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SpaceX Terbangkan Empat Astronaut Sipil Pertama ke ISS 

 

 

 

JAKARTA – Jumat, 8 April pagi, waktu Florida, SpaceX  meluncurkan empat awak 

pesawat  ke Stasiun Luar Angkasa Internasional dari Florida. Akan  tetapi tidak seperti 

kebanyakan penerbangan penumpang SpaceX, program baru ini tidak akan menyertakan 

astronaut NASA (aktif)  saat ini. 

Keempat anggota kru adalah warga sipil, terbang dengan perusahaan kedirgantaraan 

komersial bernama Axiom Space. Penerbangan mereka akan menandai pertama kalinya 

kru yang sepenuhnya pribadi mengunjungi ISS. 

Ini adalah jenis baru dari misi luar angkasa manusia dan yang datang dengan label harga 

yang lumayan untuk para pesertanya. Tiga dari empat pamflet masing-masing telah 

membayar  55 juta dolar AS  (Rp 789 miliar) untuk masing-masing kursi mereka di kapsul 

kru SpaceX, yang disebut Crew Dragon. 

Trio penjelajah antariksa pemula ini adalah investor Kanada, Mark Pathy*), investor real 

estat Amerika, Larry Connor, dan mantan pilot Angkatan Udara Israel, Eytan Stibbe. 

Komandan perjalanan tersebut adalah seorang veteran penerbangan luar angkasa: 

Michael López-Alegría. Ia adalah  mantan astronaut NASA yang telah menerbangkan 

empat misi ke luar angkasa dan sekarang menjabat sebagai Wakil Presiden Axiom. 
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Misi mereka, yang disebut Ax-1, adalah yang terbaru dalam tren penerbangan astronaut 

yang sepenuhnya pribadi ke orbit. Untuk sebagian besar sejarah penerbangan luar 

angkasa, misi luar angkasa manusia hampir secara eksklusif dilakukan oleh program luar 

angkasa yang dikelola pemerintah. 

 

Orang-orang menyaksikan roket SpaceX Falcon 9 lepas landas dari Kennedy Space 

Center dalam misi membawa empat astronaut sipil pertama ke Stasiun Luar Angkasa 

Internasional di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat, Jumat (8/4/2022). Misi yang 

sepenuhnya pribadi tersebut merupakan penjajakan awal menuju wisata luar angkasa. 

ANTARA FOTO/REUTERS/Steve Nesius/rwa. 

*) Mark Pathy adalah seorang investor, filantropis, businessman, CEO dari beberapa perusahaan. Pathy 

berkewarganegaraan Kanada dan Astronaut Sipil. Mark Pathy adalah  lulusan Universitas Toronto Kanada, 

dibesarkan di Montreal. Pernah bersekolah di Selwyn House School Montreal.  Dalam penerbangan ke luar 

angkasa yang pertama kali dilakukan ini, Pathy akan bertindak untuk melakukan berbagai riset titipan dari 

beberapa universitas di Kanada dan khusus dari  Montreal Children's Hospital Research Institute. 

 

------Selesai------ 

 

Sumber Gambar AntaraNews, sumber berita VOI Indonesia dan Wikipedia English 

Version 


