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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Berdirinya PT. Dirgantara Indonesia (Persero) 

PT Dirgantara Indonesia, didirikan pada tanggal 23 Agustus tahun 

1976, merupakan salah satu perusahaan penerbangan yang memiliki 

kompetensi utama dalam merancang pesawat terbang, mengembangkan dan 

memproduksi pesawat terbang regional baik peruntukan  sipil maupun 

militer. PT Dirgantara Indonesia telah berhasil memanfaatkan kemampuan 

sumber dayanya  pada bidang pesawat terbang dan juga pada bidang-bidang 

lain seperti Information Technology, Automotive, Maritime, Simulation 

Technology, Industrial Turbine dan Engineering Services. 

Perusahan yang dibangun oleh Prof. Dr. B.J. Habibie ini, mengawali 

kegiatanya dengan membangun dasar penguasaan teknologi melalui 

kerjasama lisensidengan negara – negara yang sudah lebih dulu 

memproduksi pesawat terbang dan helikopter. Adapun kerjasama lisensi 

yang dilakukan PT. DI  meliputi: produksi pesawat helikopter  : NBO 105 

yang bekerjasama dengan Jerman, Super puma NAS-332 bekerjasama 

dengan Francis dan pesawat terbang , NC-212 bekerjasama dengan Spanyol, 

dan tiga tahun kemudian PT. Dirgantara Indonesia telah berhasil 

mengintegrasikan teknologi bersama Casa - spanyol merancang dan 

memproduksi pesawat terbang  yaitu CN-235. 

Dalam rangka memantapkan kehadirannya dalam masyarakat industri 

kedirgantaraan dunia serta meningkatkan kemampuan sebagai industri 

pesawat terbang, PT. Dirgantara Indonesia melakukan kerjasama 

internasional , antara lain dengan Boeing Company, menghasilkan 

komponen pesawat Boeing, dengan Bell Helicopte Textronr, memproduksi 

NBELL-412. Selanjutnya dengan penguasaan teknologi serta keahlian yang 

terus berkembang, PT. Dirgantara Indonesia lanjutkan dengan rancang  
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bangun pesawat terbang N250, dengan daya angkut 64-68 penumpang 

dengan menggunakan  fly by wire system. Hasil Prototype pertamanya telah 

berhasil diterbangkan untuk pertama pada tanggal 10 Agustus 1995, dan 

telah menjalani flight test sekitar 600 jam uji terbang. Beberapa tahun 

kemudian  mengembangkan pada pesawat terbang yang lebih besar yaitu N- 

2130 pesawat jet transonic dengan inovasi baru, dalam tahap preliminary 

design. Namun , demikian program tersebut tidak berjalan sebagaimana 

yang direncanakan karena  adanya permasalahan perekonomian yang 

melanda negara Indonesia yang berdampak langsung terhadap 

kesinambungan rencana produksi dan pengembangan pesawat terbang. 

Sehingga program ini tidak bisa diteruskan hingga saat ini.  

Di awal tahun 2004, program restrukturisasi perusahaan yang 

mencakup reorientasi bisnis dan penataan ulang sumber daya manusia 

(SDM) digulirkan, jumlah karyawan yang ada pada saat itu 10.567 menjadi  

3.500 orang dan PT. Dirgantara Indonesia memfokuskan bisnisnya dari 18 

(delapan belas) unit usaha  menjadi 5 (lima) satuan usaha yaitu:  

1. Satuan Usaha Aircraft  

2. Satuan Usaha Aerostructure  

3. Satuan Usaha Aircraft Services  

4. Satuan Usaha Engineering Services  

5. Satuan Usaha Defence 

Kini, PT. Dirgantara Indonesia telah berhasil sebagai industri 

manufaktur dan memiliki diversifikasi produknya, tidak hanya bidang 

pesawat terbang, tetapi juga dalam bidang lain, seperti: teknologi 

informasi, telekomunikasi, otomotif,  otomasi dan kontrol,  turbin industri, 

teknologi simulasi, dan engineering services.  

Sebagai pusat keunggulan pada bidang industri dirgantara, terutama 

dalam rekayasa, rancang, bangun, manufaktur, produksi serta pemeliharaan 

untuk kepentingan komersil dan militer dan juga untuk aplikasi di luar 

industri dirgantara. Menjadikan perusahaan sebagai pemain kelas dunia 
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pada industri global yang mampu bersaing dan melakukan aliansi strategis 

dengan industri dirgantara kelas dunia lainya. 

 

2.2 Visi dan Misi PT Dirgantara Indonesia 

2.2.1 Visi PT Dirgantara Indonesia 

Menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri berbasis pada 

penguasaan teknologi tinggi dan mampu bersaing dalam pasar global 

dengan mengandalkan keunggulan biaya. 

 

2.2.2 Misi PT Dirgantara Indonesia 

1. Sebagai pusat keunggulan di bidang industri dirgantara terutama 

dalam rekayasa, rancang bangun, manufaktur, produksi dan 

pemeliharaan untuk kepentingan komersial dan militer dan juga 

aplikasi di luar industri dirgantara. Menjalankan usaha dengan 

selalu berorientasi pada aspek bisnis dan komersial dan dapat 

menghasilkan produk jasa yang memiliki keunggulan biaya. 

2. Menjalankan usaha dengan selalu berorientasi pada aspek bisnis 

dan komersil, dan dapat menghasilkan produk dan jasa yang 

memiliki keunggulan biaya. 

3. Menjadikan perusahaan sebagai pemain kelas dunia di Industri 

Global yang mampu bersaing dan melakukan aliansi strategis 

dengan industrri dirgantara kelas dunia lainnya. 
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2.3 Logo dan Makna Logo PT. Dirgantara Indonesia 

2.3.1 Logo PT. Dirgantara Indonesia 

 

 

Gambar 2.1 

Logo PT. DIrgantara Indonesia (Persero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Makna Logo PT. Dirgantara Indonesia 

1. Warna Biru Angkasa melambangkan langit tempat pesawat 

terbang. 

2. Sayap pesawat terbang sebanyak 3 buah, yang melambangkan 

fase PT. Dirgantara Indonesia yaitu PT.Nurtanio, PT.IPTN dan 

PT.DI 

3. Ukuran pesawat terbang yang semakin membesar 

melambangkan keinginan PT. DI untuk menjadi parusahaan 

dirgantara yang semakin membesar disetiap fasenya. 

4. Lingkaran melambangkan bola dunia dimana PT. Dirgantara 

Indonesia ingin menjadi perusahaan kelas dunia. 
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2.4 Struktur Organisasi PT. Dirgantara Indonesia 

 Perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya melakukan kerja sama 

yang baik antar orang yang ada di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Semakin banyak yang dilakukan dalam suatu organisasi, makin 

kompleks pula hubungan-hubungan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Untuk menggambarkan hubungan kerjasama antara masing-masing 

kegiatan atau fungsi, maka dibuat struktur organisasi sehingga jelas batas-

batas wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian sesuai 

dengan posisinya.  

Untuk lebih mengetahui susunan posisi jabatan pada PT. Dirgantara 

Indonesia dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini : 
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) 
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2.5 Job  Deskripsi  Struktur  Organisasi  PT. Dirgantara  Indonesia 

1. Direktur Utama 

Memimpin perusahaan agar menjadi lebih mandiri secara bisnis serta 

mampu bersaing dipasar internasional serta dapat penguasaan teknologi 

kedirgantaraan beserta pengembangan untuk mengurangi ketergantungan 

dari luar. 

 

2. Wakil Direktur Utama 

Membantu Direktur Utama untuk menjadi salah satu perusahaan 

pendorong pertumbuhan industri nasional serta menumbuhkan kekuatan 

bangsa di bidang kedirgantaraan untuk menunjang ketahanan dan 

keamanan nasional. 

 

3. Satuan Pengawasan Intern 

Melaksanakan system pengamanan perusahaan secara fisik dan non fisik 

terhadap segala kemungkinan bahaya / bencana agar terdapat kesatuan 

cara bertindak untuk pencegahan dan penanggulangan yang berdaya guna 

dan berhasil guna, sehingga pelaksanaannya dapat menjamin untuk 

mewujudkan rasa dan situasi aman, tentram, tertib dan teratur dalam 

rangka menunjang visi, misi dan tujuan perusahaan. 

 

4. Divisi Manajemen Resiko 

Sebagai pedoman dan arahan tetang pengelolaan resiko yang mungkin 

terjadi dalam menjalankan kegiatan – kegiatan dalam rangka mencapai 

tujuan perusahaan, untuk meminimalkan dampak negatif yang 

kemungkinan akan terjadi. 
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5. Sekretaris Perusahaan 

Tugas dari sekretaris perusahaan adalah sebagai berikut : 

Memastikan perusahaan Direksi sesuai dengan peraturan perusahaan dan 

ketentuan Good Corporate Goverence (GCG), serta memfasilitasi 

pelaksanaan GCG melalui kegiatan – kegiatan perusahaan. 

 

6. Asisten Pengamanan 

Menjadikan pengamanan sebagai bagian integral dan budaya perusahaan 

(corporate culture) dan sebagai landasan etika, perilaku seluruh karyawan 

(security mindedness) PT. Dirgantara Indonesia, untuk mendukung 

terwujudnya perusahaan yang memiliki iklim kerja dan iklim usaha yang 

sehat, dinamis dan aman. 

 

7. Direktorat Niaga dan Pengembangan Usaha 

Dibagi menjadi tiga divisi yang terdiri dari : 

a. Divisi Riset dan Pengembangan Pasar 

Membuat strategi, kebijakan dan prosedur yang mengarah pada 

perencanaan riset dan pengembangan pasar yang handal dalam rangka 

meningkatkan peluang – peluang bagi produk – produk perusahaan 

serta demi tercapainya sasaran – sasaran pemasaran perusahaan. 

b. Divisi Integrasi Komersil dan Pengembangan Usaha 

Menyiapkan kreasi – kreasi solusi bisnis untuk mencapai target 

pemasaran dan penjualan serta menjaga kesinambungan bisnis 

perusahaan. 

c. Divisi Pemasaran 

Melakukan koordinasi untuk persiapan kontrak pemasaran produk dan 

jasa perusahaan dari seluruh fungsi – fungsi yang ada di dalam 

perusahaan. Serta menjaga hubungan dengan konsumen untuk 

program yang sedang berjalan, termasuk adanya program yang akan 

datang. 
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8. Direktorat Teknologi 

Dibagi menjadi lima divisi yang terdiri dari : 

a. Divisi Pusat Pengembangan Teknologi 

Proses pemilihan dan penentuan langkah yang diperlukan untuk 

mengembangkan teknologi yang akan diintegrasikan ke dalam produk 

dan produk yang terkait dengan teknologi kedirgantaraan serta 

menjaga kesiapan seluruh peralatan pengembangan teknologi 

sehingga dalam mengintegrasikan seluruh proses pengembangan 

teknologi dan peralatan yang dipilih akan dicapai rangkaian proses 

yang paling efisien, efektif fan kompetitif. 

b. Divisi Pusat Pengembangan Pesawat Terbang 

Sebagai pedomandan arahan dalam merancang, mengelola serta 

melaksanakan publikasi dan komunikasi antara perusahaan dengan 

publik perusahaan, baik internal maupun eksternal melalui berbagai 

media komunikasi massa untuk menciptakan hubungan baik dan 

harmonis dalam upaya menjaga meningkatkan citra perusahaan. 

c. Divisi Pusat Uji Terbang 

Sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan penyediaan dan 

pengelolaan system informasi manajemen di dalam perusahaan, 

sehingga dapat mendukung bisnis perusahaan secara efektif, efisien 

dan pada tingkat resiko yang dapat di kelola perusahaan serta dapat 

meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. 

d. Divisi Pusat Laboratorium Uji dan Pengukuran 

Sebagai pedoman dan arahan tentang hirarki, penyiapan, pemeriksaan, 

persetujuan dan penerbitan commad media, tulisan dinas serta system 

administrasinya agar tercapau visi, misi dan tujuan perusahaan secara 

efektif dan efisien. 
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e. Divisi Pusat Keselamatan dan Sertifikasi 

Sebagai pedoman dan arahan dalam pengelolaan keselamatan, 

kesehatan kerja dan lingkungan hidup yang bertujuan untuk 

memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan mitra kerja serta 

lingkungannya. 

 

9. Direktorat Operasi/Produksi 

Dibagi menjadi dua divisi yang terdiri dari : 

a. Divisi Logistik dan Kawasan Berikat 

Menghimpun, menganalisas supplier yang masih bermasalah baik 

secara sistem maupun manual. Membuat proposal pengganti material 

pesawat ke Engginering. 

b. Divisi Pengembangan Sistem Produksi 

Sebagai pedoman dan arahan pengelolaan pengadaan barang / 

material, properti jasa dengan menjamin pelaksanaan yang transparan, 

memperhatikan mutu yang tinggi, harga yang optimal, etika bisnis 

yang layak, tepat waktu, menjaga citra perusahaan serta kepercayaan 

dari pelanggan dan pemasok. 

 

10. Direktorat Keuangan 

Dibagi menjadi tida divisi yang terdiri dari : 

a. Divisi Perencanaan 

Merencanakan, melaksanakan, menetapkan arah, sasaran dan 

strategis yang jelas untuk masa depan perusahaan dalam menghadapi 

perubahan lingkungan eksternal dan internal. 

b. Divisi Pendanaan 

Mengatur likuiditas perusahaan dan bertanggung jawab atas 

kelancaran, pelaksanaan pengamanan baik penerimaan maupun 

pembayaran, serta melakukan pengembangan terhadap penjajagan 

sumber pendanaan yang baru dan menguntungkan bagi perusahaan. 
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c. Divisi Akuntansi 

Merencanakan, menyusun, memelihara prosedur, sistem akuntansi 

dan kebijakan akuntasi sesuai perkembangan proses bisnis 

perusahaan. Mengimplementasikan dan mengendalikan pelaksanaan 

prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan Ikatan Akuntansi dalam 

proses pencataan akuntansi. 

 

11. Direktorat Umum 

Dibagi menjadi tiga divisi yang terdiri dari : 

a. Divisi Sumber Daya Manusia 

Sebagai pedoman dan arahan untuk pengelolaan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang mengakomodasikan prinsip-prinsip 

manajemen SDM sehingga terdapat ketersediaan SDM yang efektif 

fan efisien sesuai kebutuhan perusahaan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam mendukung tujuan perusahaan. 

b. Divisi Hukum 

Merencanakan, mengkoordinir dan mengendalikan pembuatan 

pemrosesan semua produk hukum perusahaan dalam bentuk 

ketentuan/peraturan hukum guna kelancaran pelaksanaan aktivitas 

perusahaan serta menerbitkan produk hukum dalam bidang bisnis 

untuk melegitimasi bisnis perusahaan dan berkewajiban 

menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan nasional dan internasional yang 

berlaku. 

c. Divisi Fasilitas 

Menciptakan, mengelola dan mengembangkan bisnis umum yang 

menjadi bidang usaha Divisi Fasilitas: penyewaan gedung, 

transportasi darat/udara, kesehatan, telekomunikasi dan lain – lain. 

Membuat perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan, renovasi 

pengembangan fasilitas. 
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12. Divisi Jaminan Mutu 

Divisi ini bertugas : 

a. Menjamin bahwa operasional perusahaan sudah diperbaiki secara 

berkesinambungan, sehingga menghasilkan produk yang unggul 

kualitasnya di dunia. 

b. Menjamin kepuasan pelanggan bagi seluruh produk dan jasa 

perusahaan. 

c. Memastikan kesesuaian semua proses dan produk terhadap 

persyaratan aturan keselamatan penerbangan yang berlaku di 

Indonesia dan authority asing. 

 

13. Satuan Usaha Aircraft 

Memproduksi beragam pesawat untuk memenuhi berbagai misi sipil, 

militer, dan juga misi khusus. Pesawat berkapasitas 19-24 penumpang, 

dengan beragam versi, dapat lepad landas dan mendarat dalam jarak 

pendek serta mampu beroperasi pada landasan rumput atau tanah dan 

lain-lain. 

 

14. Satuan Usaha Aerostructure 

Didukung oleh tenaga ahli yang berpengalaman dan mempunyai 

kemampuan tinggi dalam manufaktur pesawat, dilengkapi pula dengan 

fasilitas menufaktur dengan ketepatan tinggi, seperti: mesin – mesin 

canggih, bengkel dan pengelasan. 

 

15. Satuan Usaha Aircraft Services 

Dengan keahlian dan pengalaman bertahun – tahun. Unit Usaha 

Aircraft Services menyediakan service pemeliharaan pesawat dan 

helicopter berbagai jenis. 
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16. Satuan Usaha Engineering Services 

Dilengkapi dengan peralatan perancangan dan analisis yang canggih, 

fasilitas uji berteknologi serta tenaga ahli yang berlisensi dan 

berpengalaman standard internasional. Satuan Usaha Engineering 

Services siap memenuhi kebutuhan produk dan jasa bidang engineering. 

 

17. Satuan Usaha Defence 

Bisnis utam Satuan Usaha Defence terdiri dari produk – produk militer, 

perawatan, perbaikan, pengujian dan kalibrasi baik secara mekanik 

maupun elektrik dengan tingkat akurasi yang tinggi, integrasi alat-alat 

perang, produksi, berbagai sistem senjata. 

 

  

Tabel 2.1 

Produk Pesawat PT. DI 

PRODUK PENJELASAN GAMBAR 

N-2130 

Pesawat regional 

bermesin ganda 

dengan kapasitas 100-

130 penumpang 

 
Gambar 2.3Pesawat N-2130 

N-250-100 

Pesawat commuter 

generasi baru yang 

menggunakan 

teknologi mutakhir 

dan didesain dengan 

memaksimalkan 

operassional, efisiensi, 

dan kenyamanan 

penumpang 

 

 

 

 
Gambar 2.4Pesawat N-250-100 
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NC-212 

Pesawat  transportasi 

ringan multi guna, 

terutama untuk jarak 

dekat dan menengah. 

 

 

 

Gambar 2.5Pesawat NC-212 

CN-235 

Pesawat dengan 

kapasitas 35 

penumpang, mulai 

dirancang tahun 1979 

dan diselesaikan tahun 

1983, sebagai hasil 

kerjasama antara PT. 

IPTN dengan CASA. 

 

 

 

Gambar 2.6 Pesawat CN-235 

 

NBO-105 

Helicopter yang di 

desain untuk beroprasi 

dengan temperature 

tinggi di daerah 

pegunungan. NBO-

105 adalah helicopter 

yang multiguna bisa 

dioprasikan utnuk 

berbagai tujuan, 

seperti transportasi, 

penyelamatan, riset, 

eksploitasi, aplikasi 

militer, training pilot, 

evakuasi medis dan 

tujuan-tujuan lain. 

Program helicopter 

NBO-105 dibawah 

lisensi MBB jerman 

Barat, dimulai sejak 

1975. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Pesawat NBO-105 



23 

 

NAS-332 

Tipe helicopter lain 

yang diproduksi PT. 

Dirgantara Indonesia 

dibawah lisensi 

Aerospatiale, Perancis 

sejak 1983. Terdapat 

2 versi tipe ini, Puma 

NAS 330 dan Super 

Puma NAS 332 yang 

cocok untuk 

transportasi suplai 

militer atau eksplorasi 

lepas pantai dan 

penerbangan VIP. 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Pesawat NAS-332 

NBELL-

412 

Helicopter kelas 

medium yang cocok 

sebagai pesawat gerak 

cepat bagi 

perlengkapan militer, 

suplai dan transportasi 

militer. Helicopter ini 

diproduksi PT. 

Dirgantara Indonesia 

dibawah lisensi Bell 

Helicopter Textron, 

USA, 1982. 

 

Gambar 2.9 Pesawat NBELL-412 

 Sumber : SBU Aircraft Services PT Dirgantara Indonesia, 2016 
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Tabel 2.2 

Produk Pertahanan PT. DI 

PRODUK PENJELASAN 

FFAR 2.75” 

Roket pesawat Fin Holding dibawah lisensi F2 

Belgia. Produksi pertama diluncurkan tahun 1985, 

terutama untuk menyuplai departemen pertahanan. 

SUT TORPEDO 

SUT (Surface Underwater Treatment Torpedo) 

diproduksi utnuk memenuhi persyaratan dari 

departemen pertahanan. 

CN-235 

COMPONENT 

Produksi dari komponen ini merupakan kerja sama 

dengan CASA dalam kaitannya dengan produksi 

pesawat CN-235. 

F-16 COMPONENT 
Produksi komponen ini adalah hasil kerjasama 

dengan General Dynamics. 

B-737 COMPONENT 

Negosiasi subkontrak dengan Boeing. Program ini 

adalah langkah awal untuk memasuki pasar 

Internasional dalam produksi komponen pesawat 

terbang. 

REPAIR 

COMPONENT 

Produksi ini sebagi hasil kerjasama dengan Bae 

(British Aerospace). 

ACS SERVICE 

Program yang berkaitan dengan berbagai pesawat 

yang diproduksi PT.DI, seperti suku cadang, training, 

mechanical, pemeliharaan, service dan overhold. 

UMC SERVICE 

Program service, overhaul dan kemampuan reparasi 

termasuk mesin pesawat seperti 

turboprop/Turboshafl, Turbojet/Turbofan, Overhaul 

dca reparasi, Helicopter Dynamic Component Gear 

Boxes dan Transmission, dan Overhoul Turbin gas 

Industri. 

SERVICE FOR Kerjasama dengan Garuda Indonesia Airways untuk 



25 

 

GARUDA mereparasi dan memodifikasi pesawat-pesawat yang 

dimiliki Garuda. 

L-100 

MODIFICATION 

 Kerjasama dengan Merpati Nusantara Airlines 

(MNA) untuk merenovasi dan memodifikasi 

Hercules yang dimiliki oleh MNA. 

 Sumber : SBU Aircraft Services PT Dirgantara Indonesia, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


