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Sejarah PK-OTW dan  2 Kecelakaan  Rimbun Air 

di Hari dan Bulan yang Sama 

 

ebuah pesawat dalam perjalanan sejarahnya akan 

pernah dimiliki atau dioperasikan oleh  operator atau 

maskapai berbeda, bisa di dalam negeri, bisa di luar 

negeri, namun dengan konsekuensi, pesawat itu  

berganti registrasi, sesuai lokasi  di mana pesawat itu 

didaftarkan oleh pemilik atau operator barunya.  Hal itu bisa 

terjadi di saat pesawat itu dijual atau disewakan kepada 

pembeli atau penyewa yang baru atau di saat dikembalikan 

kepada pabrik atau lessor. Nilai jual atau sewa sebuah pesawat 

akan tetap tinggi bila masih dalam kondisi laik terbang dengan 

log book (catatan history) perawatan yang baik. Refurbish 

(peremajaan) pesawat tua oleh pabrik pesawat merupakan 



2 
 

salah satu bentuk yang diminati untuk mempertahankan 

kembali nilai jual atau nilai sewa sebuah ageing aircraft 

(pesawat lawas), agar tetap tinggi harganya. Otoritas 

penerbangan sipil di mana pesawat baru atau yang telah 

direfurbish didaftarkan akan menetapkan alokasi registrasi   

pesawat itu sebelum dioperasikan. Pesawat yang sudah 

memenuhi syarat kelaikudaraan melalui uji validasi oleh 

otoritas penerbangan sipil negara tersebut, akan mendapatkan 

sertifikat registrasi dari negara itu. Susunan registrasi pesawat 

ditetapkan sesuai ketentuan dari 2 badan dunia di bawah UN, 

yaitu ITU (International Telecommuniation Union) dan ICAO. 

Alokasi registrasi pesawat  selalu diawali tanda kebangsaan 

(nationality) negara itu.  

Sertifikat registrasi, dikenal dengan sebutan  CoR (Certificate of 

Aircraft Registration). CoR salah satu dari beberapa dokumen 

pesawat yang harus selalu dibawa kemanapun pesawat itu 

terbang. Registrasi pesawat terbang sipil diatur secara 

internasional oleh ICAO dan berlaku di seluruh dunia. Lebih 

lanjut tentang registrasi pesawat terbang sipil dapat dibaca di 

artikel tentang registrasi ini.  

Terkait dengan perjalanan sejarah dan pergantian berbagai 

registrasi tersebut, 

hal inipun dialami 

juga oleh pesawat 

milik maskapai 

Rimbun Air  

sebelum menjadi 

registrasi 

Indonesia PK-

OTW. Registrasi 

pesawat  tidak 

dapat diperpanjang lagi karena beberapa hal, antara lain bila 

https://www.indonesia-icao.org/pkcdc2x.pdf
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pesawat tersebut sudah tidak dapat untuk memenuhi syarat 

kelaikan terbang, atau tidak  memiliki nilai keekonomian lagi 

setelah mengalami kecelakaan, sehingga registrasi pesawat 

tersebut dinyatakan write-off (dihapuskan dari daftar).  Tidak 

dipergunakannya lagi sebuah registrasi  pesawat yang 

mengalami kecelakaan atau write-off misalnya, ada batas  

waktunya untuk dapat digunakan lagi untuk pesawat lainnya 

oleh otoritas negara tersebut.   

Pesawat Twin Otter  terbaru  adalah seri 400 yang saat ini 

dibuat oleh pabrik pesawat Viking Air Ltd. Pabrik pesawat yang 

terletak di  Victoria International Airport di North Saanich, 

British Columbia, Canada, membeli hak pembuatannya dari 

Bombardier Aerospace, Montreal Kanada sejak 24 Februari 

2006.  Untuk pesawat Twin Otter yang akan diserahkan ke 

pembelinya atau dikembalikan  dari  pemiliknya (untuk 

dimodifikasi = refurbish), Viking Air Ltd., memiliki privilege 

alokasi registrasi khusus yang dipergunakan hanya untuk 
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selama masa penerbangan itu saja, yaitu C-FVAM. Privilege 

semacam ini memberikan kekhususan kepada Viking Air Ltd. 

mempergunakan registrasi C-FVAM tersebut  beberapa kali 

bagi lebih dari satu pesawat Twin Otters seri 400 yang di buat 

atau dimodifikasi untuk diserahkan kepada pihak operator. 

Esensi dari isi paragraf di atas adalah tidak akan ada registrasi 

sama yang  diberikan oleh otoritas di sebuah negara kepada 2 

pesawat atau lebih pada waktu bersamaan. 

Terlihat dalam gambar di atas, proses sebuah Twin Otter 

dengan registrasi C-FVAM yang setelah diserahkan kemudian 

dikembalikan untuk dimodifikasi dengan kelengkapan baru 

dengan kelengkapan floats landing gears, kemudian berganti 

dengan registrasi Amerika, N153QS yang siap diserahkan 

kembali ke pemiliknya. 

Registrasi C-FVAM semacam ini terbatas masa berlakunya, 

hanya untuk selama masa penerbangan penyerahan 

(modifikasi) tersebut saja. Rutenya pun ditentukan dari bandar 

udara di mana pesawat itu dibuat atau direfurbish ke bandar 

udara di negara di mana pembeli itu berdomisili. Registrasi C-

FVAM  juga dipergunakan pada 2010 ketika menyerahkan 

pesawat Twin Otter pesanan Vietnam  People’s Navy 

(Angkatan Laut Vietnam) dan Rimbun Air pada 2018. 

PK-OTW adalah pesawat buatan pabrik pesawat legendaris de 

Havilland, Downsview, Toronto, ON, Kanada. PK-OTW adalah 

pesawat jenis  DHC-6-300 yang lebih populer dengan sebutan 

Twin Otter ini dioperasikan  terakhir oleh maskapai Rimbun Air. 

Pabrik pesawat de Havilland yang sebelumnya dimiliki oleh 

pabrik pesawat Boeing dari Amerika (1986),   diakuisisi oleh 

Bombardier Inc. Montreal Kanada pada 23 Januari 1992.  De 

Havilland didirikan pada tahun 1928 oleh British de Havilland 

Aircraft Company, Inggris sebagai induk perusahaan. 
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PK-OTW mengalami kecelakaan CFIT (Controlled Flight Into 

Terrain = kecelakaan akibat pesawat menabrak permukaan 

berketinggian dalam kondisi pesawat dapat dikendalikan)  pagi 

hari sekitar pukul 07.30 WIT, Rabu 15/9/2021 pada saat 

sedang melakukan penerbangan kargo dari Nabire ke Sugapa, 

Papua. Dilaporkan  pada saat kejadian bandar udara dan 

sekitarnya tertutup oleh kabut tebal. Kecelakaan ini merupakan 

kecelakaan kedua dari maskapai Rimbun Air. 

Catatan sejarah perjalanan panjang PK-OTW, sebagai jenis 

pesawat  yang diberi pujian sebagai “the best-selling 19 

passenger aircraft of all time”, ini memang cukup unik. Tercatat, 

pesawat yang “dilahirkan” oleh pabrik pesawat de Havilland 

Downsview, Toronto, Ontario Kanada melakukan “rolled out”  

pada 3 Juni  1976. Oleh pabrik, pesawat ini diberi registrasi 

Amerika N72348 untuk kemudian diserahkan kepada 

Department of Energy, Albuquerque, NM Amerika dan 

kemudian diganti menjadi N148DE. Setelah berganti 

kepemilikan kepada perusahaan leasing JHH Aircraft Inc., 

Lancaster, CA maka registrasinya  berganti pula. Setelah itu 

pesawat ini berganti lagi kepemilikannya menjadi milik 

perusahaan leasing Kanada, sehingga registrasinya pun 

berubah menjadi C-GKSN (Kanada).  

Antara 2017-2020 pesawat C-GKSN dioperasikan  atau di 

leased oleh maskapai dari Maladewa dan beralih registrasinya 

menjadi 8Q-TAH. Pesawat ini  dioperasikan oleh maskapai 

Trans Maldivian Airways selama 3 tahun, kemudian 

dikembalikan ke lessor di Kanada dan berganti kembali 

registrasinya menjadi C-GKSN. Selama masa storage ± 4 

bulan,  pesawat itu dirawat, dimodifikasi dan diperbaiki oleh 

lessor  untuk ditawarkan kepada operator atau lessee yang 

berikutnya.  Pada Februari 2021 pesawat ini dioperasikan oleh 
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maskapai Rimbun Air dengan registrasi Indonesia, PK-OTW 

sebagai pemakai terakhir. 

Bila melihat kepemilikan (operator) pesawat ini yang dimiliki 

oleh negara-negara tersebut, maka  perjalanan pesawat ini 

dipastikan telah mencapai puluhan ribu kilometer. Ini 

membuktikan bahwa pesawat   PK-OTW sebelum dioperasikan 

oleh maskapai Rimbun Air, adalah  pesawat yang handal yang 

telah beroperasi dengan selamat di negara Kanada, Amerika 

dan Maladewa dari Juni 1976 sampai Februari 2021.  

Seperti biasanya bila pesawat  akan diserahkan oleh pihak 

penjual  atau lessor kepada operator  atau lessee yang 

bertempat di negara lain yang sangat jauh (lebih dari 15.000 

km), akan diserahkan dengan penerbangan secara feri. Hal ini 

pula yang dilakukan terhadap PK-OTW. Sebelum dioperasikan 

oleh Rimbun Air, PK-OTW dioperasikan oleh maskapai dari 

Maladewa (Maldive) bernama TMA (Trans Maldivian Airways) 

(2017-2020) dengan registrasi 8Q-TAH. TMA mempergunakan 

pesawat ini selama 3 tahun dan selanjutnya dikembalikan 

kepada  Rocky Mountain Calgary, AB Kanada sebagai 

perusahaan leasing pesawat tersebut pada September 2020.  

Maskapai Rimbun Air adalah operator sekaligus pemilik 

pesawat ini berikutnya yang juga yang terakhir  yang mulai 

mengoperasikan pada Februari 2021 (KBBI: bukan Pebruari 

2021). Jadi pesawat ini praktis menjadi pesawat dengan 

registrasi Indonesia untuk dioperasikan di Indonesia dalam 

waktu 7 bulan, sampai terjadinya kecelakaan fatal tersebut di 

Papua.  

Pesawat ini telah membuktikan kehandalan performancenya 

ketika melakukan penerbangan ribuan kilometer melewati 

samudera luas Pasifik, kembali ke perusahaan leasing sebagai 

pemiliknya (storage). Rute penerbangannya dimulai dari Male 
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(Maldives) ke Kanada yang menerbangi rute Male - Ha’il 

(Bandar Udara Regional di, Arab Saudi) – Heraklion (Greece) - 

Belgrade – Wick (Skotlandia) - Keflavík (Islandia) - Iqaluit 

(Kanada) - Churchill – Thompson (Kanada) - Saskatoon – 

Springbank (Kanada).  

Penerbangan “pulang kampung” 8Q-TAH setelah 3 tahun 

“merantau” di negeri orang, Maladewa, dilakukan secara  feri  

dari 11 September sampai 22 Oktober 2020.  

Setelah dilakukan perawatan dan modifikasi selama ± 4 bulan, 

mulailah dilakukan test flight di Springbank pada 14 Januari 

2021, dengan standar  keselamatan  otoritas Kanada (TC). 

Setelah pesawat  dinyatakan memenuhi standar keselamatan 

kelaikudaraan untuk terbang jarak jauh melintasi samudera ke 

tujuan berikut, segera disiapkan bagi pembeli berikutnya.  

Pesawat ini  

diserahkan kepada 

pembeli yang baru 

sekaligus operator 

selanjutnya, yaitu 

maskapai Rimbun Air 

dari Indonesia. 

Penyerahan ini pun 

dilakukan secara penerbangan feri. PK-OTW mulai 
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diterbangkan 3 Februari 2021 dari Springbank ON (Ontario), 

melalui jalur panjang,  Alberta (AB) - Boise, Idaho (ID) Amerika 

- Santa Maria, CA - Honolulu, HI (Hawaii) – Majuro, Marshall 

Islands dan berakhir di tujuannya yaitu bandar udara 

internasional Frans Kaisiepo,  Biak, Indonesia pada 12 Februari 

2021. 

Di semua segment saat penerbangan feri non stop jarak jauh 

tersebut, kehandalan pesawat   terbukti unggul. Pesawat di 

saat feri diawaki oleh pilot profesional dengan disiplin tinggi dari  

operator yang merawatnya dengan baik sesuai standar  

otoritas negara Kanada. Kemampuan terbang maksimal 

dengan tanki tambahan (auxillary tanks) di saat melakukan 

terbang jelajah dimungkinkan bisa mencapai rata-rata lebih dari 

4 - 5 jam secara non stop. Performance ketangguhan mesin 

pesawatnya juga terjaga dengan baik, ketika melintasi 

samudera Pasifik. 

Sayangnya,  pesawat yang terbukti tangguh itu,  mengalami 

kecelakaan fatal yang menewaskan semua awak pesawat 

pada saat melakukan penerbangan berdurasi 40 menit. 

Kecelakaan ini pun mengakhiri untuk selamanya  masa 

beroperasinya pesawat handal, yang sudah mencapai usia ± 

45 tahun. Serpihan puing dan bagian badan PK-OTW itu kini 

terbaring abadi di lereng tebing pegunungan setinggi 2.400 

meter dekat bandar udara Bilorai, Sugapa, Papua, jauh sekali 

dari tempat kelahirannya di Downsview Toronto, Kanada. 

Bandar udara Bilorai, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya Papua 

adalah sebuah bandar udara Kelas III yang dikelola oleh 

otoritas penerbangan sipil Indonesia (UPT = Unit Pelaksana 

Teknis dari Ditjen Perhubungan Udara). 

Pada saat kejadian itu, PK-OTW dengan 3 awak sedang turut 

membantu pembangunan infrastruktur di wilayah NKRI paling 
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timur, Papua dengan mengangkut bahan bangunan dari bandar 

udara Nabire, Kabupaten Nabire ke bandar udara Bilorai, 

Sugapa, Kabupaten Intan Jaya (Papua).  

Sebenarnya PK-OTW sudah berada di akhir fase pendekatan   

bandara Bilorai (WABY/UGU), namun pilot pesawat 

kemungkinan mengalami disorientation disebabkan oleh 

tebalnya kabut yang menutupi jarak pandang. Pesawat 

melakukan pendekatan dengan memulai terbang mengelilingi 

area bandar udara pada jam 07:22 WIT (22:22/Z 14 Sep). 

Beberapa saat kemudian  terdengar suara benturan keras dan 

pohon tumbang di lokasi kecelakaan yang dekat dengan 

bandara.  

Sekitar 2 jam kemudian helikopter SAR dapat menemukan 

lokasi jatuhnya pesawat yang sudah dalam keadaan hancur di 

ketinggian 2.400 meter/7870 kaki MSL (Posisi  3.7433 LS  

136.9873 BT) sekitar 4.500 meter/2.4nm dari landasan. 

Dilaporkan bahwa pesawat PK-OTW dalam "keadaan hancur  

total", tidak ada tanda-tanda selamat. Pesawat tersebut 

berangkat dari Nabire pada Rabu 15/9/2021 pukul 06:40 WIT 

dan diperkirakan akan terbang selama sekitar 40 menit  

mencapai Intan Jaya. Pesawat itu bertahan untuk tetap 

mendarat di saat bandar udara diselimuti kabut tebal, dengan 

berputar-putar kemudian berbelok ke kiri dan menabrak 

permukaan berketinggian di dekat area bandar udara Bilorai, 

Sugapa. 

Bandar udara Bilorai, Sugapa adalah nama resmi sesuai 

website Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memiliki ICAO 

4 letter aiport designators WABY dan IATA Code UGU, berada 

di posisi 3.7396LS 137.0322BT, berketinggian 7200 kaki MSL, 

memiliki landasan pacu sepanjang 750 m x 18 m (13500 m2), 
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yang terletak di tepi tebing dan dikelilingi oleh pegunungan 

yang tinggi.  

Kecelakaan yang dialami PK-OTW ini merupakan kecelakaan 

kedua yang dialami oleh maskapai Rimbun Air dari jenis 

pesawat yang sama seri berbeda dan baru dioperasikan. 

Kecelakaan pertama dialami oleh jenis Twin Otter seri terbaru 

DHC-6-400 buatan Viking Air, PK-CDC yang mengalami 

kecelakaan fatal pada hari yang sama seperti dialami PK-OTW, 

yaitu Rabu. PK-CDC mengalami kecelakaan fatal pada Rabu  

18/9/2019, 15 menit sebelum waktu pendaratan.  

PK-CDC adalah pesawat yang baru  berusia 1 tahun + 

beberapa hari dan di saat kecelakaan diterbangkan  sebagai 

pesawat kargo dengan rute Timika-Ilaga-Timika. Rabu 

(18/9/2019) sekitar pukul 10.39 WIT, pesawat tersebut 

diketahui berangkat dari Bandara Mozes Kilangin, Kabupaten 

Mimika menuju Ilaga mengangkut beras seberat 1.700 

kilogram. Pesawat yang berawak 3 orang ditambah 3 orang 

penumpang tersebut mengalami kecelakaan  fatal  di  

pegunungan Mamontoga, berjarak sejauh 10 km dari Kampung 

Mamontoga Distrik Hoeya, Kabupaten Mimika, Papua, dan 

diberitakan semua awak pesawat meninggal dunia. 
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Dari kedua kecelakaan yang dialami maskapai ini dalam kurun 

waktu hampir tepat 2 tahun tersebut, ada  beberapa 

persamaannya. Bandar udara Ilaga dan Bilorai keduanya 

adalah termasuk plateau airport yaitu bandar udara yang 

terbentang   di elevasi  yang  tinggi, dihitung dari permukan laut  

(mean sea level = MSL). Elevasi bandar udara Ilaga 2.316,48 

m/7.600 kaki  di atas permukaan laut (MSL), sedangkan Bilorai  

7.200 kaki MSL. Terkait dengan performace pesawat, 

kehandalan kedua pesawat yang mengalami kecelakaan, 

sudah dipastikan tidak diragukan lagi.  

Persamaan berikutnya adalah keadaan cuaca di saat kejadian 

berlangsung yang diselimuti kabut tebal di permukaan 

pegunungan disekitar lokasi kecelakaan. Kecelakaan di Ilaga 

dan di Bilorai termasuk jenis kecelakaan yang menabrak 

permukaan berketinggian yang biasa disebut CFIT (Controlled 

Flight Into Terrain). Kedua kecelakaan ini terjadi di tanggal 

yang hampir bersamaan (18/9 dan 15/9) dan di hari dan bulan 

yang sama, yaitu, Rabu dan September.  

Aturan penerbangan yang harus dipenuhi menuju ke bandar 

udara di remote areas yang dikelilingi terrain berpegunungan 

semacam Bilorai dan Ilaga  adalah   VFR (visual flight rules). 

Ketentuan standar keselamatan bagi penerbangan VFR 

adalah,  pandangan pilot harus terbebas dari halangan pada 

jarak longitudinal (mendatar lateral ke arah depan = headway) 

dan vertikal (lurus ke arah bawah) tertentu, tidak boleh 

memasuki awan dan harus selalu menghindarinya. Apalagi di 

saat fase pendekatan. Kecelakaan  akibat tidak dipenuhinya 

aturan VFR dapat di baca di artikel tentang kecelakaan fatal 

pesohor kelas dunia, Kobe Bryant. Seorang  mantan  

penyelidik  NTSB (National Transportation Safety Board),  yang  

kini  menjadi  Guru Besar di Embry-Riddle Aeronautical 

https://www.indonesia-icao.org/vfrs.jpg
https://www.indonesia-icao.org/kobe.pdf
https://www.indonesia-icao.org/kobe.pdf
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University, Daytona Florida, Sumwalt, turut memberikan 

tanggapan yang berharga setelah diterbitkannya Final Report 

kecelakaan tersebut oleh NTSB, yang menyatakan bahwa 

probable cause nya adalah:   ketidakpatuhan pilot 

berpengalaman dalam memenuhi aturan VFR adalah sebuah 

pelanggaran yang  mengakibatkan tewasnya Kobe Bryant dan 

anak perempuannya. 

Maskapai Rimbun Air mulai beroperasi 2018, adalah bagian 

dari PT. Rimbun Menara Papua yang merupakan 

pengembangan PT. Menara Grand Papua, Universitas Kristen 

Maranatha Bandung. Kecelakaan pertamanya terjadi 1 tahun 

sejak maskapai ini mulai beroperasi yaitu pada Rabu 18/9/2019 

dan yang kedua, 2 tahun sejak kecelakaan pertama, yaitu 

Rabu 15/9/2021. Bentuk kecelakaannya pun memiliki 

persamaan yaitu, CFIT di wilayah pegunungan di Papua.  

Tujuan utama sebuah penyelidikan kecelakaan pesawat sesuai 

amanah dari Annex 13 to the Convention on International Civil 

Aviation Aircraft Accident and Incident Investigation,   

menyatakan bahwa hasil temuan penyebab kecelakaan  di 

Laporan Akhir, tidak dapat dijadikan sebagai bagian bahan 

tuntutan kesalahan (blame) di kemudian hari (di pengadilan), 

namun harus di share kepada semua pihak (khususnya otoritas 

negara anggota ICAO) untuk dijadikan  sebagai pedoman bagi 

perbaikan dan peningkatan keselamatan agar kecelakaan 

serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. Semoga, 

harapan perbaikan itu tidak sebatas sebagai  tradisi menjaga 

keselamatan hanya dari sisi pelaku keselamatan di lapangan 

saja. 

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

Sumber: AVH News, Jetphotos dengan narasi dari Dunia 

Menyapa Negeri 
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