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PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan terbesar didunia, dengan kondisi alam yang unik
dan beragam, selain memilki garis pantai yang panjang juga memilki ruang udara yang luas.
Keberadaan alat transportasi udara di Indonesia menjadi sebuah keharusan, selain sebagai
transportasi penumpang dan angkutan logistik, juga untuk utilitas berbagai kebutuhan,
seperti alat angkut/angkat, penanganan bencana alam dan pemadaman kebakaran.
Saat ini ketersediaan transportasi udara khususnya helicopter untuk utilitas sangat terbatas
dan sebagian besar merupakan armada helicopter dengan registrasi asing dan dioperasikan
oleh pilot/crew juga dari luar Indonesia.
Melihat situasi tersebut, PT.Berkah Maju Sejahtera (BMS) sebagai sebuah perusahaan
penyedia solusi transportasi udara yang berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam
operasional helicopter untuk berbagai utilitas , memilki kepedulian agar dapat menyediakan
armada helicopter utilitas dengan registrasi Indonesia dan dioperasikan oleh pilot/crew anak
bangsa. Dengan Program Indonesianisasi diharapkan dapat terwujud kedaulatan udara, pilot
Indonesia dilangit Indonesia.

PESAWAT REGISTRASI PK
Untuk menjamin kepastian hukum terhadap perlindungan atas pesawat udara serta berkaitan
dengan yurisdiksi hukum yang diterapkan diatas pesawat udara tersebut, maka pesawat
udara sipil harus didaftarkan.

Keberadaan Pesawat Registrasi PK di Indonesia diatur dalam:
1. Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
2. Keputusan Menteri Perhubungan KM 82 Tahun 2004 Tentang Prosedur Pengadaan
Pesawat Terbang dan Helikopter;
3. Keputusan Menteri Perhubungan No.KM 49 Tahun 2009 Tentang Peraturan
Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulation Part 47),
Pendaftaran Pesawat Udara.

Berdasarkan
Undang-Undang
No.1 tahun 2009
dinyatakan:
Bahwa setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai
tanda pendaftaran yang dapat berupa tanda pendaftaran Indonesia maupun tanda
pendaftaran asing. Akan tetapi, bagi pesawat udara sipil yang memiliki tanda
pendaftaran asing tidak diizinkan untuk melakukan penerbangan domestik di
Indonesia, melainkan hanya dapat melakukan penerbangan menuju atau dari
Indonesia saja.

KELEBIHAN PESAWAT DIPORASIKAN DENGAN
REGISTRASI PK

Bebas beroperasi
Indonesia;

di

seluruh

wilayah

Memiliki waktu yang tidak terbatas untuk
berada di wilayah Indonesia;

Tervalidasi atau dibawah pengawasan DGCA
Indonesia atau Direktorat Jendral Perhubungan Udara;

Untuk keselamatan/safety, Pesawat dan
pilot/crew akan terikat oleh seluruh
perangkat peraturan dan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

PROSES PENDAFTARAN / PENGADAAN
PESAWAT REGISTRASI PK
Sebelum melalui proses Pendaftaran/Pengadaan, pesawat udara terlebih dahulu harus melalui proses
sertifikasi. Saat ini Kamov 11BC adalah pesawat terbesar yang tersertifikasi di Indonesia sesuai dengan
Peraturan Menteri perhubungan PM 98 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 21 (CASR part 21)
Berdasarkan KM No.82 Tahun 2004, proses registrasi pesawat PK atau pengadaan akan melaui
dan melibatkan pihak sebagai berikut :

PROGRAM BMS INDONESIASI
HELICOPTER KAMOV KA 32A-11BC

Proﬁle Singkat
PT. BERKAH MAJU SEJAHTERA
BMS didirikan tahun 2003 dan menjadi Aircraft Solution Provider sejak tahun 2007. Selama
lebih dari 10 tahun, BMS telah berpengalaman dalam menyediakan berbagai solusi
kebutuhan pesawat udara, baik sayap tetap/ﬁxed wing maupun rotary wing/helicopter.

Sebagai Core Service, saat ini BMS adalah penyedia khusus untuk
Heavy lifting dan Fire Fighting, dan mengoperasikan 4 Helicopter
Kamov ka32A-11BC yaitu PK-IKR, RA-31110, RA-30134 dan RA-31009.

Pengalaman PT. BMS

2006 - 2007
Kerjasama Penerbangan Perintis dengan Pemerintah Kabupaten
Batulicin dengan Nama “Karindangan Air”

2007 - 2011
Heavy Lifting Project (Proyek Angkat Berat) di Papua dengan
Helicopter Kamov Ka32A-11BC yang sudah di TC Validasi dengan
Registrasi Indonesia PK-JTC, bekerja sama dengan PT. Air Pasiﬁk
Utama (2007 – 2011).
2007 - 2011
Heavy Lifting Project (Proyek Angkat Berat) di Papua dengan
Helicopter Kamov Ka32A-11BC yang sudah di TC Validasi dengan
Registrasi Indonesia PK-JTC, bekerja sama dengan PT. Air Pasiﬁk
Utama (2007 – 2011).

Heavy Lifting Pembangunan Sekolah (School Job), di Malaysia
dengan menggunakan Kamov Ka32A, HL-9288 (asal Korea).

2010 - 2011
Beberapa pekerjaan/misi private charter ﬂight serta aero fertilizer

2012 - 2013
Heavy Lifting Project (Pengangkutan Alat-alat Berat) di Papua
menggunakan Kamov Ka32A-11BC, dengan kontraktor sbb :
a. PT. Modern Group, dengan area kerja Wamena dan
sekitarnya,
b. PT. Bhina Papua Karya, dengan rute Dosai (Jayapura)
– Taria, Dosai – Oxibil , tahun 2013.

2014 - Sekarang
Misi Fire Fighting (Penanganan Bencana Asap) BNPB menggunakan
Kamov Ka32A-11BC

STRATEGIC PARTNER
Saat ini BMS mengoperasikan dan atau memilki 5 buah Helicopter Kamov Ka32A-11BC bersama
dengan Avialift Vladivostok (Avialift) sebuah perusahaan aviasi dari Rusia, yang telah menjadi
mitra BMS sejak tahun 2013 dan bekerjasama dalam operasional :

PK - IKR
Telah dioperasikan BMS sejak tahun 2015 untuk untuk berbagai misi,
diantaranya Heavy Lifting di Propinsi Papua, penanganan bencana
Bersama Badan Nasional Penanggunalangan Bencana (BNPB), baik
untuk Fire Fighting/Water Bombing maupun untuk Heavy Lifting
(Cargo Sling).

RA-30134 dan RA-31009

Telah dioperasikan BMS sejak tahun 2016 untuk untuk misi penanganan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
bersama dengan Badan Nasional Penanggunalangan Bencana (BNPB). Menggunakan izin khusus (Special Permit),
RA-30134 dan RA-31009 telah menjalankan misi dibeberapa propinsi di Indonesia.

RA-31110
RA-3110, armada baru yang didatangkan dari Rusia tahun 2020.
Mulai menjalankan misi Water Bombing BNPB sejak dihadirkan di
Palembang hingga Saat ini. Beroperasi menggunakan izin khusus
(Special Permit) sebagai pesawat registrasi asing yang beroperasi di
Indonesia. RA-3110 direncanakan akan melalui proses migrasi menjadi registrasi PK pada tahun 2021 setelah selesai menjalankan misi
Bersama BNPB.

RA-31109
Rencananya akan didatangkan akhir tahun 2021, dan segera akan
melaksanakan proses migrasi menjadi helicopter registrasi PK. RA31109 memilki akan memilki ﬁtur khusus. Selain untuk misi
Fighting/Water Bombing,Heavy Lifting, juga memilki kemampuan
untuk pemadaman kebakaran digedung bertingkat karena akan
dilengkapi dengan Water Canon.

Air Operator Certiﬁcate
Berdasarkan Pasal 2(a) dan Pasal 4(c) pada Keputusan Menteri Perhubungan KM No.82 Tahun
2004 Tentang Prosesdur Pengadaan Pesawat Udara, bahwa yang dapat melakukan pengadaan
pesawat terbang dan helicopter adalah Perusahaan angkutan udara niaga, yang memenuhi
persyaratan teknis dan operasi berdasarkan peraturan keselamatan penerbangan sipil yang
berlaku sebagaimana diatur dalam Civil Aviation Safety Regulation (CASR), CASR 91, CASR 121
atau CASR 135.

UU no 1 th 2009
KM No.82 Tahun 2004

CASR
121

Sejak tahun 2015, BMS dan Avialift telah bekerja sama dengan PT.Pegasus Air Service (Pegasus)
sebagai Perusahan Angkutan Udara Niaga pemilik Air Operator Certiﬁcate (AOC) 135, yang
mengoperasikan Helicopter Kamov PK-IKR, RA-31110, RA-30134 dan RA-30109 dan juga akan
melakukan proses migrasi PK untuk Helicopter RA-31110 dan RA-31109.

Owner

AOC

Holder

INDONESIANISASI KAMOV KA 32A11-BC
BMS telah menginisiasi program migrasi PK untuk armadanya yaitu Helicopter Kamov RA-31110 dan
RA-31109 sejak tahun 2020. Namun karena terkendala situasi pandemi, maka proses migrasi akan
dilaksanakan akhir tahun 2021.
Berdasarkan ketentuan pada CASR, Pegasus sebagai pemilk AOC yang akan melaksanakan proses
migrasi PK, telah berkoordinasi dengan BMS-Avialift sebagai pemilik helicopter untuk melakukan
persiapan-persiapan yang diperlukan, diantaranya:

1.

Menyiapkan beberapa kandidat Pilot dan Engineer Indonesia
untuk pemenuhan rasio jumlah helicopter dan crew/personel
yang diperlukan.

2.

Menyiapkan paket program training untuk pilot dan engineer, baik yang akan dilaksanakan di Indonesia maupun yang
akan dilaksanakan di Rusia.

3.

Dengan mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku,
secara pararel mengadakan familiarisasi atau pengenalan
kepada pilot dan engineer dengan menggunakan armada
helicopter Kamov Ka32A-11BC yang saat ini sedang menjalankan misi nya di Indonesia.

4.

Menyiapkan semua dokumen legal dan administrasi sesuai
ketentuan pada Keputusan Menteri Perhubungan KM No.82
Tahun 2004 Tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang
dan Helikopter.

Setelah RA-31110 selesai menyelesaikan misinya bersama
BNPB dan kedatangan RA-31109, maka secara intensif BMSAvialift bersama Pegasus akan fokus mempercepat proses
migrasi PK dan diharapkan dapat diselesaikan pada
pertengahan tahun 2022.

SPESIFIKASI TEKNIS DAN FITUR
KAMOV KA32A-11BC

4-6
Hours

5000
Kilograms

Corosion

240 - 260
Kph

No Tail
Rotor

5000
Meters

Rusia, Ukraina,
China, USA,
Indonesia ETC

Crew

one-three, plus two-three specialists (Ka-27)

Capacity

5,000 kg payload, or up to 16 troops (Ka-29).

Length

11.3 m (37 ft 1 in)

Height

5.5 m (18 ft 1 in)

Empty weight

6,500 kg (14,330 lb)

Gross weight:

11,000 kg (24,251 lb)

Max takeoff weight

12,000 kg (26,455 lb)

Powerplant

2 × Isotov TV3-117V turboshaft engines, 1,660 kW (2,230 hp) each

Main rotor diameter

2× 15.8 m (51 ft 10 in)

Main rotor area

392.2 m2 (4,222 sq ft) 3-bladed contra-rotating rotors

Maximum speed

270 km/h (170 mph, 150 kn)

Cruise speed

205 km/h (127 mph, 111 kn)

Range

980 km (610 mi, 530 nmi)

Service ceiling

5,000 m (16,000 ft)

PENUTUP
Kami sadar sepenuhnya bahwa program Indonesianisasi ini adalah sebuah pekerjaan
besar, tidak mudah, melibatkan banyak pihak, serta eﬀort materil dan non materil
yang cukup besar. Namun ini harus dimulai dan harus segera dilaksanakan. Karena ketersediaan armada utilitas udara berdaya angkut/angkat besar di Indonesia sangat
minim dan kebutuhannya semangkin meningkat. Belum lagi ketersediaan jumlah sumber
daya manusia Indonesia yang dapat mengoperasikannya juga tidak sesuai.
Kami BMS, memohon dukungan semua Pihak terkait, agar Program Indonesianisasi
Kamov Ka32A-11BC dapat berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan. Dan
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan armada udara untuk Heavy Lifting, Water
Bombing, Fire Fighting, dsb, dengan anak-anak bangsa yang mumpuni sebagai crew
yang mengoperasikannya di wilayah udara Indonesia.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan terbesar didunia, dengan kondisi alam yang unik
dan beragam, selain memilki garis pantai yang panjang juga memilki ruang udara yang luas.
Keberadaan alat transportasi udara di Indonesia menjadi sebuah keharusan, selain sebagai
transportasi penumpang dan angkutan logis k, juga untuk u litas berbagai kebutuhan,
seper alat angkut/angkat, penanganan bencana alam dan pemadaman kebakaran.
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