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Berlebaran tahun ini terasa berbeda dibanding lebaran-lebaran sebelumnya. Hari Raya Idul Fitri, 1 

Syawal 1430 H kali ini bukan hanya dirayakan tanpa kehadiran keluarga, tapi juga jauh dari 

Indonesia. Tepatnya di kota Chiba, sebelah timur Tokyo. Kota yang terletak di pesisir teluk Tokyo.  

Kedatangan saya ke Jepang, adalah dalam rangka mengikuti 5th Japan Indoor Flying Robot Contest, 

yang diselenggarakan oleh Universitas Tokyo pada tanggal  19-20 September 2009. Meski 

penyelenggaranya adalah Universitas Tokyo, tempat pertandingan tidak dilaksanakan di kota Tokyo, 

melainkan diselenggarakan di kota Chiba, di arena yang bernama Makuhari Messe International 

Exhibition Hall. Kontes kali ini diikuti tidak lebih dari 50 tim yang berasal dari universitas-universitas 

di Jepang, Taiwan, Korea Selatan dan Indonesia. Sebagian besar peserta berasal dari universitas yang 

berada di Jepang. Indonesia sendiri hanya diwakili oleh satu tim dari ITB. Tim dari ITB diberi nama 

Bul-Bul 2.0, sebuah nama yang diambil dari nama burung. Tim ITB beranggotakan Feri Ametia 

sebagai ketua tim, Hardian, dan saya, yang disertai seorang dosen pembimbing, Dr. Taufiq Mulyanto. 

Kesemua anggota tim merupakan mahasiswa tingkat akhir di Program Studi Aeronotika dan 

Astronotika, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung.  Terima kasih kami 

ucapkan untuk WRMA ITB, FTMD ITB, IA ITB, dan PT PLN (Persero) yang turut serta mendukung moril 

dan materiil dalam kepergian kami ini.  

Kontes ini merupakan kontes tahunan yang diselenggarakan oleh Universitas Tokyo dengan 

mengundang Universitas-Universitas yang ada di Asia. Kontes kali ini merupakan kontes yang kelima, 

dan merupakan keikutsertaan yang kedua kalinya bagi tim dari ITB. Setelah sebelumnya mengikuti 

kontes serupa pada bulan Maret 2008. Dari kontes ke kontes terdapat perubahan aturan dan misi 

yang harus dicapai oleh tiap pesertanya. Pada kontes kali ini, aturan umum yang harus dipenuhi oleh 

masing-masing tim adalah mampu merancang,membuat, dan menerbangkan pesawat tak berawak 

ukuran micro dengan berat tidak lebih dari 200 gram. Pesawat harus dikendalikan dengan 

menggunakan remote control oleh seorang pilot di darat. Pesawat ini  nantinya harus mampu 

menyelesaikan misi membawa payload berupa tiga buah otedama1 dengan berat masing-masing 

adalah 15 gram. Otedama ini kemudian harus diletakan (dropping) ketika pesawat dalam kondisi 

                                                             
1
 Otedama: mainan khas Jepang yang berbentuk seperti bola berdiameter 5cm yang terbuat dari kain. 



terbang di udara pada target-target yang telah disediakan. Makin tepat sasaran, makin besar nilai 

yang akan diperoleh. Selain itu, pesawat harus mampu lepas landas dari lintasan yang telah 

ditentukan dan mendarat kembali pada lintasan tersebut. Pesawat juga harus mampu untuk terbang 

melewati gate-gate yang telah disediakan sebanyak tiga kali berturut-turut. Misi lainnya yang harus 

mampu dilakukan pesawat adalah terbang tanpa kendali pilot (manueverless) selama tiga detik. Dan 

misi terakhir, adalah terbang loop the loop
2
 sebanyak tiga kali berturut-turut.  Masing-masing misi 

memiliki bobot nilai yang berbeda-beda, dan sangat mempengaruhi jumlah nilai yang diperoleh. 

Kesemua misi harus diselesaikan tidak lebih dari 3 menit. 

Jalannya Perlombaan 

Perlombaan hari pertama, 19 September 2009, dimulai dari pukul 09.00 waktu Jepang atau pukul 

07.00 WIB.  Acara dimulai dengan upacara pembukaan dan penjelasan dari panitia mengenai teknis 

keberjalanan lomba. Lomba terbagi menjadi beberapa babak, yakni babak kualifikasi dan babak final. 

Karena banyaknya tim, babak kualifikasi dibagi menjadi 2 bagian, yakni 25 tim di hari pertama, dan 

25 tim sisanya di hari berikutnya. Penentuan tim mana yang melakukan kualifikasi hari pertama atau 

kedua dilakukan berdasarkan undian. Dari hasil pengundian, tim Bul-Bul 2.0 mendapat undian 

nomor 50, yang berarti menjadi peserta terakhir kualifikasi, sehingga akan melakukan kualifikasi di 

hari minggu, 20 September 2009. Babak kualifikasi hari pertama dimulai pukul 13.00 waktu Jepang. 

Untuk menunggu mulainya kualifikasi, masing-masing tim diperbolehkan untuk melakukan uji 

terbang, untuk melihat kesiapan terakhir pesawat sebelum terbang pada kontes sesungguhnya.  

Kualifikasi hari pertama berjalan lancar. Dari 25 tim yang bertanding di hari pertama, tercatat 7 tim 

gagal menerbangkan pesawatnya. Rata-rata pesawat tersebut tidak mampu untuk lepas landas dan 

hanya mampu melaju di darat. Kualifikasi hari pertama berakhir pada pukul 15.30. Mengenai tim 

mana yang lolos ke babak final tidak diumumkan saat ini, melainkan ditunggu hingga seluruh tim 

melaksanakan babak kualifikasi. Berarti pengumuman tim yang mana lolos ke final dilakukan setelah 

penerbangan terakhir kualifikasi, yakni tim Bul-Bul 2.0. Menegangkan. Setelah berlangsungnya 

kualifikasi di hari pertama, acara dilanjutkan dengan sesi  poster presentation. Masing-masing tim 

harus mampu menjelaskan desain dari pesawatnya kepada tim juri yang berjalan-jalan mengunjungi 

stand dari masing-masing tim. Di sini, para peserta berusaha menjelaskan sebaik mungkin keunikan, 

kelebihan dan filosofi dari desain pesawatnya. Intinya menjual sebaik mungkin desain pesawat 

masing-masing. 

                                                             
2
 Loop the loop: adalah terbang aerobatic dalam arah vertical, dimana pesawat harus terbang membentuk 

lintasan lingkaran 360 derajat. 



 

(Gambar Kiri: Pesawat Bul-Bul 2.0, Gambar Kanan : Poster Bul-Bul 2.0) 

Desain tim Bul-Bul 2.0 sendiri memiliki konfigurasi tiga buah sayap tandem yang disusun bertingkat. 

Hal ini bertujuan untuk membuat gaya angkat pesawat semakin besar, sehingga dengan besar gaya 

angkat yang sama, kecepatan pesawat bisa lebih lambat. Selain itu, konfigurasi ini bertujuan untuk 

membuat  pesawat memiliki karakteristik stall yang baik sehingga baik untuk melakukan misi loop 

the loop. Desain lainnya yang diminati dari tim Bul-Bul 2.0 adalah sistem dropping payload-nya yang 

sederhana. Sesi poster presentation diakhiri pada pukul 17.00.  

Hari kedua perlombaan, Minggu, 20 September 2009, dimulai pada pukul 10.00 waktu Jepang. Hari 

ini bertepatan dengan hari lebaran, 1 Syawal 1430 Hijriah. Kami sendiri terpaksa tidak bisa mengikuti 

shalat Ied karena Sholat Ied terdekat dilaksanakan di daerah Gyotoku. Dari Chiba ke Gyotoku 

membutuhkan waktu perjalanan kereta api 40 menit. Sedangkan sholat Ied dimulai pukul 09.00. jadi 

dengan hitung-hitungan perjalanan plus mencari lokasi sholat ied, kami perkirakan tidak cukup jika 

kami harus berada lagi pukul 10.00 di lokasi pertandingan.  

Kualifikasi hari kedua berlangsung lancar. Sebelum mencapai giliran tim Bul-Bul 2.0 untuk terbang, 

setidaknya tercatat 8 tim gagal terbang. Menegangkan. Hingga tiba saatnya tim Bul-Bul 2.0 untuk 

terbang. Bertindak sebagai pilot adalah Feri Ametia. Sejak waktu dimulai, tak ada halangan yang 

berarti. Kami bisa melakukan lepas landas dengan lancar. Hingga tiba saatnya untuk men-drop 

otedama, tiba-tiba pesawat menyentuh tanah. Angin rupanya bertiup lumayan kencang, sehingga 

pesawat agak sulit dikendalikan. Beruntung masih bisa terbang kembali untuk kemudian meletakan 

otedama pada lingkaran target yang telah ditentukan. Misi lainnya mampu diselesaikan dengan baik 

tanpa kesulitan yang berarti. Yang menjadi primadona dalam penerbangan pesawat tim Bul-Bul 2.0 

adalah ketika melakukan misi loop the loop. Pada misi ini, pesawat mampu melakukan maneuver 

loop the loop secara sempurna tiga kali berturut-turut tanpa jeda sekalipun. Sehingga hal ini 

mengundang tepuk tangan penonton yang ada di arena. Hingga akhirnya Bul-Bul 2.0 mampu kembali 

mendarat pada lintasan yang telah ditentukan.  



Dibutuhkan waktu 30 menit bagi panitia untuk menentukan tim manba saja yang berhak melaju ke 

final. Tepat pukul 13.00 diumumkan tim mana saja yang berhak melaju ke final. Alhamdulillah, 

syukur luar biasa, tim Bul-Bul 2.0 berhasil melaju ke final. Tim yang melaju ke final berjumlah 17 tim. 

Dari undian untuk final, lagi-lagi Bul-Bul 2.0 terbang pada urutan ke 17. Selalu terakhir. Mudah-

mudahan tidak serupa dengan hasilnya.  

Babak final dimulai pukul 13.30. Pada babak ini, hingga sebelum Bul-Bul 2.0 terbang, seluruh peserta 

berhasil menerbangkan pesawatnya. HIngga giliran tim bul-Bul 2.0 melakukan terbang. Lagi-lagi 

masalah seperti kualifikasi terulang. Peswat sulit dikendalikan, sehingga akibatnya peletakan 

otedama kurang mengenai sasaran. Namun pada babak final ini, pesawat tak sekalipun menyentuh 

tanah. Dan yang menjadi keunggulan tim ini, lagi-lagi ketika pesawat melakukan maneuver loop the 

loop. Sempurna.  

 

Pengumuman pemenang pun tiba. Ada beberapa penghargaan yang diperebutkan. Ada Best Unique 

Design, Best Presentation, Best Pilot, Best Dropping Payload System, Juara I hingga 6. Setidaknya 

harapan untuk meraih salah satu penghargaan masih terbuka. Dan ternyata memang benar, tim Bul-

Bul 2.0 dari ITB Indonesia berhasil meraih penghargaan Best Pilot. Syukur Alhamdulillah, berkah 

Ramadhan. Dewan juri beralasan, maneuver loop the loop yang dilakukan oleh tim Bul-Bul 2.0 

menjadi poin plus sehingga menjadikan  layak meraih Best Pilot. Juara I sendiri diraih oleh tim 

MayFly dari Akita National of Technology. 

 

(Gambar Kiri : Pengumuman Pemenang, Gambar Kanan : Berfoto bersama. Dari kiri ke kanan: Luthfi, Feri Ametia, Dr. 

Taufiq Mulyanto, Prof Suzuki (Ketua Penyelenggara), Hardian) 

Belajar dari Jepang 

Sungguh sangat disayangkan jika perjalanan ke luar negeri, lantas tidak bisa mengambil pelajaran 

positif dari kunjungan tersebut. Kami pergi meninggalkan Indonesia pada tanggal 16 September 



2009, dengan jadwal penerbangan 22.15 WIB.  Kami terpaksa terbang lebih awal satu hari dari yang 

direncanakan, karena pesawat tanggal 17 sudah penuh. Tiba di Jepang pada pukul 08.00 waktu 

Jepang di Narita International Airport. Jadwal perjalanan hari pertama adalah mengunjungi 

Universitas Tokyo untuk memenuhi undangan dari Prof Suzuki, sebagai ketua panitia penyelenggara. 

Disana, Dr. Taufiq Mulyanto diminta untuk mempresentasikan mengenai riset-riset yang dilakukan di 

Program Studi Aeronotika dan Astronotika ITB. Di hari pertama ini kami memutuskan untuk 

menginap di hotel di pinggiran Tokyo. Waktu satu hari satu malam ini dimanfaatkan untuk berjalan-

jalan melihat-lihat kota Tokyo. Sebelum pada tanggal 18 September 2009 dan seterusnya pergi dan 

menginap di Chiba. Berjalan-jalan di sekitar Tokyo memang menarik dan menyenangkan. Pejalan 

kaki bisa leluasa untuk berjalan dari satu tempat ke tempat lainnnya. Berjalan-jalan di Tokyo kali itu 

kami fokuskan mengunjungi Akihabara, pusat perbelanjaan elektronik yang terletak di Tokyo. 

Tadinya berharap ingin mengunjungi Tokyo Tower, namun ternyata cukup jauh dari tempat kami 

menginap.  

 
Berfoto di depan gerbang Univ Tokyo 

Hal-hal yang saya kagumi dari situasi dan keadaan di Jepang adalah kondisi transportasinya. Sarana 

transportasi publik yang begitu rapi dan tertata dengan baik. Kereta listrik bisa dikatakan menjadi 

sarana transportasi umum utama. Waktu keberangkatan dan kedatangan kereta dari stasiun ke 

stasiun begitu tepat dari menit ke menit sesuai jadwal yang tertera. Tak terbayang di benak saya, 

apa jadinya jika salah satu kereta saja terlambat satu menit, maka bisa jadi mengacaukan 

keseluruhan jadwal yang telah ada. Karena rute kereta denga kereta lainnya saling tersambung satu 

sama lain. Maka tak heran jika orang Jepang begitu menghargai waktu. Masih dalam hal 

transportasi, orang-orang di Tokyo lebih memilih berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Kebiasaan 

yang baik dan menyehatkan, didukung dengan suasana kota yang nyaman dan mendukung hal itu. 

Jarang sekali orang-orang Jepang memiliki mobil pribadi. Disamping sarana transportasi publik yang 

bagus, biaya parkir dan lahan parkir di Jepang juga cukup mahal.  



  

(Gambar Kiri: Suasana parkir sepeda di Univ. Tokyo; Gambar Kanan : Kereta di Tokyo) 

 

(Gambar Kiri: Suasana dalam kereta di Tokyo; Gambar Kanan: Pejalan Kaki menunggu giliran menyebrang) 

Kebiasaan bagus lainnya yang patut ditiru dari orang-orang Jepang adalah kebiasaan untuk 

menghargai orang lain. Terlihat dari kebiasaan orang-orang yang saya temui, yang selalu 

mengucapkan terima kasih di ujung akhir pembicaraan. Kebiasaan memuji kelebihan orang lain juga 

adalah hal yang biasa dan menjadi budaya di sini. Jadi jangan “GR” dulu jika dipuji disini. Di satu sisi, 

meski kadang berlebihan, namun kebiasaan untuk menghargai orang lain berdampak pada 

kebiasaan orang-orang Jepang dalam menghargai waktu, alam, dan hubungan antar manusia. 

Terlihat dari bagaimana orang Jepang yang dikenal tekun dan gila kerja. Dari segi menghargai alam, 

terlihat jalanan di Jepang dan lingkungannya sangat bersih dan rapi. Tak ada sampah yang tercecer 

sedikit pun. Tiap orang disiplin untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Sikap saling menghargai 

pun juga diterapkan oleh mereka terhadap budayanya. Sungguh karakter yang sudah mengakar kuat 

dalam bangsa Jepang.  

Bagaimana dengan Indonesia? Jangan berkecil hati. Saya rasa bangsa ini punya segala potensi untuk 

maju. Jumlah penduduk yang besar, sumber daya alam yang belum diolah dengan baik, dan 

kebudayaan yang beraneka ragam, merupakan potensi-potensi yang belum dimanfaatkan dengan 

baik. Perlu didorong para pelajar dan mahasiswa untuk belajar, berkarya dan mengikuti kontes-

kontes di luar negeri. Dengan begitu mereka bisa belajar dan meniru hal yang baik dari Negara-

negara yang sudah maju. Untuk suatu saat kembali ke Indonesia, bersama membangun Indonesia. 

Pasti!           


