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PETUNJUK : 
 
1. Bacalah persoalan dengan teliti dan tenang. 
2. Jawablah persoalan pada Lembar Jawaban Komputer (LJK) dengan 
menghitamkan lingkaran jawaban yang telah disediakan. 
3. Dilarang memberikan tanda-tanda lain di luar kolom yang telah ditentukan pada 
Lembar Jawaban Komputer (LJK).   
4. Selamat bekerja.   
 
 
BAGIAN I : BENAR/SALAH. 
 
Nyatakanlah kalimat dibawah ini benar atau salah dengan cara menghitamkan pada 

jawaban “B” bila pernyataan dibawah “BENAR” dan “S” bila pernyataan dibawah 

“SALAH” pada lembar jawaban komputer (LJK). 

 

1. B - S  Pesawat terbang Angkatan Darat adalah Pesawat terbang yang dapat 

digunakan untuk mendukung satuan lain diluar Angkatan Darat yang 

hanya terdiri dari Pesawat sayap putar atau helikopter.  

 

2. B – S  Salah satu syarat – syarat penentuan pesawat terbang Angkatan Darat 

adalah Pesawat terbang yang dapat Take-offf dan Landing dengan 

landasan yang panjang dan dipersiapkan. 

 

3.  B - S   Sistem komunikasi ( Siskom)  sangat penting sekali   artinya dalam 

penggunaan prosedur pemberitaan yang teratur, kedisiplinan  

berkomunikasi, penggunaan dalam penyampaian berita. 

. 

4. B - S  Larangan membawa penumpang bagi pesawat angkatan darat yang 

sedang melaksanakan tugas terbang salah satunya pada saat Test Flight   

 

5. B – S  Sebelum refueling (memasukan fuel ke pesawat) tidak perlu   

dilaksanakan pemeriksaan dengan menggunakan water detector, karena 

fuel dilihat secara visual bersih.  
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6. B - S   Fire Extinguisher ( Pemadam kebakaran ) ada jangka waktu 

penggunaanya Bila jangka waktu sudah melewati batas yang telah 

ditentukan maka fire Extinguisher masih bisa digunakan.  

 

7.  B - S  Morse dan Semapur merupakan salah satu alat komunikasi Ground to 

Air,Air to Ground maupun Air Ground Communication.  

 

8. B - S  Helikopter serbu adalah helikopter bersenjata yang dipersiapkan untuk 

melaksanakan opersi mobud. 

 

9.  B – S Radio PRC merupakan salah satu alat Komunikasi darat.  

 

10. B – S Salah satu Prosedur keadaan darurat pada waktu penerbangan sewaktu  

terbang  adalah Periksa keadaan di bawah untuk menghindari kerusakan 

atau kecelakaan yang disebabkan oleh jatuhnya barang-barang tersebut 

terhadap orang dan bangunan. 

 

 

BAGIAN II. PILIHAN TUNGGAL. 
 
11. Alat Navigasi di dalam pesawat dengan fasilitas satelite disebut...... 

a. Kompas 

b. GPS ( global position system ). 

c. Black box 

d. Radio VHF 
 

12. Sewaktu Ground run, seorang teknisi ( mekanik ) wajib mengenakan... 

a. Ear plug 

b. Jaket 

c. Baju tahan api 

d. Rompi 
 

13. Lalu lintas udara dalam penerbangan diatur oleh  

a. PLLU 

b. Ka Bandara 

c. Pilot 

d. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
 

14. Dalam Survival Kit biasanya dilengkapi dengan alat-alat komunikasi, salah satu nya 

yaitu...  

a. Antena VHF-FM 

b. Antena SSB-HF 

c. Antena parabola 

d. Emergency radio 
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15. Cara masuk pesawat terbang bagi pasukan yang akan di angkut dengan pesawat 

helikopter TNI adalah dengan cara: 

a. Mendekati pesawat dari daerah persiapan. 

b. Mendekati pesawat dari titik pemuatan. 

c. Mendekati pesawat dari arah depan yang dapat dilihat oleh penerbang. 

d. Mendekati pesawat dari arah belakang. 
 

16. Fungsi Auxiliary Power Unit Portable adalah… 

a. Untuk membantu start engine pesawat terbang. 

b. Menarik pesawat terbang. 

c. Mengangkat barang ke pesawat terbang. 

d. Batang penarik pesawat. 
 

17. Pernyataan berikut yang bukan merupakan bagian  besar pesawat terbang 

adalah...  

 a. Tail section 

 b. Tow bar 

 c. Fuselage 

 d. Engine 
 

18. Fuel ( Bahan bakar minyak pesawat ) harus disimpan di...         

a.     Gudang penyimpanan fuel 

           b.     Hanggar 

          c.      Lapangan  

           d.     Appron 
 
 

19. Tugas dan tanggung jawab ATC (Air Traffic Control ) adalah............                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

a.   Mengatur lalu lintas udara pesawat yang sedang terbang naik / turun 

dipangkalan untuk menghindari tabrakan. 

b. Penempatan parkir pesawat sesuai prosedur. 

c. Membantu pelaksanaan loading. 

d. Menyiapkan ruang Briefing Crew. 

 

20. Tugas dan tanggung jawab Pelayanan Darat... 

a. Memberikan pelayanan pemadam kebakaran pada saat start engine . 

b.   Menampung data post flight. 

c.   Mencatat jumlah data unschedule flight. 

d.   Memberikan informasi tentang kedatangan dan keberangkatan pesawat. 

 

21. Bahan dasar  rangka pesawat terbang menggunakan... 

 a. Besi      

b. Kayu     

c. Allumunium Alloy 

d. Baja 
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22. Untuk mencampur udara dengan bahan bakar sebelum masuk ke Combustion 

Chamber pada mesin Piston  terjadi pada.... 

a. FCU     

 b. Karburator    

c. Governor 

d. Throttle 

 

23. Pemanasan mesin pesawat di darat sering juga disebut dengan          

 a.  Ground Run 

 b. Ground Air 

 c. Grounded 

 d. Air Start 

  

24. Cara masuk Pasukan Darat ke helikopter TNI AD adalah....  

a.  Badan dibongkokkan masuk dari arah depan 

b. Badan dibongkokkan masuk dari arah belakang 

c. Untuk medan yang miring (slope) mendekati dan masuk pesawat dari bagian 

yang rendah. 

d. Untuk medan yang miring (slope) mendekati dan masuk pesawat dari bagian 

yang tinggi. 
 

25. Ban pesawat terbang diisi dengan....  

a. Udara Kompresor   

b. Freon         

c. Oksigen    

d. Nitrogen 

 

26. Pada Orgas Puspenerbad, kepala bagian yang bertugas menangani bidang 

perencanaan dan anggaran puspenerbad adalah.... 

 a. Kabag Pers 

 b. Kabag Siapsat 

 c. Kabag Invent 

 d. Kabag Renprogar 

 

27. Motto dari Skadron-21/Sena “Akasa Acraya Yudha” memiliki arti.... 

 a. Bantuan perang dari udara 

 b. Kemampuan lebih baik dari yang paling baik 

 c. Terbang menyerbu 

 d. Terbang tempur yang tangguh 

 

28. Yang mengatur lalu lintas diudara..... 

a. Pengatur lalu lintas jalan Raya  ( LLAJR )   

b. Pengatur lalu lintas Udara ( PLLU )  
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c. Polisi Udara  

 d. Dinas penerbangan Sipil 

 

29. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pasukan Darat ketika berada di pesawat 

adalah....... 

a. Duduk ditempat yang kosong. 

b. Senjata dipegang tegak didepan badan dengan laras menghadap 

keatas, cek keamanan senjata. 

c. Duduk sesuai nomor yang telah ditentukan. 

d. Senjata dalam keadaan terisi dan terkunci. 

 

30. Jabatan yang bukan termasuk Organisasi dalam penerbangan TNI AD adalah ..... 

a. Dan Flite  

 b. Dan Batalyon  

 c. Dan Siud 

 d. Dan Skadron 

  

31. Alat untuk menunjukkan ketinggian pesawat terbang, di dunia penerbangan 

disebut......  

a. CDI 

b. GPS 

c. VSI 

d. Altimeter 

 

32. Menaikkan dan menurunkan penumpang helikopter yang paling aman harus 

dari/ke arah..... 

a. Samping kanan 

b. Depan 

c. Kiri 

d. Dari atas 

 

33. Dibawah ini adalah jenis dari alat ukur optik, kecuali..... 

a. Pressure gage 

b. Ranger finder 

c. Compass 

d. Alat ukur tanah 
 

34. Apabila Pesawat tinggal landas dibutuhkan fasilitas..... 

a. Hangar 

b. Landasan pacu/runway 

c. Appron 

d. Terminal 
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35. Berikut adalah prosedur penyimpanan traktor..... 
 

 a. Kosongkan bahan bakar. 

 b. Kosongkan air pendingin/radiator. 

 c. Lepaskan pemberat yang masih terpasang. 

 d. Pernyataan a, b dan c benar. 

 

36. Fungsi Dinamo adalah untuk.... 

a. Pembangkit Listrik    

b. Menurunkan arus    

c. Menaikan tegangan 

d. Menyimpan arus 

 

37. Untuk memadamkan kebakaran di pesawat terbang, menggunakan pemadam 

kebakaran jenis.... 

a. Pemadam api Co 2. 

b. Pemadam api kering 

c. Pemadam api busa. 

d. Gabungan pernyataan a,b dan c. 
 

38. Untuk mencegah kecelakaan pesawat terbang, semua personel penerbad harus 

mengerti dan memahami tentang...... 

a. Survival kit 

b. Prosedur keadaan darurat 

c. Pakai sepatu karet 

d. Azas-azas Slambangja 
 

39. Alat yang digunakan untuk meradiasikan dan menerima gelombang 

Elektromagnetik.....  

a. Oscillator    

 b. Antena     

c. Speaker 

d. Mixer  

 

40. Sumber listrik pada pesawat terbang adalah...   

a. Generator     

b. Battery    

c. Alternator 

d. Semua  jawaban benar 

 

41. Berikut ini adalah salah satu contoh alat ukur listrik kecuali... 

a. AVO meter      

b. Coil tester   

c. Slide Caliper 

d. Compensator tester 
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42. Salah satu kelengkapan dari fuel tank adalah.... 

a. FCU     

 b. Filler neck    

c. Governor 

d. Throttle 

 

43. Alat untuk mengukur kecepatan menanjak/menukik pesawat terbang adalah... 

a. Air Speed Indicator    

 b. Vertical Speed Indicator   

c. Altimeter Indicator 

d. Barometer Indicator 

 

44. Pada lambang Wira Amur, Tanda 8 Arah penjuru mata angin melambangkan 

Penerbad merupakan satuan yang.....  

a. Memiliki Ketegasan 

 b. Membeikan Bantuan 

 c. Memiliki tujuan 

 d. Memiliki Pesawat 

  

45. Urut urutan tingkatan kualifikasi pemeliharaan yang ada di Penerbad adalah... 

a. Helper, Mekanik Muda, TI 

 b. Mekanik Muda, Helper, TI 

 c. TI, Helper, Penerbang 

 d. Penerbang, Pilot, TI 

 

46. Special tools adalah alat-alat perkakas khusus yang digunakan untuk pekerjaan 

khusus diantaranya adalah sebagai berikut... 

 a. Standart contersink 

 b. Center bore 

 c. Protector 

 d. Box Wrenches (Kunci ring) 

 

47. Salah satu tingkat organisasi Penerbad adalah Skadron, merupakan satuan 

pelaksana ..... 

a. Setingkat Kompi. 

b. Setingkat Batalyon. 

c. Setingkat Brigade. 

d. Setingkat Peleton. 

 

48. Tindakan Pasukan Darat bila terjadi keadaan darurat diwaktu terbang adalah...  

 a. Persiapan untuk loncat dari pesawat  

 b. Sabuk pengaman segera dilepas 

 c. Badan dicondongkan kearah lutut  

 d. Sabuk pengaman dalam keadaan kencang 
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49. Flite Harsabang  dalam menyelenggarakan pemeliharaan tingkat ringan 

bertanggung jawab kepada....  

 a. Denharsabang   

 b. Lanumad A. Yani   

c. Komandan Skadron 

d. Dirbinmatsabang 

 

50. Secara umum ada bermacam-macam jenis tangki pesawat terbang diantaranya 

adalah sebagai berikut kecuali.... 

a. Main tank  

 b. Auxiliary tank  

 c. Supply tank 

 d. Over load tank 

 

BAGIAN III. PILIHAN GANDA. 
 
Pilihlah dua jawaban yang saudara anggap benar dengan cara menghitamkan dua huruf 
a, b, c atau d pada lembar jawaban dari kalimat pernyataan dibawah ini. 

 

51. Penggunaan satuan penerbad yaitu …  
 a. Untuk mengangkut barang 
 b. Untuk penghematan 
 c. Untuk opersi militer perang  
 d. Untuk operasi militer selain perang  
 
52. Kabagpam Setpuspenerbad Puspenerbad memiliki beberapa Kasi yang membantu 

pelaksanaan tugas sehari-hari, yaitu 
 a. Kasi Pammat/bra 
 b. Kasi Pamhar 
 c. Kasi Pamkalan 
 d. Kasi Pampers/giat 
 
53. Dibawah ini merupakan syarat – syarat daerah pendaratan, kecuali  

 a. Tanah cukup rata dan keras. 
 b. Tanah lembek dan berlumpur. 
 c. Ada jalan pendekat. 
 d. Ada jalan penjauh. 

 
54. Cara penempatan dan pengepakan barang di pesawat yaitu.... 

a. Barang yang mudah terbakar ,meledak,dan membahayakan penerbangan 
dilarang dibawa ke pesawat    
b. Barang yang mudah terbakar ,meledak,dan membahayakan penerbangan 
ditempatkan di bagasi   
c. Barang yang mudah terbakar ,meledak,dan membahayakan penerbangan 
dibawa masing –masing penumpang    
d. Pengepakan barang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pesawat 
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55.     Tujuan pembinaan organisasi penerbangan  adalah..... 
a. Untuk mencapai tugas penerbangan secara berdaya guna dan berhasil 

guna  
b. Untuk mewujudkan organisasi penerbangan yang mampu menjamin 

tugas pokok secara optimal  
c. Untuk pembinaan pangkalan  
d. Agar personil tidak mempunyai beban tugas yang besar  

 
56. Perlengkapan senjata Mag 58 meliputi.....  

 a. Fire Extinguisher 
 b. Flexible cute dan adapter  
 c. Stand hoist 
d. ESA 

 
57. Ketentuan dalam mengangkut pasukan dengan menggunakan pesawat yaitu..  

a.   Duduk berbanjar. 
b.   Magazen harus dilepas dari senjata serta laras di arahkan ke atas . 
c.   Posisi dalam pesawat sesui dengan ketentuan yang diatur 
d.   Melepas tutup kepala . 
e.   Memakai tutup telinga . 

 
58. Yang termasuk dalam kategori VIP adalah.... 

a.    Semua menteri negara RI dan panglima TNI. 
b.   Semua perwira tinggi berbintang satu. 
c.    Semua Kas angkatan , Kapolri ,dan wakilnya 
d.   Para Komandan Satuan . 

 
59. Ciri-ciri utama Helikopter (Sayap putar) adalah memiliki      

 a.   Baling-baling utama        
 b.   Roda pendarat           

c.   Baling-baling ekor 
d.   Elevator 

 
60. Peralatan khusus untuk Sling Meriam yaitu.. 
 a.   Cargo hook.             
 b.   Tali tubuh. 
 c.   Sling Harnes. 
 d.   APU. 

 

 


