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DENGAN METODE ROTABLE POOLS  

GUNA MENINGKATKAN KESIAPAN PESAWAT TERBANG 

 DALAM RANGKA MENDUKUNG TUGAS TNI AU  

 

 

Pendahuluan 

 

1. TNI Angkatan Udara (TNI AU) sebagai bagian integral dari TNI yang bertugas 

selaku penegak kedaulatan negara di udara, mempertahankan keutuhan wilayah udara 

nasional dan integritas bangsa bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan 

pertahanan negara lainnya serta menyelenggarakan penegakan hukum di wilayah udara 

nasional.1   Tugas ini mengisyaratkan TNI AU untuk dapat membentuk dan membina 

kekuatan matra udara yang memiliki daya tangkal dan daya terobos dalam melaksanakan 

kegiatan-kegiatan operasi udara.   Untuk mewujudkan peranan TNI AU secara optimal, 

diperlukan alutsista dalam hal ini pesawat terbang yang memiliki kesiapan operasional 

sangat tinggi.   Kemampuan TNI AU dalam penyiapan dan penggunaan kekuatan 

pesawat terbang tersebut tidaklah terlepas dari kemampuan pemeliharaan pesawat 

terbang. 

 

2. Komando Pemeliharaan Materiel TNI Angkatan Udara (Koharmatau) sebagai salah 

satu Kotama TNI AU yang membawahi Depo-depo Pemeliharaan (Depohar) memiliki 

peranan penting dalam menyiapkan dan memelihara pesawat terbang TNI AU.   Namun 

dalam pelaksanaannya, ada beberapa masalah yang timbul guna mendukung kesiapan 

pesawat terbang.   Masalah tersebut diantaranya yaitu kurangnya dukungan suku cadang 

(Sucad) yang tepat jenis, jumlah, mutu dan waktu, sementara di lain pihak kebutuhan 

sucad setiap waktu semakin meningkat, sehingga mengakibatkan kesiapan operasional 

pesawat TNI AU khususnya pesawat angkut C-130 Hercules series (Tipe B/BT, H/HS dan 

L-100) rendah.   Dari jumlah sebanyak 28 pesawat, yang masuk sirkulasi kesiapan hanya 

10 pesawat dan siap rata-rata hanya 9,4 pesawat setiap harinya. 

 

                                                 
1 Mabesau, Buku Petunjuk Dasar TNI Angkatan Udara, Jakarta, 2000, Kasau, hlm 5. 
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3. Keberadaan Depohar 10, 20 dan 30 yang merupakan satuan kerja (Satker) dijajaran 

Koharmatau mampu menunjukkan prestasi tersendiri dalam upaya memelihara pesawat 

terbang TNI AU.   Sebagai Satker di bidang pemeliharaan tingkat berat (overhaul) 

terhadap pesawat terbang, engine, propeller dan komponen avionic beserta komponen 

pendukung lainnya, Depohar 10, 20 & 30 telah dilengkapi berbagai macam peralatan dan 

sarana prasarana pendukung serta personel pemeliharaan yang terampil, sehingga untuk 

meningkatkan kesiapan operasional pesawat terbang khususnya pesawat C-130 saat ini, 

yang sangat dibutuhkan hanya dukungan sucad berupa komponen (part), removable item, 

bit and pieces dan expendable item.   Untuk itu, dalam rangka optimalisasi pemeliharaan 

pesawat terbang C-130 Hercules guna meningkatkan kesiapan pesawat terbang, perlu 

dilaksanakan terobosan dan langkah-langkah kongkrit agar dukungan sucad terdukung 

tepat jumlah, mutu dan waktu dengan cara menerapkan metode rotable pools. 

 

Daftar Pengertian 

 

4. Penulisan di dalam naskah ini terdapat istilah-istilah yang digunakan, sehingga 

perlu diuraikan beberapa pengertian tentang istilah tersebut guna mendapatkan 

kesamaan persepsi dan interprestasi agar dalam pembahasan dapat dengan mudah 

untuk dimengerti.   Beberapa pengertian tersebut diantaranya sebagai berikut: 

 

a. Alutsista.   Alutsista adalah singkatan dari Alat Utama Sistem Senjata yang 

merupakan alat-peralatan sistem senjata beserta perlengkapan dan sarana 

pendukungnya yang dimiliki oleh setiap angkatan untuk melaksanakan tugas 

pokoknya.2 

 

b. Bit and Pieces.   Bit and Pieces adalah suku cadang yang relatif kecil dan 

pada umumnya mutlak diganti pada saat “overhaul” dari pemeliharaan suatu 

komponen.3 

 

c. Overhaul.   Overhaul (OH) memiliki dua pengertian yaitu:4 

 

1) Proses pemeliharaan tingkat berat yang berlaku bagi suatu alat 

peralatan/komponen yang pelaksanaannya meliputi pembongkaran, 

                                                 
2. Mabesau, Terminologi TNI Angkatan Udara Bidang Logistik, Jakarta, 2002 , Kasau, hlm 3. 
3 Ibid hlm 11. 
4 Ibid.,hlm 52. 
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pencucian, pemeriksaan atau penggantian dengan yang baru untuk 

memenuhi persyaratan standar dan toleransi, memasang kembali seluruh 

bagian dan pengujinya. 

 

2) Kegiatan untuk meneliti kembali bagian-bagian dari suatu materiel 

yang telah mencapai batas usia pakai/putar atau kalender yang ditetapkan 

oleh pabrik pembuatnya dan/atau diterima oleh instansi yang berwenang, 

menurut prosedur dan ketentuan yang berlaku bagi materiel tersebut, agar 

kelaikannya dapat dikembalikan. 

 

d. Komponen.   Komponen (Part) adalah bagian dari alat utama merupakan 

gabungan dari beberapa bagian dan mempunyai fungsi tertentu, walaupun tidak 

final (fungsinya) seperti alat utama yang berdiri sendiri.   Komponen yang 

diklasifikasikan sebagai barang yang dapat diperbaiki dan diperoleh kembali 

kedalam pembekalan, atau barang yang dapat diperoleh kembali (oleh 

pembekalan) karena pemeliharaan, terkenal dengan sebutan “Maintenance Supply 

Item” (MSI).5 

 

e. Pemeliharaan.   Pemeliharaan (Maintenance) adalah kegiatan yang dilakukan 

untuk mempertahankan materiel/fasilitas tetap dalam keadaan baik atau 

memulihkan kondisi materiel/fasilitas kedalam kondisi yang siap pakai.6 

 

f. Buku Pedoman Perencanaan Pemeliharaan Alutsista.   Buku Pedoman 

Perencanaan Pemeliharaan Alutsista (BP3A) adalah buku yang menghimpun 

ketentuan-ketentuan dan kebijaksanaan pemeliharaan pesawat terbang beserta 

komponennya, sehingga baik satuan pemakai pesawat terbang dan pelaksana 

pemeliharaan maupun staf akan mempunyai dasar dan pedoman yang sama 

dalam menangani masalah pemeliharaan pesawat terbang yang bersangkutan7. 

 
g. Rotable Pools.   Rotable Pools is Component or inventory item that can be 

repeatedly and economically restore to a fully serviceable condition 8.yaitu: 

 

                                                 
5 Mabesau, Sistem Manajemen Materiel dan Logistik TNI AU Nomor 401-01-00, Jakarta, Kasau, 1982, 

hlm 46. 
6 Terminologi TNI AU, Opcit, hlm 56. 
7 Mabesau, Buku Pedoman Perencanaan Pemeliharaan Alutsista, Jakarta, 1995, Kasau, hlm 2. 
8 Kamus Bisnis, “What is rotable? definition and meaning” diakses dari  www.businessdictionary.com> 

definition, pada tanggal 2 Juni 2018 pukul 10.00. 
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1) Komponen atau item persediaan yang didapat berulang kali dan 

dikembalikan secara ekonomis ke kondisi laik pakai. 

 

2) Metode perbaikan dimana komponen yang telah diperbaiki “S” ditukar 

dengan komponen rusak “US” yang pada gilirannya untuk diperbaiki 

(OH/Repair) dan disimpan sebagai komponen penukar/pengganti. 

 

h. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.   Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang 

selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa (PBJ).9 

 

i. Pagu.   Pagu adalah angka yang tercantum dalam otorisasi anggaran dan 

merupakan batas tertinggi yang diperkenankan untuk digunakan dalam pengadaan 

barang/jasa.10 

 

j. Pengadaan.   Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh 

barang/alutsista TNI yang prosesnya dimulai dengan perencanaan kebutuhan 

sampai dengan diterimanya barang/alutsista TNI yang berfungsi sesuai dengan 

peruntukannya.11 

 

k. Removable item.   Removable item adalah item yang dapat dilepas.12 

 

l. Expendable item.   Expendable item (Item yang dapat dibuang) adalah 

Komponen atau bagian (seperti baut, paku keling) yang mana (1) tidak ada 

prosedur perbaikan resmi, dan/atau (2) biaya perbaikan akan melebihi dari biaya 

penggantiannya.   Barang-barang yang dapat dikenai biaya biasanya dianggap 

dikonsumsi ketika dikeluarkan dan tidak dicatat sebagai persediaan.13 

 
m. Pre shipment.   Pre shipment (Inspeksi sebelum pengapalan) adalah bagian 

dari manajemen rantai pasok dan metode penting untuk memeriksa kualitas barang 

                                                 
9 Kemenhan RI, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, Dirjen 

Kuathan, 2011, hlm 4 
10 Ibid, hlm 5. 
11 Ibid, hlm 5. 
12 Goggle, “Arti removable item” diakses dari, https://www.google.co.id/search?q=arti+removeable+item 

&oq=arti+removeable+item&aqs=chrome..69i57.22724j1j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 pada tanggal 2 Juni 
2018 pukul 15.06. 

13 Kamus Bisnis, “What is expendable item”’ diakses dari http://www.businessdictionary.com/definition/ 
expendable-item.html Pada tanggal 30 Mei 2018 pukul 08.00. 

https://www.google.co.id/search?q=arti+removeable+item%20&oq=arti+removeable+item&aqs=chrome..69i57.22724j1j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.co.id/search?q=arti+removeable+item%20&oq=arti+removeable+item&aqs=chrome..69i57.22724j1j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.businessdictionary.com/definition/%20expendable-item.html
http://www.businessdictionary.com/definition/%20expendable-item.html
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yang dibeli klien dari pemasok, atau memastikan bahwa produksi sesuai dengan 

spesifikasi pembeli dan/atau sesuai ketentuan pesanan dalam pembelian atau 

memeriksa produk jadi setidaknya 80% pesanan telah diproduksi dan dikemas siap 

ekspor serta sampel dipilih secara acak sesuai dengan standar dan prosedur14. 

 

n. Vendors.   Vendor merupakan rantai pasokan penyedia barang atau jasa 

kepada individu atau perusahaan.   Setiap bisnis manufaktur pasti memiliki proses 

membeli (procurement) hingga kemudian menjualnya.   Fungsi vendor terletak 

pada proses bisnis procurement/purchasing/pengadaan dalam pabrik.   Istilah 

vendor yang lain adalah supplier.   Jadi vendor dibutuhkan perusahaan saat akan 

mencari barang-barang yang tidak diproduksi pabrik, dan dibutuhkan untuk 

melakukan proses produksi15. 

 

o. Original Equipment Manufacture.   Original Equipment Manufacture (OEM) 

adalah16: 

 

1) Perusahaan yang membuat komponen dan dijual kepada perusahaan 

pembeli, kemudian perusahaan pembeli membuat suatu produk lain yang 

menggunakan komponen tersebut dan dijual dengan menggunakan merk 

perusahaan pembeli.   Dalam produk tersebut, nama komponen perusahaan 

pembeli adalah asli yang berisi identitas perusahaan OEM. 

 

2) Perusahaan pembeli juga dapat menentukan spesifikasi dan disain 

untuk dikerjakan perusahaan OEM.   Dalam hal ini perusahaan pembeli bisa 

menentukan supaya perusahaan OEM mencantumkan part number 

perusahaan pembeli dan tidak mencantumkan part number perusahaan 

OEM. 

 

3) Menggunakan jasa OEM bisa memangkas biaya produksi karena 

perusahaan OEM melakukan produksi masal, menggunakan jasa OEM 

berarti pula tidak perlu membuat pabrik dan tidak perlu membayar tenaga 

                                                 
14 Wikipedia, “Pre shipment Inspection” diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-shipment 

inspection. Pada tanggal 3 Juni 2018 pukul 15.00. 
15 Finish Good Asia,“Vendors atau Suplier” diakses dari http://finishgoodasia.com/mengenal-vendor 

atau-supplier-dalam-dunia-manufaktur/ . Pada tanggal 3 Juni 2018 pukul 15.10. 
16 PT.Proweb Indonesia, “OEM” diakses dari http://www.proweb.co.id/articles/manajemen/pengertian 

oem.html Pada tanggal 3 Juni 2018 pukul 15.00. 

http://finishgoodasia.com/proses-bisnis-procurement/
https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-shipment%20inspection
https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-shipment%20inspection
http://finishgoodasia.com/mengenal-vendor%20atau-supplier-dalam-dunia-manufaktur/
http://finishgoodasia.com/mengenal-vendor%20atau-supplier-dalam-dunia-manufaktur/
http://www.proweb.co.id/articles/manajemen/pengertian%20oem.html
http://www.proweb.co.id/articles/manajemen/pengertian%20oem.html
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kerja dalam memproduksi suatu komponen.   Perusahaan pembeli cukup 

membayar harga sesuai kesepakatan dengan fihak OEM. 

 

Landasan dan Dasar Pemikiran 

 

5. Landasan dan dasar pemikiran yang digunakan dalam penulisan naskah ini adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Landasan Pemikiran. 

 

1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 

Negara.   Pada bab V pasal 20 ayat 2 dan Pasal 23 telah menyatakan 

bahwa segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, 

sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi dan dana dapat didaya 

gunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara17.   Bahwa 

dalam rangka meningkatkan kesiapan dan kemampuan pertahanan negara, 

pemerintah menyediakan dana untuk menyiapkan Alutsista untuk 

kepentingan pertahanan. 

 

2) Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.   Dalam 

pasal 7 ayat (1), menyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan 

kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa 

dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap 

keutuhan bangsa dan negara18   Dari hal tersebut dapat dijadikan sebagai 

salah satu acuan untuk memelihara dan menyiapkan pesawat terbang 

sebagai unsur kekuatan udara dalam menegakkan dan mempertahankan 

keutuhan wilayah NKRI. 

 

3) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.   Perpres Nomor 4 tahun 

2015 merupakan perubahan yang ke-4 dari Perpres Nomor 54 tahun 2010, 

pada pasal 89 ayat (4) huruf b telah menyatakan bahwa “Pengadaan 

                                                 
17 DPR RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, Harvarindo Jakarta, 2002, hlm 

57. 
18 DPR RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, Elsam Jakarta, 2004, hlm 5. 
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Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih 

dahulu sebelum Barang/Jasa diterima setelah Penyedia Barang/Jasa 

menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan; dan pada 

ayat (4a) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, termasuk bentuk jaminan 

diatur oleh Menteri Keuangan19.   Klausul ini dapat digunakan sebagai salah 

satu dasar dalam rangka menerapkan sistem pengadaan barang/jasa 

dengan menggunakan metode rotable pools yang mewajibkan pembayaran 

dimuka. 

 

4) Keputusan Kasau Nomor Kep/34/IX/1986 tanggal 2 September 1986 

tentang Petunjuk Logistik Pembinaan Pemeliharaan Pesawat Terbang TNI 

AU.   Berdasarkan buku petunjuk tersebut, dinyatakan bahwa kegiatan 

pemeliharaan pesawat terbang dan komponennya mempunyai pengaruh 

langsung terhadap kesiapan pesawat terbang TNI AU.   Mengingat 

peranannya sangat besar terhadap pencapaian kesiapan operasional 

pesawat terbang, kegiatan pemeliharaan perlu dibina melalui suatu 

kebijakan yang mantap, serasi dan terpadu berdasarkan azas-azas logistik 

yang berlaku dengan memanfaatkan alur dukungan logistik/Sucad yang ada 

TNI AU. 

 

5) Buku Pedoman Perencanaan dan Pemeliharaan Alutsista Tahun 

1995.   Ketentuan tentang pemeliharaan alutsista tertuang dalam bentuk 

Buku Pedoman Perencanaan dan Pemeliharaan Alutsista (BP3A).   Dalam 

rangka menciptakan suatu kesiapan operasional alutsista yang tinggi, 

dibutuhkan sistem perencanaan dan pembinaan pemeliharaan yang baik 

serta berlanjut20.   Agar kegiatan tersebut dapat dilakukan secara terpadu, 

efektif dan efisien, telah disusun suatu petunjuk logistik TNI AU yang 

melandasi dalam pembinaan fungsi dan kemampuan pemeliharaan guna 

memenuhi kebutuhan pemeliharaan dan tataran kewenangan serta 

tanggung jawab dalam melaksanakan pemeliharaan pesawat terbang TNI 

Angkatan Udara. 

                                                 
19 Presiden RI, Perpres No. 4 Th. 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54 Th. 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, 2015, hlm 26. 
20 BP3A, Opcit, hlm 26. 
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6) Buku Petunjuk Logistik TNI AU Tahun 1998.   Untuk dapat 

menciptakan kesiapan operasional alutsista yang tinggi dibutuhkan sistem 

pembinaan pemeliharaan yang baik, terarah dan berlanjut.   Dengan 

demikian dalam rangka mendukung kesiapan operasional alutsista perlu 

adanya keseragaman dan kejelasan pokok-pokok pembinaannya21.   Untuk 

terwujudnya sistem pemeliharaan yang tepat dan mantap dalam rangka 

mendukung kesiapan operasional alutsista diperlukan syarat utama yaitu: 

 

1) Prosedur pemeliharaan yang digunakan harus jelas dan 

sederhana. 

2) Kuantitas dan kualitas personel pemeliharaan harus memadai. 

3) Sarana dan prasarana serta peralatan pendukung 

pemeliharaan telah disesuaikan dengan perkembangan teknologi 

alutsista yang dimiliki. 

 

b. Dasar Pemikiran.   Saat ini dukungan pengadaan Sucad pesawat C-130 

belum efektif dan efisien, beberapa faktor penyebabnya yaitu: 

 

1) Model pengadaan Sucad menganut sistem banyak PBJ, sehingga 

datangnya Sucad menjadi tidak sama, sedangkan untuk menyiapkan 

pesawat, engine, propeller dan komponen pendukung lainnya membutuhkan 

Sucad dalam satu kesatuan utuh baik dari mulai perakitan sampai dengan 

pengujian sistemnya, sehingga untuk menyiapkannya membutuhkan waktu 

yang lama karena saling tunggu Sucad. 

 

2) Kebanyakan PBJ lokal yang ikut lelang membeli Sucad dari Vendors 

berdasarkan harga dasar (price list) dan menjualnya kembali ke TNI AU 

dengan menaikkan harga berdasarkan kontrak yang telah disepakati, 

sehingga hal ini sangat tidak ekonomis. 

 
3) Proses pengadaan Sucad yang dilaksanakan saat ini terlalu panjang, 

sehingga dalam menyiapkan pesawat terbang, engine, propeller, komponen 

Avionic dan komponen pendukung lainnya sering terhambat karena 

menunggu kedatangan Sucad. 

                                                 
21 Mabesau, Buku Petunjuk Logistik Tentang Pokok-Pokok Binduklog Operasional, Jakarta, 1998, 

Kasau, hlm 6-7 
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Latar Belakang 

 

6. Alam dunia penerbangan, hampir seluruh maskapai dan/atau angkatan udara 

suatu negara menggunakan jasa Maintenance Repair and Overhaul (MRO) dalam 

menyiapkan dan memelihara pesawat terbangnya agar siap operasional.   Disamping itu, 

MRO juga selalu bekerjasama dan menggandeng vendors dalam upaya untuk memenuhi 

kebutuhan Sucad agar kebutuhannya dapat terdukung tepat jenis, jenis, jumlah, mutu dan 

waktu dengan menggunakan beberapa metode pengadaan yang salah satunya 

diantaranya adalah metode rotable pools.   Berikut adalah beberapa MRO yang telah 

menggunakan metode rotable pools dan keuntungannya serta hasil laporan kunjungan 

MRO Garuda Maintenace Facility AeroAsia (GMF AeroAsia) di Depohar 30: 

 

a. MRO Yang Menggunakan Metode Rotable Pools.   Beberapa MRO baik di 

dalam maupun di luar negeri yang telah menggunakan metode rotable pools 

diantaranya yaitu: 

 

1) Batam Aero Technic (Batam AT) sebagai MRO Lion Air menjalin 

kerjasama pengadaan Sucad dengan Triumph Aviation Service Asia. 

 

2) Garuda Maintenance Facility AeroAsia (GMFAA) sebagai MRO 

Garuda Indonesia Airways menyediakan Sucadnya dalam mendukung 

kegiatan pemeliharaan pesawat dan mengelompokkan Sucad menjadi 3 

jenis yaitu rotable, repairable dan consumable yang disebut continous 

review. 

 
3) Singapore Technology Aerospace (STAe) sebagai MRO pesawat C-

130 Royal Singapore Airforce (RSAF) bekerjasama dengan Lockheed Martin 

dan Vector Aerospace dalam menyediakan Sucad Pesawat C-130. 

 
4) Airod Malaysia sebagai MRO pesawat C-130 Tentara Udara Diraja 

Malaysia (TUDM). 

 
b. Keuntungan Dalam Penggunaan Metode Rotable Pools.   Beberapa 

keuntungan yang didapat dalam pengadaan Sucad dengan menggunakan metode 

Rotable Pools, diantaranya: 
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1) Sucad yang dibutuhkan tepat jumlah, mutu dan waktu.   Penggunaan 

metode rotable pools akan menyediakan dukungan Sucad dalam kondisi 

terpenuhinya minimum stock level dan siap digunakan setiap waktu.   Hal ini 

jika diterapkan di TNI AU khususnya Depohar, maka Sucad tersebut akan 

selalu tersedia di Gudang Persediaan Depohar (GPD) dalam keadaan tepat 

jenis, jumlah, mutu dan waktu, sehingga seluruh Sucad OEM yang 

dibutuhkan setiap saat dapat terdukung. 

 

2) Proses pengadaan Sucad menjadi pendek.   Jika pengadaan Sucad 

metode rotable pools diterapkan di TNI AU, maka proses pengadaan yang 

dilaksanakan hanya antara TNI AU dengan Vendors tanpa melalui pihak 

ketiga (PBJ lokal) dan perjalanan Sucad dari Vendors ke GPD Depohar 

secara fisik tidak melalui Bekmatpus (on site) membuat birokrasi 

pengadaannya menjadi pendek. 

 
3) Pengelolaan anggaran lebih ekonomis.   Pengadaan Sucad metode 

rotable pools menerapkan pengadaan langsung antara pembeli/pengguna 

dengan penyedia barang/jasa yaitu vendors.   Hal ini sangat 

menguntungkan pembeli/pengguna karena akan mendapatkan harga sesuai 

harga dasar (price list) dan pembeli/pengguna tidak perlu menyediakan 

biaya overhead (keuntungan, FF, asuransi dan biaya lainnya) karena sudah 

termasuk didalam perhitungan harga tersebut, sehingga dalam pengelolaan 

anggaran untuk pengadaan Sucad guna mendukung pemeliharaan pesawat 

menjadi lebih ekonomis. 

 
c. Laporan Hasil Kunjungan GMF AeroAsia di Depohar 30.   Berdasarkan 

dari laporan hasil kunjungan berupa peninjauan langsung, paparan dan analisa 

oleh GMF AeroAsia di Depohar 30 pada tanggal 27-29 Maret 2018, MRO tersebut 

telah memetakan solusi untuk kerjasama antara TNI AU dengan GMF AeroAsia 

sebagai berikut: 

 

1) Penyediaan Sucad dengan metode rotable pools  beserta kebutuhan 

break down parts secara paket disediakan oleh GMF AeroAsia. 
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2) Pengerjaan perbaikan komponen berupa pelapisan compressor 

casing menggunakan thermal sprey teknologi robotic dilaksanakan oleh 

GMF AeroAsia. 

 
3) Dilaksanakan transfer of technology (TOT) oleh GMF AeroaAsia 

kepada personel Depohar 30 terutama dibidang part repair  (perbaikan 

komponen) termasuk pelapisan compressor casing menggunakan thermal 

sprey (robotic). 

 
4) Fihak GMF AeroAsia memanfaatkan peralatan CNC 5 axis dan HPT 

blade refurbishment facility sebagai salah satu satelite shop GMF AeroAsia 

untuk menambah pemasukan dari fihak ketiga melalui kerjasama operasi 

(KSO) antara TNI AU dan GMF AeroAsia sebagai tindaklanjut dari Piagam 

Kerjasama Nomor Perjama/5/II/2018 tentang Dukungan Pemeliharaan 

Pesawat TNI Angkatan Udara. 

 
5) Keuntungan yang didapat: 

 
a) Berdasarkan data yang ada di pasar, untuk melakukan 

overhaul engine T-56 series di MRO luar negeri, dibutuhkan biaya 

kurang lebih 20 milyar rupiah dengan lamanya pengerjaan bervariasi 

antara 60 sampai dengan 150 hari untuk satu engine.   Dari 

perhitungan Kerjasama dibidang pemeliharaan Engine T-56 Series 

Pesawat C-130 Hercules antara TNI AU dan GMF AeroAsia akan 

memerlukan biaya overhaul per engine kurang lebih 16 milyar dan 

lamanya pengerjaan sekitar 30 hari, sehingga memberikan potensi 

penghematan bagi TNI AU minimal antara USD 5.000.000 sampai 

dengan USD 7.700.000 dalam Overhaul 36 engine T-56, belum 

termasuk Hot Section Inspection (HSI) dan repair dari kebutuhan 100 

engine setiap tahunnya. 

 

b) Kerahasian data akan lebih terjamin karena sebagian 

pengerjaannya dilakukan di fasilitas sendiri. 

 
c) GMF AeroAsia akan mendapatkan keuntungan baik secara 

komersial maupun sebagai sarana dalam memberikan kontribusi 

terhadap pembangunan NKRI. 
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Gbr 2 CNC 5 Axis 

 

Gbr. 3 HPT Blade Refurbishment Facility 

 

Gbr. 4 Engine T-56 Series 

 

Kondisi Kesiapan Pesawat C-130 Saat Ini dan Permasalahannya 

 

7. Kondisi Kesiapan Pesawat C-130 Saat Ini.   Saat ini kesiapan operasional 

pesawat TNI AU khususnya pesawat angkut C-130 Hercules series (Tipe B/BT, H/HS dan 

L-100) rendah, dari jumlah sebanyak 28 pesawat, yang masuk sirkulasi hanya 10 pesawat 

dan siap rata-rata hanya 9,4 pesawat (Data dari Paparan Kadisaeroau pada Rakernislog 

TNI AU Tahun 2017 pada tanggal 27 November 2017).   Kondisi ini disebabkan karena 

proses pengadaan Sucad di TNI AU membutuhkan waktu yang lama, antara 1,5 sampai 

dengan 2 tahun sehingga Depohar 10, 20 & 30 tidak dapat secara terus menerus 

memelihara dan menyiapkan pesawat, Engine, Propeller, komponen Avionic dan 

komponen pendukung lainnya, sementara kebutuhan Sucad setiap harinya semakin 
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meningkat.   Berikut data pesawat C-130 yang masuk pemeliharaan tingkat sedang dan 

berat serta tahapan proses pengadaan Sucad saat ini: 

 

a. Data pesawat C-130 Hercules TNI AU Yang Masuk Pemeliharaan 

Tingkat Sedang dan Berat.   Adapun data pesawat C-130 Hercules yang masuk 

pemeliharaan baik tingkat sedang maupun berat di Skatek 021, 022 dan Depohar 

10 serta luar negeri serta kebutuhan komponen utamanya pada saat ini (Data dari 

Skadron Udara 31 & 32 yang dibuat pada tanggal 15 April 2018) seperti pada tabel 

1 dibawah ini: 

Tabel 1 Data Pesawat C-130 yang Masuk Pemeliharaan Tingkat Sedang dan Berat. 

No Tail 

Number 

Tempat Har Macam 

Har 

Sejak Kebut Komp Utama Ket 

1 A-1304 Depohar 10 - 2010 Tdk Ops Tlg Kasau 

T/40/15 

 

2 A-1305 Depohar 10 SIP 05-07-17 4 Engine dan 4 Prop Har Berat 

3 A-1309 Airod  Retrofit 25-10-16  Har Berat 

4 A-1312 Skatek 022 THI 15-02-18 3 Engine Har Sdng 

5 A-1313 Depohar 10 - 2010 Tdk Ops Tlg Kasau 

T/40/15 

 

6 A-1332 Skatek 022 TYI 15-10-17 4 Engine dan 4 Prop  

7 A-1333 Depohar 10 SIOW 22-03-18 4 Engine dan 4 Prop Har Berat 

8 A-1335 Skatek 022 THI 19-10-17 4 Engine dan 4 Prop  

9 A-1319 Depohar 10 WFDI 18-12-17 4 Engine dan 4 Prop Har Berat 

10 A-1320 Depohar 10 SIP 01-08-16 4 Engine dan 4 Prop Har Berat 

11 A-1321 Depohar 10 SIP 12-03-18 4 Engine dan 4 Prop Har Berat 

12 A-1327 Depohar 10 SIP 18-01-17 4 Engine dan 4 Prop Har Berat 

 

b. Tahap-tahapan Proses Pengadaan Sucad Saat Ini.   Secara garis besar, 

tahap-tahapan proses pengadaan saat ini dimulai dari pengajuan sampai dengan 

diterimanya Sucad oleh satuan pengguna yaitu Depohar, Skatek dan Skadud 

sebagai berikut: 

 

1) Satuan pengguna mengajukan kebutuhan Sucad ke Kotama yang 

selanjutnya diteruskan ke Bin Item pada bulan Oktober hingga  awal 

Februari tahun berikutnya. 
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2) Pembina Item (Bin Item) mengelompokkan pengajuan berupa 

Component, part, Removable Item, Bit And Pieces dan expendable item. 

 
3) Setelah dikelompokkan kemudian dengan menggunakan Spare Part 

List Data Applicable (SPALDA) diperiksa Part Number (PN) nya untuk 

mengetahui masuk kedalam Tipe Pesawat C-130 seri B/BT, H, HS dan L-

100 dan Engine type T-56-A-7B, T-56-A-15 dan CAE-501-D22A. 

 
4) Selanjutnya dilaksanakan pencarian harga dari tiap-tiap Sucad 

tersebut berdasarkan satuan dan minimum order barang dengan 

menggunakan Federal Logistic (Fedlog) yang dikeluarkan oleh Defence 

Logistic Agency dibawah departemen pertahanan Amerika Serikat setiap 

tahun dan referensi lainnya. 

 
5) Setelah dihitung total biaya berdasarkan harga patokan mata uang 

asing (USD) ditambah dengan perkiraan kenaikan harga akibat inflasi dalam 

satu tahun kedepan, biaya asuransi, biaya pengiriman (Freight Forwarder) 

keuntungan PBJ dan pajak bea masuk, selanjutnya diajukan kebutuhan 

dana tersebut ke Srenaau setelah dikurskan dalam rupiah yang kemudian 

masuk dalam calon Pagu Indikatif. 

 
6) Dilaksanakan Rapat koodinasi (Rakor) Penentuan Pagu Indikatif 

sekitar akhir bulan Februari, Rakor Anggaran pada bulan Mei/Juni dan 

Rakor Penajaman Anggaran dibulan Juli/Agustus. 

 
7) Hasil Rakor Penajaman Anggaran digunakan sebagai dasar 

pembuatan usul pesanan dibulan September-November, dilanjutkan proses 

lelang sampai dengan terbit Buku II dari Srenaau. 

 
8) Setelah Buku II terbit diawal tahun, dilaksanakan penandatanganan 

kontrak sampai dengan Sucad tiba di Indonesia melalui proses pembukaan 

Letter of Credit (LC) kepada Bank penjamin, menyiapkan asuransi dan 

Freight Forwarder (FF), melaksanakan pembayaran, mengurus kepabeanan 

dan lain sebagainya, selanjutnya dilaksanakan pengiriman hingga tiba Di 

Bekmatpus dengan melalui proses penerimaan barang dan jasa, kemudian 

Sucad dikirim ke Depohar baik menggunakan Caraka darat maupun 

Pesawat TNI AU, uji fungsi dan digunakan di pesawat yang memerlukan 

waktu antara 6 s.d 11 bulan.   Untuk kontrak senilai 30 Milyar rupiah keatas, 
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dilaksanakan kegiatan Pre shipment oleh Tim Pengadaan sebelum Sucad 

dikirim dan dikapalkan ke Indonesia yang tentunya juga masuk dalam 

perhitungan biaya dan waktu pengadaan. 

 

8. Permasalahan Yang Dihadapi.   Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam 

menyiapkan dan memelihara Pesawat C-130 Heercules TNI AU diantaranya yaitu: 

 

a. Kurang tersedianya Sucad untuk memelihara dan menyiapkan Pesawat       

C-130 TNI AU. 

 

b. Belum tersusunnya piranti lunak yang mengatur tentang sistem pengadaan 

yang cepat, tepat dan berkelanjutan. 

 
c. Belum sesuainya pengelolaan anggaran pengadaan Sucad yang 

dialokasikan untuk memelihara Pesawat C-130 setiap tahunnya. 

 

Optimalisasi Pemeliharaan Pesawat Terbang C-130 Hercules Dengan Metode 

Rotable Pools. 

 

9. Optimalisasi pemeliharaan pesawat C-130 Hercules dengan metode rotable pools 

merupakan salah satu terobosan yang harus ditempuh dalam mengatasi permasalahan 

diantaranya yaitu, tersedianya Sucad dalam mendukung memelihara Pesawat C-130 

yang tepat jumlah, mutu dan waktu setiap tahunnya.   Terobosan tersebut harus dimulai 

dari tingkat Mabesau sebagai pembuat kebijakan, Kotama (Koharmatau) sampai dengan 

satuan kerja sebagai pelaksana pemeliharaan agar tercipta kesamaan tindakan dalam 

optimalisasi pemeliharaan pesawat C-130 dengan metode rotable pools, sehingga 

dipandang perlu TNI AU juga mengikuti dan menerapkan metode tersebut dalam 

pengadaan Sucad guna mendukung  pemeliharaan tingkat berat pesawat C-130, engine, 

propeller, komponen Avionic dan komponen pendukung lainnya yang dilaksanakan di 

Depohar 10, 20 & 30.   Adapun kebijakan, strategi dan upaya dalam optimalisasi 

pemeliharaan pesawat C-130 Hercules dengan metode rotable pools yaitu: 

 

a. Kebijakan.   Berawal dari pemikiran untuk mengurangi lamanya waktu dan 

memperpendek proses serta mengurangi biaya tinggi dalam pengadaan Sucad di 

TNI AU guna mendukung pemeliharaan pesawat C-130 di Depohar 10, 20 & 30 

agar kesiapan operasional pesawat terbang meningkat maka perlu dirumuskan 
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kebijakan “Terwujudnya optimalisasi pemeliharaan pesawat terbang C-130 

Hercules dengan metode rotable pools melalui penyusunan piranti lunak, 

pengelolaan anggaran dan penyediaan Sucad dalam rangka mendukung tugas TNI 

AU”. 

 

b. Strategi.   Dalam mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan melalui 

penyusunan piranti lunak, pengelolaan anggaran dan penyediaan Sucad perlu 

diikuti dengan strategi yang tepat yaitu: 

 

1) Strategi pertama.   Mewujudkan tersedianya Sucad dengan metode 

rotable pools untuk memelihara dan menyiapkan Pesawat C-130 TNI AU 

 

2) Strategi kedua.   Mewujudkan tersusunnya piranti lunak yang 

mengatur tentang sistem pengadaan Sucad yang cepat, tepat dan 

berkelanjutan dengan metode rotable pools. 

 

3) Strategi ketiga.   Mewujudkan terkelolanya anggaran pengadaan 

Sucad yang dialokasikan untuk memelihara Pesawat C-130 setiap tahunnya 

dengan metode rotable pools. 

 
c. Upaya.   Untuk mengimplementasikan beberapa strategi tersebut, 

dilaksanakan beberapa upaya sebagai berikut: 

 

1) Strategi pertama.   Tersedianya Sucad untuk memelihara dan 

menyiapkan Pesawat C-130 TNI AU.   Dalam rangka menyediakan Sucad, 

dilaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan menggunakan metode 

rotable pools secara garis besar dengan urutan sebagai berikut: 

 

a) Kasau selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat 

surat keputusan mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Unit 

Layanan Pengadaan (Ka ULP) beserta anggotanya, Panitia 

Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Pejabat Pembuat Surat Perintah 

Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran dengan metode 

rotable pools. 
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b) Kadisaeroau dan Kadiskomlekau selaku Bin Item membuat 

perhitungan kebutuhan komponen utama dan Sucad yang akan 

menggunakan metode rotable pools berdasarkan pengajuan dari 

Kotama TNI AU sebagai berikut: 

 
(1) Pada triwulan pertama di tahun anggaran, Bin Item 

menghitung kebutuhan komponen utama untuk satu tahun 

dengan asumsi Sasbinpuan Ops pesawat sama dengan tahun 

berjalan dan komponen tersebut tidak dapat diperbaiki didalam 

negeri serta lamanya waktu perbaikan selama 6 bulan, 

dikurangi persediaan di gudang hasil perbaikan tahun 

sebelumnya berdasarkan laporan Kadismatau ditambah 10% 

dari kebutuhan minimal untuk antisipasi terjadinya kerusakan 

dini (premature failure). 

 

(2) Pembina Item menghitung kebutuhan komponen utama  

yang dapat diperbaiki di Depohar dalam satu tahun dikurangi 

persediaan di gudang hasil perbaikan tahun sebelumnya 

dengan asumsi tidak ada persediaan part, removable item, bit 

and pieces dan expendable item di gudang berdasarkan 

laporan Kadismatau serta lamanya perbaikan komponen 

tersebut selama 2 minggu, diasumsikan juga bahwa 

Sasbinpuan Ops sama dengan tahun sebelumnya. 

 
(3) Dari perhitungan keseluruhan kebutuhan komponen 

utama baik yang dapat maupun tidak dapat diperbaiki di 

Depohar, Bin Item mencari informasi terkait dengan pekerjaan 

yang akan dilaksanakan  dan harga melalui media elektronik 

dan/atau  non-elektronik. 

 
(4) Pembina Item membandingkan harga dan kualitas 

paling sedikit dari dua sumber informasi yang berbeda (apabila 

diperlukan). 

 
(5) Pembina Item melakukan klarifikasi teknis dan 

negosiasi harga dengan beberapa Vendors untuk 

mendapatkan quote prices (harga penawaran) terendah dan 
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wajar serta dapat dipertanggungjawabkan yang mengacu pada 

prinsip tepat jumlah, mutu dan waktu serta dilengkapi dengan 

dokumen asli menggunakan metode rotable pools. 

 
c) Vendors.   Kewajiban Vendors dalam pengadaan Sucad 

metode rotable pools yaitu: 

 
(1) Pada keadaan tertentu, Vendors bersedia 

meminjamkan komponen selama komponen yang dimiliki TNI 

AU dalam proses perbaikan dan/atau karena kehabisan 

persediaan dengan perhitungan pembayaran kemudian. 

 

(2) Vendors wajib memberikan informasi status komponen 

yang masuk dalam rotasi perbaikan tentang posisi dan kondisi 

(menunggu, sedang dan selesai perbaikan serta dalam 

pengiriman) guna pendataan di Simak BMN. 

 
(3) Vendors harus mampu memenuhi kebutuhan part, 

removable item, bit and pieces dan expendable item secara 

terus menerus berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat 

bersama. 

 
(4) Vendors harus memiliki hubungan kerja dengan OEM. 

 
d) Pembina Item mengajukan kebutuhan anggaran berdasarkan 

quoted prices dari Vendors ke Asrena Kasau dalam rangka 

penyiapan anggaran dengan metode rotable pools. 

 

e) Pembina Item mengajukan Usul Pesanan (UP) kepada Pejabat 

Pengadaan Barang/Jasa TNI AU yang telah diangkat oleh KPA pada 

poin a) untuk dilaksanakan proses pengadaan barang/jasa 

pemerintah dengan sistem penunjukan langsung. 

 
f) Setelah dilaksanakan penunjukan langsung, selanjutnya Ka 

ULP kelompok kerjanya menyusun Berita Acara Hasil Penunjukan 

Langsung untuk nilai sampai dengan Seratus Milyar Rupiah,atau 

mengusulkan penetapan untuk nilai di atas Seratus Milyar Rupiah 
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kepada PA/KPA yang ditembuskan kepada PPK dan Aparat 

Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Irjenau. 

 
g) PPK menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Penunjukan 

Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) dan segera mempersiapkan proses 

kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK). 

 
h) Selanjutnya PPK menandatangani Kontrak Kerja bersama-

sama dengan PBJ yang telah ditetapkan berdasarkan SPPBJ.   

Khusus dalam penandatanganan Kontrak Kerja yang mencapai 

100M, harus didampingi Pejabat Hukum sebagai Legal Formal. 

 
i) PPSPM membuat surat perintah membayar sesuai format 

bayar dimuka. 

 
j) Bendaharawan Pengeluaran melaksanakan pembayaran 

sesuai prosedur dan ketentuan yang telah dibuat dengan sistem 

bayar dimuka. 

 
k) Komandan Depohar 10, 20 & 30 melaksanakan: 

 

(1) berkoordinasi dengan Pejabat Lanud setempat tentang 

pengurusan administrasi berkenaan dengan adanya orang 

asing yang sering berada di lingkungan Depohar dalam 

wilayah Lanud. 

 

(2) Menyiapkan Gudang Persediaan Depo (GPD) Depohar 

yang akan digunakan untuk penempatan komponen (part), 

removable item, bit and pieces dan expendable item  serta 

peralatan pendukung pergudangan dengan pengalokasiannya 

sebagai berikut: 

 
(a) GPD Depohar 10 untuk Sucad aircraft structure, 

propeller, aircraft electric system, aircraft hydraulic 

system, aircraft fuel system dan miscellaneous pesawat 

C-130 Hercules series. 
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(b) GPD Depohar 20 untuk Sucad Avionic dan 

miscellaneous pesawat C-130 Hercules series. 

 

(c) GPD Depohar 30 untuk Sucad Engine dan Quick 

Engine Change (QEC) serta miscellaneous pesawat C-

130 Hercules series. 

 
(3) Membuat Protap tentang pendataan dalam mekanisme 

proses penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran Sucad 

serta pengembalian komponen yang memerlukan perbaikan. 

 

2) Strategi kedua.   Mewujudkan tersusunnya piranti lunak yang 

mengatur tentang sistem pengadaan Sucad yang cepat, tepat dan 

berkelanjutan dengan metode rotable pools.   Adapun piranti lunak tersebut 

yaitu: 

 

a) Mengajukan usul revisi Permenkeu Nomor 238/PMK.02/2015 

dan menyusun Peraturan Internal tentang pengadaan barang dan 

jasa yang menggunakan metode rotable pools.   Mabesau (Asrena 

Kasau dalam hal ini sebagai penanggungjawab bersama-sama 

dengan Aslog Kasau, Kadiskumau, Kadisadaau, Kadisaeroau, 

Kadiskomlekau dan Kadismatau) dan Koharmatau (Dankoharmatau, 

Asren, Dirharpesbang) mengajukan usul revisi Permenkeu dan 

menyusun serta membuat peraturan internal tentang pengadaan 

barang dan jasa yang menggunakan metode rotable pools dengan 

meminta supervisi pejabat dari Kemenhan dan Kemenkeu serta 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

agar usul revisi dan penyusunan serta pembuatan peraturan internal 

kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku diataranya yaitu: 

 

(1) Revisi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 

238/PMK.02/2015 tentang Pengajuan Persetujuan Kontrak 

Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Kepada Menteri Keuangan.   Dalam 

Permekeu tersebut yang perlu direvisi yaitu pada pasal 6 ayat 
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(1) dengan menambahkan kalimat “pengadaan Sucad 

menggunakan metode rotable pools” menjadi yaitu: 

 

(a) Ayat (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan 

kualitas, efisiensi dan efektifitas serta menjaga kesatuan 

proses dan akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan, 

Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dapat 

mengajukan permohonan persetujuan Kontrak Tahun 

Jamak terhadap pekerjaan-pekerjaan pengadaan 

layanan informasi, penjualan surat berharga, 

layanan/lisensi perangkat lunak/keras, dan sewa 

jaringan/bandwidth serta pengadaan Sucad 

menggunakan metode rotable pools kepada Menteri 

Keuangan”. 

 

(b) Ayat (2) Permohonan persetujuan Kontrak Tahun 

Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

secara tertulis dan sekurang-kurangnya menyatakan 

bahwa pekerjaan yang dimintakan Kontrak Tahun 

Jamak  memenuhi persyaratan bahwa: 

 
i. Pekerjaan Kontrak Tahun Jamak yang 

akan dilaksanakan telah memenuhi kelayakan 

teknis berdasarkan penilaian/rekomendasi dari 

instansi/tim teknis fungsional yang kompeten. 

 

ii. Ketersediaan dana bagi pelaksanaan 

Kontrak Tahun Jamak bukan merupakan 

tambahan pagu (On Top). 

 
(c) Ayat (3) Permohonan Persetujuan Kontrak Tahun 

Jamak sebagai dimaksud  pada ayat (1) dilengkapi 

dengan dokumen mengenai cakupan jenis dan tahapan 

kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan, jangka waktu 

pekerjaan akan diselesaikan dan ringkasan perkiraan 

kebutuhan anggaran per tahun. 
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(d) Ayat (4) Permohonan Persetujuan Kontrak Tahun 

Jamak sebagai dimaksud  pada ayat (1) diajukan 

sebelum kegiatan Kontrak Tahun Jamak dilakukan. 

 
(e) Ayat (5) Permohonan Persetujuan Kontrak Tahun 

Jamak sebagai dimaksud  pada ayat (1) dibuat sesuai 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Menteri 

ini. 

 

(2) Menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Sebagai Dasar Sistem Pembayaran 

Dimuka.   Dalam menyusun dan membuat Peraturan Internal 

tentang pengadaan barang dan jasa yang menggunakan 

metode rotable pools pembayaran dimuka dilaksanakan 

dengan menggunakan dasar pasal 68 Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 2013 yaitu: 

 

(a) Ayat (1) yaitu “Pembayaran atas beban APBN 

tidak boleh dilakukan sebelum barang/atau jasa 

diterima”. 

 

(b) Ayat (2) yaitu “Dalam hal tertentu, pembayaran 

atas APBN dapat dilakukan sebelum barang dan/atau 

jasa diterima”. 

 
(c) Ayat (3) yaitu “Pembayaran atas beban APBN 

sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah PBJ 

menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan 

dilakukan”. 

 
(d) Ayat (4) yaitu “Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tata cara pembayaran atas beban APBN yang dilakukan 

sebelum barang dan/atau jasa diterima termasuk bentuk 

jaminan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”. 
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(3) Peraturan pengadaan Sucad Sistem Penunjukan 

Langsung Antara Government dan Business (TNI AU dan 

Pabrikan/Vendors).   Dalam menyusun dan membuat 

Peraturan Internal tentang pengadaan barang dan jasa yang 

menggunakan metode rotable pools sistem penunjukan 

langsung dilaksanakan mengacu pada Perpres Nomor 4 

Tahun 2015 yaitu: 

 

(a) Penunjukan langsung PBJ. 

 

(b) Tidak ada batas maksimal nilai paket pengadaan. 

 
(c) Dilaksanakan negosiasi teknis dan harga. 

 

(d) Kreteria penunjukan langsung dalam keadaan 

tertentu yaitu: 

 

i. Untuk kegiatan pertahanan yang 

ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. 

 

ii. Kegiatan tidak bisa ditunda karena Aircraft 

On the Ground (AOG). 

 
(e) Metoda penunjukan langsung bukan untuk 

penanganan darurat dengan Prakualifikasi. 

 
b) Tersusunnya Draf Kontrak.   Mabesau (Kadisadaau 

membentuk Tim Formatur yang beranggotakan Tim ahli dalam 

pengadaan barang/jasa pemerintah dan disupervisi oleh 

Kadiskumau) menyusun dan membuat draf kontrak pengadaan 

Sucad yang saling mengikat dan menguntungkan kedua belah fihak 

antara TNI AU dengan Vendors menggunakan metode rotable pools.   

Dengan adanya draf kontrak yang baku sesuai ketentuan perundang-

undangan, diharapkan setiap perjanjian kerjasama yang diikat 

dengan penandatanganan kontrak, dapat terlaksana dan tidak 

menimbulkan masalah dikemudian hari.   Adapun draf kontrak secara 

garis besar memuat: 
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(1) Ketentuan Umum yang berisikan Definisi, Penerapan, 

Bahasa dan Hukum, Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(KKN) serta Penipuan, Asal Material/Bahan, Korespondensi, 

Wakil Sah Para Pihak, Pembukuan, Perpajakan,Pengalihan 

dan/atau Subkontrak dan seterusnya. 

 

(2) Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan 

Kontrak yang berisikan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yaitu: 

 

(a) Pelaksanaan Pekerjaan berisikan Surat Perintah 

Mulai Kerja (SPMK), program mutu, rapat persiapan 

pelaksanaan kontrak, mobilisasi dan pemeriksaan 

bersama. 

 
(b) Pengendalian Waktu terdiri atas waktu 

penyelesaian pekerjaan, perpanjangan waktu, 

penundaan oleh Pengawas Pekerjaan, rapat 

pemantauan dan peringatan dini. 

 
(c) Penyelesaian yang berisikan Serah terima 

pekerjaan, pengambilalihan, pedoman penoperasian 

dan perawatan. 

 
(d) Adendum berisikan perubahan kontrak, 

perubahan lingkup pekerjaan, perubahan jadwal 

pelaksanaan pekerjaan. 

 
(e) Keadaan Kahar.   Yang digolongkan keadaan 

kahar meliputi bencana alam, bencana non alam, 

bencana sosial, pemogokan, kebakaran dan/atau 

gangguan industri lain. 

 
(f) Penghentian dan pemutusan kontrak dan 

peninggalan berisikan: 
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i. Penghentian kontrak dilakukan karena 

pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan 

kahar. 

 

ii. Pemutusan kontrak karena kesalahan PBJ 

atau karena PPK terlibat penyimpangan 

prosedur. 

 
iii. Peninggalan berupa semua bahan, 

perlengkapan, peralatan hasil pekerjaan 

sementara yang masih berada dilokasi kerja 

setelah pemutusan kontrak akibat kelalaian atau 

kesalahan PBJ dapat dimanfaatkan oleh PPK 

tanpa kewajiban perawatan. 

 
(3) Hak dan kewajiban para pihak berisikan ketentuan 

tentang hak dan kewajiban para pihak, penggunaan  dokumen-

dokumen kontrak dan informasi, hak kekayaan intelektual, 

penanggungan dan resiko, perlindungan tenaga kerja, laporan 

hasil pekerjaan, kepemilikan dokumen, Asuransi, pembayaran 

denda dan jaminan. 

 

(4) Personel dan/atau Peralatan Penyedia berisikan 

personel inti dan/atau peralatan. 

 
(5) Kewajiban PPK berisikan kewajiban PPK memberikan 

fasiltas untuk mendukung kelancaran pekerjaan dan peristiwa 

konpensasi. 

 
(6) Pembayaran kepada Penyedia berupa pembayaran 

dimuka sebesar harga kontrak. 

 
(7) Pengawasan Mutu berisikan pengawasan dan 

pemeriksaan, penilaian pekerjaan sementara oleh PPK, cacat 

mutu, pengujian, perbaikan cacat mutu. 

 
(8) Penyelesaian Perselisihan berupa penyelesaian 

perselisihan dan itikad baik. 
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3) Strategi ketiga.   Mewujudkan terkelolanya anggaran pengadaan 

Sucad yang dialokasikan untuk memelihara Pesawat C-130 setiap tahunnya 

dengan metode rotable pools.   Dalam rangka mewujudkan pengelolaan 

anggaran pengadaan Sucad tersebut, perlu dilaksanakan koordinasi antara 

pejabat terkait diantaranya: 

 

a) Asrena Kasau, Dankoharmatau dan Kadisaeroau 

melaksanakan koordinasi dalam rapat penentuan pagu indikatif untuk 

pengadaan Sucad dengan metode rotable pools. 

 

b) Kadiskuau, Kadisadaau dan Pejabat dari Kemenkeu RI dan 

LKPP melaksanakan rapat kerja/koordinasi dalam proses dan tata 

cara pembayaran dimuka.   Sesuai Perpres No. 4 tahun 2015 diatur 

dalam pasal 89 pada ayat (4a) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara pembayaran dalam pengadaan Barang/Jasa yang karena 

sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum 

Barang/Jasa diterima setelah Penyedia Barang/Jasa menyampaikan 

jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan diatur oleh Menteri 

Keuangan” dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 pasal 

68 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal tertentu, pembayaran atas 

APBN dapat dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".    

Rapat kerja/koordinasi dilaksanakan dalam rangka menentukan 

proses pengadaan dengan metode rotable pools dan tata cara 

pembayaran dimuka sesuai ketentuan agar tidak terjadi kesalahan 

pelaksanaan pembayaran nantinya. 

 
c) Skenario penggunaan anggaran rutin untuk pengadaan Sucad 

metode rotable pools dengan sistem multi years dan pembayaran 

dimuka dalam mendukung pemeliharaan engine T-56 di Depohar 30 

dengan tahapan sebagai berikut: 

 
(1) Kadisaeroau selaku Bin Item dalam mengawali kegiatan 

pengadaan Sucad berupa komponen (part), removable item, 

bit and pieces dan expendable item, pada pertengahan TW I 

sekitar bulan Februari telah menghitung kebutuhan minimal 

engine yang akan digunakan untuk bulan Maret tahun 
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berikutnya sebanyak 80 unit, dengan asumsi Sasbinpuan 

Operasi sama dengan tahun ini dan engine US yang ada di 

gudang sebanyak 70 unit, sedangkan persediaan digudang 

ada 10 unit engine sebagai hasil perbaikan tahun sebelumnya 

dengan asumsi tidak ada persediaan Sucad di gudang.   

Overhaul dua engine secara paralel memerlukan waktu satu 

bulan, Hot Section Inspection (HSI) selama dua minggu dan 

repair (perbaikan) selama satu minggu. 

 

(2) Dari perhitungan keseluruhan kebutuhan Sucad, 

Kadisaeroau mencari informasi tentang calon PBJ terkait 

dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan melalui media 

elektronik dan/atau  non-elektronik minimal sebanyak dua 

calon. 

 

(3) Seluruh stake holder (Asrena Kasau, Aslog Kasau, 

Dankoharmatau, Kadisadaau dan Kadisaeroau) melaksanakan 

rapat koordinasi dan mengundang calon PBJ atas usulan 

Kadisaeroau untuk melaksanakan presentasi tentang 

pengadaan Sucad dengan metode rotable pools beserta 

kebutuhan biayanya. 

 
(4) Setelah ditentukan PBJ dengan asumsi pengadaan 

Sucad metode rotable pools membutuhkan lead time (lamanya 

waktu pengadaan) selama tiga bulan sehingga diharapkan 

pada akhir TW III sekitar bulan September Vendors tersebut 

dapat memberikan quote prices (harga penawaran), maka 

Kadisaeroau dapat memasukkan nilai penawaran tersebut 

pada bulan Oktober ke Asrenaau sebelum anggaran disahkan. 

 
(5) PPK menandatangani kontrak (sekitar bulan Januari) 

dengan Sistem pembayaran dimuka (deposit) dan kontrak 

multi year pada awal tahun berikutnya dengan ketentuan 

bahwa anggaran sudah tersedia. 

 



28 

(6) PBJ melaksanakan pengiriman Sucad dan pada akhir 

bulan Maret sampai dengan awal bulan April, Sucad sudah 

datang dan diterima di Depohar 30 dengan sistem on site. 

 
(7)  Depohar 30 sudah dapat memulai perkerjaan OH, HSI 

dan repair secara paralel setelah Sucad tiba dan selesai 

proses administrasinya. 

 

Penutup 

 

10. Kesimpulan.   Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

 

a. Penggunaan metode rotable pools dalam proses pengadaan dapat 

memperlancar dukungan Sucad yang tepat jenis, jumlah, mutu dan waktu serta 

menghilangkan biaya tinggi dalam meningkatkan kesiapan pesawat C-130 

Hercules. 

 

b. Optimalnya pemenuhan kebutuhan Sucad dalam mendukung pemeliharaan 

pesawat C-130, Engine, Propeller, komponen Avionic dan komponen pendukung 

lainnya di Depohar 10, 20 & 30 sangat berpengaruh langsung dalam menyiapkan 

dan meningkatkan kesiapan pesawat terbang dalam rangka mendukung tugas TNI 

AU. 

 

11. Saran.   Dari penulisan naskah diatas, ada beberapa saran yang dapat 

disampaikan sebagai berikut: 

 

a. Adanya Political Will dari pimpinan TNI AU untuk menerapkan metode 

rotable pools sangat berpengaruh langsung terhadap kelancaran pengadaan Sucad 

dan kesinambungan pemeliharaan pesawat C-130, engine, propeller, komponen 

Avionic dan komponen pendukung lainnya di Depohar 10, 20 & 30. 

 
b. Perlu adanya tindaklanjut dari hasil kunjungan GMF AeroAsia di Depohar 30 

berupa kelanjutan dari Perjama /5/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 antara TNI AU 

dan GMF AeroAsia untuk memanfaatkan seluruh potensi yang ada dalam 
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meningkatkan kesiapan pesawat terbang C-130 Hercules dengan metode rotable 

pools. 

 

12. Wusanakata.   Demikianlah naskah tentang Optimalisasi Pemeliharaan Pesawat 

C-130 Hercules Dengan Metode Rotable Pools Guna Meningkatkan Kesiapan Pesawat 

Terbang Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNI AU dibuat, dengan harapan 

semoga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemimpin TNI AU dalam 

menentukan kebijaksanaan lebih lanjut guna meningkatkan kesiapan pesawat terbang 

TNI AU di masa mendatang. 
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