pasar produksi,
seperti lalu lintas udara yang terlalu sibuk dan
rawan kecelakaan serta rumitnya prosedur yang
berkaitan dengan kepemilikan dan hak
mengendarai kendaraan ini akibat belum
matangnya regulasi yang ada.
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Pesawat terbang menjadi pilihan bagi
kebanyakan orang dalam melakukan
perjalanan baik bisnis atau liburan, tetapi tidak
semua orang tahu bahwa pesawat terbang juga
perlu perawatan tertentu. Apa itu Maintenance
atau perawatan?
Maintenance atau perawatan
merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan
untuk memastikan bahwa suatu komponen atau
sistem yang terdapat pada pesawat terbang
tetap bekerja sesuai dengan keinginan si
pemakainya. Hal ini sangat diperlukan karena
bagian-bagian komponen pada pesawat
terbang memiliki batas usia tertentu, jadi
meskipun komponen tersebut tidak atau belum
gagal dalam pelaksanaan tugasnya tetapi umur
atau batas usia pemakaiannya telah mencapai
batas, maka komponen tersebut harus segera
diganti. Oleh karena itu, perawatan yang baik
dan didukung oleh data-data perawatan yang
tersusun dengan baik akan menjadikan fungsi
suatu pesawat atau kehandalan (reliability)
tetap terjaga serta membuat pesawat memiliki
usia pemakaian yang lama dan tetap dalam
kondisi yang baik

Perawatan pesawat secara inspeksi
periodik harus dilakukan pada seluruh pesawat
terbang sipil/komersial setelah batas waktu atau
penggunaan yang telah ditentukan sebelumnya,
pesawat terbang militer umumnya juga melakukan
program perawatan tertentu yang serupa dengan
yang dilakukan oleh operator penerbangan sipil.
Maskapai penerbangan dan operator komersial
lainnya yang memiliki pesawat besar atau
bertenaga turbin mengikuti program inspeksi
berkelanjutan yang disetujui oleh Federal Aviation
Administration (FAA) di Amerika Serikat, atau oleh
otoritas penerbangan sipil lainnya seperti
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di
Indonesia atau European Aviation Safety Agency
(EASA). Di bawah pengawasan setiap otoritas
penerbangan sipil, setiap operator harus
menyiapkan Dokumen Perencanaan Perawatan
dan disetujui menjadi Continuous Airworthiness
Maintenance Program (CAMP) sebagai acuan
perawatan pesawat oleh operator dan CAMP
meliputi inspeksi rutin dan detail. Maskapai dan
otoritas penerbangan sipil umumnya menjelaskan
ispeksi detail sebagai "check", biasanya dengan
nama sebagai berikut: A check, B check, C check,
atau D check. A dan B check merupakan
pemeriksaan yang lebih ringan, sedangkan C dan
D dianggap sebagai pemeriksaan yang lebih
berat.
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Setelah mengabdi sejak 1978, armada pesawat
Latih Dasar T-34C-1 “Charlie” akhirnya resmi dilepas dari
operasional TNI AU lewat sebuah upacara di Lanud
Adisutjipto pada Selasa (3/4/2018). Dari 20 unit yang
didatangkan dari Amerika Serikat, kini tinggal 11 unit yang
tersisa, dan pada tahun lalu sejumlah pesawat ini masih
ada yang berhasil diterbangkan. Meski debutnya telah
digantikan KT-1B Wong Bee, jasa T-34C begitu besar
dalam mencetak ratusan penerbang TNI AU.
Meski populer disebut T-34C-1 Charlie, resminya
pesawat tandem seat ini dikenal sebagai T-34C Mentor.
Pesawat ini adalah produksi Raytheon Aircraft Company
(d/h Beechcraft) Amerika Serikat. Pada awal
pembuatannya Beechcraft T-34 Mentor yang dibuat
dengan gagasan Walter Beech pada dekade 40/50-an
sebagai pesawat propeller bermesin piston, kemudian di
upgrade menjadi Turbo Mentor T-34C (turboprop).
Pada 1973 Beechcraft melakukan redesigned T34 menjadi T-34C Turbo Mentor dengan didukung oleh
Kanada Pratt & Whitney yang mengembangkan mesin
turboprop PT6A-25. Pengembangan berjalan atas restu
dari United States Navy (USN). Setelah berhasil dengan
redesignated sebagai YT-34Cs , pesawat pertama
kalinya diterbangkan pada tanggal 21 September 1973.
Mentor memulai produksi pada Tahun 1975. T-34C-1
seperti yang digunakan TNI AU adalah versi bersenjata
dijual mulai tahun 1977, versi ini dilengkapi dengan empat
underwing hardpoint (dudukan untuk gun
pod/bom/roket/ﬂare seberat 540 kg).

Selain Indonesia, pengguna T-34C-1
adalah beberapa negara di Afrika dan Amerika
Selatan, dengan kemampuan untuk disulap
sebagai pesawat serbu ringan untuk misi ground
attack, maka sejatinya T-34C-1 dapat menjalankan
peran COIN (Counter Insurgency) bila diharuskan,
layaknya NU-200 Sikumbang buatan Nurtanio.
T-34C hingga kini masih demikian populer
sebagai pesawat latih primary, tercatat 26 negara
termasuk Indonesia menggunakan pesawat ini.
Dari sejarah panjangnya, jenis kecelakaan
pesawat Charlie ini, tercatat sembilan kasus
kecelakaan pesawat sejak 1980. Dinegara
asalnya, T-34C masih digunakan sebagai primary
training aircraft oleh Angkatan Laut Amerika
Serikat (US Navy) dan Korps Marinir pilot (Marine
Corps Pilot). T-34C saat ini sedang dalam proses
digantikan oleh pesawat T-6 Texas II. Total
keluarga T-34C telah diproduksi sebanyak 2.300
unit. (Gilang Perdana)

Spesiﬁkasi T-34C-1 Turbo Mentor
- Crew: Two
– Length: 8,75 meter
– Wingspan: 10,16 meter
– Height: 2,92 meter
– Empty weight: 1.342 kg
– Max. takeoﬀ weight: 2.494 kg
– Powerplant: 1 × Pratt & Whitney Canada PT6A25 turboprop
– Max. speed: 518 km/h
– Cruise speed: 396 km/h
– Range: 1.311 km at 333 km/h
– Service ceiling: 9.145 meter
– Rate of climb: 7,5 m/s
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Peluang Kerja
Teknik Dirgantara
Teknik Dirgantara (aerospace
engineering) adalah suatu disiplin ilmu yang
mendesain, menganalisis, membuat model,
menguji coba serta merawat pesawat terbang,
pesawat luar angkasa, satelit, roket, dan misil.
Namun perlu diketahui bahwah teknik
Dirgantara juga mempelajari berbagai bendabenda bergerak lainnya (bukan hanya yang
berbahan-bakar). Contohnya adalah desain
bola golf, desain kereta api, desain mobil dan
motor, desain gedung-gedung pencakar langit
(agar tahan oleh angin). Para ahli dirgantara
akan diberi spesialisasi dalam aerodinamika,
propulsi, navigasi, uji-coba penerbangan, dan
lain-lain.
Begitu luasnya bidang keilmuan teknik
dirgantara membuat prospek kerja lulusannya
pun terbuka lebar. Tidak hanya didalam negeri
namun lulusan dari teknik dirgantara juga
sangat diperlukan diluar negeri, terlebih lagi
dunia dirgantara seperti teknologi pesawat
udara maupun teknologi yang berhubungan
dengan antariksa akan terus mengalami
perkembangan.
Berikut beberapa prospek kerja dari
Departemen Teknik Dirgantara:

1. Maintenance Pesawat
Selain membuat pesawat, lulusan dari
Departemen Teknik Dirgantara juga bisa
bekerja di sektor pesawat terbang itu sendiri.
Bisa bekerja di airlines maupun MRO
(Maintenance Repair Organization). Pesawat
terbang yang digunakan oleh airlines harus
senantiasa di cek dan dilakukan perawatan
sebelum melakukan perjalanan.

Job
Proﬁl

2. Perusahaan Manufaktur Pesawat
Terbang
Prospek kerja yang paling sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki oleh
lulusan Teknik Dirgantara adalah di
perusahaan manufaktur yang memproduksi
pesawat-pesawat udara. Industri pesawat
udara dari tahun ke tahun terus menunjukan
peningkatan. Semakin banyak orang yang
menggunakan pesawat terbang sebagai alat
transportasi utama untuk melakukan
perjalanan, baik di dalam negeri maupun di
luar negeri.
Di Indonesia sendiri perusahaan yang
memproduksi pesawat terbang adalah PT
Dirgantara Indonesia. Saat ini Industri
manufaktur pesawat terbang dalam negeri
memang masih biasa saja, namun bisa jadi
kedepannya industri ini bangkit dan
memberikan efek positif untuk produksi
pesawat terbang dalam negeri.
Di luar negeri juga terdapat banyak
indrustri pesawat tudara seperti Boeing,
Airbus, Bombardier, dan sebagainya. Selain
itu proyek NASA mengenai perkembangan
pesawat antariksa juga menjadi kesempatan
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3. Lembaga Penelitian
Selain bekerja di perusahaan, lulusan
dari aerospace engineering juga bisa bekerja di
lembaga-lembaga penelitian yang
bersangkutan dengan bidang kedirgantaraan.
Lembaga penelitian yang paling cocok,
contohnya seperti LAPAN (Lembaga Penelitian
Antariksa Nasional) dan NASA (National
Aeronautics and Space Administrasion).

4. Tenaga Pengajar
Ilmu yang kamu miliki juga bisa
kamu bagikan lagi kepada orang lain. Jika
kamu mempunyai passion di bidang
pengajaran, maka kamu sangat cocok
bekerja menjadi seorang pengajar, baik itu
di Universitas maupun di lembaga-lembaga
yang sesuai seperti ITB.

5. Instansi Pemerintahan
Bahkan jika kamu ingin menjadi
seorang pegawai negeri pun, kamu
mempunyai kesempatan yang sama untuk
menjadi seorang PNS. Kamu bisa bekerja di
Instansi-instansi pemerintahan yang sesuai
dengan kompetensi yang kamu miliki.
Contoh instansi pemerintahan yang sesuai
dengan kompetensi yang kamu miliki ialah
Kementrian Perhubungan, TNI, KNKT dan
masih banyak lagi.
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Setiap orang yang sedang belajar di perguran
tinggi adalah seorang mahasiswa, namun apakah
setiap orang itu sudah memahami fungsi sebenarnya
dari seorang mahasiswa? Mahasiswa ialah agent of
change atau seseorang yang mampu membawa
perubahan ke arah yang lebih baik karena setiap
generasi muda harus melampaui generasi
pendahulunya. Sebagai agent of change kita harus
memberikan perubahan pada lingkungan dimana kita
berpijak, bukan malah memaki dan menyesalkan
suatu keadaan lingkungan karena tidak akan
membawa keadaannya menjadi lebih baik.
Analogi sederhananya kita tidak bisa merubah
suatu lingkungan menjadi penuh rumput, sehingga
tampak hijau dengan hanya berdiam diri, yang harus
kita lakukan adalah memulai menanam rumput dan
merawatnya agar tetap hijau. Artinya harus ada
kontribusi nyata untuk merubah suatu keadaan
menjadi lebih baik. Kontribusi nyata inilah yang
diharapkan kampus STTA kepada kita sebagai
mahasiswa.
Belajar untuk berkontribusi dari dini sangat
penting untuk diri kita sendiri, hal itu akan membuat kita
peka terhadap sebuah permasalahan dan mengasah
daya pikir kita untuk menemukan solusi dari sebuah
permasalahan. Tidak hanya untuk STTA, sebagai
generasi muda dimasa depan kita dituntut untuk bisa
memberi kontribusi yang baik untuk negara pada
umumnya dan untuk dunia dirgantara pada khususnya

sebagai generasi muda dimasa depan kita
dituntut untuk bisa memberi kontribusi yang baik
untuk negara pada umumnya dan untuk dunia
dirgantara pada khususnya.Kontribusi untuk
kampus bentuknya sangat bermacam-macam,
seperti contohnya adalah membuang jauh-jauh
sikap apatis, ikut serta dalam kegiatan
keorganisasian yang ada dikampus, menaati
peraturan kampus dan yang paling penting
adalah berkarya dan berprestasi untuk
membesarkan nama kampus. Membandingkan
kampus kita dengan kampus yang lebih maju
sebenarnya sah-sah saja, dengan kita
mempelajari hal-hal apa saja yang membuat
kampus lain lebih unggul, kemudian menerapkan
dan mengembangkan hal-hal tersebut untuk
kampus kita atau dalam dunia pendidikan
disebut dengan studi banding. Hal itu lebih
bermanfaat dari pada mencemooh kekurangan
sendiri dan acuh tak acuh.
Untuk itu bangkitlah para mahasiswa
STTA mari bersama-sama membangun kampus
kita menjadi kampus besar yang mampu
melahirkan civitas akademika yang terampil
untuk mengubah nasib bangsa dan negara ke
arah kejayaan. Kembalikan jati diri kita sebagai
agent of change, sehingga dimanapun kita
berpijak disitulah kita dapat berkontribusi dengan
sangat baik.
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MEMBERSIHKAN TEMPURUNG LUAR HELM
Hal pertama yang perlu disiapkan adalah : helm
itu sendiri (masa punyanya tetangga) ,sikat gigi bekas
,odol/pasta gigi ,obeng untuk membuka mur-murnya ,lap
chamois/kanebo ,silicon (bukan yang dipakai banci buat
gedein hidung lho,wkwk) ,lap microﬁber ,and so pasti air.

Siap-siap deh bawa helm ke sumber air
terdekat untuk dimandikan. Basahi bagian luar helm
dengan air ,ingat ,bagian luarnya saja.karena apabila
bagian dalam helm basah ,akan berbeda lagi cara
penanganannya.
Siapkan pasta gigi di atas sikat gigi bekas.

Langkah pertama : buka mur-mur yang ada di
helm untuk mencopot tudur dan visor. Ingan ,setelah
melepas semua mur ,letakan mur-mur kedalam wadah
khusus agar tidah tercecer di lantai.

Gosok deh tu batok helm

Setelah semua terlepas ,akan terlihat seperti gambar
Selanjutnya.
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Jangan lupa tudungnya.

Khusus untuk visor lagi ,mengeringkan
dengan menggunakan lap chamois cukup dengan
menepuk-nepukan lap ke visor. Jangan menggerakan
memutar atau putar balik. Takut menggores visor
karena masih ada kotoran yang tertinggal. Dengan
menepuk-nepukan ,lap chamois akan menyerap air di
permukaan tanpa takut menggoresnya.

Untuk visor ,lebih baik menggunakan tangan untuk
membersihkannya. Caranya sedikit berbeda. Harus
pelan ,lemah ,lembut ,dan penuh perasaan #apaan sih
,haha. Caranya dengan mengusap memutar perlahan. Ini
dimaksudkan agar visor tidak lecet karena tergesek oleh
debu atau kotoran yg menempel.
Setelah kering ,pasang kembali part-partnya
seperti semula.

Setelah di sikat ,bilas kembali.
Keringkan semua part dengan lap chamois. Atau
bisa juga dijemur di bawah terik matahari ,tapi jangan
lama-lama ,cukup sampai kering.

Sumber: sinyotech
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Kiat-Kiat Sukses Sidang Skripsi

Nama
NIM
Konsntrasi

: Yosi Ratna Sari
: 14050119
: Operasi Penerbangan

1.
Gimana Persiapannya untuk menghadapi
sidang?
Tentunya dengan mempelajari isi dari skripsi
tersebut, kuasai inti dari materi skripsimu dan ada
baiknya seorang mahasiswa/i konsultasi ke dosen
pembimbing terlebih dahulu jika barangkali ada hal-hal
penting yang kurang faham di dalam skripsi tersebut.
Siapkan slide presentasi semenarik & sesimple
mungkin (tetapi tetap bisa dibaca dan dipahami oleh
dosen penguji), siapkan semua draft skripsi dan semua
literatur yang kamu gunakan sebagai senjata jika diberi
pertanyaan sulit oleh dosen penguji. Disamping itu
jangan lupa latihan presentasi untuk mengurangi gugup
saat sidang, jika di anggap perlu mintalah bantuan
teman untuk menilai dan memberikan feedback untuk
presentasi skripsimu. Disamping itu kamu harus
menjaga kesehatan dan yang paling penting tentunya
berdoa dan meminta restu orang tua semoga sidangnya
berjalan lancar dan diberi kemudahan.
2.
Seberapa besar yang ditanyakan dalam sidang
pada materi yang kita bahas?
ya pasti jawabnya sangat besar, karena yang
ditanyakan pada saat sidang adalah semua isi dari
skripsi yang kamu tulis. Tips nya persiapkan dan kuasai
materi skripsimu sebaik mungkin. Pada dasarnya dalam
pembahasan skripsi perlu memahami konsepnya
secara pasti. Kebanyakan dari mahasiswa terlalu fokus
pada penyajian data pembahasan, sedangkan konsep
dari pembahasan tersebut kurang memahami.
Akibatnya apabila pertanyaan sedikit keluar dari
proporsi pembahasan yang disajikan, mahasiswa
sering kesulitan dalam menjawab.
ari ada perkembangan dari skripsimu.

Maksimalkan jumah SKS saat pengisian KRS, selalu
perhatikan jumlah SKS minimal untuk lulus.
Selanjutnya kamu harus membuat prioritas pada
dirimu sendiri, dahulukan urusan kuliah di atas
urusan yang lainnya.
4.
Nasihat buat mahasiswa/i STTA agar bisa
lulus tepat waktu?
Nasihatnya adalah Bersungguh-sunggulah
selama kuliah, jika ada tugas kerjakan sebaik
mungkin, jangan pernah menunda-nunda suatu
pekerjaan atau kegiatan. kerjakan secepat mungkin.
Dan pada saat penentuan tema skripsi, sebisa
mungkin carilah tema yang mudah dipahami dan
disesuaikan dengan hal yang disukai dan dikuasai.
Konsultasikan skripsi ke dosen pembimbing sesering
mungkin. Dan pada saat pengerjaan skripsi,
Jadikanlah Skripsi sebagai prioritas utamamu,
usahakanlah setiap hari ada perkembangan dari
skripsimu.

3.

Trik untuk lulus tepat waktu, gimana caranya?
Trik pertama rajinlah kuliah karena dengan rajin
kuliah kamu bisa memperoleh banyak ilmu dan
pengetahuan.
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Nama
: Dede Satria Maulana
NIM
: 14050026
Konsentrasi
: Perancangan Pesawat Terbang
1.
Persiapan menghadapi sidang:
Sering konsultasi dengan pembimbing, persiapkan
mental dengan matang untuk menghadapi sidang.
2.
Seberapa jauh materi yang ditanyakan dalam
sidang:
Sebenarnya materi skripsi yang ditanyakan sangat
sedikit, karena penguji tau jika materi skripsi kita pasti
sudah kita kuasai jadi pelajarilah dari dasarnya juga
karena penguji lebih banyak bertanya ilmu-ilmu dasar
penerbangan dalam sidang.
3.
Trik lulus tepat waktu:
Rajin kuliah, kita harus menetapkan tujuan kita kuliah
agar apapun yang kita kerjakan sesuai dengan tujuan
kita dari awal.

Nama
: Retno Pratiwi
NIM
: 14050001
Konsentrasi
: Perawatan Pesawat Terbang
1.
Persiapan menghadapi sidang : konsultasi
dengan dosen pmbimbing, mempersiapkan mental,
belajar dan menguasai materi dari sebelum pengajuan
sidang, mempelajari inti dari materi skripsi, tetap
bersikap santai dan jangan gugup agar tidak lupa
dengan materi skripsi, jangan lupa berdoa dan minta
doa restu orang tua.
2.
Hampir semua pertanyaan berdasarkan apa
yang ada di materi skripsi (90% dari skripsi), selebihnya
mengenai susunan penulisan dalam skripsi.
3.
Trik lulus tepat waktu
-jangan pernah bolos kuliah
-mengerjakan tugas kuliah tepat waktu
-mengatur jadwal belajar dengan baik
-mengikuti berbagai organisasi untuk mengasah
kemampuan berkomunikasi dan berﬁkir/berkembang
lebih maju lagi, ini juga sangat membantu melatih saat
kita presentasi di depan kelas dan saat sidang
-punya target yang jelas
-aktif mencari referensi dalam mengerjakan skripsi
-rajin belajar untuk memahami materi-materi yang akan
dituangkan dalam skripsi
-rajin konsultasi dengan dosen pembimbing
-jangan menunda-menunda revisian skripsi
4. Jangan pernah bermalas-malasan belajar saat kuliah
dan menunda-nunda waktu terutama saat mengerjakan
skripsi. Karna waktu sangat berharga, jangan sia-siakan
waktu selagi ada kesempatan. Hargailah waktu dan
kerjakan segala sesuatunya tanpa membuang-buang
waktu. Buatlah rencana sesuai target dan tujuan yang
jelas ke depannya agar dapat memprioritaskan hal apa
saja yg harus dilakukan. Insya Allah akan lulus kuliah
tepat pada waktunya.

AeroXpresi-43

Pengetahuan
Liputan
Umum
Proﬁl
ProﬁlUtama

Kerja Praktik, Buat Apa Sih ?
Seluruh universitas dan perguruan tinggi di
Indonesia mewajibkan mahasiswanya untuk melaksakan
Kerja Praktik sebagai syarat kelulusannya dan tak
terkecuali kampus kita tercinta STT Adisutjipto. Hal itu
sudah tertera di buku panduan yang kita terima saat
PKPS, tujuan dan fungsinya pun sudah ada disana. Lalu
tulisan yang kami buat ini untuk apa? Hahaha.
Ya memang sifat, tujuan, dan fungsi Kerja Praktik sudah
ada pada buku panduan mahasiswa, namun kami akan
membuat daftar manfaat yang bisa diambil oleh
mahasiswa saat melaksanakan Kerja Praktik bedasarkan
pengalaman penulis sendiri, berikut adalah manfaat yang
bisa kamu dapat bila kamu melaksanakan Kerja Praktik:

1.
Menambah wawasan
Pasalnya apa yang kamu pelajari di dalam kelas tidak
sepenuhya tepat dengan apa yang kamu kerjakan di
kantor saat Kerja Praktik.

2.
Melatih kamu mengatur waktu
Tentu pekerjaan kantor tak akan menyita waktu
sebanyak tugas kampus. Karena pekerjaan kantor
tidak mungkin dibawa pulang. Namun ingat bahwa ada
laporan yang kamu harus kerjakan. Jadi kemampuan
mengatur waktu akan terlatih.
3.
Kemampuan beadaptasi dengan suasana
baru di kantor
Baik untuk kamu yang kerja di hanggar maupun yang di
balik meja, suasana yang akan kamu dapatkan pastilah
baru. Tentu kamu harus beradaptasi dengan suasana
yang benar-benar baru ini.
4.
Memperluas koneksi
Dengan melaksanakan Kerja Praktik, kamu tentu akan
mendapatkan kenalan baru. Menjalin kedektan yang
professional dapat membantu kamu mendapatkan
pekerjaan saat lulus nanti.

Setelah tau apa saja manfaat Kerja
Praktik,
AYO SEMANGAT KP !

AeroXpresi-44

Telat Skripsi
"Ngapain sih lu, udah semester tua, masih aja suka
nulis saran-saran dosen. Untungnya apa coba?" Ardo mengejek
Dani yang sedang sibuk mencatat ocehan pak Bambang
tentang pentingnya berbisnis bagi sarjana teknik, di depan
kelas.
Dani sama sekali tidak peduli dengan pertanyaan Ardo,
ia terus menulis. Bahkan kata-kata pak Bambang untuk
menguatkan mahasiswi yang ingin menjadi seorang wanita
karir pun tak luput dari coretan penanya.
Ini bukan pertama kalinya Ardo mencela kebiasaan
Dani yang Ardo anggap tidak penting. Tapi terhitung sudah
ratusan kali semenjak mereka resmi menjadi mahasiswa Teknik
Penerbangan di kampus ini. Catatan milik Dani penuh oleh katakata mutiara para dosen lengkap dengan materi yang dosen itu
sampaikan. Kebiasaan ini ia lakukan karena Dani pernah
berada di posisi paling bawah dalam hidupnya, namun katakata seorang ilmuwanlah yang menguatkannya. Intinya apa
saja yang menarik dari perkataan dosen, akan ia catat dengan
baik dalam bukunya.
"Buku-buku yang sering lo hina ini yang bakal
nganterin gue jadi cum laude. Tentunya dengan nilai tertinggi
satu angkatan." Ucap Dani dengan sungguh-sungguh. Ardo
sama sekali tidak membantah sebab ia tahu Dani mampu
melakukan itu. Dani mempunyai ingatan yang bagus mengenai
segala pelajaran yang mereka terima selama kuliah.
"Gue percaya lo pintar, tapi buku-buku itu kan jarang lo
baca setelah lo tulis. Berarti prestasi lo berasal dari kuatnya
ingatan lo bukan dari buku itu."
"Siapa bilang? Buku-buku itu penghantar tidur gue saat gue
insom. Dosen Aerodinamic 1 pernah bilang, dengan lo nulis,
ingatan lo akan lebih baik dari pada cuma dengerin." Dani
mengeluarkan teori-teorinya. Ardo mendengus keras,
Aerodinamic 1 adalah matakuliah semester 3. Dalam hati diamdiam Ardo kembali salut atas ingatan Dani yang jitu.
"Gak peduli." Ucap Ardo.
Ucapan Dani terbukti nyata. Ia berhasil mengikuti
sidang skripsinya dengan sangat baik. Semua orang tampak
bangga padanya. Termasuk keluarga Dani. Walaupun bahagia
melihat sahabatnya, sebenarnya ada pula perasaan menyesal
dalam lubuk hati Ardo. Keluarga Ardo terus saja
membandingkan Ardo dengan Dani. Membuat Ardo sekilas
merasa menjadi anak yang tidak berguna.
"Gue ada waktu buat bantuin lo. Motivasiin orang
adalah salah satu kemampuan gue. Lo tenang aja gue bakal
bantu. Gue selalu bilang, satu aja gak akan cukup untuk meraih
kejayaan. Lindbergh tidak terbang sendirian menyebrangi
atlantik. Einsten tidak mengembangkan teori relativitas sendiri.
Columbus juga gak nemuin dunia baru sendirian. Mereka
semua membutuhkan orang lain. Maka dari itu, gue simpulan
kita semua saling membutuhkan. Gue bakal bantu lo sampai
skiripsi lo beres." Dani menepuk pundak Ardo. Menerbitkan
senyum di bibir Ardo. Ia tahu Dani akan selalu membantunya
seburuk apapun sikapnya pada Dani. Mereka tetaplah sahabat.
Pembahasan panjang mengenai human traﬃcking
baru saja selesai. Para audience yang adalah mahasiswa
membubarkan diri satu persatu. Seorang ahli ﬁlsafat dan
motivator yang dijuluki Eyang sedang menghisap rokoknya
dalam-dalam. Sambil menikmati makanan yang tersuguh di
depannya. Beberapa kali ia ikut dalam obrolan para aktivis
muda yang sangat semangat melakukan sosialisasi ini.
Perlahan Dani mendekat ke arah Eyang tersebut.
Dengan berani dan rasa percaya diri yang tinggi bahwa ia tidak
akan diabaikan, Dani memulai pembicaraan dengan sang
Eyang. Dimulai dari hal sederhana yaitu pujian Dani kepada
Eyang atas suksesnya buku-buku hasil karyanya yang ia
pasarkan di seluruh Indonesia.
"Eyang, kenalin temenku. Namanya Ardo." Eyang tersenyum
memperlihatkan giginya yang tidak utuh lagi.
“Ardo ini sama seperti kamu? Pemegang bisnis dirgantara?"

Cerpen
Proﬁl

"Iya, Eyang, kita satu jurusan. Tapi dia ini sedang diterpa
angin yang buat kepercayaan dirinya hilang. Dia sibuk
mencari judul skripsi untuknya, sedangkan ada beberapa
praktikum yang belum selesai ia jalani. Tolong beri ia
nasihat supaya ia kuat dan tidak patah semangat."
"Oh begitu." Eyang tertawa lagi. "Anak muda, siapa yang
berusaha kau bohongi? Dirimu sendiri?"
"Maksudnya Eyang?"
"Kamu gak sanggup menjalani dua pekerjaan sekaligus.
Semua harus ada proses. Kalo kamu tidak terbiasa
menjalani dua hal sekaligus, semuanya akan
berantakan." Eyang mengeluarkan asap rokok dari
hidungnya.
"Ada dua orang baru pertama kali berburu burung di
hutan. Setiap sore sekitar ribuan burung terbang di kepala
mereka. Mereka gak ada keterampilan apa-apa tapi
dalam hati mereka, mereka yakin pasti dapet satu.
Mereka remehin suatu keadaan. Begitu banyak burung,
bohong kalo mereka gak bisa nembak satu di antaranya.
Bahkan kamu gak perlu fokus pada satu burung. Kamu
tembak bebas saja di udara, burung-burung itu akan jatuh
sendiri saking mudahnya, kata ahli tembak yang
membawa mereka. Tapi apa yang terjadi, dalam waktu
satu jam mereka hanya berhasil menembak tiga ekor
burung. Karena mereka gak terbiasa." Cerita Eyang pada
mereka membuat dua remaja itu mengangguk mengerti.
"Terus apa yang harus aku lakukan?" Ardo
otomatis bertanya. "Dowson Trotman bilang, waktu
terbanyak yang tersita adalah waktu untuk memulai
sesuatu." Balas Eyang santai.
"Saya pernah beberapa kali dapet ide tentu dari skripsi
orang, tapi setiap saya kasih ide buat dosen, selalu aja
ditolak. Seolah teori-teori saya itu salah. Saya rasanya
gagal eyang."
Eyang menghisap rokoknya dalam-dalam
kemudian menerawang panjang. "Hillary, seorang
pendaki gunung Everest pernah bilang dalam pidato saat
ia gagal mendaki gunung Everest. Begini katanya,
Gunung Everest, kau mengalahkan kami. Tapi kami akan
kembali. Dan aku akan mengalahkanmu. Karena kau
tidak bisa membesar lagi, sedangkan aku bisa." Eyang
mengakhiri penjelasannya dengan penuh haru.
"Kamu suka sama jurusanmu?" "Iya, eyang. Makanya
saya bisa bertahan sampe sekarang." ,"Bagus karena
kesuksesan membutuhkan hasrat. Kamu harus suka dulu
pada apa yang mau kamu taklukan. Seperti Hillary, saya
yakin dia sangat tertarik pada Gunung Everest. Itu
sebabnya dia mempelajari banyak hal supaya bisa
berhasil mendaki gunung itu. Kamu pun harus begitu,
pelajarilah banyak hal yang kamu butuhkan untuk
menaklukan semua hal yang kamu inginkan. Kesuksesan
membutuhkan hasrat seperti kata John Maxwell.
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Kuasai dulu bidang itu semampumu, lalu melompat untuk
meraih kesuksesan. Kamu harus melompat secepat mungkin
untuk meraih peluang."
"Kalau saya gagal lagi gimana eyang?"
"Mencius, ﬁlsuf Tiongkok berkata bahwa jika kamu tidak
sukses, carilah sebabnya dalam diri anda sendiri. Perbaikilah,
dan ketika anda sudah tepat dan benar, seluruh dunia akan
berpaling pada anda."
"Mengerti eyang." Mata Ardo mulai memancarkan semangat
kembali. Ia siap melanjutkan apapun yang sudah ia mulai
sampai garis akhir. Kali ini ia sangat setuju pada Dani dan
segala kata mutiara dari cowok itu.
Eyang dan Dani tersenyum tipis sambil memandang Ardo.
Mereka membiarkan Ardo sibuk dengan pikirannya. Tapi
mereka tahu semangat hidup Ardo telah kembali, dibawa
dengan sukarela oleh nasihat panjang dari Eyang.
Berkat ucapan Eyang hari itu, Ardo mulai membenahi
kuliahnya dengan baik. Mata kuliah yang sudah terlanjur ia
ambil untuk memperbaiki nilainya mulai ia tekuni dengan
serius. Beban di hatinya perlahan berkurang dengan menjalani
semua itu sepenuh hati. Benar sekali ucapan Dani, salah satu
menghilangkan tugas adalah mengerjakannya. Semakin kita
membiarkan tugas, maka semakin susah tugas itu.
Hari wisuda temannya Dani telah berlalu. Seperti yang sudah
ia ramalkan, Ardo mendapat banyak nasihat dari keluarganya.
Mereka masih gempar membanding-bandingkan dirinya
dengan Dani. Ardo menerima semua itu dengan tekad kuat
bahwa ia harus berubah. Tentu saja harus juga segera
menyusul keberhasilan sahabatnya itu.
Berkat ucapan Eyang hari itu, Ardo mulai membenahi
kuliahnya dengan baik. Mata kuliah yang sudah terlanjur ia
ambil untuk memperbaiki nilainya mulai ia tekuni dengan
serius. Beban di hatinya perlahan berkurang dengan menjalani
semua itu sepenuh hati. Benar sekali ucapan Dani, salah satu
menghilangkan tugas adalah mengerjakannya. Semakin kita
membiarkan tugas, maka semakin susah tugas itu.
Hari wisuda temannya Dani telah berlalu. Seperti yang sudah
ia ramalkan, Ardo mendapat banyak nasihat dari keluarganya.
Mereka masih gempar membanding-bandingkan dirinya
dengan Dani. Ardo menerima semua itu dengan tekad kuat
bahwa ia harus berubah. Tentu saja harus juga segera
menyusul keberhasilan sahabatnya itu.
Beberapa hari setelah wisuda, Dani mengadakan syukuran di
halaman kos miliknya yang cukup luas. Dani hanya
mengundang keluarga yang juga anak rantauan serta temanteman dekatnya. Persis seperti anggota perkemahan di pantai
beberapa waktu lalu. Hanya kali ini jumlahnya lebih banyak.
Ardo enggan keluar dari kamar kos Dani. Ia malu bertemu
dengan banyak orang. Skripsinya sama sekali belum disusun,
ia menjadi ragu untuk menampakan wajahnya. Judul skripsi
yang ia ajukan masih tidak sesuai dengan pertimbangan dosen
pembimbingnya. Apa yang harus ia jawab jika tamu-tamu itu
nekat untuk bertanya tentang kuliahnya?

Ketika sedang duduk di kasur, mata Ardo tak sengaja
melihat sebuah buku yang tidak asing baginya. Buku
berwarna pink yang nekat dibeli oleh Dani tanpa merasa
malu sebagai seorang laki-laki. Dani begitu mencintai buku
tersebut sehingga kehadiran buku itu tidak pernah absen
dalam tasnya.
Dalam hati ia tertawa geli. Ia membenarkan ucapan Dani.
Buku-buku aneh seperti inilah yang mengantarkan Dani
menuju cum laude. Yang penting bukanlah sampulnya tapi
isinya.
Ardo meraih buku itu kemudian membuka halamanhalaman yang ada dalam buku itu. Matanya tertarik pada
sebuah judul skripsi yang tertera pada buku itu. Ditulis
tangan oleh Dani bahkan diwarnai dengan spidol hijau
mudah.
Ice and Rain Protection.
Hatinya terenyuh. Matanya menerawang saat ia dengan
gamblangnya mengejek Dani yang mencatat judul skripsi
cetusan para dosen di awal semester. Ia ingat betul ada
seorang dosen yang rajin menyetor judul skripsi unik untuk
para mahasiswa. Namun saat itu Ardo sangat meremehkan
perkataan dosen itu.
"Pak, gue aja baru semester 2, jangan buat pusing sama
judul-judul skripsi yang gak gue ngerti deh. Ngajar pak,
jangan ngoceh mulu." Kalimat-kalimat itu sering keluar dari
mulutnya tentu saja dengan suara pelan, jika penjelasan
dosen mulai merambah pada hal-hal kecil lain yang entah
berhubungan dengan materi kuliah atau tidak.
"Got some ideas?" Tanya Dani ketika memasuki kamarnya
dan melihat buku berwarna pink muda miliknya sedang ada
di tangan Ardo dalam keadaan terbuka.
"Lo kenapa gak bilang?" Dani mengerti kemana arah
pembicaraan Ardo.
"Udah lama gak pernah ngecek. Cuma dosen itu aja yang
sering ngomong judul skripsi unik buat mahasiswa. Kita gak
ngambil mata kuliah dia lagi, lo bilang dia terlalu banyak
omong." Jelas Dani. Ardo merasa jantungnya tertusuk.
Sedih melingkupi dirinya meski tidak ia perlihatkan pada
Dani. Andai saja waktu itu ia tidak merendahkan dosen
tersebut, ia yakin kini ia tidak perlu susah mencari judul
skripsi.
"Tunggu apalagi. Susun sekarang materinya bila perlu.
Poin-poinnya aja. Ingat, kata novelis Lous L'amour, air
leding gak akan mengalir keluar kalo kerannya gak kamu
buka." Ucap Dani sebelum keluar meninggalkan Ardo
sendiri di dalam kamar.
Akhirnya berkat segala kerja kerasnya selama ini, Ardo
berhasil menamatkan pendidikan di kampus STTA. Ia
menjadi seorang sarjana dengan nilai yang cukup baik
meski bukan cum laude seperti Dani. Tapi Ardo cukup puas
dengan perjuangan panjangnya.
Ada hal penting yang ia pelajari dari segala sesuatu yang
terjadi dalam hidupnya. Jangan pernah mengabaikan suatu
hal sekecil apapun. Entah itu nasihat dosen, atau ide dari
dosen, bahkan ocehan tentang masa lalu dosen sekalipun.
Karena suatu saat, hal kecil yang kamu remehkan itulah
yang akan menyelamatkanmu dari situasi genting. Tidak
ada yang tahu hal itu akan menjadi kenyataan atau tidak,
kan?
Buku catatan Dani yang berwarna pink mudalah yang telah
menyelamatkan hidup Ardo. Betapa dulu ia sangat
merendahkan buku tidak berdosa itu. Kini ia menyesal dan
belajar dari kesalahannya. Ardo bertekad menjadi manusia
yang lebih baik lagi.
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Kesehatan
Proﬁl

Gangguan Kesehatan
Yang
Berpengaruh Besar
Terhadap Berat Badan

tenggorokan tidak dapat menghasilkan
hormon dalam jumlah yang cukup, padahal
hormon tersebut mengatur berbagai proses
metabolisme tubuh termasuk suhu tubuh,
kecepatan pembakaran kalori tubuh, dan
detak jantung. Beberapa gejalanya antara
lain tenggorokan kering, wajah membengkak,
serta berat badan meningkat tanpa penyebab
yang jelas. Gangguan ini dapat berlangsung
lama dan membutuhkan pengobatan yang
teratur dengan menggunakan levotiroksin.
2.

PCOS
PCOS (polycystic ovary syndrome)
atau sindrom ovarium polikistik merupakan
kondisi terganggunya fungsi ovarium pada
wanita usia subur yang disebabkan resistensi
terhadap insulin, ketidakseimbangan
hormon, dan faktor keturunan. Gejalanya
antara lain pertumbuhan rambut yang
berlebihan, kulit berminyak atau berjerawat,
menstruasi tidak teratur, dan berat badan
bertambah. Gangguan ini harus segera
ditangani agar tidak mengakibatkan
komplikasi penyakit lainnya, seperti diabetes
tipe 2 dan infertilitas.
Setiap orang mendambakan berat badan
yang ideal untuk menunjang penampilan,
mengurangi resiko kondisi kesehatan tertentu,
meningkatkan kualitas tidur, dan sebagainya.
Melihat dari pengaruh-pengaruh positif yang
ditimbulkan, tidak heran banyak orang yang
mengupayakan segala cara untuk
mendapatkan berat badan yang ideal. Namun
seringkali hasil yang didapatkan tidak
sebanding dengan kerasnya usaha yang
dilakukan.
Tahukah anda bahwa berat badan
seseorang tidak hanya ditentukan dari pola
makan dan frekuensi olahraga yang dilakukan,
tetapi juga kondisi kesehatan tertentu? Berikut
akan dibahas beberapa gangguan kesehatan
yang jarang diketahui dan sangat berpengaruh
terhadap berat badan seseorang.

3.

Hipertiroidisme
Gangguan kesehatan ini merupakan
kebalikan dari hipotiroidisme, yakni keadaan
dimana kadar hormon tiroksin yang dihasilkan
kelenjar tiroid sangat tinggi dalam tubuh
akibat efek samping obat, nodul tiroid,
tiroiditis, serta penyakit Graves. Efek yang
ditimbulkan juga berlawanan dengan
hipotiroidisme, yaitu penurunan berat badan
secara tiba-tiba, hiperaktif, tremor, dan
pembesaran kelenjar tiroid.
Selain beberapa gangguan kesehatan
di atas, kenaikan dan penurunan berat badan
seseorang secara tiba-tiba juga dapat
disebabkan oleh penyakit TBC, diabetes, dan
lain-lain. Oleh karena itu, sangat disarankan
bagi para pembaca yang sedang
mengusahakan berat badan ideal untuk
melakukan pemeriksaan ke dokter untuk
1.
Hipotiroid
mengetahui kondisi tubuh dan
Hipotiroid adalah keadaan dimana mengkonsultasikan tipe-tipe diet yang perlu
kelenjar tiroid yang terletak di bagian depan
dijalankan.
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Menurun:
1. Pegas
3. Penyearah arus
4. Bahan bakar Pesawat
6. Konverter energi angin ke listrik
7. Ilmu penerbangan
10. Pesawat karya bangsa
11. Naik pesawat
13. Gambar bergerak
15. Ahli teknik
17. Akun dikendalikan robot

Liputan
Teka
Teki
Utama
Proﬁl

1

2

12

8

3

5

7

4

10

6

9

13

19

12

15

TEKA-TEKI MAHASISWA
11

14

16

Mendatar:
2. Pendingin mesin mobil
5. Bandara Internasional Yogyakarta
8. Jaringan komputer
9. Roda gigi
11. Produsen Pesawat
12. Berjalan (Jawa)
14. Sosmed Burung biru
16. Penemuan atau gagasan baru
19. Sarjana Teknik
20. Populer
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Liputan
ProﬁlUtama

Beberapa Hasil jepretan PK-JOG

Berthynova Listiawan JAT

Nurtjahjo Prianggono

Indra Gunawan GSH

Patrick Bintana

Yosia Adrian Winata

Ratya Hapsari Mudapati

Th Aji Baruno Silk
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