
Foto Spektakuler Di 
Ketinggian Jelajah 

Gambar di samping ini 

memang menakjubkan dan 

unik. Selain dibuat oleh pilot 

yang sedang terbang 

diketinggian jelajah 38.000 

kaki, juga di saat 

kecepatannya mendekati 1 

Mach  (M 1 = 1.225 km/h). 

Beragam makna lainnya 

dapat disimpulkan dari foto 

yang diambil oleh Captain 

Neil Morrison itu. Kejadian itu 

menggambarkan hal yang 

sebenarnya dari 3 pesawat jet  

berbeda yang sedang terbang 

jelajah di ketinggian 38.000 

kaki, 39.000 kaki dan 40.000 

kaki  MSL = Mean Sea Level. 

Captain Neil Morrison pilot 

Qantas, si pengambil  gambar 

ini berada di kokpit pesawat 

paling bawah  di ketinggian 

38.000 feet MSL,   di saat 

pesawat yang sedang 

diawakinya mempergunakan 

sistem kendali otomatis 

(auto-pilot). Dua  pesawat 

lain di atasnya yang dijadikan obyek, adalah pesawat yang berukuran Heavy di ketinggian 39. 000 

kaki dan Narrow di ketinggian 40.000 kaki.  Garis bentukan dari asap putih di belakang masing-

masing pesawat adalah contrails = condensation trails,  akibat pengembunan dari asap buang dari 

setiap mesin pesawatnya. Untuk mengetahui lebih banyak tentang contrails, bacalah Tahukah 

Anda, Bahwa.... 

Dengan perangkat video yang dimiliki Morrison, direkamlah kejadian langka tersebut dan dijadikan 

tayangan video berdurasi pendek, dimulai sejak kedua pesawat itu akan saling berpapasan sampai 

setelah berpapasan. Pada saat moment tersebut diambil, ketiga pesawat itu sedang melaju di 

kecepatan jelajah maksimal (800 - 900km/jam) dengan mempertahankan flight level nya dengan 

separasi vertikal 1.000 kaki. Tentunya ketiga pesawat itu sedang dikendalikan dengan sistem 

kendali otomatis. Ketentuan yang dikeluarkan oleh organisasi penerbangan sipil dunia (ICAO) ini, 

dikenal dengan sebutan Reduced Vertical Separation Minima (RVSM).  



Ketentuan separasi vertikal yang awalnya 2.000 kaki kemudian dipangkas menjadi 1.000 kaki ini, 

sebenarnya telah dimulai sejak lama. ICAO memberlakukan standar RVSM ini pada 1997 antara lain 

bertujuan agar pemakaian ruang 

udara dapat dipergunakan lebih 

efektif dan efisien lagi, tanpa 

mengurangi nilai keselamatan, di 

saat jumlah lalu lintas udara 

internasional terus meningkat 

secara drastis. Ketentuan ini 

harus di terapkan secara inklusif 

hanya di ruang udara jelajah oleh 

semua pesawat yang terbang di 

antara ketinggian 29.000 kaki 

sampai 41.000 kaki. RVSM  sudah 

diimplemantasikan secara 

menyeluruh di ruang udara internasional sejak 2005. Pesawat yang disertifikasi RVSM (dinyatakan 

approved), adalah pesawat yang diizinkan  terbang di antara pesawat lainnya dengan separasi 1.000 

kaki. Sedangkan pesawat yang disertifikasi non RVSM  (diapproved bukan RVSM), bila terbang 

dengan pesawat lainnya di zona ruang udara yang diberlakukan RVSM, separasi yang ditentukannya 

adalah 2.000 kaki. Flight level  pesawat udara yang non RVSM adalah di bawah 29.000 kaki. Separasi 

vertikal 2.000 kaki juga ditetapkan bagi pesawat yang diapproved bukan RVSM (non RVSM) yang 

masuk general air traffic (GAT) yang terbang dengan pesawat lain di zona RVSM. Gambar di atas 

adalah momentum lainnya, ketika 3 pesawat terbang searah, di jalur yang sama dengan separasi 

vertikal 2.000 kaki. 

Makna lain yang bisa dipetik dari  gambar itu adalah, begitu tingginya tingkat presisi  perbedaan 

separasi ketinggian (1.000 kaki = 300 meter) dari ketiga pesawat yang terlibat dalam kejadian ini. 

Semua pesawat itu, benar-benar harus berada di separasi yang harus tepat, walaupun berasal dari 

3 ukuran pesawat yang berbeda (narrow dan heavy), dengan arah saling berlawanan di jalur yang 

sama, dan dari maskapai yang berbeda serta  otoritas negara yang berlainan. Peralatan avionik di 

pesawat bisa merupakan hasil produk lebih dari 1 perusahaan, juga beresiko tiimbulnya perbedaan 

angka yang dapat 

berakibat perbedaan 

penghitungan 

ketinggian. Guna 

menghindari ini 

semua, peralatan di 

pesawat yang akan 

melakukan 

penerbangan RVSM 

harus disertifikasi dan 

dikalibrasi terlebih 

dahulu secara ketat 

dan berkala oleh 

otoritas di negara 

pemberi izin operasi 

pesawat. Hal itu menunjukkan bahwa perawatan alat pengukur ketinggian harus mematuhi kaidah 

keselamatan agar memiliki nilai presisi yang standar sesuai dengan ketentuan internasional yang 



berlaku. Presisi  atau ketepatan, harus memiliki nilai yang sama walaupun berasal dari alat avionik 

pengukur ketinggian (altimetter setting) yang mereknya berbeda ketika sedang berada di ruang 

udara internasional yang begitu luas tanpa ada yang dapat dijadikan sebagai patokan visual tetap 

(fixed).  

Apabila sebuah pesawat yang telah disetujui oleh otoritas dari sebuah negara untuk terbang secara 

RVSM namun ketika ditengah penerbangannya mengalami kegagalan fungsi alat pengukur 

ketinggian, maka kondisi tersebut harus dilaporkan segera kepada petugas Air Traffic Services, 

untuk selanjutnya diatur ketinggian dan separasinya.  Makna penting dari pengaturan ini semua 

adalah agar penerbangan Anda terhindar dari tubrukan antar pesawat di udara (mid air collision) di 

manapun di seluruh ruang udara di dunia. Pengaturan ini juga menjadikan penerbangan Anda 

selamat, efisien dan nyaman. Itulah sebagian dari tradisi pengawasan  kami dalam menjaga 

penerbangan Anda. ICAO yang berkantorpusat di Montreal QC., Kanada bersama  ke-191 negara 

anggotanya sangat berperan penting dalam pengawasan dan pelaksanaan standar ini, dan,  

Indonesia adalah termasuk salah satu negara anggotanya. Selamat terbang yang selamat bangsaku. 

(Sumber gambar dan narasi: Airline Ratings dan indonesia-icao.org) 

 


