
VERSION 0.1: Initial Draft, September 2004                                              page  i 

Standar Manual,  Bagian 139  

- Aerodrome. Standards Part 
139— 
Aerodromes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN UDARA



VERSION 0.1: Initial Draft, September 2004                                              page  ii 

Buku ini adalah manual kebijakan Direktorat Jendral Perhubungan Udara (DGCA).  

Buku ini berisikan spesifikasi dari penerapan yang seragam (standar) yang 

dinyatakan dan ditetapkan sebagai perlu untuk keselamatan navigasi udara. 
 

Manual ini digabungkan ke dalam Civil Aviation Safety Regulations (CASRs) Part 

139 - Aerodromes sebagai referensi. 

 

Salinan manual ini dapat diperoleh di: 

 

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DGAC) 

Kotak Pos 1389 

Jakarta 10019 

 

 

 

 

Manual ini dapat dirubah dari waktu ke waktu, dan Direktorat Jendral Perhubungan 

Udara (DGAC) akan memberikan layanan tersebut. 

 

Komentar dan klarifikasi perihal isi manual dapat disampaikan kepada:         

 

Direktur Keselamatan Penerbangan  

Direktorat Jendral Perhubungan Udara  

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 

Jakarta  10110 
 

Telepone  :     3505136  - 3505137 

Fax       :    3505135  -  3505139, 350 7144 
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Direktorat Jendral Perhubungan Udara (Directorate of Air Communication /DGAC) 

berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1992 
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Civil Aviation Safety Regulations Part 139 - Aerodromes, bersama-sama dengan 

manual ini, untuk mengetahui dengan pasti persyaratan-persyaratan dari, dan 
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ketidakkonsistenan atau catatan untuk perbaikan kepada Sub Direktorat Operasi 
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Direktur Jendral, 

Direktorat Jendral Perhubungan Udara  

 

 

                                , 2004
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BAB 1: PENDAHULUAN 
 
Bagian 1.1: Umum 
1.1.1 Latar Belakang 
1.1.1.1  Keselamatan Aerodrome memiliki kaitan penting dengan keselamatan 

penerbangan. Penyediaan fasilitas dan pemeliharaan lingkungan 

operasi yang aman bagi kegiatan pesawat terbang dapat membantu 

mencapai kondisi aerodrome yang aman. Dengan mematuhi standar 

dan prosedur yang diberikan dan mengambil pendekatan manajemen 

keamanan yang proaktif dalam pengoperasian aerodrome, operator 

aerodrome dapat menunjukkan bahwa mereka telah menjalankan 

kewajiban keamanan mereka kepada klien mereka, yaitu publik yang 

melakukan perjalanan.  

1.1.1.2  Documen ini berjudul: ‘Manual of Standards – Bagian 139 

Aerodromes’, yang selanjutnya disebut dengan MOS, dibuat dengan 

mengacu pada Civil Aviation Safety Regulations CASR Part 139.  

CASR Part 139 menetapkan badan regulator aerodrome yang 

digunakan oleh pesawat terbang untuk melakukan operasi transportasi 

udara di bawah CASR Part 121 dan Part 135.  Badan regulator 

menetapkan aerodrome untuk disertifikasi atau diregistrasi. MOS 

menetapkan standar dan prosedur operasional bagi aerodrome yang 

digunakan dalam kegiatan transportasi udara. 

1.1.1.3  Berdasarkan CASR Part 121, pesawat terbang dengan kapasitas 

tempat duduk 30 kursi atau kurang juga dapat menjalankan kegiatan 

transportasi udara dari aerodrome yang tidak disertifikasi atau 

beregistrasi,  jika fasilitas tertentu pada aerodrome tersebut sesuai 

dengan standar yang berlaku. Oleh karena itu, beberapa standar pada 

MOS ini juga relevan untuk aerodrome yang tidak disertifikasi atau 

beregistrasi. 



VERSION 0.1: Initial Draft, September 2004                                                   page 1 - 2 

1.1.1.4  Agar dapat berkomplemen dengan CASR Part 135, dibuat satu bab 

yang terpisah yang merinci standar dan prosedur bagi aerodrome yang 

dikhususkan bagi pesawat terbang kecil (dengan tempat duduk kurang 

dari 9 orang atau pada kasus operasi kargo tidak lebih dari 5,700 kg 

MTOW) untuk melakukan kegiatan transportasi udara.  

1.1.1.5    Sebagai tambahan bagi MOS ini, spesifikasi dan prosedur yang tidak 

dapat sampai pada tingkatan perundangan serta informasi yang 

bersifat pendidikan dan saran-saran dapat diberikan dalam bentuk 

Advisory Circulars. 

1.1.1.6   Standar aerodrome dapat berubah setiap waktu untuk tetap dapat 

memenuhi kebutuhan akan keamanan tertentu, perubahan teknologi 

serta perubahan dalam standar dan praktek internasional.  Dapat 

dipahami bahwa ada kesulitan dan keterbatasan dalam penerapan 

standar baru pada fasiltas dan instalasi aerodrome yang telah ada. 

Aspek ini akan dibahas lebih rinci pada Bab 2.  

1.1.1.7  Standar dicirikan oleh kata ‘harus’ atau ‘akan’.   Appendiks dan tabel 

merupakan bagian dari dokumen utama dan memiliki status yang 

sama dengan teks utama. MOS ini juga dapat mensyaratkan bahwa 

ada standar dari dokumen lain yang harus dipatuhi. Dalam kasus ini, 

standar yang diacu menjadi bagian dari MOS. 

1.1.1.8 Pada beberapa kondisi tertentu, penerapan secara seragam dari 

standar atau prosedur tertentu mungkin tidak dapat dilakukan atau 

tidak diperlukan. Standar atau prosedur tersebut akan dituliskan dalam 

suku kata seperti “jika dapat dipraktekkan”, “jika secara fisik 

memungkinkan”, “jika ditetapkan perlu” atau kata-kata sejenis. 

Sementara kata-kata tersebut dapat menyiratkan bahwa  kesesuaian 

tidak menjadi keharusan, operator aerodrome perlu menyediakan 

alasan ketidaksesuaian dan otoritas akhir karena penerapan suatu 

standar pada suatu fasilitas atau prosedur aerodrome tergantung pada 

otoritas regulasi.  
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1.1.1.9 Jika ada fleksibilitas dalam kesesuaian dengan suatu spesifikasi, kata-

kata seperti “akan” atau “dapat” dapat digunakan. Hal ini tidak berarti 

bahwa suatu spesifikasi dapat diabaikan, tetapi berarti bahwa tidak 

perlu meminta persetujuan DGAC jika suatu operator aerodrome 

memilih untuk menggunakan cara alternatif untuk mencapai hasil yang 

setara.  

1.1.1.10 Dalam MOS ini juga terdapat standar dan prosedur yang berkaitan 

dengan pencegahan masuknya binatang atau manusia yang kurang 

berhati-hati ke dalam daerah pergerakan. Standar dan prosedur 

tersebut ditujukan untuk keselamatan penerbangan semata. MOS ini 

tidak secara khusus membahas keamanan penerbangan, seperti 

pengamanan terhadap tindakan melawan hukum, dan bahwa bidang 

tersebut merupakan tanggungjawab seksi lain di Departemen.  

1.1.1.11 Jika dibutuhkan untuk menyajikan informasi faktual atau tentang latar 

belakang, penjelasan atau referensi, atau untuk menyajikan 

bagaimana cara agar dapat  mencapai kesesuaian, informasi tersebut 

disediakan dalam bentuk “catatan”.  Catatan tidak merupakan bagian 

dari suatu standar.  

1.1.1.11   Referensi silang antarstandar dalam MOS tidak diberikan.  Daftar Isi 

merupakan referensi siap pakai dari semua standar. 

 

1.1.2  Perangkat Dokumen 

1.1.2.1 Hirarki dokumen terdiri dari: 

(a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 15 tahun 1992 

tentang Penerbangan (Undang – Undang Penerbangan) 

(b)    Civil Aviation Safety Regulations (CASRs) terkait; 

(c)    Manual of Standards (MOS); dan 

(d)    Advisory Circulars (ACs). 

1.1.2.2 Undang-undang Penerbangan berisikan pandangan umum dari 

pemerintah Republik Indonesia berkaitan dengan peraturan 

penerbangan sipil.  
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1.1.2.3  CASR menetapkan kerangka kerja regulasi (Regulation) dimana 

semua penyedia jasa harus bergerak di dalamnya.  

1.1.2.4 MOS yang berisikan spesifikasi (Standar) yang ditentukan oleh DGAC, 

berkaitan dengan keseragaman aplikasi, dinyatakan penting untuk 

keamanan navigasi udara. Pada bahasan di dalam MOS di mana 

diperlukan penetapan konteks standar untuk membantu 

pemahamannya, latar belakang regulasi yang lebih atas dimunculkan.  

1.1.2.5  Jika terjadi perbedaan pemahaman arti antara MOS dan CASR,  yang 

menjadi acuan adalah tetap pada CASR. 

1.1.2.6  Penyedia jasa harus mendokumentasi tindakan internal (Peraturan) di 

dalam manual operasi mereka, untuk memastikan pemenuhan dan 

kesesuaian dengan standar.  

1.1.2.7  Advisory Circulars (AC) ditujukan sebagai rekomendasi dan petunjuk 

untuk menggambarkan suatu cara, walau tidak harus sebagai satu-

satunya cara, untuk melakukan penyesuaian dengan  Manual of 

Standards Part 139 - Aerodromes.  AC dapat menjelaskan persyaratan 

regulasi tertentu dengan menyediakan bahan-bahan yang memberikan 

penjelasan dan penjabaran. Diharapkan agar penyedia jasa akan 

mendokumentasikan tindakan internal mereka dalam manual 

operasional manual dan menjalankan hal-hal yang diturunkan dari 

bahan-bahan pengarah atau AC. 

 
1.1.3 Perbedaan Antara Standar ICAO dan apa yang ada pada MOS 
1.1.3.1   Jika terjadi perbedaan standar antara yang dijelaskan dalam standar 

ICAO dan yang ada di MOS, standar MOS yang berlaku. 

 

1.1.4 Perbedaan yang Dipublikasikan pada AIP 

1.1.4.1  Perbedaan dari ICAO Standards, Recommended Practices and 

Procedures diterbitkan dalam AIP Indonesia Gen 1.7. 
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1.1.5 Manajemen Perubahan Dokumen MOS  
1.1.5.1  Documen ini diterbitkan dan diamandemen di bawah otoritas Direktur 

Jendral. 

1.1.5.2  Permintaan perubahan isi MOS dapat diawali dari: 

 (a)    bidang teknis di DGAC; 

(b) penyedia jasa dan staf ATS;  

(c) penyedia jasa industri penerbangan, seperti operator aerodrome 

atau maskapai penerbangan serta staffnya; dan  

(d) konsultan, auditor dan pihak lain yang berkepentingan. 

1.1.5.3 Kebutuhan untuk mengubah standar dalam MOS dapat dipincu oleh 

beberapa penyebab. Alasan tersebut bisa merupakan untuk: 

(a)  memastikan keselamatan; 

(b)  memastikan standarisasi; 

(c)  respon terhadap perubahan standar DGAC; 

(d)  respon terhadap petunjuk ICAO; atau 

(e)  mengakomodasi hal-hal atau teknologi baru.  

 

1.1.6 Dokumen Terkait 
1.1.6.1  Standar ini harus dibaca dalam kaitannya dengan: 

(a)  ICAO Annex 4 Aeronautical Charts; 

(b) ICAO Annex 14 Aerodromes (Vol 1); 

(c) ICAO Annex 15 Aeronautical Information Services; 

(c)  ICAO Doc 9157/AN901: Aerodrome Design Manuals (semua 

bagian); 

(d)  Federal Aviation Administration (FAA) Advisory Circular 150/ 

5300 -13 
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Bagian 1.2: Definisi 

 
Aerodrome   Suatu area tertentu di permukaan tanah atau air (termasuk 

bangunan, instalasi, dan peralatan) yang ditujukan untuk digunakan baik secara 

sepenuhnya atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan  

pesawat terbang di permukaan. 

 
Aerodrome beacon   Aeronautical beacon digunakan untuk mengetahui lokasi 

suatu aerodrome dari udara. 

 
Elevasi aerodrome  Elevasi tertinggi dari area pendaratan. 

 
Titik referensi aerodrome   Lokasi geografis yang telah ditetapkan untuk suatu 

aerodrome. 

 
Temperatur referensi aerodrome   Rata-rata bulanan dari temperatur harian 

maksimal pada bulan terpanas pada suatu tahun T (bulan terpanas adalah bulan 

yang memiliki temperatur rata-rata bulanan terpanas) 

 
Kepadatan lalu lintas aerodrome Lihat Paragraph 9.1.1.2(b). 

 
Pekerjaan Aerodrome  Kegiatan konstruksi atau pemeliharaan yang dilakukan 

di aerodrome, pada atau di dekat area pergerakan, yang dapat mengakibatkan 

hambatan (obstacle) atau menghalangi kegiatan take-off dan landing pesawat 

secara normal.  

 
Aeronautical beacon   Lampu aeronautical ground dapat terlihat dari seluruh 

azimuths, baik secara terus menerus atau berkala, untuk menetapkan suatu titik 

tertentu di permukaan bumi.  

 



VERSION 0.1: Initial Draft, September 2004                                                   page 1 - 7 

Lampu aeronautical ground  Lampu yang secara khusus disediakan sebagai 

alat bantu navigasi udara, di samping lampu yang ada pada suatu pesawat 

terbang.  

 
Studi aeronautical   Investigasti terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan 

fasa penerbangan, dan ditujukan untuk mencari pemecahan yang paling 

memungkinkan dan menentukan salah satu yang paling dapat diterima, jika 

dipandang dari aspek keselamatan penerbangan.  

 
Aeroplane reference field length   Panjang minimum lapangan yang 

dibutuhkan untuk take-off pada massa take-off maksimum yang disertifikasi, 

permukaan air laut, kondisi atmosfer standar, udara tenang dan kemiringan 

runway nol, seperti yang dijelaskan pada manual penerbangan pesawat yang 

ditetapkan oleh otoritas sertifikasi atau data sejenis yang diterbitkan oleh 

produsen pesawat terbang. Panjang lapangan berarti panjang lapangan yang 

seimbang (balanced field length) bagi pesawat terbang, jika dapat diterapkan, 

atau jarak take-off pada kasus lainnya.  

 
Aircraft classification number (ACN)   Suatu angka yang menjelaskan dampak 

relatif suatu pesawat terbang terhadap landasan untuk suatu standar subgrade 

kategori tertentu.  

 
Posisi parkir pesawat  (Aircraft parking position) Suatu daerah tertentu di 

apron yang ditujukan untuk digunakan sebagai tempat parkir pesawat terbang. 

Juga dikenal sebagai aircraft stand. 
 

Airside   Daerah pergerakan di aerodrome, permukaan dan bangunan atau 

bagian yang berdekatan yang mana akses menuju ke daerah tersebut dikontrol.  
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Apron    Suatu daerah tertentu di aerodrome yang ditujukan untuk 

mengakomodasi pesawat untuk tujuan bongkar muat penumpang, surat atau 

kargo, bahan bakar, parkir, atau pemeliharaan.  

 
Jasa manajemen apron   Jasa  yang disediakan untuk mengatur kegiatan dan 

pergerakan pesawat serta kendaraan di apron. 

 
Balanced field length   Panjang lapangan dimana jarak untuk berakselerasi dan 

berhenti adalah sama dengan jarak untuk take-off suatu pesawat yang meng-

alami kegagalan mesin pada saat critical engine failure recognition speed (V1). 

 
Barrette  Tiga atau lebih lampu aeronautical ground yang diatur secara 

berdekatan pada suatu garis melintang sehingga dari kejauhan terlihat seperti 

suatu batang lampu. 

 
Capacitor discharge light   Lampu yang memancarkan kilatan dengan 

intensitas tinggi dalam tempo yang sangat singkat yang dihasilkan oleh 

pelepasan listrik tegangan tinggi melalui tabung berisi gas.  

 
Clearway   Suatu daerah tertentu baik berupa tanah atau air di ujung take-off run 

yang berada di bawah kontrol operator aerodrome, yang dipilih atau dipersiapkan 

sebagai area yang cukup bagi pesawat terbang untuk mengudara hingga 

ketinggian tertentu.  

 
Critical aeroplane    Pesawat atau beberapa pesawat yang diidentifikasi secara 

khusus dari antara pesawat-pesawat lainnya, yang akan mendapat layanan 

khusus oleh aerodrome karena membutuhkan persyaratan operasi paling tinggi 

dengan mengacu pada dimensi daerah pergerakannya, daya dukung perkerasan 

serta karakteristik fisik lainnya dalam disain aerodrome.   
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Hambatan kritis (critical obstacle)   Hambatan (obstacle) dalam area take-off 

climb dan/atau approach area, yang membentuk sudut vertikal terbesar pada 

saat diukur dari batas dalam permukaan take-off climb dan/atau approach 

surface. 

 
Cross-wind component   Komponen angin permukaan dari sudut kanan 

menuju garis tengah runway (runway centreline). 
 
Declared distances 

1.  Take-off run available (TORA).    Panjang runway yang dinyatakan 

tersedia dan sesuai untuk ground run bagi pesawat yang take off. 

2.  Take-off distances available (TODA).   Panjang take off run yang 

tersedia ditambah panjang clearway, jika tersedia. 

3.  Accelerate-stop distance available (ASDA).   Panjang take off run 

yang tersedia ditambah panjang stopway, jika tersedia. 

4.  Landing distance available (LDA).   Panjang runway yang 

dinyatakan tersedia dan sesuai untuk ground run bagi pesawat yang 

landing. 

 
Dependent parallel approaches   Pendaratan secara simultan pada instrument 

runways yang paralel atau hampir paralel di mana radar separation minima antar 

pesawat terbang pada perpanjangan garis tengah runway (runway centreline) 

yang berbatasan telah ditentukan. 

 
Displaced threshold   Threshold yang tidak ditempatkan pada bagian terluar 

suatu runway. 

 
Effective intensity   Intensitas efektif dari lampu yang berkedip adalah sama 

dengan intensitas sebuah lampu fixed dengan warna yang sama, yang akan 

memiliki jarak pandang yang sama pada kondisi observasi yang sama.   

 



VERSION 0.1: Initial Draft, September 2004                                                   page 1 - 10 

Elevasi   Jarak vertikal suatu titik atau ketinggian, di atas atau pada permukaan 

bumi, diukur dari permukaan laut.  

 
Lampu Fix (Fixed light)    Lampu yang memiliki intensitas lumen konstan pada 

saat diamati dari titik tertentu.  

 
Frangible object   Objek bermassa rendah yang didisain untuk pecah, 

terganggu atau runtuh pada saat terbentur sehingga memungkinkan terciptanya 

gangguan (hazard) minimal terhadap pesawat. 

 
Hazard beacon    Aeronautical beacon yang digunakan untuk menunjukkan 

adanya bahaya terhadap navigasi udara.  

 
Holding bay   Suatu area tertentu di mana pesawat dapat ditahan, atau dilalui, 

untuk memungkinkan dilakukannya pergerakan pesawat di permukaan yang 

efisien.  

 
Independent parallel approaches   Pendaratan simultan pada instrument 

runways yang paralel atau hampir paralel di mana radar separation minima antar 

pesawat terbang pada perpanjangan garis tengah runway (runway centreline) 

yang berbatasan belum ditentukan. 

 
Independent parallel departures   Keberangkatan secara simultan pada 

instrument runways yang paralel atau hampir paralel. 

 
Instrument approach procedures   Prosedur yang harus diikuti oleh pesawat 

pada saat menukik dari posisi menjelajah dan mendarat di sebuah aerodrome.  

(Suatu seri manuver yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mengacu pada 

instrumen penerbangan agar terjadi peralihan yang teratur dari awal untuk 

mendarat hingga pendaratan pesawat, atau ke suatu titik di mana pendaratan 

dapat dilakukan) 
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Instrument meteorological conditions (IMC)   Kondisi meteorologis yang 

dinyatakan dalam terminologi kemampuan pandang, jarak dari awan, dan langit-

langit, kurang dari angka minimum yang ditetapkan untuk kondisi visual 

meteorologis.  

 
Instrument runway   Salah satu dari jenis-jenis runway berikut yang ditujukan 

untuk pengoperasian pesawat terbang menggunakan prosedur instrument 

approach: 

1.  Non-precision approach runway.   Instrument runway yang 

dilakukan dengan bantuan visual dan sebuah radio yang paling tidak 

dapat menyediakan bantuan pengarahan yang cukup untuk melakukan 

pendaratan langsung didukung oleh dokumen ketinggian minimum 

menukik, yang juga dikenal sebagai landing minima jika menggunakan 

bantuan radio atau kombinasi radio.  

2.  Precision approach runway, category I.   Instrument runway yang 

dilayani oleh ILS atau MLS dan alat bantu visual yang ditujukan untuk 

operasi dengan  decision height  tidak kurang dari 60 m (200 ft) dan 

dengan kemampuan pandang tidak kurang dari 800 m atau rentang 

pandang runway tidak kurang dari 500 m.  

3.  Precision approach runway, category II.   Instrument runway yang 

dilayani oleh ILS atau MLS dan alat bantu visual yang ditujukan untuk 

operasi dengan decision height kurang dari 60 m (200 ft) tapi tidak 

lebih rendah dari 30 m (100 ft) dan rentang pandang runway tidak 

kurang dari 350 m. 

4.  Precision approach runway, category III.   Instrument runway yang 

dilayani oleh ILS atau MLS untuk dan di sepanjang permukaan runway 

dan: 

a.  ditujukan untuk operasi dengan decision height kurang dari 30 m 

(100 ft), atau tidak ada decision height dan rentang pandang 

runway tidak kurang dari 200 m. 
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b. ditujukan untuk operasi dengan decision height kurang dari 15 m 

(50 ft), atau tidak ada decision height dan rentang pandang 

runway kurang dari 200 m tapi tidak kurang dari 50 m. 

c.  ditujukan untuk operasi tanpa decision height dan tidak ada 

batasan rentang pandang runway. 

 
Catatan: Alat bantu visual tidak harus disesuaikan dengan skala alat 

bantu non-visual yang disediakan.  Kriteria pemilihan alat 

bantu visual adalah kondisi dimana operasi ingin dilakukan.  

 
Intermediate holding position   Posisi berhenti yang telah ditentukan yang 

ditujukan untuk mengontrol lalu lintas di mana pesawat dan kendaraan yang 

sedang berjalan harus berhenti dan menunggu hingga ada klarifikasi untuk 

bergerak yang akan diberikan oleh menara kontrol aerodrome. 

 
Joint user aerodromes   Suatu aerodrome yang sebagian kontrolnya berada di 

bawah Angkatan Bersenjata dengan mengacu pada adanya perintah untuk 

memfasilitasi operasional penerbangan sipil.  

 
Daerah pendaratan  Bagian dari daerah pergerakan yang ditujukan sebagai 

tempat landing atau take-off pesawat. 

 
Kegagalan Penerangan    Lampu akan disebut unserviceable pada saat rata-

rata intensitas sinar utamanya kurang dari 50% nilai yang dijabarkan pada 

diagram isocandela. Untuk lampu yang disain rata-rata intensitas sinar utamanya 

di atas nilai yang ditunjukkan pada diagram isocandela, nilai 50% harus dikaitkan 

dengan angka pada disain. (Pada saat mengukur sinar utama, sudut elevasi 

lampu, toe-in dan sebaran sinar harus juga dipertimbangkan)  
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Lighting system reliability   Probabilitas bahwa instalasi secara keseluruhan 

beroperasi dalam toleransi yang telah ditetapkan dan bahwa sistem tersebut  

benar dapat dipergunakan untuk beroperasi.  

 
Daerah manuver   Bagian dari aerodrome yang akan digunakan untuk take-off, 

landing dan taxiing pesawat, tidak termasuk apron. 

 
Marka (marker)  Objek yang ditempatkan di atas permukaan tanah untuk 

memberitahukan adanya hambatan atau menggambarkan adanya perbatasan.  

 
Rambu (Marking)   Simbol atau kumpulan simbol yang ditempatkan di atas 

permukaan tanah di daerah pergerakan untuk memberikan informasi 

aeronautika.  

 
Massa    Istilah massa dan berat yang digunakan dalam MOS memiliki makna 

yang sama. 

 
MAUM   Maximum all up mass . 

 
MTOW   Maximum take-off weight (berat take-off maksimum). 

 
Pergerakan    Bisa merupakan pesawat yang take-off atau landing. 

 
Daerah pergerakan  Bagian dari aerodrome yang digunakan untuk take-off, 

landing dan taxiing pesawat, terdiri dari daerah manuver dan apron. 

 
Near parallel runways   Runway yang tidak saling bersilang yang mana jika 

garis tengahnya diperpanjang akan memiliki sudut konvergensi/divergensi 

sebesar 15 derajat atau lebih rendah.  
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Non-instrument runway   Runway yang ditujukan untuk operasi pesawat 

terbang menggunakan prosedur approach visual. 

 
Non-precision approach runway  Lihat Instrument runway. 

 
Notices to airmen (NOTAMs)   Pemberitahuan yang diterbitkan oleh kantor 

NOTAM berisikan informasi atau instruksi berkaitan dengan penetapan, kondisi 

atau perubahan dalam fasilitas, layanan, prosedur atau gangguan aeronautik, 

yang sangat diperlukan oleh orang-orang yang terkait dengan operasi 

penerbangan jika diketahui secara tepat waktu. 

 
Hambatan (Obstacles)    Objek tetap (terlepas apakah sementara atau 

permanen) dan bergerak, atau bagian-bagiannya, yang berlokasi di daerah yang 

ditujukan untuk pergerakan pesawat di daratan atau yang menjulang di atas 

suatu permukaan tertentu yang ditujukan untuk melindungi pesawat yang sedang 

terbang.  

 
Zona bebas hambatan [Obstacle free zone (OFZ)]   Ruang udara di atas inner 

approach surface, inner transitional surface, balked landing surface, dan bagian 

dari strip yang dikelilingi oleh permukaan di atas, yang tidak dipenetrasi oleh 

hambatan (obstacle) tetap selain yang bermassa rendah dan frangible mounted 

yang dibutuhkan untuk navigasi udara.  

 
Obstacle limitation surfaces (OLS)   Suatu rangkaian dataran yang 

berhubungan dengan masing-masing runway pada aerodrome, yang 

menjelaskan batasan yang diperbolehkan bagi objek untuk menjulang ke ruang 

udara sehingga operasional pesawat terbang dapat dilakukan dengan aman.  

 
Pavement classification number (PCN)   Angka yang menjelaskan daya 

dukung perkerasan untuk operasi tak terbatas pesawat dengan nilai CAN kurang 

dari atau sama dengan PCN.  
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Precision approach runway   Lihat Instrument runway. 

 
Primary runway(s)   Runway yang menjadi pilihan untuk digunakan ketimbang 

runway yang lain pada saat kondisi memungkinkan.  

 
Alat bantu radio    Juga dikenal sebagai alat bantu non-visual.  Alat bantu ini 

dapat terdiri dari NDB, VOR, VOR/DME atau GPS. 

 
Runway    Suatu daerah persegi empat tertentu pada aerodrome yang 

dipersiapkan untuk kegiatan landing dan take-off pesawat terbang. 

 
Runway end safety area (RESA)   Suatu daerah simetris di sekitar garis tengah 

runway (runway centreline) dan berbatasan dengan ujung runway strip, terutama 

ditujukan untuk mengurangi risiko kerusakan pada pesawat terbang akibat 

undershooting atau overrunning.  

 
Runway holding position   Posisi yang telah ditentukan untuk melindungi suatu 

runway, obstacle limitation surface, atau daerah kritis/sensitif ILS/MLS di mana 

pesawat yang sedang taxiing serta kendaran lainnya harus berhenti dan 

menunggu, kecuali diberi otorisasi oleh menara kontrol aerodrome.  

 
Runway guard light   Sistem penerangan ditujukan untuk mengingatkan pilot 

atau kendaraan bahwa mereka telah mendekati runway yang aktif.  

 
Runway strip   Suatu daerah tertentu termasuk runway, dan stopway jika 

tersedia, ditujukan untuk:  

1.  mengurangi risiko kerusakan pada pesawat yang melaju keluar 

landasan; dan 

2.  melindungi pesawat yang terbang di atasnya pada saat melakukan 

take-off atau landing. 
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Runway visual range (RVR)   Jarak pandang yang dapat dijangkau oleh pilot 

pesawat dari garis tengah runway (runway centreline) sehingga dia dapat melihat 

marka di permukaan runway atau lampu yang menggambarkan bentuk runway 

atau untuk mengidentifikasi garis tengahnya.  

 
Segregated parallel operations   Operasi instrumen runway yang dilakukan 

secara bersamaan  baik parallel atau hampir paralel dimana satu runway 

digunakan secara eksklusif untuk pendaratan dan runway yang lain untuk 

keberangkatan.  

 
Bahu (Shoulders)    Daerah yang berbatasan dengan tepi landasan yang 

dipersiapkan menjadi tempat transisi antara landasan dengan permukaan tanah 

di dekatnya.  

 
Signal circle    Daerah di aerodrome yang digunakan untuk menampilkan sinyal 

permukaan. 

 
Stopway    Daerah persegi empat di atas permukaan tanah di ujung take-off run 

yang disediakan sebagai tempat dimana pesawat dapat berhenti pada saat 

terjadi pengabaian take-off.   

 
Switch-overtime (light)   Waktu yang dibutuhkan bagi intensitas lampu aktual 

(diukur dengan prosedur tertentu) untuk turun dari 50% dan kembali ke 50% 

pada saat ada perubahan pasokan daya, pada saat lampu dioperasikan dengan 

intensitas 25% atau lebih tinggi.  

 
Take-off runway   Runway yang ditujukan hanya untuk take-off. 

 
Taxi-holding position    Lihat definisi runway holding position dan  intermediate 

holding position. 
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Taxiway    Jalur tertentu pada aerodrome yang ditujukan untuk taxiing pesawat 

dan menjadi penyambung antara satu bagian aerodrome dengan bagian lainnya, 

termasuk : 

1.  Aircraft parking position taxilane.    Bagian dari  apron untuk 

taxiway dan ditujukan hanya untuk memberikan akses ke posisi parkir 

pesawat.  

2.  Apron taxiway.   Bagian dari sistem taxiway berlokasi di apron dan 

ditujukan sebagai lintasan taxi di depan apron.  

3.  Rapid exit taxiway.    Taxiway yang dihubungkan dengan runway 

dengan sudut yang tajam yang memungkinkan pesawat yang 

mendarat dapat dengan segera keluar dari runway pada tingkat 

kecepatan yang lebih tinggi dari yang biasanya dicapai di taxiways 

yang lain, dan oleh karena itu meminimalkan waktu penggunaan 

landasan pacu. 

 
Persilangan Taxiway  Pertemuan dari dua atau lebih taxiway. 

 
Taxiway strip   Daerah termasuk taxiway yang ditujukan untuk melindungi 

pesawat yang beroperasi di taxiway dan untuk menurunkan risiko kerusakan 

pada pesawat akibat meluncur keluar dari taxiway. 

 
Threshold    Bagian awal dari porsi runway yang digunakan untuk pendaratan.  

 
Pekerjaan Berbatas-waktu (time limited works)   Pekerjaan di aerodrome 

yang dapat dilakukan jika kegiatan normal pesawat terbang tidak terganggu dan 

daerah pergerakan dapat dikembalikan ke posisi standar keselamatan tidak lebih 

dari 30 menit.  

 
Touchdown zone   Porsi dari runway, di luar threshold, yang ditujukan untuk 

tempat pertama kali pesawat terbang yang mendarat menyentuh runway.  
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Usability factor    Persentasi waktu di mana penggunaan runway atau sistem 

runway tidak dibatasi oleh komponen cross-wind.  

 
Visibility    Kemampuan, seperti yang ditentukan oleh kondisi atmosfer dan 

dinyatakan dalam satuan jarak, untuk melihat dan mengidentifikasi objek penting 

tak disinari pada siang hari dan objek penting yang disinari pada malam hari.  

 
Alat bantu Visual  Dapat berisikan T-VASIS, PAPI, marka runway dan lampu 

runway. 

 
Visual meteorological conditions (VMC)   Kondisi meterologi yang dinyatakan 

dalam terminologi kemampuan pandang, jarak dari awan, dan langit-langit, sama 

dengan atau lebih baik dari angka minima yang telah ditentukan.  

 
Weight    Istilah berat dan massa yang digunakan di MOS memiliki makna yang 

sama .  
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BAB 2: PENERAPAN STANDAR PADA AERODROME 
 
Bagian 2.1: Umum  
2.1.1 Latar Belakang Perundangan dan Penerapan 
2.1.1.1  Civil Aviation Safety Regulations CASR Part 121 dan Part 135 

mensyaratkan bahwa pesawat terbang yang melakukan kegiatan 

transportasi udara dan beroperasi dari aerodrome harus memenuhi 

persyaratan CASR Part 139. 

2.1.1.2  CASR Part 139-71 mensyaratkan operator aerodrome untuk 

memenuhi standar dan prosedur berkaitan dengan aerodrome yang 

digunakan dalam kegiatan transportasi udara. Standar dan prosedur 

pada dokumen ini dengan judul ‘Manual of Standards Part 139 - 

Aerodromes’ diterapkan secara sama kepada semua operator 

aerodrome, baik yang bersertifikasi atau yang beregistrasi. Prosedur 

operasional untuk aerodrome bersertifikasi dan beregistrasi berbeda 

dan dibahas dalam bab yang berbeda.   

2.1.1.3  Berdasarkan CASR Part 121 dan Part 135, operator pesawat terbang 

dengan tempat duduk kurang dari 30 juga dapat melakukan kegiatan 

transportasi udara dengan aerodrome yang tidak bersertifikasi atau 

beregistrasi, selama fasilitas aerodrome tertentu dan disain pelaporan 

memenuhi standar.  Karena  standar keamanan dan prosedur 

aerodrome telah dirinci pada MOS ini, maka bagian-bagian yang 

terkait  dengan demikian juga dapat diterapkan bagi aerodrome yang 

tidak bersertifikasi atau tidak beregistrasi yang digunakan dalam 

kegiatan transportasi udara.  

 
2.1.2 Perubahan Standar dan Fasilitas Aerodrome Saat ini  
2.1.2.1  Standard dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Secara 

umum, kecuali ditentukan secara khusus oleh DGAC, dan dengan 

mengacu pada Paragraf 2.1.2.3, fasilitas aerodrome yang ada saat ini 
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tidak perlu segera dimodifikasi untuk memenuhi standar yang baru 

hingga fasilitas tersebut diganti atau ditingkatkan untuk 

mengakomodasi kebutuhan pesawat terbang yang terus berubah.  

2.1.2.2  Kecuali ditetapkan oleh DGAC, fasilitas yang ada saat ini yang tidak 

memenuhi standar yang ditetapkan pada Manual ini harus tetap 

mempertahankan kesesuaian dengan standar yang dipergunakan 

sebelumnya.  

2.1.2.3  Pada suatu aerodrome bersertifikasi, fasilitas aerodrome yang ada 

pada saat ini yang tidak sesuai dengan MOS harus diidentifikasi dan 

dicatat dalam Manual Aerodrome dengan mencantumkan tanggal atau 

periode kapan fasilitas tersebut pertamakali diperkenalkan atau 

terakhir kali diperbaiki dan adanya indikasi dari operator aerodrome 

berisikan rencana atau skedul untuk membuat fasilitas tersebut sesuai 

dengan MOS. Sebagai bagian dari audit DGAC, dibutuhkan bukti-bukti 

yang menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan rencana atau 

skedul.  

2.1.2.4  MOS ini dapat diterapkan pada fasilitas yang baru akan dioperasikan, 

dan bagi fasilitas yang telah ada yang sedang diganti atau 

ditingkatkan. Tergantung pada kesepakatan dengan DGAC, 

perubahan kecil atau sebagian pada fasilitas yang ada saat ini dapat 

dibebaskan.  
 

2.1.3 Perkecualian atas Standar 
2.1.3.1  Pembebasan yang diberikan pada fasilitas yang ada saat ini dapat 

terus berlaku hingga tanggal masa berlakunya habis. 

2.1.3.2  Pengajuan pembebasan baru harus dilengkapi, secara tertulis, dengan 

alasan yang kuat termasuk di dalamnya, jika memungkinkan, adanya 

suatu indikasi kapan kesesuaian dengan standar yang berlaku saat ini 

dapat dicapai.   

2.1.3.3  Standard yang mengandung frasa seperti “jika dapat diterapkan”, “jika 

secara fisik dapat diterapkan”, dll., tetap membutuhkan perkecualian 
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terhadap standar pada saat operator aerodrome berharap 

mendapatkan keuntungan dari ketidakpraktisan jika sepenuhnya 

sesuai dengan standar.  

2.1.3.4  Pembebasan terhadap standar, yang diberikan kepada aerodrome, 

harus dicatat dalam Manual Aerodrome.  Manual harus berisikan 

rincian pembebasan yang diberikan, alasan pemberian,  batasan yang 

muncul sebagai akibat, dan informasi relevan lainnya.  

 
2.1.4 Konflik dengan Standar Lainnya 
2.1.4.1  Pemenuhan standar dan prosedur yang dirinci pada MOS tidak 

membebaskan operator aerodrome dari kewajiban pada standar yang 

diberikan oleh otoritas pemerintah atau perundangan lainnya. Jika ada 

standar perundangan lain yang bertentangan dengan MOS, materi 

tersebut harus dibawa ke DGAC untuk mendapatkan pemecahan.  

 
2.1.5 Menggunakan Kode Referenci Aerodrome ICAO untuk 

Menetapkan Standar 
2.1.5.1   Indonesia telah mengadopsi metodologi International Civil Aviation 

Organisation (ICAO) yaitu penggunaan sistem kode, yang dikenal 

sebagai Kode Referensi Aerodrome (Aerodrome Reference Code), 

untuk menetapkan standar untuk fasilitas aerodrome individual yang 

cocok untuk digunakan oleh pesawat terbang dalam suatu rentang 

kinerja atau ukuran. Kodenya tersusun dari dua elemen: elemen 1 

adalah nomor yang berkaitan dengan panjang lapangan referensi; dan 

elemen 2 adalah huruf yang berkaitan dengan lebar sayap dan lebar 

sumbu roda terluar.  Suatu spesifikasi tertentu dibuat dengan mengacu 

pada mana yang lebih sesuai antara menggunakan salah satu dari 

kedua elemen kode atau kombinasi dari kedua elemen kode.  Huruf 

atau nomor kode dalam suatu elemen yang digunakan untuk disain 

dikaitkan dengan karakteristik pesawat terbang kritis yang untuknya 

fasilitas tersebut disediakan.  Ada kemungkinan lebih dari satu 
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pesawat terbang kritis, mengingat bahwa pesawat terbang kritis untuk 

suatu fasilitas tertentu, runway misalnya, mungkin tidak merupakan 

pesawat terbang kritis untuk fasilitas yang lain, seperti taxiway. 

2.1.5.2  Nomor kode untuk elemen 1 harus ditentukan dari kolom 1 tabel di 

bawah. Nomor kode yang berkoresponden dengan nilai tertinggi 

referensi panjang lapangan pesawat terbang yang untuknya runway 

tersebut dipersiapkan, adalah yang dipilih.  

 
Catatan:  Penentuan referensi panjang lapangan suatu pesawat 

sepenuhnya adalah untuk pemilihan nomor kode dan tidak 

boleh dicampuradukkan dengan persyaratan panjang runway, 

yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.  

 

2.1.5.3  Huruf kode elemen 2 harus ditentukan dari kolom 3 tabel di bawah. 

Huruf kode, yang berkorelasi dengan lebar sayap terbesar, atau jarak 

terjauh dari roda sayap terluar, yang akan menghasilkan huruf kode 

yang lebih membutuhkan fasilitas yang akan digunakan, maka kode 

tersebutlah yang dipilih.  

2.1.5.4  Informasi nomor Kode Referensi Aerodrome untuk setiap runway yang 

ada pada suatu aerodrome harus disediakan untuk dipublikasikan 

dalam AIP Indonesia.  Untuk aerodrome bersertifikasi, informasi huruf 

Kode Referensi Aerodrome untuk setiap runway dan taxiway harus 

ditetapkan pada Manual Aerodrome. 

2.1.5.5  Kecuali disepakati oleh DGAC, operator aerodrome harus memelihara 

runway dan taxiway sesuai dengan standar untuk Kode Referensi 

Arodrome yang dapat diterapkan yang ditetapkan dalam MOS ini yang 

telah ditetapkan bagi runway atau taxiway tersebut.  
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Kode Referensi Aerodrome  

 
Kode elemen 1 

 

Kode elemen 2 
 

Nomor 
Kode 

 
Referensi Panjang 

Lapangan Aeroplane  

 
Huruf 
Kode 

 
Lebar Sayap  

 
Lebar roda utama 

terluar 

 

1 

  

Kurang dari 800 m 

 

A 

 

hingga tapi tidak 

termasuk 15 m 

 

hingga tapi tidak 

termasuk 4.5 m 

 

2 

 

800 m hingga tapi 

tidak termasuk 1.200 

m 

 

B 

 

15 m hingga tapi 

tidak termasuk 24 

m 

 

4.5 m hingga tapi 

tidak termasuk 6 m 

 

3 

 

1.200 m hingga tapi 

tidak termasuk 1.800 

m 

 

C 

 

24 m hingga tapi 

tidak termasuk 36 

m 

 

6 m hingga tapi 

tidak termasuk 9 m 

 

 

4 

 

1.800 m dan lebih  

 

D 

 

36 m hingga tapi 

tidak termasuk 52 

m 

 

9 m hingga tapi 

tidak termasuk 14 

m 

   

E 

 

52 m hingga tapi 

tidak termasuk 65 

m 

 

9 m hingga tapi 

tidak termasuk 14 

m 

   

F 

 

65 m hingga tapi 

tidak termasuk 80 

m 

 

14 m hingga tapi 

tidak termasuk 16 

m 

 
 

Tabel 2.1-1: Kode Referensi Aerodrome 

 



VERSION 0.1: Initial Draft, September 2004                                                   page 2 - 6 

2.1.6 Kode Referensi Aerodrome dan Karakteristik Pesawat Terbang 
2.1.6.1  Daftar pesawat terbang yang dipilih dan dianggap dapat mewakili 

setiap kombinasi nomor dan huruf kode referensi aerodrome dapat 

dilihat pada Tabel 2.1-2. 

2.1.6.2  Untuk pesawat tertentu tabel tersebut juga menyediakan data tentang 

aeroplane reference field length (ARFL), lebar sayap dan jarak roda 

paling luar yang digunakan pada penentuan kode referensi aerodrome. 

Data dan kinerja pesawat harus diperoleh dari informasi yang 

diterbitkan oleh produsen pesawat.   
 
 

 

 

JENIS PESAWAT 

 

KODE 

REF 

 

 

KARAKTERISTIK PESAWAT TERBANG 

   

ARFL 

(m) 

 

Lebar 

sayap 
(m) 

 

OMGWS 

(m) 

 

Panjan

g 
(m) 

 

MTOW 

(kg) 

 

TP 

(Kpa) 

 

DHC-2  Beaver 1A 381 14.6 3.3 10.3 2490 240 

Beechcraft: 

58 (Baron) 

100 

 

1A 

1A 

 

401 

628 

 

11.5 

14.0 

 

3.1 

4.0 

 

9.1 

12.2 

 

2449 

5352 

 

392 

- 

Britten Norman Islander 1A 353 14.9 4.0 10.9 2850 228 

Cessna: 

172 

206 

310 

404 

 

1A 

1A 

1A 

1A 

 

272 

274 

518 

721 

 

10.9 

10.9 

11.3 

14.1 

 

2.7 

2.6 

3.7 

4.3 

 

8.2 

8.6 

9.7 

12.1 

 

1066 

1639 

2359 

3810 

 

- 

- 

414 

490 

Partenavia P68 1A 230 12.0 2.6 9.4 1960 - 

Piper: 

PA 31 (Navajo) 

PA 34 

 

1A 

1A 

 

639 

378 

 

12.4 

11.8 

 

4.3 

3.4 

 

9.9 

8.7 

 

2950 

1814 

 

414 

- 

Beechcraft 200 1B 592 16.6 5.6 13.3 5670 735 
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Cessna: 

208A (Caravan) 

402C 

441 

 

1B 

1B 

1B 

 

296 

669 

544 

 

15.9 

13.45 

15.1 

 

3.7 

5.6 

4.6 

 

11.5 

11.1 

11.9 

 

3310 

3107 

4468 

 

- 

490 

665 

DHC 6 Twin Otter 1B 695 19.8 4.1 15.8 5670 220 

Dornier 228-200 1B 525 17.0 3.6 16.6 5700 - 

DHC-7 1C 689 28.4 7.8 24.6 19505 620 

DHC-5E 1D 290 29.3 10.2 24.1 22316 - 

Lear Jet 28/29 2A 912 13.4 2.5 14.5 6804 793 

Beechcraft 1900 2B 1098 16.6 5.8 17.6 7530 - 

CASA C-212 2B 866 20.3 3.5 16.2 7700 392 

Embraer EMB110 2B 1199 15.3 4.9 15.1 5670 586 

ATR 42-200 2C 1010 24.6 4.9 22.7 16150 728 

Cessna 550 2C 912 15.8 6.0 14.4 6033 700 

DHC-8: 

100 

300 

 

2C 

2C 

 

948 

1122 

 

25.9 

27.4 

 

8.5 

8.5 

 

22.3 

25.7 

 

15650 

18642 

 

805 

805 

Lear Jet 55 3A 1292 13.4 2.5 16.8 9298 - 

IAI Westwind 2 3A 1495 13.7 3.7 15.9 10660 1000 

Canadair: 

CL600 

CRJ-200 

 

3B 

3B 

 

1737 

1527 

 

18.9 

21.21 

 

4.0 

4.0 

 

20.9 

26.77 

 

18642 

21523 

 

1140 

1117 

Cessna 650 3B 1581 16.3 3.6 16.9 9979 1036 

Dassault-Breguet: 

Falcon 900 

3B 1515 19.3 5.3 20.2 20640 1300 

Embraer EMB 145 3B 1500 20 4.8 29.9 19200 - 

Fokker F28-2000 3B 1646 23.6 5.8 29.6 29480 689 

Shorts SD3-60 3B 1320 22.8 4.6 21.6 11793 758 

Bae: 

Jetstream 31 

Jetstream 41 

146-200 

146-300 

 

3C 

3C 

3C 

3C 

 

1440 

1500 

1615 

1615 

 

15.9 

18.3 

26.3 

26.3 

 

6.2 

- 

5.5 

5.5 

 

14.4 

19.3 

26.2 

31.0 

 

6950 

10433 

42185 

44225 

 

448 

- 

1138 

945 

Bombardier Global 

Express 

3C 1774 28.7 4.9 30.3 42410 = 

Embraer EMB 120 3C 1420 19.8 7.3 20.0 11500 828 
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McDonnell Douglas: 

DC-3 

DC9-20 

 

3C 

3C 

 

1204 

1551 

 

28.8 

28.5 

 

5.8 

6.0 

 

19.6 

31.8 

 

14100 

45360 

 

358 

972 

Fokker: 

F27-500 

F28-4000 

F50 

F100 

 

3C 

3C 

3C 

3C 

 

1670 

1640 

1760 

1695 

 

29.0 

25.1 

29.0 

28.1 

 

7.9 

5.8 

8.0 

5.0 

 

25.1 

29.6 

25.2 

35.5 

 

20412 

32205 

20820 

44450 

 

540 

779 

552 

920 

SAAB SF-340 3C 1220 21.4 7.5 19.7 12371 655 

Airbus A300 B2 3D 1676 44.8 10.9 53.6 142000 1241 

Airbus A320-200 4C 2058 33.9 8.7 37.6 72000 1360 

Boeing: 

B717-200 

B737-200 

B737-300 

B737-400 

B737-800 

 

4C 

4C 

4C 

4C 

4C 

 

2130 

2295 

2749 

2499 

2256 

 

28.4 

28.4 

28.9 

28.9 

35.8 

 

6.0 

6.4 

6.4 

6.4 

6.4 

 

37.8 

30.6 

30.5 

36.5 

39.5 

 

51710 

52390 

61230 

63083 

70535 

 

- 

1145 

1344 

1400 

- 

McDonnell Douglas: 

DC9-30 

DC9-80/MD80 

 

4C 

4C 

 

2134 

2553 

 

28.5 

32.9 

 

6.0 

6.2 

 

37.8 

45.1 

 

48988 

72575 

 

- 

1390 

Airbus: 

A300-600 

A310-200 

 

4D 

4D 

 

2332 

1845 

 

44.8 

43.9 

 

10.9 

10.9 

 

54.1 

46.7 

 

165000 

132000 

 

1260 

1080 

Boeing: 

B707-300 

B757-200 

B767-200ER 

B767-300ER 

 

4D 

4D 

4D 

4D 

 

3088 

2057 

2499 

2743 

 

44.4 

38.0 

47.6 

47.6 

 

7.9 

8.7 

10.8 

10.8 

 

46.6 

47.3 

48.5 

54.9 

 

151315 

108860 

156500 

172365 

 

1240 

1172 

1310 

1310 

McDonnell Douglas:  

DC8-63 

DC10-30 

MD11 

 

4D 

4D 

4D 

 

3179 

3170 

2207 

 

45.2 

50.4 

51.7 

 

7.6 

12.6 

12.0 

 

57.1 

55.4 

61.2 

 

158757 

251744 

273289 

 

1365 

1276 

1400 

Lockheed: 

L1011-100/200 

 

4D 

 

2469 

 

47.3 

 

12.8 

 

54.2 

 

211378 

 

1207 

Tupolev TU154 4D 2160 37.6 12.4 48.0 90300 - 

Airbus: 

A 330-200 

 

4E 

 

2713 

 

60.3 

 

12.0 

 

59.0 

 

230000 

 

1400 
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A 330-300 

A 340-300 

4E 

4E 

2560 

2200 

60.3 

60.3 

12.0 

12.0 

63.6 

63.7 

230000 

253500 

1400 

1400 

Boeing: 

B747-SP 

B747-300 

B747-400 

B777-200 

 

4E 

4E 

4E 

4E 

 

2710 

3292 

3383 

2500 

 

59.6 

59.6 

64.9 

60.9 

 

12.4 

12.4 

12.4 

12.8 

 

56.3 

70.4 

70.4 

63.73 

 

318420 

377800 

394625 

287800 

 

1413 

1323 

1410 

1400 

 

Tabel 2.1-2: Kode referensi aerodrome dan karakteristik pesawat  

 
2.1.7 Persiapan untuk Pesawat Terbang yang Lebih Besar di masa 
yang Akan Datang  
2.1.7.1  Tidak ada pada MOS ini yang ditujukan untuk menghambat 

perencanaan atau penyediaan fasilitas aerodrome untuk pesawat 

terbang yang lebih besar yang mungkin akan diakomodasi oleh 

aerodrome di masa yang akan datang. Namun demikian, pada saat 

fasilitas daerah pergerakan dibangun untuk pesawat yang lebih besar 

di masa yang akan datang, operator aerodrome harus berkoordinasi 

dengan kantor DGAC yang berkaitan untuk menentukan notifikasi 

sementara tentang Kode Referensi dan rancangan pemeliharaan. 

2.1.7.2 Untuk pembuatan master planning suatu aerodromes, pesawat 

terbang dan karakteristik pesawat terbang yang tepat yang harus 

dipilih.  MOS ini telah memasukkan spesifikasi Kode F ICAO untuk 

fasilitas aerodrome yang ditujukan untuk digunakan oleh pesawat 

terbang lebih besar dari pesawat jet berbadan lebar B 747. 

 
2.1.8 Runway Non-instrument dan Instrument  
2.1.8.1  Runway diklasifikasikan sebagai runway non-instrument [juga dikenal 

sebagai pendaratan (approach) visual atau berputar (circling)] dan 

instrument.  Runway instrument dikategorikan lebih lanjut sebagai: 

non-precision, precision Category I, Category II, serta Category IIIA, 

IIIB dan IIIC. 
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2.1.8.2 Operator aerodrome harus berkoordinasi dengan DGAC sebelum 

melakukan perubahan pada klasifikasi runway atau kategori instrumen 

karena perubahan tersebut akan ikut merubah standar pada sejumlah 

fasilitas aerodrome.  

2.1.8.3  MOS ini berisikan spesifikasi untuk precision approach runways 

category II dan III, untuk fasilitas aerodrome yang ditujukan untuk 

pesawat terbang dengan Koce Referensi nomor 3 dan 4 saja. Tidak 

ada spesifikasi yang diberikan untuk precision approach runways kode 

1 dan 2, karena ada kecenderungan bahwa fasilitas tersebut tidak 

dibutuhkan. Operator aerodrome akan berkoordinasi dengan DGAC 

jika ada kebutuhan untuk penyediaan fasilitas runway precision 

approach category II atau III atau untuk pesawat terbang Kode 

Referensi 1 atau 2.  

 
2.1.9 Runway Non-precision Approach  
2.1.9.1  Runway non-precision approach telah didefinisikan dalam Bab 1. 

Prosedur non-precision approach saat ini didisain oleh DGAC dan 

diterbitkan dalam AIP Indonesia.  

2.1.9.2  Prosedur straight-in atau runway aligned diidentifikasi dari nomor 

runway pada bagian judul diagram approach (misal RWY 18 GPS atau 

RWY 08 VOR/DME).  Prosedur Non-runway aligned approach tidak 

memiliki nomor runway pada bagian judul (misal GPS-S, GPS-N atau 

NDB). 

2.1.9.3 Kesimpulan dari pelaporan kecelakaan membuktikan bahwa straight-in 

approach jauh lebih aman ketimbang circling approach, khususnya 

pada malam hari.   Dengan berkembangnya GPS, runway non-

precision approach (NPA) dapat dibuat tanpa perlu adanya alat bantu 

navigasi di daratan. Operator aerodrome dari runway non-instrument 

dapat meningkatkan runway mereka menjadi runway NPA jika 

dimungkinkan untuk melakukannya. Namun demikian, manfaat dari 

memiliki runway NPA dapat hanya direalisasikan jika runway tersebut 
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memenuhi standar NPA yang dapat diterapkan. Termasuk di 

dalamnya:  

(a)  meningkatkan lebar runway (dapat dikompensasi dengan 

peningkatan MDA); 

(b)  meningkatkan inner horizontal, conical dan approach obstacle 

limitation surfaces untuk disurvei akan adanya hambatan 

(obstacle); 

(c) memberikan jarak pada lampu tepi runway (runway edge); dan 

(d)  ketersediaan indikator arah angin, di dekat threshold, jika 

memungkinkan, atau alternatif metoda lainnya untuk 

mendapatkan informasi angin seperti layanan informasi cuaca 

otomatis.  

2.1.9.4  Sebelum suatu prosedur NPA diterbitkan, pendisain prosedur tersebut 

harus merencanakan agar disainnya dapat diuji coba pada kondisi 

penerbangan. Di samping pengujian aspek operasional dari disain, uji 

terbang juga akan memvalidasi kelaikan runway, kemampuan 

pandang indikator arah angin dan kebersihan dari semua hambatan 

(obstacle) yang ada. Prosedur NPA  dapat disetujui untuk diterbitkan 

jika semua persyaratan tersebut dipenuhi. Jika tidak, petunjuk 

penggunaan prosedur dapat dicantumkan pada diagram, termasuk 

dalam kondisi terburuk yaitu petunjuk bahwa pendaratan straight-in 

tidak diperbolehkan. 
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BAB 3: PERMOHONAN MENDAPATKAN SERTIFIKAT 
AERODROME 
 
Bagian 3.1: Umum 
 
3.1.1 Pendahuluan 
3.1.1.1  Menurut CASR Part 139, aerodrome yang ditujukan untuk 

mengakomodasi pesawat terbang dengan tujuan internasional, atau 

operasi transportasi udara lain yang menggunakan pesawat terbang 

dengan tempat duduk lebih dari 30 kursi, harus disertifikasi. Operator 

aerodrome lainnya juga dapat mengajukan sertifikasi aerodrome.  

3.1.1.2  Yang mengajukan adalah pemilik dari lokasi aerodrome, atau telah 

mendapatkan ijin dari pemilik untuk menggunakan lokasi sebagai 

aerodrome. 

3.1.1.3  Proses sertifikasi aerodrome dari DGAC hanya mengatur aspek 

keselamatan penerbangan dari aerodrome. Adalah tanggungjawab 

pemohon untuk memastikan bahwa penggunaan lokasi sebagai 

aerodrome sejalan dengan persyaratan lain dari pemerintah lokal, 

propinsi atau negara. Sertifikat aerodrome tidak membebaskan 

pemohon untuk melakukan klarifikasi persyaratan tersebut. 

3.1.1.4  Sebelum mengajukan permohonan, pemohon harus menyiapkan 

Manual Aerodrome, sesuai dengan ketetapan pada CASR Part 139.  

Standar untuk memenuhi persyaratan ditetapkan di beberapa bagian 

dalam Manual of Standards (MOS) ini.  Pangajuan pertama harus 

dibuat dengan menggunakan formulir terlampir di Appendix 1 manual 

ini.  Formulir yang telah dilengkapi dikembalikan ke kantor DGAC, 

bersama dengan Manual Aerodrome. 
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3.1.2 Pemrosesan Permohonan Sertifikat Aerodrome  
3.1.2.1  Permohonan diajukan sehingga memberikan waktu yang memadai 

untuk melakukan pertimbangan yang rinci serta peninjauan ke 

aerodrome sebelum tanggal penerbitan sertifikat yang diinginkan.  

3.1.2.2 Laporan engineering dan survei karakteristik fisik dari daerah 

pergerakan, kekuatan dan permukaan landasan, obstacle limitation 

surfaces, dll., disediakan oleh pemohon seperti disyaratkan oleh 

DGAC. 

3.1.2.3 Sebagai bagian dari proses sertifikasi, staff DGAC atau petugas yang 

diberi otorisasi lainnya dapat melakukan inspeksi atau pengujian 

aspek-aspek aerodrome atau meminta pendalaman atas informasi 

yang diberikan oleh pemohon. Namun demikian, perlu dipahami 

dengan benar bahwa prosedur inspeksi atau pengujian yang dilakukan 

DGAC dapat menggunakan proses sampling. Kegiatan DGAC tidak 

membebaskan pemohon dari tanggungjawab untuk menyediakan 

informasi yang akurat.  

3.1.2.4 Pengamatan secara khusus mungkin perlu dilakukan jika ada fasilitas 

aerodrome yang tidak sepenuhnya sesuai dengan standar yang dapat 

diterapkan. Hal ini bisa  membutuhkan waktu yang lebih lama dan 

sumberdaya yang lebih besar dan dapat berakibat pada pelarangan 

terhadap pengoperasian pesawat terbang.  

3.1.3 Pemberian Sertifikat Aerodrome  
3.1.3.1  Sebelum sertifikat aerodrome diberikan, beberapa hal berikut hraus 

sudah dapat diterima oleh DGAC: 

(a)  karakteristik fisik dan fasilitas aerodrome telah sesuai dengan 

standar yang relevan atau sudah mencukupi kebutuhan 

keselamatan pesawat terbang,  

(b)  prosedur operasional aerodrome yang diajukan oleh pemohon 

dan dijabarkan dalam Manual Aerodrome sudah tepat dan 

memenuhi untuk suatu tingkat kegiatan pesawat terbang yang 

diharapkan di aerodrome; 
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(c)  adanya sejumlah petugas yang telah dilatih atau berkualifikasi 

untuk melakukan fungsi keamanan aerodrome; dan  

(d)  oparator aerodrome paham akan fungsi keselamatan dan dapat 

diharapkan untuk mengoperasikan aerodrome secara benar.  

3.1.3.2  Sertifikat aerodrome diberikan dalam kondisi bahwa aerodrome akan,  

setiap saat, selalu sesuai dengan regulasi dan standar yang dapat 

diterapkan. CASR Part 139.29 juga mendorong DGAC untuk 

memberikan kondisi tambahan dalam sertifikat agar memperhitungkan 

kondisi-kondisi tertentu di aerodrome.  

3.1.3.3  Setelah diberikan, terkecuali untuk sertifikat sementara yang memiliki 

batas masa berlaku, sertifikat aerodrome akan tetap berlaku hingga 

adanya pembekuan atau pembatalan.  

 
3.1.4 Pemeliharaan dan Kontrol Manual Aerodrome  
3.1.4.1  DGAC akan menyimpan satu salinan Aerodrome Manual.  Operator 

aerodrome harus menyimpan satu salinan Manual Aerodrome miliknya 

di aerodrome atau di kantor di mana lokasi bisnis operator berpusat 

dan selalu tersedia untuk tujuan audit DGAC.  

3.1.4.2   Salinan Aerodrome Manual tambahan dapat dibuat sehingga staf 

aerodrome dan organisasi lain di aerodrome dapat memiliki akses ke 

Manual Aerodrome tersebut.  

3.1.4.3   Pada saat penambahan salinan atau bagian dari Manual diperlukan, 

pengontrol manual aerodrome bertanggungjawab untuk 

memperbaharui dan mendistribusikan kepada orang tersebut.  

 
3.1.5 Penerbitan NOTAM untuk Aerodrome yang baru Disertifikasi  
3.1.5.1  Petugas atau inspketur DGAC yang bertanggungjawab atas proses 

sertifikasi akan mempersiapkan dan meneruskan ke kantor NOTAM 

sebuah NOTAM permanen yang menjelaskan semua informasi 

aerodrome yang akan dimasukkan ke AIP, termasuk tanggal efektif 

sertifikasi aerodrome.  
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BAB 4: PERMOHONAN REGISTRASI AERODROME 
 
Bagian 4.1: Umum 
4.1.1 Pendahuluan 
4.1.1.1  Mengacu pada CASR Part 139, operator dari aerodrome yang tidak 

bersertifikasi dapat mengajukan permohonan agar aerodromenya 

diregistrasi oleh DGAC.  Aerodrome yang diregistrasi akan memiliki 

informasi aerodrome yang diterbitkan dalam AIP, dan perubahan pada 

informasi atau kondisi aerodrome yang akan mempengaruhi operasi 

pesawat terbang dapat dibeitahukan melalui sistem NOTAM. 

 
Catatan: DGAC hanya akan menyetujui instrument runways  

digunakan untuk operasional transportasi udara di suatu 

aerodrome yang disertifikasi atau diregistrasi.  

4.1.1.2  Pemohon registrasi harus pemilik lokasi aerodrome, atau telah 

mendapatkan ijin dari pemilik untuk menggunakan lokasi sebagai 

sebuah aerodrome. 

4.1.1.3  Proses registrasi aerodrome dari DGAC hanya mencakup aspek 

keselamatan penerbangan dari aerodrome. Adalah tanggungjawab 

pemohon untuk memastikan bahwa penggunaan lokasi tersebut 

sesuai dengan persyaratan-persyaratan lainnya. Registrasi aerodrome 

tidak membebaskan pemohon dari pemenuhan persyaratan tersebut.  

 
4.1.2  Persetujuan atas Permohonan Registrasi 
4.1.2.1  Registrasi disetujui pada kondisi bahwa: 

(a)  aerodrome memenuhi standar yang berlaku; 

(b)  operator aerodrome memiliki kapasitas untuk memelihara 

aerodrome dengan benar; dan  

(c)  petugas pelapor telah dilatih sesuai standar yang dirinci pada Bab 

10. 
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4.1.2.2  Pada saat permohonan disetujui, DGAC akan mempersiapkan dan 

meneruskan ke kantor NOTAM sebuah NOTAM permanen yang 

menjelaskan semua informasi aerodrome yang akan dimasukkan.   

DGAC juga akan mengkonfirmasi, kepada pemohon, secara tertulis, 

bahwa aerodrome telah atau akan diregistrasi, bersama dengan satu 

salinan pesan-pesan NOTAM.  

4.1.3 Pemeliharaan Registrasi 
4.1.3.1  Aerodrome yang diregistrasi akan dimasukkan ke program survailance 

aerodrome DGAC.  Kunjungan terjadwal oleh inspektur dari DGAC 

diharapkan dapat dilakukan secara periodis. Pemberitahuan rencana 

kunjungan akan diberikan. Kunjungan tak terjadwal dapat terjadi 

sewaktu-waktu, khususnya jika disebabkan oleh pertimbangan 

keselamatan.  

4.1.3.2  Registrasi tetap berlaku hingga dibekukan atau dibatalkan.  

4.1.3.3  Registrasi dapat dibekukan jika DGAC tidak puas dengan: 

(a) keakuratan informasi aerodrome yang disediakan; 

(b)  pemeliharaan atas aerodrome sejauh ini; atau 

(c)  kemampuan petugas pelapor untuk menjalankan inspeksi 

serviceability aerodrome dan fungsi pelaporan. 

 
Catatan: 1. Memiliki catatan tentang inspeksi serviceability aerodrome, 

pekerjaan aerodrome dan NOTAM yang diterbitkan akan 

membantu dalam pendemonstrasian bahwa aerodrome tersebut 

telah dioperasikan dengan benar.  

 2. Standar kegiatan operasional dan pemeliharaan yang sedang 

berjalan dari suatu aeredrome beregistrasi dirinci di Bab 12. 

4.1.3.4  Registrasi dapat dibatalkan: 

(a)  atas permintaan operator aerodrome; atau 

(b)  oleh DGAC setelah registrasi aerodrome dibekukan dan masalah-

masalah keselamatan yag ditemukan tidak diperbaiki sesuai 

dengan permintaan DGAC, dalam jangka waktu tertentu.  
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4.1.4 Laporan Inspeksi Keselamatan Aerodrome  
4.1.4.1  Operator aerodrome beregistrasi disyaratkan untuk memiliki sebuah 

Laporan Inspeksi Keselamatan Aerodrome yang disiapkan oleh 

seorang inspektur DGAC atau oleh orang yang disetujui seperti yang 

dijelaskan dalam peraturan. Inspeksi dan laporan ini harus dilakukan 

baik secara tahunan atau dalam interval waktu yang lebih panjang 

seperti yang disepakati oleh DGAC.  

 
Bagian 4.2: Permohonan Registrasi Aerodrome 
 

Aplikasi Registrasi Aerodrome 
1. Data pemohon 

 

 Nama lengkap: ............................... 

 Alamat: ............................... 

................................................... 

............................................................................................................................  

 Kode pos:...................................... 

 Posisi: ................................... Tanda tangan....................................... Tanggal: ...................................... 

 Telepon: ................................ Telepon genggam: .............................. Fax: ........................................................... 

 

2. Data tentang situs Aerodrome  
 

 Nama aerodrome: ..................... 

 Jabaran properti sesungguhnya: ..... 

 ................................................... 

 ................................................... 

 Koordinat geografis ARP:                           Lat: ........................................ Long: ................................. 

 Arah dan jarak ke kota atau daerah hunian terdekat: ............................................................................... 

 ................................................. 

 

3. Apakah pemohon adalah pemilik dari situs Aerodrome? 
 

Ya                   Tidak          
Jika tidak, berikan:   a) Rincian hak yang dipunyai berkaitan dengan situs letak aerodrome; dan 

          b) Nama dan alamat pemilik situs dan bukti tertulis yang menunjukkan bahwa telah diperoleh ijin untuk menggunakan situs tersebut 

untuk dijakan sebagai aerodrome oleh pemohon. 
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Catatan: Permohonan harus disertai dengan laporan yang disiapkan oleh pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa informasi yang 

diberikan pada halaman ini benar dan bahwa aerodrome memenuhi standar keselamatan yang dapat diterapkan. 

 

4. Data aerodrome Jika tidak tersedia, masukkan Tidak Tersedia (data aerodrome harus disusun sesuai dengan standar Bab 5) 

 

(a) Diagram aerodrome– Berikan diagram untuk menggambarkan hal-hal berikut: 

(i) tata letak runway, magnetic bearing dan panjangnya dalam meter; 

(ii) taxiway dan apron; 

(iii) titik referensi aerodrome; 

(iv) indikator arah angin, baik yang diberi penerangan atau tidak; 

(v) elevasi aerodrome (titik tertinggi pada permukaan landing); 

(vi) untuk instrument runway, adalah elevasi titik tengah dari masing-masing threshold; 

(vii) magnetic bearing dan jarak ke kota atau hunian terdekat. 

 

(b) Administrasi aerodrome  

Nama operator aerodrome: .......................................................................................................................... 

Alamat:............................ 

.......................................... 

..................................................... Tel: ...................................... (Jam kerja) ..................................... (Di luar jam kerja) 

Apakah aerodrome terbuka untuk umum?          Y/T               Biaya landing: Y/T Jika Ya, rincikan: ...................... 

Petugas Pelapor Aerodrome; nama dan rincian kontak telepon      .......................................... 

.......................................... 

(c) Rincian runway. Untuk masing-masing runway, jabarkan hal-hal berikut: 

Nomor runway: ........................... Kode referensi runway........................... 

TORA......................... TODA ..............ASDA ................... LDA .......................... 

Lebar runway............. kemiringan runway................... lebar runway strip............. (gradasi) ........ (O/A) 

Perkerasan .........................................(jenis permukaan)   Rating: ........................................ (ACN/PCN) atau 

.......................................................................................................... (maksx bobot pesawat terbang dan tekanan ban) 

 

(d) Penerangan aerodrome. Untuk setiap runway yang dilengkapi dengan penerangan, sediakan hal-hal berikut: 

Nomor runway: ........................... Lampu tepi runway: .......................................................... 

Sumber daya cadangan: Y/T Lampu portabel: Y/T PAL: Y/T jika ya frekuensi PAL: .................................... 

Lampu lainnya, jelaskan  

 

(e) Ground services: informasi layanan yang tersedia untuk pilot yang berkunjung: 

Jenis bahan bakar:.................. Pemasok: ................................... Tel: .......................................... (Setelah jam kerja) 

Jika lebih dari satu pemasok bahan bakar, rincian: .............................................................................................................. 

.......................................... 

 

(f) Prosedur khusus: ............     (g) Catatan: ................................ 

..........................................     .......................................... 

..........................................     .......................................... 
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BAB 5:  INFORMASI AERODROME UNTUK AIP 
 
Bagian 5.1:  Umum 
 
5.1.1 Pendahuluan 
5.1.1.1  Informasi aerodrome diterbitkan dalam Aeronautical Information 

Publication (AIP0 – Indonesia).  CASR Part 139 mensyaratkan 

pemohon sertifikasi aerodrome untuk menyediakan informasi berkaitan 

dengan aerodrome untuk tujuan publikasi di AIP. Informasi ini harus 

dimasukkan dalam Manual Aerodrome pemohon.  

5.1.1.2  Bab ini menjabarkan informasi aerodrome yang perlu disediakan dan 

standar yang harus dicapai pada saat mengumpulkan informasi dan 

menyajikannya.  

5.1.1.3  Standar pada Bab ini yang berkenaan dengan pengumpulan dan 

penyajian informasi aerodrome juga dapat diterapkan pada informasi 

aerodrome yang akan diberikan ke DGAC untuk meregistrasi 

aerodrome.  

5.1.1.4  Pentingnya penyajian informasi aerodrome yang akurat untuk 

keselamatan operasi pesawat terbang tidak perlu ditekankan 

berlebihan. Oleh karena itu, kesungguhan dan kerajinan harus 

diterapkan pada saat mengumpulkan informasi aerodrome untuk 

diterbitkan. Hal ini tentu melibatkan penggunaan petugas yang dipilih 

dengan tepat untuk mengukur, menentukan atau menghitung  

informasi operasional aerodrome.  

5.1.1.5  Setelah informasi diterbitkan, mempertahankan keakuratannya juga 

merupakan hal yang secara fundamental penting. Standar 

pemeliharaan keakuratan informasi aerodrome yang dipublikasikan 

dalam AIP, termasuk NOTAMS, ditetapkan di Bab 10. 
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5.1.2 Informasi Aerodrome yang Harus Tersedia untuk Aerodrome 
Bersertifikasi  
5.1.2.1  Diagram aerodrome.  Diagram aerodrome harus disediakan untuk 

menggambarkan: 

(a)  tata letak runway, taxiway dan apron; 

(b)  sifat dari permukaan runway; 

(c)  nomor dan panjang runway; 

(d)  nomor taxiway, jika ada; 

(e)  lokasi dari indikator arah angin yang diberi penerangan atau tidak 

diberi penerangan; 

(f)  lokasi titik referensi aerodrome; 

(g) arah dan jarak kota terdekat; 

(h)  lokasi bangunan terminal; dan 

(i)  lokasi helipad. 

5.1.2.2  Operasional aerodrome. Termasuk di dalamnya: 

(a)  nama, alamat, nomor telepon dan faksimili operator aerodrome; 

termasuk bagaimana cara menghubungi pada saat di luar jam 

kerja; 

(b)  penggunaan aerodrome, publik atau pribadi; 

(c)  sewa aerodrome, dimana dibutuhkan pemberitahuan terlebih 

dulu. 

5.1.2.3  Lokasi aerodrome.  Informasi yang termasuk di dalamnya; 

(a)  nama aerodrome; 

(b)  Nomor World Aeronautical Chart, jika diketahui; 

(c)  latitude dan longitude, didasarkan pada titik referensi aerodrome; 

(d)  variasi medan magnet; 

(e)  konversi waktu - universal time coordinated (UTC) di samping 

perbedaan waktu setempat; 

(f)  ‘W’ location code indicator, jika diketahui; 

(g) Elevasi aerodrome; 

(h) kekinian diagram Type A, jika disediakan. 
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5.1.2.4  Daerah pergerakan. Untuk setiap nomor runway harus memasukkan; 

(a)  nomor kode referensi aerodrome; 

(b)  runway bearings – dalam derajat magnetic; 

(c)  panjang dan jenis permukaan; 

(d)  rating kekuatan landasan runway; 

(e)  lebar runway dan runway strip; 

(f)  kemiringan runway; 

(g)  runway declared distances, dan STODA. 

(h)  elevasi titik tengah runway threshold, untuk instrument runways. 

5.1.2.5  Sistem pencahayaan. Informasi ini harus memasukkan; 

(a)  sistem pencahayaan runways; 

(b)  sistem pencahayaan approach; 

(c)  sistem indikator kemiringan visual approach; 

(d)  aerodrome beacon; 

(e)  sistem pencahayaan untuk taxiways; dan 

(f)  sistem pencahayaan lainnya. 

5.1.2.6     Alat bantu navigasi. Rincian alat bantu navigasi yang disediakan oleh 

operator aerodrome. 

5.1.2.7  Unit gawat darurat dan pemadam kebakaran.  Kategori unit gawat 

darurat dan pemadam kebakaran berbasis di aerodrome disediakan 

oleh DGAC atau operator aerodrome. 

5.1.2.8  Ground services. Termasuk dalam Informasi ini adalah: 

(a)  Pemasok bahan bakar dan bagaimana cara menghubungi 

mereka secara terinci, termasuk setelah jam kerja; 

(b) Pemancar informasi cuaca otomatis jika disediakan oleh operator; 

dan  

(c)   Layanan lain yang tersedia bagi pilot.  

5.1.2.9  Prosedur khusus.   Termasuk prosedur khusus yang khas bagi suatu 

aerodrome, yang harus diberitahukan kepada pilot.  

5.1.2.10   Pemberitahuan.   Termasuk catatan penting atau informasi 

administratif berkaitan dengan penggunaan aerodrome.  
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5.1.3 Standar untuk Menentukan Informasi Aerodrome  
5.1.3.1  Sifat dari permukaan runway.   Jenis permukaan runway harus 

diberitahukan, baik dalam bentuk: 

(a)  bitumen seal; 

(b)  aspal; 

(c)  beton; 

(d)  batu kerikil; 

(e)  rumput; atau 

(f)  permukaan alami. 

Jika hanya bagian yang penting dari runway yang dilapis, hal ini harus 

diberitahukan. 

5.1.3.2  Nomor dan bearing runway (runway bearing and designation).   
Bearing suatu runways harus ditentukan dalam derajat magnetik. 

Runway pada umumnya diberi nomor dalam kaitannya dengan arah 

magnetisnya, dibulatkan ke 10 derajat terdekat.  

5.1.3.3  Panjang Runway.  Operator aerodrome harus menyediakan panjang 

fisik runway baik dalam satuan meter ataupun feet, di mana angka 

dalam feet ditempatkan dalam tanda kurung.  

5.1.3.4  Nomor Taxiway.   Satu huruf tunggal harus digunakan tanpa 

tambahan angka untuk menentukan setiap taxiway utama. Nomor alfa 

numerik dapat digunakan untuk short feeder taxiway. Lihat juga Bab 8. 

5.1.3.5  Titik referensi aerodrome [Aerodrome reference point (ARP)].   
Koordinat geografis titik referensi aerodrome harus dituliskan dalam 

derajat, menit dan persepuluhan dari menit; didasarkan pada World 

Geodetic System - 1984 (WGS-84).  ARP harus ditempatkan di atau 

dekat dengan pusat dari aerodrome. 

5.1.3.6  Elevasi aerodrome.   Harus berada di titik tertinggi daerah 

pendaratan, di atas rata-rata permukaan air laut. Elevasi aerodrome 

harus dilaporkan dalam satuan feet, didasarkan pada Indonesian 

Orthometric system hingga ke tingkat akurasi satu kaki (foot).  
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5.1.3.7  Nomor kode referensi runway.   Untuk setiap runway disediakan 

nomor kode referensi seperti yang dijelaskan di Bab 2. 

5.1.3.8   Kekuatan perkerasan 
(a)   Pesawat terbang kurang dari 5,700 kg berat take-off 

maksimum.  Kekuatan daya dukung perkerasan untuk pesawat 

terbang dengan berat 5700 kg atau kurang, harus selalu tersedia 

dengan cara melaporkan informasi berikut: 

(i) berat pesawat terbang maksimum yang diperbolehkan; dan 

(ii)  tekanan ban maksimum yang diperbolehkan. 

(b)   Pesawat terbang lebih besar dari 5,700 kg berat take-off 
maksimum.  Laporkan kekuatan daya dukung landasan yang 

ditujukan untuk pesawat terbang lebih berat dari 5,700 kg, sesuai 

dengan Aircraft Classification Number/Pavement Classification 

Number (ACN/PCN) system; laporkan semua informasi berikut: 

(i)  nomor klasifikasi perkerasan [pavement classification 

number (PCN)]; 

(ii)  jenis perkerasan untuk penentuan ACN-PCN; 

(iii)  kategori kekuatan subgradasi; 

(iv)  kategori tekanan ban maksimum yang diperbolehkan; dan 

(v)  metoda evaluasi. 

 
Catatan:  PCN yang dilaporkan akan mengindikasikan bahwa suatu 

pesawat terbang dengan nomor klasifikasi pesawat terbang 

[aircraft classification number (ACN)] sama dengan atau 

kurang dari PCN yang dilaporkan dapat beroperasi di suatu 

landasan namun dengan batasan pada tekanan ban, atau 

berat keseluruhan pesawat terbang (all-up weight) untuk jenis 

pesawat terbang tertentu. 

 

(c)   Informasi tentang jenis perkerasan untuk penentuan ACN-PCN, 

kategori kekuatan subgradasi, kategori tekanan ban maksimum 
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dan metoda evaluasi harus dilaporkan menggunakan kode 

berikut: 

(i)   jenis perkerasan untuk penentuan ACN-PCN  

Jenis perkerasan untuk penentuan ACN-PCN  Kode 

Perkerasan kaku (Rigid pavement) R 

Perkerasan fleksibel (Flexible pavement) F 

 

(i) Kategori kekuatan subgradasi 

Kategori Kekuatan Subgradasi: Kode 

Kekuatan tinggi: dicirikan oleh nilai K sebesar 150 

MN/m3 dan mewakili semua nilai K di atas 120 MN/m3 

untuk perkerasan kaku, atau dicirikan oleh CBR 15 

dan mewakili semua nilai CBR di atas 13 untuk 

perkerasan fleksibel. 

A 

Kekuatan medium: dicirikan oleh nilai K sebesar 80 

MN/m3 dan mewakili rentang nilai K sebesar 60 

hingga 120 MN/m3 untuk perkerasan kaku, atau 

dicirikan oleh CBR 10 dan mewakili suatu rentang 

CBR sebesar 8 hingga 13 untuk perkerasan fleksibel. 

B 

Kekuatan rendah: dicirikan oleh nilai K sebesar 40 

MN/m3 and dan mewakili rentang nilai K sebesar 25 

hingga 60 MN/m3 untuk perkerasan kaku, atau 

dicirikan oleh CBR 6 dan mewakili rentang CBR 

sebesar 4 hingga 8 untuk perkerasan fleksibel. 

C 

Ultra low strength: dicirikan oleh nilai K sebesar 20 

MN/m3 dan mewakili semua nilai K di bawah 25 

MN/m3 untuk perkerasan kaku, dan dicirikan oleh 

CBR 3 dan mewakili semua nilai CBR di bawah 4 

untuk perkerasan fleksibel. 

D 
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(iii)  kategori tekanan ban maksimum yang diperbolehkan  

kategori tekanan ban maksimum yang 
diperbolehkan: 

Kode 

Tinggi: tidak ada batas tekanan  W 

Medium: tekanan dibatasi hingga 1.50 MPa X 

Rendah: tekanan dibatasi hingga 1.00 MPa Y 

Sangat rendah: tekanan dibatasi hingga 0.50 MPa Z 

 
(iv)  metoda evaluasi  

Metoda Evaluasi  Kode 

Evaluasi teknis: adalah suatu studi yang spesifik 

tentang karakteristik perkuatan dan penerapan 

teknologi perilaku perkuatan.  

T 

Menggunakan pengalaman pesawat terbang: adalah 

pengetahuan tentang jenis dan berat dari pesawat 

terbang yang sejauh ini dapat didukung secara 

memuaskan dalam kondisi penggunaan reguler. 

U 

 

 (d)   Contoh pelaporan kekuatan pekerasan  
Contoh 1:  Jika daya dukung dari perkerasan kaku (rigid pavement), 

dibangun di atas subgradasi kekuatan medium (medium 

strength subgrade), telah diukur secara teknis dan  

ditetapkan sebagai PCN 80 serta tidak ada batasan 

tekanan ban, maka informasi yang dilaporkan adalah:                     

PCN 80/R/B/W/T 

Contoh 2:  Jika daya dukung perkerasan fleksibel (flexible 

pavement), dibangun di atas subgradasi kekuatan tinggi 

(high strength subgrade), telah diukur dengan 

menggunakan pengalaman pesawat terbang dan 

ditetapkan sebagai PCN 50 serta tekanan ban 
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maksimum yang diperbolehkan adalah 1.00 MPa, maka 

informasi yang dilaporkan adalah: PCN 50/F/A/Y/U 

Contoh 3:  Jika daya dukung perkerasan fleksibel (flexible 

pavement), dibangun di atas subgradasi kekuatan 

medium (medium strength subgrade), telah diukur secara 

teknis dan ditetapkan sebagai PCN 40 serta tekanan ban 

dibatasi pada 0.80 MPa, maka informasi yang dilaporkan 

adalah: PCN 40/F/B/0.80 MPa/T 

Contoh 4:  Jika suatu pekerasan ditujukan untuk melayani B747-400 

dengan batasan all up mass sebesar 390,000 kg, maka 

dalam informasi yang dilaporkan akan dicantumkan 

catatan berikut:   

 “Catatan: PCN yang dilaporkan disiapkan untuk melayani 

B747-400 dengan batasan all up mass sebesar 390,000 

kg.”  

5.1.3.9  Lebar runway.    Tentukan lebar fisik dari setiap runway, dan berikan 

informasi dalam satuan meter. 

5.1.3.10  Lebar runway strip.    Untuk runway non instrument, berikan lebar 

keseluruhan dari graded strip.  Untuk runway instrument, berikan lebar 

keseluruhan dari runway strip yang juga harus memasukkan graded 

portion dan flyover portion; dalam satuan meter. 

5.1.3.11 Kemiringan Runway (runway slope).   Tentukan kemiringan runway 

(runway slope), dengan mengambil perbedaan antara elevasi 

maksimum dan minimum di sepanjang garis tengah dan hasilnya 

kemudian dibagi oleh panjang runway. Kemiringan harus disajikan 

dalam satuan persen, hingga ke angka persepuluhan persen, yang 

menunjukkan arah penurunan.   Jika ada beberapa perubahan 

kemiringan yang cukup signifikan di sepanjang runway, kemiringan di 

setiap segmen harus disajikan setelah dibagi oleh keseluruhan 

panjang runway. 
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5.1.3.12   Declared distances. 
(a)  Declared distances adalah jarak operasional yang diberitahukan 

kepada pilot untuk tujuan take-off, landing atau pembatalan take-

off yang aman.  Jarak ini digunakan untuk menentukan apakah 

runway cukup untuk take-off atau landing seperti yang diusulkan 

atau untuk menentukan beban maksimum yang diijinkan untuk 

landing atau take-off.  

(b) Beberapa jarak berikut yang disajikan dalam satuan meter serta 

padanan dalam feet yang ditempatkan dalam tanda kurung, harus 

ditentukan untuk masing-masing arah runway.   

(i)  jarak meluncur take off tersedia [take off run available 

(TORA)]; 

(ii) jarak take off tersedia [take off distance available (TODA)]; 

(iii)  jarak akselerasi-berhenti tersedia [accelerate-stop distance 

available (ASDA)]; 

(iv)  jarak landing tersedia [landing distance available (LDA)]; 

(c)  Perhitungan declared distances. Declared distances harus 

dihitung sesuai dengan hal berikut ini: 

(i)  Jarak meluncur take off tersedia [Take-off run available 
(TORA)] didefinisikan sebagai panjang runway tersedia bagi 

pesawat terbang untuk meluncur di permukaan pada saat 

take off. Pada umumnya ini adalah panjang keseluruhan dari 

runway; tidak termasuk SWY atau CWY. 

   TORA = Panjang RW 

 

(ii)  Jarak take off tersedia [Take-off distance available 
(TODA)] didefinisikan sebagai jarak tersedia bagi pesawat 

terbang untuk menyelesaikan ground run, lift-off dan initial 

climb hingga 35 ft. Pada umumnya ini adalah panjang 

keseluruhan runway ditambah panjang CWY. Jika tidak ada 
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CWY yang ditentukan, bagian dari runway strip antara ujung 

runway dan ujung runway strip dimasukkan sebagai bagian 

dari TODA.  Setiap TODA harus disertai dengan gradien 

take off bebas hambatan (obstacle clear take-off gradient) 

yang dinyatakan dalam persen. 

  TODA =TORA + CWY 

 

(iii)  Jarak akselerasi-berhenti tersedia [Accelerate-stop 
distance available (ASDA)] didefinisikan sebagai panjang 

jarak meluncur take off tersedia (length of the take-off run 

available) ditambah panjang SWY. CWY tidak termasuk di 

dalamnya. 

  ASDA = TORA + SWY 

 

(iv)  Jarak landing tersedia [Landing distance available 
(LDA)]  didefinisikan sebagai panjang dari runway yang 

tersedia untuk meluncur pada saat pendaratan pesawat 

terbang.  LDA dimulai dari runway threshold. Baik SWY 

maupun CWY tidak termasuk di dalamnya. 

 

  LDA = Panjang RW (jika threshold tidak digantikan) 

 Catatan: Lihat Bagian 5.2 sebagai ilustrasi dari declared 

distances. 

5.1.3.13  Tentukan dan catat gradien mulai dari ujung TODA hingga ke titik 

teratas hambatan kritis (critical obstacle) di dalam take-off climb area, 

dinyatakan dalam persen.  Jika tidak ada hambatan (obstacle), maka 

yang harus dicatat adalah nilai 1.2%. 

5.1.3.14  Pagar atau Tanggul (levee banks).   Jika ada pagar atau tanggul 

yang berlokasi begitu dekat dengan ujung runway strip sehingga 

gradien take off menjadi sedemikian besarnya dan tidak bermakna; 

gradien take off dapat didasarkan pada hambatan (obstacle) yang ada 
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di daerah take off berikutnya. Dalam kasus ini, harus ada catatan yang 

memberitahukan bahwa pagar atau tanggul tersebut tidak dimasukkan 

ke dalam perhitungan gradien TODA. Catatan tersebut juga harus 

menjelaskan lokasi dan tinggi dari pagar atau tanggul.  

5.1.3.15  Survei terhadap daerah take-off. 
(a)  Pemilihan hambatan kritis (critical obstacles) harus didasarkan 

pada survei pada keseluruhan daerah take off sesuai dengan 

standar OLS yang dapat diterapkan yang dijelaskan di Bab 7.  

Jika survei tersebut tidak sepenuhnya dapat sesuai, atau runway 

tersebut mungkin, sesekali, digunakan oleh pesawat terbang 

yang lebih besar, misalnya runway Code 2 digunakan oleh 

pesawat terbang Code 3, maka harus disediakan catatan khusus. 

Misalnya, “Daerah TKOF yang disurvei menunjukkan angka 8500 

m bukannya 15000 m” atau “Daerah TKOF yang disurvei 

menunjukkan standar Code 2 bukannya Code 3”. 

(b) Jika lokasi dari hambatan kritis (critical obstacle) berada pada 

jarak yang cukup jauh dari tepi dalam take-off (take-off inner 

edge), dan menghasilkan suatu gradien take-off yang 

mengharuskan gerakan mengudara yang melengkung (curved 

departure), suatu tambahan gradien take off yang lebih rendah 

dapat ditetapkan dengan didasarkan pada pemendekan jarak 

daerah TKOF yang disurvei. Jika situasi ini terjadi, operator 

aerodrome harus berkonsultasi dengan kantor DGAC yang 

berkaitan.  

5.1.3.16 Jarak intersection departure take-off tersedia.    Pada aerodrome 

dimana prosedur lalu lintas udara (air traffic procedures) juga berisikan 

regular taxiway intersection departures, jarak tersedia untuk take-off 

dari masing-masing persimpangan taxiway harus ditentukan dan 

diumumkan.  Metoda penentuan jarak take-off tersedia pada suatu 

persimpangan/intersection sama seperti yang digunakan pada ujung 

runway (runway end). Hal ini untuk memastikan bahwa parameter 
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kinerja yang sama (misalnya, lineup allowance) mungkin diterapkan 

secara konsisten untuk line-up manoeuvre, terlepas apakah memasuki 

runway di ujung runway (rurway end) atau dari persimpangan lainnya. 

Declared distances untuk suatu persimpangan harus diukur dari garis 

tegak lurus yang dimulai dari tepi taxiway yang lebih jauh dari arah 

take off.  Jika take-offs dilakukan dari kedua arah, titik awal  declared 

distances untuk setiap arah adalah garis tegak lurus yang dimulai dari 

tepi taxiway yang lebih jauh dari arah take-off.   Hal ini digambarkan di 

Bagian 5.2.  Format yang digunakan untuk memberitahukan informasi 

intersection departure adalah sebagai berikut:  

 

RWY 16  –  TKOF from TWY E:   RWY remaining 2345 (7694) reduce 

all DIST by 1312 (4305). 

 

5.1.3.18  Elevasi Threshold. Untuk instrument runways, sediakan elevasi titik 

tengah dari setiap runway threshold. Elevasi threshold harus diukur 

dalam feet, hingga keakuratan 1 foot, didasarkan pada Indonesian 

Orthometric system datum. 

5.1.3.19  Aerodrome Obstruction Charts - Type A.   Pada saat menyiapkan 

Diagram Type A, informasi kemutakhiran dari diagram dalam bentuk 

tanggal pembuatan atau nomor edisi/terbitan harus diberikan.  

5.1.3.20  Runway satu arah.   Pada saat salah satu arah runway tidak dapat 

digunakan untuk take off atau landing, atau keduanya, declared 

distance-nya harus dinyatakan sebagai ‘nil’, bersama dengan catatan, 

misalnya; ‘TKOF 14 and LAND 32 not AVBL due surrounding terrain.’ 

5.1.3.21  Sistem Pencahayaan. Berikan informasi tentang sistem pencahayaan 

aerodrome dengan menggunakan singkatan berikut:  
Catatan:  Termasuk dalam lampu runway adalah lampu tepi runway 

(runway edge), threshold dan ujung runway (runway end), serta, 

jika stopways disediakan, maka lampu stopway juga ikut 

termasuk. 
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Singkatan Makna 

SDBY PWR AVBL Standby power available (daya cadangan yang 

tersedia). 

PTBL  Portable or temporary lights (flares or battery) 

[Lampu cadangan portable (flare atau baterai)]. 

LIRL  Low intensity runway lights (omnidirectional, 

single stage of intensity). 

[Lampu runway intensitas rendah (segala arah, 

intensitas satu tahap)] 

MIRL Medium intensity runway lights (omnidirectional, 

three stages of intensity). 

[Lampu runway intensitas medium (segala arah, 

intensitas tiga tahap)] 

HIRL High intensity runway lights (unidirectional, five 

or six stages of intensity; lower intensity stages 

may be omnidirectional). 

[Lampu runway intensitas medium (satu arah, 

intensitas lima atau enam tahap, tahap dengan 

intensitas rendah bisa berupa lampu segala arah)] 

RTIL  Runway threshold identification lights (flashing 

white). 

Lampu identifikasi runway threshold (berkedip 

putih). 

RCLL Runway centre line lights. 

(Lampu garis tengah runway) 

RTZL  Runway touchdown zone lights. 

(lampu zona touchdown runway). 

AL  Approach lights (other than high intensity). 

[lampu approach (di luar intensitas tinggi)]. 

HIAL-CAT 1  High intensity approach lights-CAT I. 

(lampu approach intentistas tinggi –CAT 1). 
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HIAL-CAT 11 or 111  High intensity approach lights-CAT II or III. 

(lampu approach intentistas tinggi –CAT II atau 

III). 

SFL  Sequenced flashing lights. 

(lampu berkedip). 

T-VASIS  T-pattern visual approach slope indicator 

system. 

(sistem indikator kemiringan visual approach T-

pattern). 

AT-VASIS  Abbreviated (single side) T-pattern visual slope 

approach slope indicator system. 

[Disingkat (satu sisi) sistem indikator kemiringan 

visual approach T-pattern). 

PAPI PAPI visual approach slope indicator system. 

(sistem indikator visual approach PAPI). 

ABN  Aerodrome beacon with colour and flashing rate. 

(Aerodrome beacon dengan warna dan kecepatan 

berkedip). 

HIOL High intensity obstacle lights (flashing white). 

[lampu hambatan intensitas tinggi (berkedip 

putih)]. 

MIOL Medium intensity obstacle lights (flashing red). 

[lampu hambatan intensitas medium (berkedip 

merah)]. 

LIOL Low intensity obstacle lights (steady red). 

[lampu hambatan intensitas rendah (menyala 

terus merah)]. 

Taxiways Lampu garis tengah (centreline lights) berwarna 

hijau dan lampu tepi (edge lights) berwarna biru.  
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5.1.3.22  Alat bantu Navigasi. Jika operator aerodrome menyediakan alat 

bantu navigasi, koordinat lokasi dan frekuensi bekerjanya harus 

disediakan. Koordinat lokasi harus disajikan dalam derajat, menit dan 

persepuluhan menit, didasarkan pada   World Geodetic System – 1984 

(WGS-84).  

5.1.3.23  Notices. Data-data setempat yang penting, termasuk di dalamnya: 

(a)  gangguan binatang atau burung; 

(b)  larangan parkir pesawat terbang;  

(c)  hambatan (obstacle) aerodrome di daerah sirkuit; 

(d)  wilayah yang harus dihindari oleh pesawat terbang untuk terbang 

di atasnya seperti daerah peledakan pertambangan; dan  

(e)  kegiatan penerbangan lainnya seperti ultra light atau 

penerbangan glider di daerah sekitar.  

 
5.1.4 Data Hambatan (obstacle)  
5.1.4.1 Standar untuk identifikasi, pelarangan, dan pembatasan halangan 

dirinci di Bab 7.  Bab 7 juga menyediakan rincian dan tanggungjawab 

untuk Diagram Hambatan (Obstacle) Aerodrome yang diterapkan pada 

aerodrome.  
 

Bagian 5.2: Ilustrasi dari Declared Distances 
 
5.2.1 Pendahuluan 
5.2.1.1  Declared distances adalah jarak operasional yang tersedia yang 

diberitahukan ke pilot untuk take-off, landing atau pembatalan take-off 

yang aman. Jarak ini digunakan untuk menentukan apakah runway 

cukup untuk landing atau take-off yang diajukan atau untuk 

menentukan beban maksimum (maximum payload) yang diijinkan bagi 

suatu pendaratan atau take off. 

5.2.1.2  Declared distances adalah kombinasi antara runway (misal. perkuatan 

penuh) dengan stopway dan/atau clearway jika ada. 
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5.2.2 Perhitungan Declared Distances 
5.2.2.1  Declared distances untuk masing-masing arah runway dihitung 

sebagai berikut: 

(a)  Jarak meluncur take off tersedia [Take-off run available 
(TORA)] didefinisikan sebagai panjang dari runway yang 

tersedia bagi pesawat terbang yang sedang take off untuk 

meluncur. Pada umumnya adalah panjang keseluruhan runway, 

tetapi tidak termasuk stopway atau clearway.  

(b)  Jarak take off tersedia [Take-off distance available (TODA)] 
didefinisikan sebagai jarak yang tersedia bagi sebuah pesawat 

terbang untuk meluncur di permukaan, lepas landas dan 

mencapai ketinggian 35 ft. Pada umumnya adalah panjang 

keseluruhan runway ditambah panjang clearway. Jika tidak ada 

clear way yang ditentukan, bagian dari runway strip antara akhir 

runway dan ujung runway strip dimasukkan sebagai bagian dari 

TODA. Praktek di Australia ini telah diregistrasi di ICAO. 

Stopway tidak termasuk. 

(c)  Jarak akselerasi-berhenti tersedia [Accelerate-stop 
distance available (ASDA)] didefinisikan sebagai panjang 

jarak meluncur take off yang tersedia ditambah panjang 

stopway. Clearway tidak termasuk. 

(d)  Jarak landing tersedia [Landing distance available (LDA)] 
didefinisikan sebagai panjang runway yang tersedia untuk 

meluncur di permukaan  bagi pesawat yang mendarat. LDA 

dimulai dari runway threshold. Stopway atau clearway tidak 

termasuk. 

5.2.2.2  Definisi declared distances di atas diilustrasikan dalam diagram 

berikut: 
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5.2.3 Gradien Take-off Bebas Hambatan (Obstacle-free Take-off 
Gradient) 
5.2.3.1  TODA hanya berguna pada saat gradient bebas-hambatan minimum 

(minimum obstacle-free gradient) dari ujung clearway sama dengan 

atau kurang dari climb performance pesawat terbang. 

5.2.3.2  Pada saat menghitung TODA, perlu juga menghitung  gradient bebas-

hambatan minimum (minimum obstacle-free take-off gradient). Ini 

adalah gradien berkenaan dengan hambatan kritis (critical obstacle). 

 
5.2.4 Hambatan Kritis (Critical Obstacle) 
5.2.4.1  Hambatan kritis (critical obstacle) adalah hambatan dalam take-off 

climb area yang membentuk sudut vertikal terbesar terhadap 

horisontal, pada titik tertingi di clearway, jika dihitung dari tepi dalam 

take-off climb surface.  

5.2.4.2  Pada saat mengukur hambatan kritis (critical obstacle), objek yang 

terletak di sekitar seperti pagar, objek sementara di jalan atau jalan 

kereta api, dan instalasi navigasi juga harus diperhitungkan. Standar 

untuk larangan dan batasan terhadap hambatan (obstacle) dijabarkan 

pada Bab 7. 
 

5.2.5 Declared Distances for Intersection Departures 
5.2.5.1 Diagram berikut menggambarkan metoda penghitungan jarak take-

off tersedia  atau jarak luncur take off tersedia pada saat 

keberangkatan dimungkinkan untuk dilakukan dari persimpangan 

taxiway (taxiway intersections).  
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BAB 6: KARAKTERISTIK FISIK  
Bagian 6.1: Umum 
 
6.1.1 Pendahuluan 
6.1.1.1  Standar karakteristik fisik adalah persyaratan resmi yang diterapkan 

untuk perencanaan, disain dan konstruksi fasilitas daerah pergerakan 

pada  aerodrom bersertifikasi (certified aerodrome) atau beregistrasi 

(registered aerodrome), dan pada aerodrome yang tidak bersertifikasi 

dan tidak beregistrasi yang digunakan oleh pesawat terbang untuk 

kegiatan transportasi udara.  

6.1.1.2  Standar yang ditetapkan pada Bab ini mengatur ciri-ciri seperti dimensi 

dan bentuk runway, taxiway, apron dan fasilitas terkait untuk 

memastikan pergerakan pesawat terbang yang aman. 

6.1.1.3  Perletakan (siting) aerodrome, termasuk kemampuan runway untuk 

digunakan serta jumlah dan orientasi runway, master planning 

aerodrome serta hal-hal berkaitan dengan aspek ekonomis, efisiensi 

serta lingkungan di suatu aerodrome tidak berada pada cakupan 

standar ini.  

6.1.1.4  Standar aerodrome untuk fasilitas glider yang dijelaskan pada Bagian 

6.7 dapat diterapkan pada fasilitas glider yang disediakan pada 

aerodrome bersertifikasi (certified aerodrome) atau beregistrasi 

(registered aerodrome). 

6.1.1.5  Standar untuk aerodrome yang digunakan oleh pesawat terbang yang 

beroperasi berdasarkan CASR Part 135 dijelaskan pada Bab 13. 

6.1.1.6  Standar pada Bab ini ditujukan untuk perencanaan dan pembangunan 

suatu fasilitas aerodrome baru. Jika fasilitas yang ada saat ini tidak 

memenuhi standar ini, DGAC dapat menyetujui penggunaan fasilitas 

tersebut untuk pesawat terbang lebih besar dari ukuran yang menjadi 

acuan disain, dengan, atau tanpa, larangan operasional terhadap 

operator pesawat terbang.  
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Bagian 6.2: Runway 
 
6.2.1 Lokasi Runway Threshold 
6.2.1.1  Threshold dari suatu runway harus ditempatkan: 

(a)  jika nomor kode runway adalah 1, tidak kurang dari 30 meter 

setelah; atau 

(b)  pada kasus yang lain, tidak kurang dari 60 meter setelah, 

titik di mana approach surface untuk pesawat terbang yang 

menggunakan runway bertemu dengan garis tengah runway yang 

diperpanjang (extended runway centre line). 

 
Catatan:   Jika ada hambatan (obstacles) yang mengganggu approach 

surface, penilaian operasional dapat meminta agar threshold 

tersebut ditutup.  Approach surface bebas hambatan (obstacle 

free) terhadap threshold tidak boleh lebih curam dari gradien 

yang ditetapkan untuk jenis dan kode runway yang sesuai 

yang dijelaskan pada Bab 7.  

 
6.2.2 Panjang Runway 
6.2.2.1  Panjang runway harus cukup untuk memenuhi persyaratan 

operasional dari pesawat terbang yang akan menggunakannya.  

 
6.2.3 Lebar Runway  
6.2.3.1 Mengacu pada Paragraf 6.2.3.2, lebar suatu runway tidak boleh 

kurang dari yang telah ditentukan dengan menggunakan Tabel 6.2-1. 
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Nomor 
Kode  

Huruf Kode (code letter) 

 A  B  C  D  E  F 

        1 a 18 m  18 m  23 m  –  –  – 

2 23 m  23 m  30 m –  –  – 

3 30 m  30 m  30 m  45 m  –  – 

4 –  –  45 m  45 m 45 m  60 m 

 

Catatan:   1. a      Lebar runway dapat dikurangi menjadi 15 m atau 10 m 

tergantung pada larangan/restriksi yang diberlakukan pada 

operasional pesawat terbang kecil. Lihat Bab 13. 

             2.      Operasi dapat diijinkan bagi pesawat terbang yang akan mendarat 

di, atau take off dari  runway yang lebarnya lebih kecil atau lebih 

besar dari lebar minimum yang diberlakukan pada huruf kode 

(code letter) pesawat terbang. Ijin tersebut akan ditentukan oleh 

DGAC berdasarkan studi aeronautika.  

 

 
Tabel 6.2-1: Lebar runway minimum. 

 
6.2.3.2  Jika nomor kode (code number) precision approach runway adalah 1 

atau 2, lebar runway harus tidak kurang dari 30 m. 

 
6.2.4 Daerah Perputaran Runway (Runway Turning Area) 
6.2.4.1  Jika daerah perputaran untuk pesawat terbang disediakan di beberapa 

titik di runway, lebar daerah perputaran harus sedemikian rupa 

sehingga jarak bebas (clearance) antara sisi terluar roda utama (main 

gear wheels) pesawat terbang yang menggunakan runway dan tepian 

daerah perputaran, pada titik tersebut, tidak kurang dari jarak yang 

ditentukan dengan menggunakan Tabel 6.2-2. 
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Huruf Kode (Code letter) Jarak Bebas Minimum 
(Minimum clearance) 

A 1.5 m 

B 2.25 m 

C 4.5* m 

D, E atau F 4.5 m 

 

*       Jika daerah atau kurva perputaran hanya ditujukan untuk 

melayani pesawat dengan sumbu kurang dari 18 m, jarak bebas 

minimum (minimum clearance) adalah 3.0 m. 

 

 
Catatan: Turning node biasanya ditempatkan di sisi kiri runway 

terkecuali untuk runway yang digunakan oleh pesawat 

terbang yang beroperasi dengan sirkuit tangan kanan (right 

hand circuits). 

 
 

Tabel 6.2-2: Jarak bebas minimum antara sumbu roda utama terluar dengan 
tepi dari daerah perputaran di runway 

 

6.2.5 Runway Paralel  
6.2.5.1  Pada saat membangun runway paralel (parallel runways) operator 

aerodrome harus berkonsultasi dengan DGAC berkaitan dengan 

prosedur kontrol ruang udara (airspace) dan lalu lintas udara (air 

traffic) berkaitan dengan kegiatan pada runway ganda (multiple 

runways). 

6.2.5.2 Jika paralel, non-instrument runways disediakan untuk penggunaan 

yang serentak, jarak pemisah minimum antara garis tengah runway 

(runway centrelines) tidak boleh kurang dari: 

(a)  210 m jika nomor kode (code number) yang lebih tinggi dari 

kedua runway tersebut adalah 3 atau 4; 
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(b)  150 m jika nomor kode (code number) yang lebih tinggi dari 

kedua runway tersebut adalah 2; dan 

(c)  120 m jika nomor kode (code number) dari masing-masing 

runways adalah 1. 

6.2.5.3  Jika parallel instrument runways ditujukan untuk penggunaan serentak, 

jarak minimum antara garis tengah runway (runway centrelines) tidak 

boleh kurang dari: 

(a)  untuk independent parallel approaches, 1,035 m; 

(b)  untuk dependent parallel approaches, 915 m; 

(c)  untuk independent parallel departures,  760 m; dan 

(d)  untuk segregated parallel operations, 760 m. 

 
6.2.6 Kemiringan Longitudinal Runway  
6.2.6.1  Kemiringan runway keseluruhan, diperoleh dengan membagi 

perbedaan antara elevasi maksimum dan minimum di sepanjang garis 

tengah runway (runway centreline) dengan panjang runway, tidak 

boleh lebih dari: 

(a)  jika nomor kode (code number) runway adalah 3 atau 4 — 1%; 

atau 

(b)  jika nomor kode (code number) runway adalah 1 atau 2 — 2%. 

6.2.6.2  Dengan mengacu pada Paragraf 6.2.6.3 dan 6.2.6.4, kemiringan 

longitudinal di sepanjang bagian-bagian runway tidak boleh lebih dari: 

(a)  jika nomor kode (code number) runway adalah 4 — 1.25%; atau 

(b)  jika nomor kode (code number) runway adalah 3 — 1.5%; atau 

(c)  jika nomor kode (code number) runway adalah 1 atau 2 — 2%. 

 
Catatan:  Kemiringan yang seragam untuk paling tidak sepanjang 300 

m perlu disediakan di setiap ujung runway, dan pada bandar 

udara di mana beroperasi pesawat jet besar maka jarak ini 

dinaikkan menjadi paling sedikit sepanjang 600 m. 
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6.2.6.3  Jika nomor kode (code number) runway adalah 4, kemiringan 

longitudinal di sepanjang seperempat pertama dan terakhir runway 

tidak boleh lebih dari 0.8%. 

6.2.6.4  Jika nomor kode (code number) runway adalah 3 dan merupakan 

suatu precision approach category II atau category III runway, 

kemiringan longitudinal di sepanjang seperempat pertama dan terakhir 

runway tidak boleh lebih dari 0.8%. 

6.2.6.5  Jika perubahan kemiringan tidak dapat dihindari, perubahan pada 

kemiringan longitudinal antara dua bagian runway yang berkaitan tidak 

boleh lebih dari: 

(a)  jika nomor kode (code number) runway adalah 3 atau 4 — 

1.5%; atau 

(b)  jika nomor kode (code number) runway adalah 1 atau 2 — 2%. 

6.2.6.6  Transisi dari satu kemiringan longitudinal ke yang lain harus dilakukan 

dengan suatu kurva vertikal, dengan tingkat perubahan tidak lebih dari: 

(a)  jika nomor kode (code number) runway adalah 4 — 0.1% untuk 

setiap 30 m (radius lengkungan minimum sebesar 30,000 m); 

atau 

(b)  jika nomor kode (code number) runway adalah 3 — 0.2% untuk 

setiap 30 m (radius lengkungan minimum sebesar 15,000 m); 

atau 

(c)  jika nomor kode (code number) runway adalah 1 atau 2 — 0.4% 

untuk setiap 30 m (radius lengkungan minimum sebesar 7,500 

m). 

 
Catatan: Tingkat perubahan kemiringan longitudinal dapat 

dilonggarkan di luar daerah pertengahan runway (sepertiga 

bagian runway yang berada di tengah-tengah) pada suatu 

persimpangan, baik untuk memfasilitasi drainasi atau untuk 

mengakomodasi adanya persyaratan kemiringan yang 

bertentangan.  



VERSION 0.1: Initial Draft, September 2004                                                   page 6 - 7 

6.2.6.7  Jarak antara titik perpotongan dari dua perubahan kemiringan 

longitudinal yang berturut-turut tidak boleh kurang dari nilai yang lebih 

besar berikut ini: 

(a)  45 m; atau 

(b)  jarak dalam meter yang diperoleh dengan menggunakan rumus 

berikut: 

  D = k (|S1 - S2| + |S2 - S3|)/100, dimana ‘k’ adalah: 

(i)     jika nomor kode (code number) runway adalah 4 — 30,000 

m; atau 

(ii)     jika nomor kode (code number) runway adalah 3 — 15,000 

m; atau 

(iii)    jika nomor kode (code number) runway adalah 1 or 2 — 

5,000 m; dan 

‘S1’, ‘S2’ dan ‘S3’ adalah tiga kemiringan yang berturut-

turut dinyatakan dalam persen. 
 

 

 
Gambar 6.2-1 

 
Contoh:  Pada Gambar 6.2-1 di atas, jika nomor kode (code number) 

runway adalah 3, dan kemiringannya adalah S1 (+1%), S2 (-

1.5%) dan S3 (+1.5%), maka jarak dalam meter di antara dua 
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titik perpotongan tidak boleh kurang dari 15,000 x (2.5 + 

3)/100, yaitu sebesar 825 m. 
 

6.2.7 Jarak Pandang Runway (Runway Sight Distance) 
6.2.7.1  Garis pandang yang tidak boleh terganggu di sepanjang permukaan 

runway, dari satu titik di atas runway, tidak boleh kurang dari jarak 

yang ditentukan pada Tabel 6.2-3. 
 

Huruf Kode 
(Code letter) 

Garis pandang minimum yang tidak boleh terganggu  
(Minimum unobstructed line of sight) 

A Dari satu titik 1,5 m di atas runway ke titik lain 1,5 m di atas 

runway untuk jarak separuh dari panjang keseluruhan runway.  

B Dari satu titik 2 m di atas runway ke titik lain 2 m di atas 

runway untuk jarak separuh dari panjang keseluruhan runway. 

C, D, E atau F Dari satu titik 3 m di atas runway ke titik lain 3 m di atas 

runway untuk jarak separuh dari panjang keseluruhan runway. 
 

 

Tabel 6.2-3: Garis pandang runway  
 

6.2.7.2  Jika penerangan runway disediakan, garis pandang tak terganggu dari 

ketinggian 3 m di atas sebarang titik pada permukaan runway ke 

sebarang titik lainnya di permukaan runway tidak boleh kurang dari 

600 m.  

 
6.2.8 Transverse Slopes pada Runway 
6.2.8.1  Transverse slope di sebarang bagian dari suatu runway harus cukup 

untuk mencegah terjadinya akumulasi air dan harus sesuai dengan  

Tabel 6.2-4. 
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 Huruf kode (Code letter) 
 A atau B C, D, E atau F 

Kemiringan 
Maksimum  

2.5% 2.0% 

Kemiringan 
Diinginkan  

2.0% 1.5% 

Kemiringan 
Minimum  

1.5% 1.0% 

 
Catatan: Standar ini tidak selalu dapat diterapkan pada persimpangan jalan 

dimana disain yang dibuat dapat mensyaratkan adanya variasi terhadap 

standar.  
 

Tabel 6.2-4: Transverse slope Runway 

 

6.2.9 Permukaan Runway  
6.2.9.1  Permukaan runway yang terbuat dari bitumen seal, aspal atau beton 

tidak boleh memiliki ketidakteraturan (irregularities) yang dapat 

mengakibatkan hilangnya sifat daya gesek, atau sebaliknya akan 

mengakibatkan terganggunya proses take-off dan landing pesawat 

terbang.  

 

Catatan: Lapisan perkerasan runway harus sedemikian rupa 

sehingga, pada saat diuji dengan alat uji bersisi lurus 

sepanjang 3 meter yang ditempatkan dimana saja pada 

permukaan, tidak ada deviasi lebih besar dari 3 mm di antara 

permukaan bawah alat (lowere edge) dan permukaan 

perkerasan runway dimanapun di sepanjang alat uji.  

6.2.9.2 Permukaan runway yang terbuat dari bitumen seal, aspal atau beton 

harus memiliki kedalaman tekstur permukaan (surface texture depth) 
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rata-rata tidak kurang dari 1 mm di sepanjang lebar dan panjang 

runway sepenuhnya. 

 
Catatan: Permukaan runway yang memenuhi persyaratan disain 

minimal ICAO untuk permukaan baru, yang dirinci dalam 

Annex 14, Volume 1, yang diperoleh  dengan menggunakan 

alat ukur friksi kontinu (continuous friction measuring device), 

dapat diterima. 

6.2.9.3  Jika permukaan runway tidak dapat memenuhi standar pada Paragraf 

6.2.9.1, harus diberikan perlakuan terhadap lapisan permukaan 

tersebut. Perlakuan terhadap permukaan yang dapat diterima, antara 

lain grooving, porous friction course dan bituminous seals. 

6.2.9.4  Standar permukaan untuk runway rerumputan atau alami dan runway 

kerikil sama dengan runway yang ditujukan untuk operasional pesawat 

terbang kecil yang dibahas di Bagian 13. 

 
6.2.10 Daya Dukung Runway  
6.2.10.1  Pemeringkatan kekuatan perkerasan suatu runway harus ditetapkan 

dengan menggunakan ACN - PCN pavement rating system yang 

dijelaskan pada Bab 5. 

6.2.10.2  DGAC tidak merinci suatu standar untuk daya dukung runway (runway 

bearing strength), namun demikian daya dukung runway (bearing 

strength) harus sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan masalah 

keselamatan terhadap pesawat terbang. Penerbitan nilai PCN 

seharusnya memadai bagi pesawat terbang yang menggunakan 

runway secara berkala.  

 
6.2.11 Bahu Runway  
6.2.11.1 Jika huruf kode suatu runway adalah F, maka bahu runway harus 

disediakan dengan lebar total runway ditambah bahu tidak boleh 

kurang dari 75 m.  
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6.2.11.2  Jika huruf kode suatu runway adalah D atau E, maka bahu runway 

harus disediakan dengan lebar total runway ditambah bahu tidak boleh 

kurang dari 60 m. 

6.2.11.3  Jika suatu runway memiliki lebar 30 dan digunakan oleh pesawat 

terbang dengan kapasitas tempat duduk 100 orang dan lebih, bahu 

runway harus disediakan dengan total lebar runway ditambah bahu 

tidak boleh kurang dari 36 m.  

 
6.2.12 Karakteristik Bahu Runway  
6.2.12.1  Bahu runway (runway shoulder) harus: 

(a)  memiliki lebar yang sama pada kedua sisi; 

(b)  miring ke bawah dan menjauh dari permukaan runway; 

(c)       tahan terhadap erosi akibat dorongan mesin pesawat     

           terbang; 

(d) dikonstruksi dengan baik sehingga mampu menumpu sebuah 

pesawat terbang yang meluncur di sepanjang runway, tanpa 

mengakibatkan kerusakan struktural pada pesawat terbang; dan  

(e) sama rata dengan permukaan runway terkecuali pada saat 

pekerjaan pelapisan dimana perbedaan tidak lebih dari 25 mm 

masih diijinkan. 

 
6.2.13 Transverse Slope pada Bahu Runway  
6.2.13.1  Transverse slope dari suatu bahu runway (runway shoulder) tidak 

boleh lebih dari 2.5%. 

 
6.2.14 Permukaan Bahu Runway  
6.2.14.1  Bahu suatu runway yang ditujukan untuk melayani pesawat terbang 

berbaling-baling dengan mesin yang dapat merentang hingga tepian 

runway harus dilapisi dengan bituminous seal, aspal atau beton. 

6.2.14.2  Pada runway yang ditujukan untuk melayani pesawat terbang jet 

berbadan lebar seperti Boeing 747 atau pesawat terbang lain dengan 
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mesin yang dapat merentang hingga ke bahu ruwnay, tambahan lebar 

hingga 7 m di luar masing-masing bahu harus dipersiapkan untuk 

menahan erosi akibat tekanan mesin.  

6.2.15 Penyediaan Runway Strip 
6.2.15.1  Runway dan stopway terkait harus ditempatkan di tengah-tengah 

suatu runway strip. 

 
6.2.16 Komposisi dari Runway Strip 
6.2.16.1  Runway strip, di samping runway dan stopway, harus berisikan: 

(a)  jika runway tersebut adalah non-instrument runway — suatu 

daerah bergradasi (graded) di sekitar runway dan stopway; atau  

(b) jika runway tersebut adalah instrument runway — suatu daerah 

bergradasi (graded) di sekitar runway dan stopway serta suatu 

daerah, yang dikenal sebagai ‘fly-over area’, di luar daerah 

bergradasi (graded).  Secara teknis, ‘flyover area’ adalah 

komponen yang tidak bergradasi (ungraded) dari keseluruhan 

lebar runway strip. 

 
 

 
 

 

  Gambar 6.2-2: Komposisi dari Runway Strip 
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6.2.17 Panjang Runway Strip  
6.2.17.1  Area bergradasi (graded area) dari suatu runway strip harus 

memanjang melebihi ujung runway, atau dari stopway jika ada, untuk 

paling sedikit: 

(a)  jika nomor kode (code number) runway adalah 1 dan merupakan 

non-instrument runway — 30 m; atau 

(b) pada kasus lainnya — 60 m. 
 

6.2.18 Lebar Runway Strip  
6.2.18.1 Lebar dari area bergradasi (graded area) dari runway strip tidak boleh 

kurang dari apa yang diberikan pada Tabel 6.2-5. 

 

Kode referensi Aerodrome  Lebar Runway strip  

1 a b 60 m 

2 c 80 m 

3 (jika lebar runway adalah 30 m) 90 m 

3, 4 (jika lebar runway adalah 45 m atau lebih) 150 m 

a     Lebar runway strip dapat diturunkan menjadi 30 m tergantung pada 

batasan yang diberikan pada operasi pesawat terbang kecil. Lihat Bab 13. 

b     Runway yang digunakan pada malam hari disyaratkan untuk memiliki 

lebar minimum  runway strip sebesar 80 m. 

c     Runway yang digunakan pada siang hari oleh pesawat terbang tidak 

melebihi 5,700 kg dapat memiliki runway strip dengan lebar minimum 60 

m. 

 
Tabel 6.2-5: Lebar runway strip bergradasi  

 

6.2.18.2  Dalam kasus non-precision approach runway, lebar runway strip, 

termasuk daerah fly-over, tidak boleh kurang dari seperti yang 

diberikan pada  Tabel 6.2-6. 
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Kode referensi aerodrome  Lebar keseluruhan runway 
strip  

1 atau 2                    90 m 

3        (jika lebar runway adalah 30 m)                  150 m   a 

3 atau 4 (jika lebar runway adalah 45 m atau 

lebih) 

                 300 m   b 

a        Jika dianggap tidak praktis untuk menyediakan sepenuhnya runway strip 

dengan lebar 150 m, untuk runway yang akan digunakan oleh pesawat 

terbang dengan spesifikasi hingga dan termasuk kode 3C dapat disediakan 

strip digradasi dengan lebar minimum sebesar 90 m, dan dengan tetap 

memperhitungkan landing minima adjustment.  

b        Jika dianggap tidak praktis untuk menyediakan sepenuhnya lebar runway 

strip, dapat disediakan strip yang hanya digradasi dengan minimum lebar 

150 m, dan dengan tetap memperhitungkan landing minima adjustment.  
 
Tabel 6.2-6: Lebar runway strip untuk non-precision approach runways 

 
6.2.18.3  Dalam kasus precision approach runway, lebar runway strip, termasuk 

daerah fly-over, tidak boleh kurang dari apa yang diberikan pada Tabel 

6.2-7. 
 

Kode referensi aerodrome  Lebar keseluruhan runway strip  

1 atau 2 150 m 

3 atau 4 300 m 

 
Catatan: 1. Jika dianggap tidak praktis untuk menyediakan 

sepenuhnya lebar runway strip, dapat disediakan strip 

dengan lebar yang lebih kecil dengan tetap 

memperhitungkan landing minima adjustments. Namun 

demikian, lebar standar dari daerah bergradasi harus 

disediakan. 
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            2. Untuk precision approach runways kode 3 dan 4, 

direkomendasikan agar disediakan lebar tambahan dari 

graded runway strip.  Dalam kasus ini, lebar yang bergradasi 

merentang hingga 105 m dari garis tengah runway, walau 

lebarnya secara bertahap mengecil (dalam jarak sepanjang 

150 m) hingga menjadi 75 m dari garis tengah runway di 

kedua ujung strip, untuk jarak sepanjang 150 m dari ujung 

runway seperti ditampilkan pada  Gambar 6.2-3. 
 

                 Tabel 6.2-7: Lebar runway strip untuk precision approach runways 

 
  Gambar 6.2-3: Runway Strip untuk Precision Approach Runways 

 

6.2.18.4   Jika operator aerodrome ingin membuat lebar runway strip lebih kecil 

dari standar yang ditentukan, operator aerodrome harus memberikan 

suatu contoh kasus keselamatan kepada DGAC yang mendukung 

pembenaran mengapa tidak praktis untuk memenuhi standar yang 

ditetapkan. Kasus keselamatan tersebut harus dilengkapi bukti-bukti 

tertulis bahwa telah dilakukan konsultasi dengan semua pihak terkait.  

 
6.2.19 Kemiringan Longitudinal pada Graded Area di Runway Strip 
6.2.19.1  Sejauh masih dianggap praktis, kemiringan longitudinal (longitudinal 

slope) di sepanjang graded area dari runway strip tidak boleh lebih 

dari: 

(a) jika nomor kode runway adalah 4 — 1.5%; 

(b)  jika nomor kode runway adalah 3 — 1.75%; 

(c)  jika nomor kode runway adalah 1 atau 2 — 2.0%. 
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6.2.20 Perubahan Kemiringan Longitudinal pada Graded Area di 
Runway Strip 

6.2.20.1  Perubahan kemiringan harus bertahap, dan dihindari adanya 

perubahan yang drastis atau pembalikan kemiringan yang mendadak, 

dan tidak boleh melebihi 2%.  

 
6.2.21 Perubahan Kemiringan Longitudinal Runway Strip pada Ujung 

Runway [Radio Altimeter Operating Area] 
6.2.21.1  Untuk precision approach Category II and III runways, perubahan 

kemiringan dalam daerah dengan lebar 60 m dan panjang 300 m, 

simetris terhadap garis tengah, sebelum threshold, harus dihindari. 

 
Catatan: Hal ini disebabkan pesawat terbang yang melakukan 

pendaratan Cat II dan III dilengkapi dengan radio altimeters 

sebagai petunjuk akhir ketinggian (final height guidance) sesuai 

dengan bidang yang berada tepat sebelum threshold, dan 

perubahan kemiringan yang berlebihan dapat mengakibatkan 

kesalahan data. 

6.2.21.2  Jika perubahan kemiringan pada daerah beroperasinya radio altimeter 

tidak dapat dihindari, tingkat perubahan antara dua kemiringan 

berurutan tidak boleh lebih dari 2% per 30 meter (radius minimum 

kelengkungan adalah 1.500 meter). 

 
6.2.22 Kemiringan Transverse Runway Strip  
6.2.22.1 Kemiringan transverse daerah bergradasi (graded area) dari runway 

strip tidak boleh lebih dari:  

(a)  jika nomor kode runway adalah 3 atau 4 — 2.5%; dan 

(b)  jika nomor kode runway adalah 1 atau 2 — 3%. 
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6.2.22.2  Ttransverse slope daerah bergradasi (graded area) dari runway strip 

yang berada di dekat bahu runway (runway shoulder), untuk 3 m 

pertama ke arah luar, harus negatif dan sebesar-besarnya adalah 5%. 

6.2.22.3  Tidak ada bagian dari daerah fly-over, atau objek yang berada di sana, 

yang mencuat melalui suatu bidang: 

(a)  yang dimulai di sepanjang masing-masing sisi luar graded area; 

dan 

(b)  memiliki kemiringan ke atas dengan arah menjauh dari graded 

area lebih besar dari 5%. 

 
6.2.23 Permukaan Graded Area pada Runway Strip 
6.2.23.1  Penurunan ke bawah pada pertemuan permukaan runway strip dari 

suatu runway, bahu runway (runway shoulder) atau stopway tidak 

boleh lebih dari 25 mm. 

6.2.23.2  Harus disediakan drainasi yang bekerja secara efektif di graded area 

untuk menghindari penumpukan air yang akan menarik kedatangan 

burung. Saluran terbuka tidak boleh dibangun di bagian bergradasi 

(graded portion) runway strip. 

6.2.23.3  Bagian dari strip yang berada di ujung runway harus dipersiapkan 

untuk menahan erosi akibat jet blast, untuk melindungi pesawat 

terbang yang mendarat dari bahaya akibat tepian runway yang 

terbuka.  

6.2.23.4  Standar permukaan runway strips sama seperti standar untuk runway 

strips yang ditujukan untuk pesawat terbang kecil yang dijelaskan pada 

Bab 13. 
 

6.2.24 Objek di Runway Strips 
6.2.24.1  Runway strip harus terbebas dari objek menetap, selain alat bantu 

visual yang memberikan petunjuk bagi pesawat terbang atau 

kendaraan: 
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(a)  dalam jarak 77.5 m dari garis tengah (centre line) suatu runway 

precision approach category I, II or III, yang mana nomor kodenya 

adalah 4 dan huruf kodenya adalah F; atau 

(b)  dalam jarak 60 m dari garis tengah (centre line) suatu runway 

precision approach category I, II or III, yang mana nomor kodenya 

adalah 3 atau 4; atau 

(c)  dalam jarak 45 m dari garis tengah (centre line) suatu ruwnay 

precision approach category I, yang mana nomor kodenya adalah 

1 atau 2. 

6.2.24.2  Semua objek menetap yang diijinkan berada di runway strip harus 

bermassa rendah dan rapuh (frangibly mounted). 

6.2.25 Runway End Safety Area (RESA) 
6.2.25.1  RESA harus disediakan di ujung runway strip, untuk melindungi 

pesawat terbang pada saat undershooting atau overrunning runway, 

kecuali nomor kode runway adalah 1 atau 2 dan bukan merupakan 

instrument runway. 

Catatan:  Standar RESA pada Bagian ini berkesesuaian dengan 

standar ICAO, termasuk pengukuran RESA dari ujung runway strip. 

6.2.25.2  Standar RESA diterapkan pada semua runway baru maupun runway 

yang ada saat ini namun akan diperpanjang. Operator dari runway 

kode 4 yang ada saat ini yang digunakan oleh pesawat terbang jet 

untuk melakukan transportasi udara internasional harus memberikan 

pernyataan akan memenuhi standar RESA yang baru dalam tempo 5 

tahun sejalan dengan proses penyebarluasan CASR Part 139. 

 
Catatan:  Jika dianggap tidak praktis untuk menyediakan panjang 

RESA sepenuhnya, pada pernyataan di atas dimasukkan 

pemecahan secara teknis yang dapat dilakukan untuk mencapai 

sasaran dari RESA, yaitu untuk mempercepat penurunan 

kecepatan pesawat terbang.  Dalam kasus terakhir, operator 

aerodrome perlu berkoordinasi dengan DGAC. 
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6.2.26 Dimensi RESA 
6.2.26.1  Panjang minimum RESA harus 90 m dimana runway yang terhubung 

dengannya dapat dipergunakan oleh pesawat terbang dengan nomor 

kode 3 atau 4 dan digunakan oleh pesawat terbang jet transportasi 

udara (air transport jet aeroplanes).  Dalam kasus yang lain, panjang 

minimum RESA harus 60 m. 

 
Catatan: Panjang tambahan bagi RESA perlu disediakan, khususnya 

pada aerodrome internasional, dengan mengacu pada 

rekomendasi ICAO sebagai berikut:  

 1.  jika nomor kode runway adalah 3 atau 4 — 240 m; atau 

 2.  jika nomor kode runway adalah 1 atau 2 — 120 m. 

 

6.2.26.2  Lebar RESA tidak boleh kurang dari dua kali lebar runway yang 

berkaitan. 

 
6.2.27 Kemiringan pada RESA 
6.2.27.1 Kemiringan longitudinal ke arah bawah pada RESA tidak boleh lebih 

dari 5%. 

6.2.27.2  Kemiringan transverse pada RESA tidak boleh lebih dari 5% ke arah 

atas atau bawah. 

6.2.27.3  Transisi antara kemiringan yang berbeda dilakukan secara bertahap 

dan sepraktis mungkin.  

6.2.27.4  Tidak ada bagian dari RESA yang mencuat ke atas runway’s approach 

atau take-off climb surfaces. 

 
6.2.28 Objek pada RESA 
6.2.28.1  RESA harus bebas dari objek tetap, di luar alat bantu visual atau 

navigasi sebagai petunjuk bagi pesawat terbang atau kendaraan. 
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6.2.28.2  Semua objek tetap yang diijinkan ada pada RESA harus bermassa 

rendah dan rapuh (frangibly mounted). 

6.2.28.3  RESA harus bebas dari objek bergerak yang dapat membahayakan 

pesawat terbang pada saat runway digunakan untuk melakukan 

pendaratan atau take-off. 

6.2.29 Daya Dukung RESA 
6.2.29.1  Sejauh dapat dilakukan, RESA harus disiapkan atau dibangun 

sedemikian rupa untuk mengurangi risiko kerusakan pada pesawat 

terbang, meningkatkan daya perlambatan pesawat terbang, dan 

memperlancar pergerakan kendaraan penyelamat dan pemadam 

kebakaran. 

 
Catatan:  Disarankan agar daerah berbatasan dengan ujung runway 

diberi perkerasan dari batu kerikil yang dipadatkan (compacted 

gravel pavement) dengan kedalaman pada ujung runway sama 

dengan setengah kedalaman perkerasan runway, dan terus 

meruncing hingga ke permukaan alami, dimana panjang dari 

pengerucutan tersebut diatur sesuai dengan daya dukung dari 

permukaan alami.  Untuk daerah di luar permukaan kerikil dan 

di luar runway strip, permukaan alami berlapis rumput yang 

digradasi namun tidak dipadatkan (graded but non-compacted) 

lebih disukai.  Lapisan tanah yang keras harus dipecah. 
 

6.2.30 Clearway 
6.2.30.1  Clearway, berupa bidang persegi panjang bebas halangan, harus 

disediakan di ujung runway sehingga pesawat terbang yang sedang 

take-off dapat mencapai ketinggian awal 35 ft (10,7 m) di atas 

permukaan pada ujung clearway.  

 
Catatan:   Di Indonesia porsi antara ujung runway dan runway strip 

diperlakukan sebagai clearway. 
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6.2.31 Lokasi Clearway 
6.2.31.1  Clearway harus dimulai di ujung take-off run yang tersedia pada 

runway. 

 
6.2.32 Dimensi Clearway 
6.2.32.1  Panjang clearway tidak boleh lebih dari setengah dari panjang take-off 

run yang tersedia pada runway. 

6.2.32.2  Lebar clearway tidak boleh kurang dari: 

(a)  jika nomor kode runway adalah 3 atau 4  − 150 m; 

(b)  jika nomor kode runway adalah 2  - 80 m; dan 

(c)  jika nomor kode runway adalah 1 − 60 m. 

 
 Catatan:  Untuk runway dengan nomor kode 3 atau 4 yang digunakan 

oleh pesawat terang dengan maksimum massa take-off kurang dari 

22,700 kg dan beroperasi dalam VMC pada siang hari, lebar clearway 

dapat dikurangi menjadi 90 m. 
 
6.2.33 Kemiringan Clearway 
6.2.33.1  Permukaan di bawah clearway tidak boleh mencuat ke atas dengan 

kemiringan sebesar 1.25% terhadap bidang datar, yang merupakan 

batas bawah dari garis horisontal yang: 

(a)  tegak lurus terhadap bidang vertikal berisikan garis tengah 

runway (runway centreline); dan 

(b)  melalui suatu titik yang terletak pada garis tengah runway 

(runway centreline) di ujung jarak luncur take-off yang tersedia 

(take-off run available). 
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6.2.34 Objek pada Clearways 
6.2.34.1  Clearway harus bebas dari objek tetap atau bergerak selain alat bantu 

visual atau navigasi yang merupakan petunjuk bagi pesawat terbang 

atau kendaraan.  

6.2.34.2  Semua objek tetap yang diijinkan dalam clearway harus bermassa 

rendah dan rapuh (frangibly  mounted).  

 
6.2.35 Stopway 
6.2.35.1  Stopway dapat disediakan di ujung runway di mana pesawat terbang 

dapat dihentikan jika terjadi take-off yang dibatalkan (aborted take-off). 

 
6.2.36 Dimensi Stopway 
6.2.36.1  Keputusan untuk menyediakan stopway adalah suatu keputusan 

ekonomis dari operator aerodrome, akan tetapi setiap stopway yang 

disediakan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga merupakan 

bagian, dan berakhir paling tidak 60 m sebelum ujung runway strip.  

6.2.36.2   Lebar stopway harus selebar runway yang berkaitan dengannya. 

 
6.2.37 Permukaan Stopway 
6.2.37.1  Stopway dengan permukaan bituminous seal atau aspal harus 

memiliki sifat kekasaran (frictional) paling tidak sekualitas dengan 

runway yang berkaitan dengannya.  

 
6.2.38 Kemiringan Stopway dan Perubahan Kemiringan  
6.2.38.1 Jika memungkinkan, kemiringan dan perubahan kemiringan pada 

stopway harus sama dengan yang berlaku pada runway yang 

berkaitan dengannya, kecuali bahwa: 

(a)  batasan 0.8% kemiringan untuk perempat pertama dan terakhir 

panjang suatu runway tidak harus diterapkan pada stopway; 

dan 
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(b)  pada persimpangan antara stopway dan runway dan di 

sepanjang stopway perubahan tingkat kemiringan maksimum 

dapat ditingkatkan ke 0.3% per 30 m  (radius minimum 

curvature adalah 10,000 m). 

 
6.2.39 Daya dukung Stopway 
6.2.39.1  Daya dukung stopway harus mampu menumpu paling tidak satu 

lintasan pesawat terbang acuan (critical aircraft), tanpa menyebabkan 

kerusakan struktural pada pesawat terbang. 

 
Catatan: Stopway di perbatasan dengan runway dibangun dengan 

kedalaman perkerasan sama seperti runway, berubah menjadi 

separuh kedalaman perkerasan runway di sepanjang 15 m 

pertama dan menjadi separuh kedalaman perkerasan runway 

pada bagian selanjutnya, untuk menciptakan transisi bertahap 

di semua kondisi cuaca.  

6.2.39.2  Jika stopway tidak memenuhi kriteria perkerasan dijelaskan pada 

Paragraf 6.2.39.1, maka: 

(a)  untuk pesawat terbang memiliki massa take-off maksimum lebih 

dari 68,000 kg, jika ada stopway yang tidak dilapisi maka tidak 

boleh dimasukkan dalam perhitungan jarak akselerasi-berhenti 

tersedia (accelerated stop distance available); 

(b)  untuk pesawat terbang memiliki massa take-off maksimum di 

antara 36,300 kg dan 68,000 kg, suatu panjang maksimum 60 

m harus dimasukkan dalam perhitungan jarak akselerasi-

berhenti tersedia (accelerated stop distance available); dan 

(c)  untuk pesawat terbang memiliki massa take-off maksimum tidak 

melebihi 36,300 kg, stopway sepanjang tidak lebih dari 13% dari 

panjang runway dapat dimasukkan dalam perhitungan  jarak 

akselerasi-berhenti tersedia (accelerated stop distance 

available). 
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Bagian 6.3: Taxiway 
6.3.1 Lebar Taxiway  
6.3.1.1  Lebar suatu bagian lurus taxiway tidak boleh kurang dari lebar yang 

ditentukan dengan menggunakan Tabel 6.3-1. 
 

Huruf 
Kode 
(Code 
letter) 

Lebar minimum taxiway (bagian lurus) 
[Minimum widht of taxiway (straight section)] 

A 7.5 m 

B 10.5 m 

C                                          18 m    a 

D                                          23 m    b 

E                                          23 m 

F    25 m 

a      Jika taxiway hanya ditujukan untuk melayani pesawat terbang 

dengan jarak sumbu kurang dari 18 m, lebarnya dapat 

dikurangi menjadi 15 m. 

b      Jika taxiway hanya ditujukan untuk melayani pesawat terbang 

dengan rentang sumbu utama terluar (outer main gear span) 

kurang dari 9 m, lebarnya dapat dikurangi menjadi 18 m. 
 

 
 Tabel 6.3-1: Lebar minimum untuk bagian lurus (straight section) taxiway 

 

6.3.2 Jarak Bebas Tepi Taxiway (Taxiway Edge Clearance) 
6.3.2.1  Lebar dari sebarang bagian suatu taxiway harus sedemikian rupa 

sehingga, dengan roda depan pesawat terbang masih tetap dalam 

taxiway, jarak bebas antara sumbu roda utama terluar (outer main 

gear wheels) dan tepian taxiway, di sebarang titik, tidak boleh kurang 

dari jarak yang ditetapkan menggunakan Tabel 6.3-2. 
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Huruf Kode (code letter) Jarak Bebas Minimum 
(minimum clearance) 

A                      1.5 m 

B                    2.25 m 

C                      4.5 m* 

                   D, E atau F                      4.5 m 

 

*   Jika daerah atau kurva perputaran hanya ditujukan untuk 

melayani pesawat dengan jarak sumbu kurang dari 18 m, jarak 

bebas minimum (minimum clearance) adalah 3.0 m. 
 
 Tabel 6.3-2: Jarak bebas minimum (minimum clearance) antara roda sumbu 

utama terluar (outer main gear wheels) suatu pesawat terbang dan tepi taxiway  

6.3.3 Kurva Taxiway (Taxiway Curve) 
6.3.3.1  Perubahan pada arah taxiway didapat dengan suatu kurva yang radius 

minimumnya, ditentukan oleh kecepatan disain taxiway, tidak boleh 

kurang dari yang ditentukan dengan menggunakan  Tabel 6.3-3. 
 

Disain Kecepatan Taxiway 
(Taxiway Design Speed) 

Radius Kurva 
(Radius of Curve) 

20 km/j  24 m 

30 km/j  54 m 

40 km/j  96 m 

50 km/j 150 m 

60 km/j 216 m 

70 km/j 294 m 

80 km/j 384 m 

90 km/j 486 m 

                    100 km/j  600 m 

 

      Tabel 6.3-3: Radius kurva taxiway  
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Note:   Penyediaan rapid exit taxiways merupakan keputusan 

finansial bagi operator aerodrome.  Operator aerodrome perlu 

meminta masukan dari ahli berkaitan dengan disain geometris 

rapid exit taxiway. 

 
6.3.4 Kemiringan Longitudinal Taxiway  
6.3.4.1  Kemiringan longitudinal (longitudinal slope) di sepanjang sebarang 

bagian dari taxiway tidak boleh lebih dari: 

(a)  jika huruf kode taxiway adalah C, D, E atau F — 1.5%; dan 

(b) jika huruf kode taxiway adalah A atau B — 3.0%. 

6.3.4.2  Jka perubahan kemiringan tidak dapat dihindarkan, transisi dari satu 

kemiringan longitudinal ke kemiringan yang lain harus dilakukan 

dengan kurva vertikal, dengan tingkat perubahan tidak lebih dari: 

(a)  jika huruf kode taxiway adalah C, D, E atau F — 1.0% per 30 m 

(radius kurvatur minimum 3,000 m); dan 

(b)  jika huruf kode taxiway adalah A or B — 1.0% per 25 m (radius 

kurvatur minimum 2,500 m). 

 
6.3.5 Kemiringan Transverse Taxiway  
6.3.5.1  Kemiringan transverse pada sebarang bagian taxiway harus memadai 

untuk mencegah pengakumulasian air dan tidak boleh kurang dari 

1.0% dan tidak boleh lebih dari: 

(a)  jika huruf kode taxiway adalah C, D, E atau F — 1.5%; dan 

(b)  jika huruf kode taxiway adalah A atau B — 2.0%. 

 
6.3.6 Jarak Pandang Taxiway  
6.3.6.1  Garis pandang tak terhalang di sepanjang permukaan taxiway, dari 

suatu titik di atas taxiway, tidak boleh kurang dari jarak yang 

ditentukan dengan menggunakan Tabel 6.3-4. 
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Huruf Kode (Code letter) Garis Pandang Minimum  
(Minimum line of sight) 

A 150 m dari 1.5 m di atas taxiway 

B 200 m dari 2 m di atas taxiway 

C, D, E atau F 300 m dari 3 m di atas taxiway 

 
     Tabel 6.3-4: Standar untuk garis pandang taxiway (taxiway line of sight) 

 

6.3.7 Daya Dukung Taxiway  
6.3.7.1  DGAC tidak merinci suatu standar untuk daya dukung taxiway, namun 

demikian daya dukung harus sedemikian rupa sehingga tidak akan 

menimbulkan masalah keselamatan bagi pesawat terbang yang 

beroperasi.  

 
6.3.8 Bahu Taxiway  
6.3.8.1  Jika huruf kode taxiway adalah C, D, E atau F dan digunakan oleh 

pesawat jet propelled, maka harus didukung oleh adanya bahu 

taxiway.  

 
6.3.9 Lebar Bahu Taxiway  
6.3.9.1  Lebar bahu (taxiway shoulder) pada masing-masing sisi taxiway tidak 

boleh kurang dari: 

(a) jika huruf kode taxiway adalah F — 17.5 m; atau 

(b)  jika huruf kode taxiway adalah E — 10.5 m; atau 

(c)  jika huruf kode taxiway adalah D — 7.5 m; atau 

(d)  jika huruf kode taxiway adalah C — 3.5 m. 

6.3.9.2  Pada bagian taxiway yang melengkung, dan pada persimpangan atau 

pertemuan dengan runway atau taxiway lainnya, dimana lebar 

permukaan taxiway meningkat, lebar bahunya tidak boleh dikurangi di 

sepanjang bagian lurus taxiway selanjutnya/yang mengikutinya.  
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6.3.10 Permukaan Bahu Taxiway  
6.3.10.1   Bahu taxiway (taxiway shoulders) harus: 

(a)  jika taxiway digunakan oleh pesawat terbang jet-propeller — 

tahan terhadap erosi dorongan mesin; dan 

(b)  jika taxiway ditujukan untuk melayani pesawat jet berbadan 

lebar seperti pesawat terbang jenis Boeing 747  atau yang 

sejenis di mana mesinnya berada di atas bahu — dilapisi 

(sealed) hingga mencapai lebar paling sedikit 3 meter pada 

kedua sisi dari taxiway. 
 

6.3.11 Taxiway Strip 
6.3.11.1  Taxiway harus ditempatkan di sebuah taxiway strip, yang mana sisi 

dalamnya adalah area yang bergradasi. 

 
6.3.12 Lebar Taxiway Strip 
6.3.12.1  Lebar taxiway strip di sepanjang taxiway pada setiap sisi dari garis 

tengah taxiway (taxiway centreline) tidak boleh kurang dari: 

(a)  jika huruf kode taxiway adalah  F — 57.5 m; atau 

(b) jika huruf kode taxiway adalah E — 47.5 m; atau 

(c)  jika huruf kode taxiway adalah D — 40.5 m; atau 

(d)  jika huruf kode taxiway adalah C — 26 m; atau 

(e)  jika huruf kode taxiway adalah B — 21.5 m; atau 

(f)  jika huruf kode taxiway adalah A — 16.25 m. 

6.3.13 Lebar Daerah Bergradasi (Graded Area) pada Taxiway Strip 
6.3.13.1  Lebar daerah bergradasi pada suatu taxiway strip di setiap sisi dari 

garis tengah taxiway tidak boleh kurang dari: 

(a)  jika huruf kode taxiway adalah F  - 30 m; atau 

(b)  jika huruf kode taxiway adalah E  -  22 m; atau 

(c)  jika huruf kode taxiway adalah D  - 19 m; atau 

(d)  jika huruf kode taxiway adalah C atau B  - 12.5 m; atau 

(e)  jika huruf kode taxiway adalah A -  11 m. 
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6.3.14 Kemiringan Taxiway Strip 
6.3.14.1  Daerah bergradasi pada taxiway strip tidak boleh memiliki kemiringan 

transverse arah ke atas (upward transverse slope) lebih dari: 

(a)  jika huruf kode taxiway adalah C, D, E atau F — 2.5%; atau 

(b) jika huruf kode taxiway adalah A atau B — 3%; 

diukur relatif terhadap kemiringan transverse permukaan taxiway di 

dekatnya. 

6.3.14.2  Kemiringan transverse arah ke bawah (downward transverse slope) 

dari daerah bergradasi taxiway strip tidak boleh melebihi 5.0%, diukur 

relatif ke bidang horisontal. 

6.3.14.3  Bagian dari taxiway strip di luar daerah bergradasi tidak boleh memiliki 

kemiringan arah atas menjauh dari taxiway lebih besar dari 5.0%, 

diukur relatif ke bidang horisontal. 

 
6.3.15 Objek pada Taxiway Strip 
6.3.15.1  Taxiway strip harus bebas dari objek tetap selain alat bantu visual atau 

navigasi yang digunakan sebagai petunjuk bagi pesawat terbang atau 

kendaraan. 

6.3.15.2  Alat bantu visual yang ditempatkan di dalam taxiway strip harus 

ditempatkan pada ketinggian tertentu sehingga tidak akan tertabrak 

oleh baling-baling, dudukan mesin jet dan sayap pesawat terbang 

yang menggunakan taxiway. 

6.3.16 Taxiways pada Jembatan 
6.3.16.1  Dengan mengacu pada Paragraf 6.3.16.2, lebar minimum suatu 

bagian dari jembatan taxiway (taxiway bridge) yang mampu menumpu 

lalu lintas pesawat terbang yang menggunakan jembatan tersebut 

harus, jika diukur secara tegak lurus terhadap garis tengah taxiway 

(taxiway centreline), tidak kurang dari lebar keseluruhan taxiway dan 

daerah bergradasi yang dijelaskan pada Paragraf 6.3.13.1. 



VERSION 0.1: Initial Draft, September 2004                                                   page 6 - 30 

6.3.16.2  Lebar minimum dari suatu bagian dari jembatan taxiway (taxiway 

bridge) mengacu pada Paragraf 6.3.16.1 dapat dikurangi hingga tidak 

kurang dari lebar taxiway yang berkaitan dengannya, jika suatu 

metoda pengendalian lateral yang memadai ditempatkan di tepi bagian 

tersebut, untuk mencegah pesawat terbang meluncur keluar dari 

bagian tersebut.  

 
6.3.17 Jarak Minimum Pemisahan Taxiway  
6.3.17.1  Jarak pemisah (separation distance) antara garis tengah suatu 

taxiway, termasuk taxiway apron, dan: 

(a)  garis tengah suatu runway yang paralel; atau  

(b)  garis tengah suatu taxiway yang paralel; atau  

(c)  suatu bangunan, struktur, kendaraan, dinding, bangunan pabrik, 

peralatan, pesawat terbang yang diparkir atau jalan raya, 

 tidak boleh kurang dari jarak yang ditentukan dengan menggunakan 

Tabel 6.3-5. 

 
Ke garis tengah  

precision approach 

runway 

Huruf kode (Code letter) 

Nomor kode Runway  A B C D E F 

1 82.5 m 87 m 93 m - - - 

2 82.5 m  87 m 93 m - - - 

3 157.5 m  162 m 168 m 176 m - - 

4 - - 168 m 176 m 182.5 m 190 m 

Ke garis tengah non-

precision approach 

runway 

 

Huruf kode (Code letter) 

Nomor kode Runway  A B C D E F 

1 52.5 m  57 m 63 m - - - 

2 52.5 m  57 m 63 m - - - 

3 82.5 m  87 m 93 m 176 m - - 

4 - - 93 m 176 m 182.5 m 190 m 
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Ke garis tengah non-

instrument runway 

Huruf kode (Code letter) 

Nomor kode Runway  A B C D E F 

1 37.5 m 42 m 48 m - - - 

2 47.5 m 52 m 58 m - - - 

3 52.5 m 57 m 63 m 101 m - - 

4 - - 93 m 101 m 107.5 m 115 m 

Ke garis tengah 

taxiway lainnya 
Huruf kode (Code letter) 

 A B C D E F 

 23.75 m  33.5 m 44 m 66.5 m 80 m 97.5 m 

Ke Paragraf 

6.3.17.1(c) objek 
Huruf kode (Code letter) 

 A B C D E F 

 16.25 m  21.5 m 26 m 40.5 m 47.5 m 57.5 m 

 

Tabel 6.3-5: Jarak minimum pemisahan taxiway 
 

Catatan: 1. Jarak pemisah didasarkan pada konsep sayap pesawat 

terbang, dipusatkan pada taxiway paralel, tetap pada posisi bebas 

terhadap runway strip dengan lebar standar.  

           2. Jarak pemisah garis tengah taxiway ke garis tengah runway 

telah ditentukan dengan menggunakan lebar maksimum runway 

strip yang disyaratkan untuk kategori dan kode runway tertentu.  
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Bagian 6.4: Holding Bay, Runway-Holding Position, 
Intermediate Holding Position dan Road-Holding 
Position 
 
6.4.1 Pendahuluan 
6.4.1.1  Untuk dipergunakan pada Bagian ini: 

(a)  holding bay didefinisikan sebagai suatu daerah di luar taxiway 

dimana pesawat terbang dapat ditahan; 

(b)  runway-holding position adalah suatu posisi tertentu pada 

taxiway saat memasuki runway; 

(c)  intermediate holding position adalah suatu posisi tertentu pada 

taxiway selain posisi taxiway saat memasuki runway; dan 

(d)  road-holding position adalah suatu posisi tertentu dimana 

kendaraan mungkin diminta untuk berhenti sebelum melintasi 

runway.  

 
6.4.2 Penyediaan Holding Bay, Runway-holding Position, 
Intermediate Holding Position dan Road-holding Position 
6.4.2.1  Penyediaan holding bay bergantung sepenuhnya pada operator 

aerodrome, walaupun demikian, jika memang akan disediakan, harus 

ditempatkan sedemikian rupa sehingga adanya pesawat terbang pada 

lokasi tersebut tidak akan menabrak bagian dalam permukaan transisi 

(inner transitional surface). 

6.4.2.2  Posisi atau beberapa posisi runway-holding harus dibangun: 

(a)  pada suatu taxiway, di persimpangan antara suatu taxiway 

dengan runway; atau 

(b)  pada suatu persimpangan antara satu runway dengan runway 

lainnya dimana suatu pesawat terbang disyaratkan untuk 

berhenti.  
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6.4.2.3  Terkecuali untuk suatu exit taxiway, satu atau beberapa intermediate 

holding position harus dibangun pada taxiway jika kontrol lalu lintas 

udara mensyaratkan pesawat terbang untuk berhenti pada posisi 

tersebut.  

6.4.2.4  Road-holding position harus dibangun pada persimpangan jalan 

dengan runway. Lihat juga Paragraf 8.6.11 untuk pembuatan sinyal 

dan marka pada road-holding position. 

 
6.4.3 Lokasi Holding Bay, Runway-holding Position, Intermediate 
Holding Position atau Road-holding Position 
6.4.3.1  Holding bay, runway-holding position, intermediate holding position 

atau road-holding position tidak boleh ditempatkan dimana pesawat 

terbang atau kendaraan yang menggunakan tempat tersebut: 

(a)  akan menabrak bagian dalam permukaan transisi (inner 

transitional surface) precision approach runway atau, dalam 

kasus lain, area bergradasi (graded area) dari runway strip; atau 

(b)  bertabrakan dengan pengoperasian alat bantu navigasi radio. 
 

6.4.4 Jarak dari Runway-holding Position, Intermediate Holding 
Position atau Road-holding Position ke Garis Tengah Runway 

(Runway Centreline) 
6.4.4.1  Suatu runway-holding position, intermediate holding position, atau  

road-holding position tidak boleh diletakkan lebih dekat ke garis tengah 

runway ketimbang jarak yang ditentukan dengan menggunakan Tabel 

6.4-1. 

6.4.4.2  Untuk precision approach runway, jarak pada Tabel 6.4-1 akan 

dikurangi sebesar 5 meter untuk setiap meter perbedaan ketinggian  

antara runway-holding position (jika posisinya lebih rendah) 

dibandingkan dengan ketinggian runway threshold, sepanjang tidak 

menabrak permukaan transisi dalam (inner transitional surface). 
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Nomor 
Kode  

Jenis runway (type of runway) 

  
Non-

instrument 
 

 
Non-

precision 
approach 

 
Precision 
Category I 

 
Precision 
Category 

II or III 

 
Take-

off 

1  30 m 40 m 60 m - 30 m 

2  40 m 40 m 60 m - 40 m 

3  75 m a 75 m a 90 m b 105 m c 75 m a 

4  75 m 75 m 90 m 105 m c 75 m 

a    Jika kode runway adalah 3A, 3B atau 3C, jarak minimum adalah 45 m. 

b    Jika kode runway adalah 3A, 3B or 3C, jarak minimum adalah 75 m. 

c    Dapat dikurangi menjadi 90 m hingga 300 m dari ujung runway. 
 

Tabel 6.4-1: Jarak minimum dari runway-holding position, intermediate holding       

position atau road-holding position ke garis tengah runway terkait  

 

Bagian 6.5: Apron 
 
6.5.1 Lokasi Apron 
6.5.1.1  Apron harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga pesawat terbang 

yang diparkir di tempat tersebut tidak akan menabrak obstacle 

limitation surface, dan  khususnya, permukaan transisi (transitional 

surface). 

 
6.5.2 Jarak Pemisah pada Apron 
6.5.2.1  Aircraft parking position taxilane harus dipisahkan dari sebarang objek 

dengan jarak tidak kurang dari yang ditentukan dengan menggunakan 

Tabel 6.5-1. 
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Huruf Kode 
Pesawat 
Terbang 

Dari garis tengah aircraft 
parking position 
taxilane ke objek 

Dari ujung sayap 
pesawat terbang pada 
posisi parkir pesawat 

terbang (aircraft parking 
position) ke objek 

A  12.0 m 3.0 m 

B  16.5 m 3.0 m 

C  24.5 m 4.5 m 

D  36.0 m 7.5 m 

E  42.5 m 7.5 m* 

F  
 

50.5 m 7.5 m* 

 

*  Jarak pemisah (separation distance) minimum adalah 10 meter jika 

yang digunakan adalah free moving parking. 
 

    Tabel 6.5-1: Aircraft parking positions – Jarak pemisah  minimum  

 
6.5.2.2  Mengacu pada Paragraf 6.5.2.3, pesawat terbang yang berada pada 

posisi parkir pesawat terbang (aircraft parking position) harus 

dipisahkan dari sebarang objek, di luar aerobridge, dalam jarak tidak 

kurang dari yang telah ditentukan dengan menggunakan Tabel 6.5-1. 

 

6.5.2.3  Paragraf 6.5.2.2 tidak berlaku untuk pesawat terbang Kode D, E atau F 

jika sistem petunjuk visual docking (visual docking guidance system) 

mengijinkannya untuk mengurangi jarak pemisah (separation 

distance). 

6.5.3 Kemiringan pada Apron 
6.5.3.1  Kemiringan pada posisi parkir pesawat terbang (aircraft parking 

position) tidak boleh lebih dari 1%. 
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6.5.3.2  Kemiringan pada bagian lain apron harus sedatar mungkin tanpa 

mengakibatkan pengakumulasian air di permukaan apron, tapi tidak 

boleh lebih dari 2%.  

6.5.3.3  Mengacu pada Paragraf 6.5.3.4 gradasi pada apron harus sedemikian 

rupa sehingga tidak miring ke bawah ke arah bangunan terminal.  

6.5.3.4  Pada saat kemiringan ke bawah yang mengarah ke bangunan terminal 

tidak dapat dihindari, harus disediakan drainasi apron agar secara 

langsung mengangkut bahan bakar yang tumpah menjauh dari 

bangunan serta struktrur lain yang bersinggungan dengan apron.  

6.5.3.5  Jika storm-water drains juga dapat berfungsi dalam pengumpulan 

bahan bakar yang tumpah dari daerah apron, harus disediakan flame 

traps atau interceptor pits untuk mengisolasi dan mencegah 

penyebaran bahan bakar ke area lainnya. 

 
6.5.4 Daya Dukung  Apron  
6.5.4.1  DGAC tidak merinci suatu standar untuk daya dukung (bearing 

strength) apron, namun demikian daya dukung (bearing strength) 

harus sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan munculnya 

masalah keselamatan terhadap pesawat terbang yang sedang 

beroperasi. 

 
6.5.5 Jalan pada Apron  
6.5.5.1  Pada suatu apron dimana harus disediakan jalan bermarka bagi 

kendaraan darat, lokasi dari jalan apron harus sedemikian rupa 

sehingga, jika dapat diterapkan, kendaraan yang melintas di atasnya 

paling sedikit berjarak 3 m dari sebarang pesawat terbang yang 

diparkir pada posisi parkir pesawat terbang (aircraft parking position). 
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Bagian 6.6: Jet Blast 
6.6.1 Umum 
6.6.1.1  Operator aerodrome harus melindungi karyawan dan asset dari 

dampak berbahaya jet blast.  Informasi tentang kecepatan jet blast, 

termasuk  lateral dan vertical contour untuk model pesawat terbang 

tertentu disediakan dalam dokumen Aircraft Characteristics - Airport 

Planning yang dipersiapkan oleh produsen pesawat terbang untuk 

sebagian besar model pesawat terbang.  

 
6.6.2 Bahaya Jet Blast dan Propeller Wash  
6.6.2.1  Kecepatan maksimum yang direkomendasi untuk angin yang mungkin 

akan mengenai orang, objek dan bangunan di sekitar suatu pesawat 

terbang tidak boleh lebih dari: 

(a) daerah penumpang dan publik utama, dimana penumpang harus 

berjalan dan kerumunan manusia diharapkan terbentuk— 60 

km/jam; 

(b)  daerah publik minor, dimana kerumunan manusia diharapkan 

tidak terjadi — 80 km/jam; 

(c)  jalan publik — 50 km/jam dimana kecepatan kendaraan mungkin 

adalah 80 km/jam atau lebih, dan — 60 km/h dimana kecepatan 

kendaraan diharapkan di bawah 80 km/jam. 

(d)  orang bekerja di dekat pesawat terbang — 80 km/jam ; 

(e)  peralatan apron — umumnya tidak melebihi 80 km/jam; 

(f)  daerah parkir pesawat terbang ringan — diharapkan 60 km/jam 

dan tidak lebih dari 80 km/jam; 

(g)  bangunan dan struktur lainnya — tidak melebihi 100 km/jam. 

 
Catatan: Untuk perlindungan dari kecepatan jet blast, operator 

aerodrome dapat mempertimbangkan untuk menyediakan 

pagar jet blast atau penggunakan material bangunan yang 

sesuai.  
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Bagian 6.7: Fasilitas Glider  
 
6.7.1 Lokasi dari Runway Strip Glider 
6.7.1.1  Jika karakteristik fisik lokasi memungkinkan, dan jika jumlah operasi 

powered aircraft yang diharapkan tidak melebihi 5.000 per tahun, 

glider runway strip dapat ditempatkan pada runway strip yang ada saat 

ini.  

6.7.1.2  Berdasarkan pada persetujuan dari DGAC, pengoperasian glider dapat 

dilakukan pada runway yang umumnya digunakan oleh powered 

aircraft. 

 
6.7.2 Dimensi Runway Strips Glider 
6.7.2.1  Jika ditempatkan di luar runway strip yang ada pada saat ini, lebar 

glider runway strip tidak boleh kurang dari 60 m, dan dengan panjang 

yang cukup untuk pengoperasian glider.  

6.7.2.2  Jika contra-circuit directions disetujui dan operasional yang 

indenpenden penuh yang akan dijalankan, jarak pemisah (separation 

distance) antara garis tengah dari kedua glider runway strips tidak 

boleh kurang dari 120 m. 

6.7.2.3  Jika glider runway strip akan ditempatkan baik sepenuhnya atau 

sebagian dalam runway strip yang ada pada saat ini, dia harus 

memiliki panjang yang mencukupi untuk pengoperasian glider, dan 

dengan lebar yang tidak kurang dari 37.5 m jika dihitung: 

 (a) jika terdapat flush-mounted lighting atau tidak ada lampu runway, 

dari tepi runway (runway edge) yang ada pada saat, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 6.7-1 di bawah; dan 

 (b) jika terdapat lampu runway elevated, atau jika terdapat fitur-fitur 

fisik seperti stone filled rubble drains, bahu yang curam atau kasar, 

tiga meter bersih dari lampu runway atau fitur fisik tersebut, seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 6.7-1 berikut. 
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24 2  
 

Gambar 6.7-1 

 

6.7.3 Daerah Parkir Glider  
6.7.3.1  Daerah parkir glider (glider parking area) harus disediakan di luar  

glider runway strip atau runway strip yang ada pada saat ini.  

Tergantung pada frekuensi lalu lintas glider, mungkin perlu dibuat 

suatu daerah dimana glider dapat berhenti untuk sementara sambil 

menunggu antrian. 

 
6.7.4 Glider Runway Strip Serviceability 
6.7.4.1  Jika operasi glider dilakukan pada runway strip suatu aerodrome 

besertifikasi atau beregistrasi yang ada pada saat ini, runway strip 

serviceability harus dipantau. 

 
6.7.5 Standar Runway Strip Glider 
6.7.5.1  Pembangunan glider runway strip harus mengikuti standar berikut ini: 

 (a) jika glider runway strip ditempatkan dalam runway strip yang telah 

ada saat ini yang diperuntukkan bagi pesawat terbang, maka harus 

sesuai dengan grade dan level dari runway strip pesawat terbang yang 

ada pada saat ini; dan 
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 (b) jika glider runway strip ditempatkan di luar runway strip yang telah 

ada saat ini yang diperuntukkan bagi pesawat terbang, maka harus 

sesuai dengan standar runway strip untuk daerah pendaratan pesawat 

terbang.  

6.7.5.2  Glider runway strips harus dipelihara sesuai dengan standar 

operasional runway strip. 

 
6.7.6 Notifikasi Fasilitas dan Prosedur Glider  
6.7.6.1 Sebelum operasional gliding disetujui, tindakan NOTAM harus 

dilakukan. Jika kegiatan gliding secara permanen dilakukan di 

aerodrome maka notifikasi akan diberikan dalam AIP.  
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BAB 7: OBSTACLE RESTRICTION AND LIMITATION 

 
Bagian 7.1: Umum 
 
7.1.1 Pendahuluan 
7.1.1.1  Bahasan pada Bab ini mencakup pendefinisian standar untuk 

mengontrol ruang udara di sekitar aerodrome. 

7.1.1.2  Hambatan (obstacle) didefinisikan sebagai: 

(a)  sebarang objek yang berdiri pada, atau berdiri di atas, 

permukaan tertentu pada obstacle restriction area yang terdiri 

dari runway strip, runway end safety area, clearway dan taxiway 

strip; dan 

(b)  sebarang objek yang memasuki obstacle limitation surfaces 

(OLS), suatu rangkaian permukaan yang menetapkan batasan 

tinggi objek, di sekitar aerodrome.  

7.1.1.3  Data obstacle yang dibutuhkan untuk mendisain prosedur instrumen 

perlu ditetapkan bersama dengan flight procedure designers. 

7.1.1.4  Ketidaksesuaian dengan standar dapat mendorong DGAC untuk 

menerbitkan hazard notification notices seperti yang dijelaskan dalam 

CASR Part 139. 

 

7.1.2 Obstacle Restriction 
7.1.2.1  Objek, kecuali alat bantu visual dan navigasi yang disetujui, tidak boleh 

ditempatkan dalam obstacle restriction area pada suatu aerodrome 

tanpa persetujuan khusus dari DGAC. 

7.1.2.2  Peralatan dan instalasi yang dibutuhkan untuk tujuan navigasi udara 

dibuat seminimum mungkin massa dan ketinggiannya, didisain dan 

dibangun agar tidak mengganggu pandangan, dan ditempatkan 

sedemikian rupa sehingga mengurangi gangguan terhadap pesawat 

terbang hingga ke taraf sekecil mungkin.  
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7.1.2.3  Hambatan (obstacles) pada obstacle restriction area harus 

diperhitungkan pada saat menentukan obstacle clear approach atau  

take-off surfaces. 

 
7.1.3 Obstacle Limitation 
7.1.3.1  Operator aerodrome harus membuat agar OLS dapat diterapkan pada 

aerodrome. 

Catatan:  Penjabaran dan ilustrasi dari obstacle limitation surfaces 

disediakan pada Bagian 7.3. 

7.1.3.2  OLS berikut harus disediakan untuk non-instrument runway, non-

precision approach runway dan precision approach runway category I: 

(a)  conical surface; 

(b)  inner horizontal surface; 

(c)  approach surface; 

(d) transitional surface; dan 

(e)  take-off climb surface jika runway terebut ditujukan untuk 

melakukan take-off. 

7.1.3.3  OLS berikut harus disediakan untuk precision approach runway 

category II or III: 

(a)  outer horizontal surface, selanjutnya akan diarahkan oleh 

DGAC; 

(b)  conical surface; 

(c)  inner horizontal surface; 

(d)  approach surface; 

(e)  inner approach surface; 

(f)  transitional surface; 

(g)  inner transitional surface; 

(h)  baulked landing surface; dan 

(i)  take-off climb surface jika runway ditujukan untuk melakukan 

take-off. 
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7.1.3.4  Dimensi fisik permukaan OLS, untuk approach runways, harus 

ditentukan dengan menggunakan Tabel 7.1-1. 
 

 

 
 
  Tabel 7.1-1: Spesifikasi OLS untuk Approach Runways 

 

 Semua jarak diukur secara horisontal kecuali ditentukan lebih lanjut.  

   *  Runway digunakan untuk operasi transportasi udara pada malam hari menggunakan 

pesawat terbang dengan berat maksimum take-off tidak melebihi 5,700 kg disyaratkan 

untuk memenuhi standar kode 2. 
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   a     90 m jika lebar runway adalah 30 m. 

   b    150 m jika hanya digunakan oleh pesawat terbang yang membutuhkan runway dengan 

lebar 30 m.  

   C   Tidak perlu dilakukan ground survey langsung kecuali diminta secara khusus oleh 

perancang prosedur. Perancang prosedur akan menggunakan peta topografi dan bank 

data bangunan tinggi untuk menentukan bahwa daerah approach hingga pada jarak 

tersebut perlu dipantau akan adanya hambatan baru. Mengacu pada saran dari procedure 

designer tentang permukaan yang signifikan serta bangunan yang tinggi yang 

membutuhkan pemantauan.  

 e  Jarak ke ujung runway strip. 

 f  Atau ke ujung runway strip, jika ternyata lebih kecil. 

 

7.1.3.5  Dimensi fisik take-off climb OLS surfaces untuk take-off runways harus 

ditentukan dengan menggunakan Tabel 7.1-2. 
 

Dimensi Take-off climb 
surface 

  a 
(dalam meter dan persen) 

Nomor Kode (Code number) Take-
off Runways  
 
        1*                  2                    3 or 4 

Panjang  inner edge 60 80 180 b 

Jarak minimum inner 

edge dari runway end c 

30 60 60 

Derajat pelebaran (masing-

masing sisi) 

10% 10% 12.5% 

Lebar akhir 380 580 1800 d 

Panjang keseluruhan  1600 2500 15000 

Kemiringan 5% 4% 2%  e 

 

Tabel 7.1-2: Ruwnay untuk take-off  
 

*  Runway yang digunakan untuk operasi transportasi udara pada malam hari 

menggunakan pesawat terbang dengan massa take-off maksimum (maximum 

take-off mass) tidak melebihi 5,700 kg disyaratkan untuk memenuhi standar 

kode 2. 
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a        Semua dimensi diukur secara horisontal kecuali ditentukan lebih lanjut.  

b  Panjang inner edge dapat dikurangi menjadi to 90 m jika runway ditujukan 

untuk digunakan oleh pesawat terbang dengan massa kurang dari 22,700 kg 

dan beroperasi dalam VMC pada siang hari. Dalam kasus ini lebar akhir 

adalah 600 m, kecuali flight path perlu dirubah heading-nya melebihi 15°. 

c  Take-off climb surface dimulai dari ujung clearway, jika adanya clearway 

diperlukan. 

d  Lebar akhir dapat dikurangi menjadi 1.200 m jika runway hanya digunakan 

oleh pesawat terbang dengan prosedur takeoff  yang tidak memerlukan 

perubahan dalam heading hingga lebih besar dari 15° untuk operasi yang 

dilakukan dalam IMC atau pada malam hari. 

e  Karakteristik operasional dari pesawat terbang yang menjadi pengguna utama 

runway harus diuji untuk mengetahui apakah perlu mengurangi kemiringan 

untuk mengantisipasi kondisi operasi yang kritis. Jika kemiringan yang 

ditetapkan dikurangi, perubahan selanjutnya pada panjang take-off climb juga 

harus dibuat untuk memberikan perlindungan hingga ketinggian 300 m.  Jika 

tidak ada objek yang mencapai 2% take-off climb surface, objek-objek yang 

baru harus dibatasi untuk mempertahankan obstacle free surface yang telah 

ada saat ini, atau dilakukan penurunan permukaan dengan kemiringan 1.6%  

 

7.1.3.6  Pada saat dua OLS surfaces saling tindih, permukaan yang lebih 

rendah harus digunakan sebagai OLS pengontrol. 
 

7.1.4 Prosedur bagi Operator Aerodrome dalam menghadapi 
Hambatan (Obstacles) 
7.1.4.1  Operator aerodrome harus memantau OLS yang dapat diterapkan 

pada aerodrome dan melaporkan ke DGAC adanya pelanggaran atau 

potensi pelanggaran terhadap OLS. 

  
Catatan: Operator erodrome perlu bekerjasama dengan otoritas 

perencanaan terkait serta perusahaan pengembang bangunan 

tinggi, untuk menentukan potensi pelanggaran.  Setiap upaya 

perlu dilakukan untuk menerapkan standar OLS dan membatasi 

munculnya hambatan (obstacle) baru. 
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7.1.4.2  Pada saat hambatan (obstacle) baru terdeteksi, operator aerodrome 

harus memastikan bahwa informasi tersebut disampaikan ke pilot, 

melalui NOTAM, sesuai dengan standar prosedur pelaporan 

aerodrome yang dijelaskan pada Bab 10. 

7.1.4.3  Informasi tentang hambatan (obstacle) baru berisikan: 

(a)  sifat dari hambatan (obstacle) — misalnya, bangunan atau 

mesin; 

(b)  jarak dan bearing dari hambatan (obstacle) dimulai dari titik 

awal ujung take-off runway, jika halangan (obstacle)  berada di 

dalam take-off area, atau ARP; 

(c)  tinggi hambatan (obstacle) dalam hubungannya dengan elevasi 

aerodrome; dan 

(d)  jika merupakan hambatan sementara (temporary obstacle) — 

kapan objek tersebut muncul menjadi hambatan (obstacle). 

 
7.1.5 Objek di luar OLS 
7.1.5.1  Berdasarkan CASR Part 139 sebarang objek yang berdiri hingga 

ketinggian 110 m atau lebih di atas local ground level harus 

diberitahukan ke DGAC. 

7.1.5.2  Sebarang objek yang berdiri hingga ketinggian 150 m atau lebih di 

atas local ground level harus dianggap sebagai hambatan (obstacle) 

kecuali jika ditetapkan sebaliknya, setelah diteliti oleh DGAC. 

 
7.1.6 Objek yang Dapat Menjadi Hambatan (Obstacle) 
7.1.6.1  Jika pengajuan suatu objek atau bangunan ternyata dianggap akan 

menjadi hambatan (obstacle), rincian proposal harus diajukan ke 

DGAC yang merupakan otoritas yang akan menentukan apakah hal 

tersebut akan menjadi gangguan (hazard) bagi operasi pesawat 

terbang. 
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7.1.6.2  Shielded Obstacle. Hambatan (obstacle) baru yang tertutup oleh 

hambatan (obstacle) yang telah ada sebelumnya dapat dianggap 

sebagai tidak menimbulkan tambahan gangguan pada operasi 

pesawat terbang. 

 Catatan: Informasi prinsip-prinsip pelapisan (shielding) diberikan pada 

Bagian    7.4. 
 

7.1.6.3  Pemberian Marka (marking) dan Lampu Pada Hambatan 
(obstacle) 
(a)  DGAC dapat memerintahkan agar hambatan (obstacle) harus 

diberi marka (mark) dan atau penerangan serta dapat 

mondorong diterbitkannya pembatasan operasional terhadap 

aerodrome sebagai akibat dari adanya hambatan (obstacle). 

(b) Jika diarahkan oleh DGAC, pemberian lampu dan/atau marka 

pada hambatan (obstacle), termasuk permukaan tanah lapang, 

harus dilakukan sesuai dengan standar yang dijelaskan pada 

Bab 8 dan Bab 9. 

 

7.1.6.4 Hambatan (obstacle) sementara dan bergerak (transient).  
Hambatan sementara (temporary obstacle) dan hambatan bergerak 

(transient obstacles), seperti kendaraan jalan raya, rangkaian kereta 

atau kapal laut, di sekitar wilayah aerodrome dan masuk ke dalam 

OLS untuk jangka waktu yang singkat,  harus diberitahukan ke DGAC 

untuk menentukan apakah mereka merupakan gangguan (hazard) 

bagi operasi pesawat terbang atau tidak. 

7.1.6.5  Pagar atau tanggul (levee banks). Bentang  pagar atau tanggul yang 

memasuki OLS harus diperlakukan sebagai hambatan (obstacle).  

 
 Catatan: Lihat Bab 5 berkenaan dengan pelaporan tentang pagar dan 

tanggul (levee banks). 
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7.1.6.6  Objek berbahaya di bawah OLS. Pada saat DGAC mengidentifikasi 

objek yang sebenarnya tidak masuk ke wilayah OLS namun 

merupakan gangguan (hazard) bagi operasi pesawat terbang, DGAC 

dapat meminta agar objek tersebut: 

(a)  dipindahkan, jika memungkinkan; atau 

(b)  diberi marka dan/atau lampu. 

Catatan: Misalnya jaringan kabel yang tidak terlihat atau objek tertutup 

di sekitar aerodrome.  

7.1.7 Pemantauan Hambatan (Obstacle) Berkaitan dengan Instrument 
Runways 

7.1.7.1  Untuk precision approach runway, operator aerodrome harus 

memantau setiap objek yang mungkin masuk ke wilayah OLS. 

7.1.7.2  Untuk non-precision approach runway, di samping memantau OLS, 

pemantauan hambatan (obstacle) juga termasuk untuk daerah di luar 

OLS, yang juga dikenal sebagai PANS-OPS surfaces, yang digunakan 

dalam perencanaan prosedur NPA.  Agar operator aerodrome lebih 

mudah dalam menjalankan tugas ini, dalam prosedur juga dapat 

dimintakan agar menyediakan gambar daerah di sekitar aerodrome, 

yang menunjukkan approach paths yang direncanakan, circling areas 

dan lokasi dari hambatan kritis (critical obstacle) yang dimasukkan 

dalam perhitungan saat membuat disain.  Pada kasus hambatan 

(obstacle) permukaan tanah, seperti perbukitan, jika memungkinkan, 

perkecualian bagi tanaman juga perlu disediakan.  

7.1.7.3  Operator aerodrome harus menetapkan prosedur untuk memantau 

OLS dan hambatan kritis (critical obstacle) yang berkaitan dengan 

prosedur NPA, serta memasukkannya ke dalam Manual Aerodrome. 

Perencana prosedur (procedure designer) harus diberitahu tentang 

perubahan status dari hambatan kritis (critical obstacle) yang ada saat 

ini dan proposal pembangunan yang mungkin akan menjadi lebih 

tinggi dari hambatan kritis (critical obstacle) di dalam daerah yang 

ditetapkan oleh perencana prosedur (procedure designer). 
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7.1.8 Pengukuran Hambatan (Obstacle) Tambahan bagi Non-

instrument Runway yang akan ditingkatkan menjadi Non-
precision Instrument Runway 

 
Catatan: Prosedur berikut dibuat untuk meminimalkan biaya yang 

akan muncul pada saat pengenalan prosedur NPA pada 

aerodrome yang lebih kecil dan terletak di daerah pedalaman, 

tanpa mengorbankan keselamatan aerodrome.  

7.1.8.1  Untuk runway kode 1 dan 2, ada penambahan kecil pada cakupan 

daerah baik untuk inner horizontal dan conical obstacle limitation 

surfaces, seperti dijelaskan pada Tabel 7.1-1. 

 
Catatan: Survei yang disyaratkan dapat ditangguhkan hingga survei 

OLS berikutnya akan dilakukan. 

7.1.8.2  Untuk runway kode 1, 2 dan 3, adanya tambahan survei terhadap 

approach obstacle limitation surface dapat dibatasi hanya pada bagian 

pertama dari approach OLS (misal. Hingga ke jarak 2.500m untuk 

runway kode 1 dan 2 serta 3.000m untuk runway kode 3). Tujuan dari 

survei ini untuk mengidentifikasi adanya hambatan (obstacle) yang 

dapat mempengaruhi lokasi threshold, atau yang memerlukan 

penyediaan marka atau lampu hambatan (obstacle). 

7.1.8.3  Untuk approach area di luar bagian pertama, peta topografi yang ada 

saat ini dapat memberikan data hambatan (obstacle) umum untuk 

penentuan tinggi altitude minimum. Oleh karena itu, kecuali diminta 

secara khusus oleh perancang prosedur (procedure designer), tidak 

ada survei hambatan (obstacle) di permukaan di dalam daerah 

tersebut yang dibutuhkan. 

7.1.8.4  Untuk menghadapi kemungkinan hilangnya informasi hambatan 

(obstacle), setiap prosedur NPA akan diperiksa dengan validasi 

penerbangan (flight validation). Pemantauan sambil berjalan atas 
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hambatan (obstacle) pada bagian kedua dan bagian horisontal dari 

approach area harus dimasukkan ke dalam gambar yang disediakan 

oleh perancang prosedur (procedure designer). 

7.1.8.5  Setiap objek baru yang mungkin akan masuk ke inner horizontal, 

conical dan bagian pertama approach surfaces dari standar NPA yang 

dapat diterapkan, seperti yang dijelaskan pada Tabel 7.1-1, harus 

diidentifikasi dan, jika keberadaannya tidak dapat dihindari, rincian dari 

hambatan (obstacle) tersebut harus diteruskan ke petugas DGAC 

terkait untuk penelitian kebutuhan akan marka dan penerangan. Setiap 

objek yang mungkin masuk ke PANS-OPS surface, seperti yang telah 

disarankan oleh perancang prosedur (procedure designer), harus 

diajukan ke DGAC. 

 
7.1.9 Perlindungan Hambatan (Obstacle) untuk Curved Take-Off 
7.1.9.1  Saat ini DGAC belum secara resmi mengumumkan adanya suatu 

standar umum bagi obstacle limitation surfaces untuk masalah curved 

take-off climb surface.  Permintaan persetujuan prosedur curved take-

off dapat dimulai dari operator pesawat terbang atau operator 

aerodrome, dan DGAC akan membahas permintaan tersebut 

berdasarkan kasus per kasus.  

 
Bagian 7.2: Diagram Hambatan (obstacle) Aerodrome  
 
7.2.1 Diagram Type A  
7.2.1.1  Diagram type A adalah diagaram khusus ICAO yang mengidentifikasi 

informasi tentang semua hambatan (obstacle) utama dalam daerah 

take-off suatu aerodrome hingga 10 km dari ujung runway. 

7.2.1.2  Diagram type A harus disiapkan untuk setiap runway yang digunakan 

dalam penerbangan internasional. 
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7.2.1.3  Data hambatan (obstacle) yang dikumpulkan dan bentuk penyajian 

diagram Tipe A harus sesuai dengan standar dan prosedur yang 

ditetapkan dalam ICAO Annex 4. 

Catatan: Diagram Tipe A yang memenuhi tingkat keakuratan yang 

disyaratkan dalam Annex 4 sudah cukup memadai. 

7.2.1.4  Jika tidak ada hambatan (obstacle) signifikan yang ditemui dalam take-

off flight path area, seperti yang dirinci pada Annex 4, diagram Tipe A 

tidak diperlukan, namun di dalam Manual Aerodrome (Aerodrome 

Manual) harus dimasukkan suatu pernyataan berkenaan dengan hal 

tersebut. 

7.2.1.5  Pada aerodrome tanpa operasi internasional tapi digunakan oleh 

pesawat terbang dengan massa lebih dari 5,700 kg yang terlibat dalam 

operasi transportasi udara, keputusan untuk mempersiapkan diagram 

Tipe A, atau informasi tentang hambatan (obstacle) secara terpisah 

untuk menggantikan diagram Tipe A, adalah hal yang akan dibuat oleh 

operator aerodrome bersama-sama dengan maskapai penerbangan 

terkait.  

 Catatan: Mengacu pada AC… ‘Petunjuk penyediaan informasi 

halangan (obstcle) untuk tujuan take-off flight planning. 

7.2.1.6  Jika diagram Tipe A telah disiapkan, atau diperbaharui, satu 

salinannya harus diberikan ke DGAC. 

7.2.1.7  Jika diagram Tipe A telah disiapkan dan diterbitkan, take-off flight area 

harus dipantau dan adanya perubahan pada informasi diagram Tipe A 

harus dengan segera dikomunikasikan ke semua pengguna diagram 

Tipe A. 

Catatan: 1: Perubahan terhadap informasi diagram Tipe A tapi tidak 

pada OLS takeoff climb surface tidak membutuhkan tindakan 

NOTAM. 

2: Jika perubahan informasi diagram Tipe A juga merupakan 

subjek dari tindakan NOTAM, saran tambahan yang diberikan 
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secara terpisah kepada para pemegang diagram Tipe A tidak 

diperlukan. 

7.2.1.8  Daftar distribusi pemegang diagram Tipe A saat ini harus dipelihara 

dalam Manual Aerodrome (Aerodrome Manual). 

7.2.1.9  Diagram Tipe A harus diperbaharui pada saat jumlah perubahan pada 

diagram, diberitahukan melalui NOTAM atau saran terpisah, mencapai 

jumlah yang dianggap berlebih oleh DGAC. 

 
7.2.2 Diagram Tipe B  
7.2.2.1  Diagram Tipe B adalah diagram hambatan (obstacle) ICAO yang 

menyediakan data hambatan (obstacle) di sekitar aerodrome. 

7.2.2.2  Diagram Tipe B, yang dibuat sesuai dengan standar dan prosedur 

yang dijelaskan dalam Annex 4, dapat disediakan. 

Catatan:  Diagram ini mungkin akan diminta oleh operator pesawat 

terbang dengan massa di atas 5,700 kg untuk mengetahui 

hambatan (obstacle) di sekitar aerodrome. 

7.2.2.3  Keputusan untuk mempersiapkan diagram Tipe B harus dibuat setelah 

berkonsultasi dengan DGAC. 

7.2.2.4  Jika diminta, data hambatan (obstacle) yang akan dikumpulkan dan 

bentuk penyajian diagram Tipe B harus sesuai dengan standar dan 

prosedur yang ditetapkan dalam ICAO Annex 4. 

 
7.2.3 Diagram Tipe C  
7.2.3.1  Diagram Tipe C adalah diagram hambatan (obstacle) ICAO yang 

menyediakan data tentang semua hambatan (obstacle) signifikan 

hingga jarak 45 km dari aerodrome. Operator pesawat terbang 

internasional mungkin membutuhkan diagram ini.  

7.2.3.2   Untuk aerodrome yang secara reguler digunakan oleh pesawat 

terbang yang memiliki kaitan dengan penerbangan internasional, 

keputusan untuk mempersiapkan diagram Tipe C harus dibuat setelah 
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berkonsultasi dengan operator pesawat terbang internasional serta 

DGAC. 

7.2.3.3  Setelah dipersiapkan, diagram Tipe C dapat dibuat dengan 

menggunakan salah satu dari metoda berikut: 

(a)  diagram Tipe C lengkap sesuai dengan standar dan prosedur 

yang ditetapkan dalam ICAO Annex 4; atau 

(b)  didasarkan pada survei aktual yang memenuhi persyaratan 

akurasi dalam Annex 4, menyiapkan suatu daftar berisikan 

semua hambatan (obstacle) signifikan di atas ketinggian 

nominal hambatan (obstacle); atau 

(c)  berdasarkan peta topografi, jika tersedia, yang memenuhi 

syarat keakuratan pada Annex 14, menyiapkan suatu daftar 

berisikan semua hambatan (obstacle) signifikan di atas 

ketinggian nominal hambatan (obstacle). 
 

Bagian 7.3: Obstacle Limitation Surfaces 
 
7.3.1 Umum 
7.3.1.1  Obstacle Limitation Surfaces (OLS) adalah permukaan konseptual 

(imajiner) berkaitan dengan suatu runway, yang mengidentifikasi batas 

bawah ruang udara aerodrome yang mana objek-objek di atasnya 

akan menjadi hambatan (obstacle) bagi operasional pesawat terbang, 

dan harus dilaporkan ke DGAC. 

 Catatan: Istilah OLS digunakan untuk setiap permukaan imajiner 

yang secara bersama-sama menjelaskan batas bawah ruang 

udara aerodrome, dan juga untuk suatu permukaan imajiner yang 

kompleks yang merupakan kombinasi dari semua permukaan 

individu. 

7.3.1.2  OLS berisikan beberapa atau seluruh dari hal-hal berikut: 

(a)  outer horizontal surface; 

(b)  conical surface; 
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(c)  inner horizontal surface; 

(d)  approach surface; 

(e)  inner approach surface; 

(f)  transitional surface; 

(g)  inner transitional surface; 

(h)  baulked landing surface; dan 

(i)  take-off climb surface. 

 
7.3.2 Penjelasan Tentang OLS 
7.3.2.1  Reference Elevation Datum. Reference elevation datum dibuat 

sebagai titik acuan bagi horizontal dan conical surfaces. Reference 

elevation datum adalah: 

(a)  elevasinya sama dengan elevasi ARP (dibulatkan ke setengah 

meter di bawah), asalkan elevasi ini masih di dalam tiga meter 

elevasi rata-rata dari seluruh ujung runway yang ada dan yang 

masih dalam pengajuan; jika tidak  

(b)  rata-rata elevasi (dibulatkan ke setengah meter di bawah) dari 

ujung runway (runway end) yang ada dan yang masih dalam 

pengajuan. 

Catatan:  reference elevation datum jangan dirancukan dengan 

elevasi aerodrome yang diterbitkan dalam AIP.   Elevasi 

aerodrome adalah, berdasarkan definisi, titik tertinggi dari 

daerah pendaratan. 

7.3.2.2  Outer Horizontal Surface. Outer horizontal surface adalah suatu 

bidang berlokasi 150 m di atas reference elevation datum dan 

merentang dari tepi atas (upper edge) extended conical surface untuk 

jarak 15,000 m (radius) dari titik referensi aerodrome [aerodrome 

reference point (ARP)]. 

7.3.2.3  Conical Surface. 
(a)  Conical surface terdiri dari elemen lurus dan melengkung, yang 

mana kemiringan ke atas (upwards) dan ke luarnya (outwards) 
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dimulai dari tepi inner horizontal surface ke suatu ketinggian 

tertentu di atas inner horizontal surface. 

(b)  Kemiringan conical surface diukur pada bidang vertikal tegak 

lurus pada garis keliling inner horizontal surface.  

7.3.2.4  Inner Horizontal Surface. Inner horizontal surface adalah bidang 

horsontal pada suatu ketinggian tertentu di atas reference elevation 

datum memanjang ke suatu garis batas yang lebih luar berupa: 

(a) pada kasus aerodrome dengan satu runway, kurva setengah 

lingkaran dengan radius tertentu berpusat pada pertengahan 

dari setiap runway strip ends dan digabungkan secara 

tangensial oleh garis lurus pada masing-masing sisi runway, 

paralel dengan garis tengah runway (runway centreline); 

(b)  pada kasus aerodrome dengan banyak runway, kurva dengan 

radius tertentu berpusat pada pertengahan dari setiap runway 

strip ends dan kurva tersebut digabungkan bersama oleh suatu 

garis singgung pada persilangan dua kurva.  
 

 
Gambar 7.3-1: Hubungan antara outer horizontal, conical, inner horizontal dan transitional 

surfaces 
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Gambar 7.3-2: Perbatasan dari inner horizontal surface 

 

7.3.2.5  Approach Surface 
(a)  Approach surface adalah suatu bidang miring atau kombinasi 

dari bidang yang berawal dari inner edge masing-masing 

runway threshold, yang mana dua sisinya berawal dari ujung 

inner edge. 

(b)  Inner edge dari masing-masing runway threshold memiliki 

panjang yang tertentu, dan ditempatkan secara horisontal dan 

tegak lurus terhadap garis tengah runway (runway centreline), 

pada suatu jarak tertentu sebelum threshold. 

(c)  Kedua sisi sama-sama mengembang dengan perbesaran yang 

sama yang dimulai dari perpanjangan garis tengah runway 

(centreline runway). 

(d)  Approach surface dapat dipilah menjadi tiga bagian dan 

berujung di outer edge yang berlokasi pada jarak tertentu dari 

inner edge dan paralel terhadap inner edge. 

(e)  Elevasi titik tengah threshold adalah elevasi inner edge. 

(f) Kemiringan dari setiap bagian approach surface ada pada suatu 

derajat tertentu dan diukur dalam bidang vertikal berisikan garis 

tengah. 
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(g) Permukaan di atas harus dibuat bervariasi pada saat lateral 

offset, offset atau curved approaches digunakan, khususnya 

dua sisi yang berawal dari ujung inner dan mengembang secara 

seragam dengan perbesaran tertentu dari perpanjangan 

centerline dari the lateral offset, offset atau curved ground track.  

 
 

Gambar7.3-3: Approach surface untuk instrument approach runway 

 

  
 

              Gambar 7.3-4: Pandangan datar dari approach surface 
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7.3.2.6  Transitional Surface 
(a)  Transitional surface berupa bidang miring yang berawal pada 

lower edge dari sisi runway strip (keseluruhan strip), dan sisi 

dari approach surface yang berada di bawah inner horizontal 

surface, dan berakhir pada saat upper edge ditempatkan pada 

bidang inner horizontal surface. 

(b)  Transitional surface miring ke atas dan ke luar dengan besaran 

sudut tertentu dan dapat diukur pada suatu bidang vertikal 

tegak lurus terhadap garis tengah runway (runway centreline). 

(c)  Elevasi suatu suatu titik pada lower edge transition  surface 

adalah: 

(i)     di sepanjang sisi approach surface, sama dengan elevasi 

approach surface pada titik tersebut; dan 

 (ii)  di sepanjang sisi runway strip, sama dengan titik terdekat 

pada garis tengah runway atau stopway. 

Catatan: Untuk penggambaran transitional surface, lower edge dari 

transitional surface di sepanjang runway strip dapat digambar 

sebagai garis lurus bergabung dengan ujung dari approach 

surfaces yang berhubungan dengannya, di setiap ujung runway 

strip.  Namun demikian, pada saat mengukur apakah suatu 

objek telah masuk ke dalam transitional surface, maka standard 

transitional surface dapat diberlakukan. 

7.3.2.7  Obstacle-Free Zone. Inner approach, inner transitional dan baulked 

landing surfaces secara bersama-sama membentuk suatu volume 

ruang udara di lingkungan langsung sekitar precision approach 

runway, yang dikenal sebagai obstacle-free zone.  Zone ini harus 

dibebaskan dari objek tetap, di luar alat-alat bantu navigasi udara 

bermassa rendah dan dapat dilihat dengan mudah dan memang harus 

terletak di dekat runway untuk melakukan fungsinya, dan dari objek 
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bergerak seperti pesawat terbang dan kendaraan pada saat runway 

sedang digunakan untuk precision approaches. 

 

7.3.2.8 Inner Approach Surface 
(a)  Inner approach surface adalah bagian dari approach surface 

yang berbentuk persegi empat dan berlokasi langsung setelah 

threshold. 

(b)  Inner approach surface berawal dari inner edge dengan panjang 

tertentu, pada lokasi yang sama dengan inner edge dari 

approach surface, dan memanjang pada kedua sisi paralel 

dengan bidang vertikal berisikan garis tengah runway, ke outer 

edge yang berlokasi pada jarak tertentu dari inner edge dan 

paralel dengan inner edge. 

7.3.2.9  Inner Transitional Surface 
(a)  Inner transitional surface mirip dengan transitional surface tapi 

lebih dekat ke runway. Lower edge dari permukaan ini berawal 

dari ujung inner approach surface, memanjang ke bawah dari 

sisi inner approach surface menuju ke inner edge dari 

permukaan tersebut, dan selanjutnya di sepanjang runway strip 

menuju ke inner edge dari baulked landing surface dan terus 

naik ke sisi baulked landing surface ke titik dimana sisi-sisi 

tersebut berpotongan dengan inner horizontal surface. 

(b)  Elevasi dari suatu titik pada lower edge adalah: 

 (i)  di sepanjang sisi inner approach dan baulked landing 

surface, sama dengan elevasi permukaan pada titik 

tersebut; 

 (ii)  di sepanjang runway strip, sama dengan elevasi titik 

terdekat pada garis tengah runway atau stopway.  

(c)  Inner transitional surface miring ke atas dan ke luar pada 

besaran tertentu dan diukur pada sebuah bidang vertikal tegak 

lurus terhdap garis tengah runway (runway centreline). 
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(d)  Upper edge dari inner transitional surface berlokasi pada bidang 

inner horizontal surface. 

(e) Inner transitional surface harus digunakan sebagai permukaan 

pengontrol untuk alat bantu navigasi, pesawat terbang dan 

vehicle holding positions yang harus ditempatkan di dekat 

runway.   

(f) Transitional surface harus digunakan sebagai kontrol atas tinggi 

bangunan.  

7.3.2.10  Baulked Landing Surface 
(a)  Baulked landing surface adalah bidang yang miring ke bawah 

yang berawal pada jarak tertentu setelah threshold dan 

memanjang di antara inner transitional surfaces. 

(b)  Baulked landing surface berawal dari suatu inner edge dengan 

jarak tertentu, ditempatkan secara horisontal dan tegak lurus 

terhadap garis tengah runway (runway centreline), dengan dua 

sisi dimulai dari ujung dari inner edge mengembang secara 

seragam dengan besaran sudut tertentu terhadap bidang 

vertikal berisikan garis tengah runway (runway centreline) dan 

berakhir pada suatu outer edge yang berlokasi di bidang inner 

horizontal surface. 

(c)  Pada lokasi inner edge, elevasi inner edge sama dengan 

elevasi garis tengah runway (runway centreline). 

(d)  Kemiringan baulked landing surface diukur pada bidang vertikal 

berisikan garis tengah runway (runway centreline). 
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Gambar 7.3-5:     Inner approach, inner transitional dan baulked landing obstacle 

limitation surfaces 

 

7.3.2.11 Take-Off Climb Surface 
(a)  Take-off climb surface adalah bidang menurun (atau dalam 

bentuk yang lain pada kasus curved take-off) terletak setelah 

ujung dari runway atau clearway. 

(b)  Awal dari take-off climb surface adalah inner edge dengan 

panjang tertentu, terletak pada jarak tertentu dari ujung runway 

atau clearway. Dari inner edge bidang tersebut miring ke atas 

dengan sudut tertentu, dimana kedua sisi bidang berawal dari 

ujung inner edge yang secara bersama-sama melebar ke arah 

luar dengan sudut yang sama, untuk mencapai lebar akhir 

tertentu, dan terus memanjang dengan lebar yang sama hingga 

mencapai panjang take-off climb surface yang telah ditentukan 

dan mencapai outer edge yang merupakan bidang horisontal 

dan tegak lurus terhadap lintasan take-off. 

(c)  Elevasi inner edge sama dengan titik tertinggi garis tengah 

runway yang diperpanjang di antara ujung runway dan inner 
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edge, terkecuali jika disediakan clearway maka elevasinya 

sama dengan titik tertinggi permukaan tanah di sepanjang garis 

tengah (centreline) yang terletak pada bagian clear way.  

(c) Kemiringan take-off climb surface diukur pada bidang vertikal 

dimana terdapat garis tengah runway (runway centreline). 

 
 

 
 

  Gambar 7.3-6: Gambar take-off climb surface 

 
Bagian 7.4: Prinsip-prinsip Shielding 
 
7.4.1 Umum 
7.4.1.1  Hambatan (obstacle) baru yang terletak di sekitar hambatan (obstacle) 

yang ada pada saat ini namun telah diperiksa dan dinyatakan 

terlindung dapat dianggap bukan merupakan gangguan (hazard) bagi 

pesawat terbang. 

7.4.1.2  Kecuali secara khusus diarahkan oleh DGAC, hambatan yang tertutup 

(shielded obstacle)  tidak perlu pemindahan, penurunan, pemberian 

marka atau lampu dan seharusnya tidak memerlukan adanya 

pembatasan-pembatasan baru bagi operasional pesawat terbang. 

7.4.1.3  DGAC akan memeriksa dan menentukan apakah suatu hambatan 

(obstacle) dianggap terlindung. Operator aerodrome bertugas 
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memberitahu DGAC akan hadirnya semua bentuk hambatan 

(obstacle). 

7.4.1.4  Hanya hambatan (obstacle) permanen yang ada pada saat ini yang 

dapat diperhitungkan dalam pemeriksaan shielding suatu hambatan 

(obstacle) baru.  

 
7.4.2 Prinsip Shielding  
7.4.2.1  Dalam pemeriksaan apakah suatu hambatan (obstacle) yang ada pada 

saat ini menutupi suatu hambatan (obstacle), DGAC akan diarahkan 

oleh prinsip-prinsip shielding yang dirinci di bawah ini.  

7.4.2.2  Hambatan (obstacles) yang memasuki approach dan take-off 
climb surfaces 
(a)  Hambatan (obstacle) yang ada pada saat ini dan berada di dalam 

approach dan take-off climb area disebut hambatan kritis (critical 

obstacle).  Pada saat sejumlah hambatan (obstacle) hadir secara 

bersamaan dan saling berdekatan, yang diperhitungkan sebagai 

hambatan kritis (critical obstacle) adalah yang membentuk sudut 

vertikal terbesar jika diukur dari inner edge yang berkaitan. 

(b)  Seperti digambarkan di bawah, hambatan (obstacle) baru dapat 

dianggap tidak menimbulkan pembatasan-pembatasan tambahan 

jika: 

(i)  ditempatkan di antara ujung inner edge dan hambatan kritis 

(critical obstacle) tersebut, hambatan (obstacle) baru berada  

di bawah suatu bidang yang miring ke bawah dengan sudut 

10% dari puncak hambatan kritis (critical obstacle) menuju 

ke inner edge; 

(ii)  jika ditempatkan jauh dari hambatan kritis (critical obstacle) 

dari arah ujung inner edge, hambatan (obstacle) baru 

tingginya tidak lebih tinggi dari hambatan (obstacle) 

permanen; 
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(iii)  jika terdapat lebih dari satu hambatan kritis (ciritcal obstacle) 

dalam approach dan take-off climb area, dan hambatan 

(obstacle) baru ditempatkan di antara kedua hambatan kritis 

(critical obstacle), tinggi hambatan (obstacle) baru tidak di 

atas suatu bidang yang miring ke bawah dengan sudut 10% 

dari puncak hambatan kritis (critical obstacle) selanjutnya. 

7.4.2.3  Hambatan (obstacle) yang memasuki inner dan outer horizontal 
serta conical surfaces. Hambatan (obstacle) baru dapat diterima jika 

berada di sekitar hambatan (obstacle) yang ada saat ini, dan tidak 

masuk ke dalam wilayah bidang berbentuk kerucut yang miring ke 

bawah dengan sudut 10% dari puncak hambatan (obstacle) yang ada 

saat ini, misal hambatan (obstacle) ditutupi oleh halangan (obstacle) 

yang ada saat ini dari arah melingkar. 
 

7.4.2.4 Halangan (obstacle) yang memasuki Transitional Surfaces. A 

Halangan (obstacle) baru dapat dianggap tidak menimbulkan 

pembatasan-pembatasan tambahan jika tidak melebihi tinggi dari 

hambatan (obstacle) yang ada saat ini yang letaknya lebih dekat ke 

runway strip, dan hambatan (obstacle) baru tersebut terletak tegak 

lurus di belakang  hambatan (obstacle) yang ada saat ini relatif 

terhadap garis tengah runway (runway centre line). 
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Gambar 7.4-1: Shielding terhadap hambatan (obstacle) yang memasuki 

approach dan take-off climb surfaces. 
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BAB 8: ALAT BANTU VISUAL  DARI MARKA, RAMBU, 
SINYAL  DAN TANDA 
 

Bagian 8.1: Umum 
 
8.1.1 Pendahuluan 
8.1.1.1  Bab ini menjelaskan standar untuk rambu (marker), marka (marking), 

sinyal (signal) dan tanda (sign).  Alat bantu visual yang tidak sesuai 

dengan standar ini tidak boleh digunakan kecuali atas persetujuan 

DGAC, secara tertulis. 

8.1.1.2  Walaupun spesifikasi yang diberikan disini dalam satuan metrik, alat 

bantu visual yang ada saat ini, yang dibuat dengan mengacu pada 

satuan imperial, dapat terus digunakan hingga diperlukan adanya 

penggantian karena alasan-alasan lain.  Namun demikian, alat bantu 

visual baru harus dibuat dan ditempatkan sesuai dengan satuan 

metrik. 

 
8.1.2 Aerodrome Ditutup 
8.1.2.1 Semua rambu (marker), marka (marking) dan tanda (sign) di suatu 

aerodrome yang ditutup harus dipindahkan atau dibuat menjadi kabur, 

kecuali untuk marka dan rambu unserviceability, jika disyaratkan. 

Catatan: Aerodrome yang ditutup adalah aerodrome yang telah tidak 

dioperasikan atau tidak aktif secara permanen, bukannya 

aerodrome yang tidak berfungsi atau unserviceable secara 

sementara. 
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8.1.3 Warna 
8.1.3.1  Warna yang digunakan harus sesuai dengan Australian Standard AS 

2700-1996, dengan judul “Colour Standards for General Purposes“, 

dengan mengacu pada hal-hal berikut: 
 

 
 

 Tabel 8.1-1: Warna Standar  

 

8.1.4 Kemampuan Pandang  
8.1.4.1  Marka (marking) harus dapat dilihat dengan jelas terhadap latar 

belakang di mana dia ditempatkan.  Jika diperlukan, pada permukaan 

dengan warna terang, perlu disediakan warna hitam yang kontras di 

sekelilingnya; pada permukaan hitam, perlu disediakan warna putih 

yang kontras di sekelilingnya. 

8.1.4.2   Jika disediakan, lebar warna yang mengelilinginya harus menjamin 

adanya kemampuan pandang kontras yang memadai.  Pada kasus 

pemberian marka garis, lebar warna sekeliling di kedua sisi marka 

tidak boleh kurang dari setengah lebar garis marka. Pada kasus 

pemberian marka blok (misal. marka threshold, marka runway, atau 

yang sejenis) lebar dari warna kontras di sekelilingnya paling kecil 

adalah 10 sentimeter.  
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Bagian 8.2: Rambu (Marker) 
 
8.2.1 Pendahuluan 
8.2.1.1  Rambu (marker) harus ringan serta rapuh (frangible) dan bisa 

berbentuk kerucut atau gables. Bentuk-bentuk rambu (marker) lainnya 

untuk menjelaskan suatu daerah dengan pekerjaan yang ekstensif 

juga dapat digunakan, sesuai dengan kesepakatan dengan DGAC. 

Pada saat dipajang, rambu-rambu harus dijamin tidak akan bergerak 

karena angin, dorongan angin dari baling-baling dan jet blast 

sedemikian rupa sehingga tidak akan menyebabkan kerusakan pada 

pesawat terbang.  

8.2.1.2  Kerucut yang digunakan sebagai rambu (marker) runway harus 

memiliki tinggi 0.3 m dan diameter dasar 0.4 m.  Kerucut rambu 

(marker) lainnya harus memiliki tinggi 0.5 m dengan diameter dasar  

0.75 m.  Rambu (marker) kerucut harus dicat dengan warna sebagai 

berikut: 
  

 Warna Rambu (marker)  

 

 
 

8.2.1.3  Rambu Gable harus berdimensi panjang 3 m, lebar 0.9 m, dan tinggi 

0.5 m; dicat putih. 

8.2.1.4 Kerucut PVC oranye berpendar atau yang sering disebut dengan ‘topi 

penyihir’ (withches hats) tingginya sekitar 0,5 m, dapat digunakan 
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untuk menyampaikan pesan visual berkenaan dengan pekerjaan 

aerodrome kepada works organisation.  “Topi penyihir” (witches hats) 

tidak boleh digunakan untuk menyampaikan informasi akan adanya 

perubahan pada daerah pergerakan kepada pilot.  Rambu-rambu pada 

sebarang bagian di daerah pergerakan harus menggunakan kerucut 

standar. 
 

 
 

   Gambar 8.2-1: Rambu (marker) kerucut  
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   Gambar 8.2-2: Rambu (marker) gable  

 
8.2.2 Penggunaan Rambu (marker) pada Runway Strip 
8.2.2.1  Jika batasan bagian bergradasi (graded portion) suatu runway strip 

perlu ditegaskan, rambu (marker) runway strip harus ditempatkan di 

sepanjang tepi bagian bergradasi (graded portion) dari runway strip.  

8.2.2.2  Rambu (marker) runway strip harus berwarna putih, dan dapat berupa 

gable, kerucut atau flush. Rambu (marker) berbentuk gable lebih 

disukai, sedangkan rambu (marker) berbentuk flus hanya digunakan 

pada saat runway strip saling tumpang tindih. Penempatan gable atau 

kerucut sebagai rambu (marker) side strip tidak boleh melebihi 180 m 

atau 90 m berturut-turut, seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. 
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Gambar 8.2-3: Rambu (marker) runway strip  

 

   Lebar graded strip Dimensi ‘A’ 

30 m 10 m minimum 

45 m 20 m minimum 

60 m 20 m minimum 

90 m 30 m minimum 

150 m 60 m minimum 

 
 

8.2.2.3  Dengan persetujuan terlebih dulu dari DGAC, drum besi ukuran 200 

liter (44 gallon) atau ban dapat digunakan sebagai rambu (marker) 

runway strip di aerodrome yang digunakan oleh pesawat terbang 

dengan penumpang tidak lebih dari 9 tempat duduk (Lihat Bab 13), 

dengan mengingat bahwa drum besi dapat dipotong separuh tingginya 

dan ditempatkan di atas tanah dengan bagian terbuka kebawah. 

Rambu (marker) runway strip berbentuk drum dan ban harus dicat 

warna putih. Penggunaan rambu (marker) ini tidak diijinkan pada suatu 

aerodrome bersertifikasi.  

 
8.2.3 Penggunaan Rambu (Marker) pada Unsealed Runway 
8.2.3.1  Pada unsealed runway, rambu (marker) runway harus disediakan di 

sepanjang kedua sisi runway dimana ada kekurangan kontras antara 
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runway dan runway strip, dan keseluruhan runway strip tidak dipelihara 

sesuai dengan normal runway grading standards.  Jarak longitudinal 

rambu (marker) runway tidak boleh melebihi 90 m. 

8.2.3.2  Rambu (marker) runway dapat digantikan oleh rambu (marker) runway 

strip jika keseluruhan runway strip dipelihara sesuai dengan normal 

runway grading standard. Threshold harus diberi rambu (marker) baik 

dengan rambu (marker) threshold yang normal atau rambu (marker) 

kerucut runway dengan pola yang mirip dengan yang disyaratkan 

untuk ujung runway strip. 

8.2.3.3  Jka suatu unsealed runway memiliki threshold yang ditutup secara 

permanen pada salah satu ujungnya, dua set rambu strip (strip 

marker) harus disediakan pada ujung tersebut.   Masing-masing set 

harus dibuat dwi warna.  Set yang berkaitan dengan threshold yang 

ditutup secara permanen harus dicat sedemikian rupa sehingga 

separuh yang menghadap ke arah  kedatangan (approach) pesawat 

terbang (first direction) terlihat putih. Separuh yang lain harus dicat 

agar sesuai dengan warna latar belakang, dan tidak terlalu menarik 

perhatian bagi pilot yang beroperasi pada arah yang berbeda (second 

direction).  Rambu-rambu (marker) berkaitan dengan ujung runway 

strip terlihat berwarna putih jika dipandang dari arah kedua (second 

direction) dan tidak terlalu menarik perhatian untuk yang menghadap 

ke arah pertama (first direction). 

8.2.3.4  Rambu ujung dwi warna (bi-coloured end markers) berkaitan dengan 

threshold yang tidak ditutup harus berupa kerucut; yang berkaitan 

dengan ujung runway strip dapat berupa kerucut atau gable. 

 
8.2.4 Penggunaan Rambu (marker) pada Unsealed Taxiway 
8.2.4.1  Jika tepian dari unsealed taxiways atau graded taxiway strips tidak 

terlihat dengan jelas, harus disediakan rambu (marker) tepi taxiway 

untuk memudahkan pilot melihat tepian dari taxiway yang dapat dilalui.  
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8.2.4.2  Jika disediakan, rambu (marker) taxiway harus berupa kerucut 

berwarna kuning dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan pilot untuk mengetahui dengan jelas tepian dari 

unsealed taxiway. 

 
8.2.5 Penggunaan Rambu (marker) pada Unsealed Apron 
8.2.5.1  Jika tepian dari apron yang tidak diberi perkerasan tidak bisa terlihat 

dengan jelas oleh pilot, maka harus disediakan rambu (marker) apron 

edge. 

8.2.5.2  Jika disediakan, rambu (marker) apron edge harus berupa kerucut 

berwarna kuning dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan pilot untuk mengetahui dengan jelas tepian dari 

unsealed apron area. 
 

 

Bagian 8.3: Marka Runway  
 
8.3.1  Umum 
8.3.1.1  Marka (marking) runway pada semua permukaan runway beton, aspal 

atau sealed harus berwarna putih.  Marka (marking) untuk   pre-

runway-end harus berwarna kuning. 

8.3.1.2  Pada persimpangan runway, marka (marking) dari runway yang lebih 

penting harus lebih diutamakan, atau menyela marka (marking) 

runway yang lain. Pada persimpangan dengan taxiway, marka 

(marking) runway, kecuali marka (marking) untuk runway side strip, 

harus menyela marka (marking) untuk taxiway. 

8.3.1.3  Untuk mengurangi risiko pengereman yang tidak seimbang, harus 

diperhatikan dengan benar agar marka (marking) memiliki permukaan 

tidak licin yang memiliki koefisien gesek sama dengan permukaan di 

sekitarnya. 
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8.3.2  Marka (marking) Pre-runway-end  
8.3.2.1  Marka (marking) pre-runway-end digunakan pada suatu daerah 

dengan permukaan sealed, beton atau aspal, yang memanjang 60 m 

sebelum unjung runway, yang mana permukaan tersebut tidak cocok 

untuk digunakan oleh pesawat terbang normal.  

8.3.2.2  Marka (marking) berupa garis strip kuning, ditempatkan dengan jarak 

30 m satu sama lain, terdiri dari garis-garis dengan lebar 0.9 m dan 

membentuk sudut 45 derajat terhadap garis tengah runway (runway 

centreline).  Marka (marking) tersebut harus berhenti di runway end 

marking. 

8.3.2.3  Daerah ini normalnya tidak digunakan untuk landing atau take-off.  Jika 

ditetapkan sebagai stopway, hanya pesawat terbang yang berhenti 

pada runway karena take-off yang dibatalkan dari arah lainnya yang 

dapat menggunakan daerah tersebut. Penggunaan daerah tersebut 

untuk dimasukkan ke dalam accelerate-stop declared distances dapat 

memunculkan kebingungan bagi pilot dan operator, dan dapat 

digunakan hanya jika stopway dapat dimasukkan ke dalam daerah dari 

runway strip dan dengan persetujuan terlebih dulu dari DGAC.  
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   Marka 8.3-1: Marka (marking) Pre-runway-end  

 
8.3.3 Marka Garis Tengah Runway  
8.3.3.1  Marka garis tengah runway (runway centreline marking) harus 

disediakan pada seluruh runway dengan permukaan sealed, beton 

atau aspal, untuk memberikan petunjuk arah pada saat landing dan 

take-off. Marka garis tengah runway (runway centreline marking) dapat 

ditiadakan pada runway dengan lebar 18 m dimana marka (marking) 

side stripe disediakan. 

8.3.3.2  Marka garis tengah runway (runway centreline marking) harus berupa 

susunan garis putih yang disela oleh gap (jeda) dengan jarak yang 

sama seperti yang dapat dilihat pada Gambar 8.3-2 di bawah. Panjang 

keseluruhan dari garis putih dan gap (G) tidak boleh kurang dari 50 m 

dan tidak boleh lebih dari 75 m. Panjang dari setiap garis paling tidak 

sama dengan panjang gap, atau 30 m, tergantung yang mana yang 
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lebih panjang. Garis pertama diawali dari jarak 12 m dari nomor 

runway seperti ditunjukkan di bawah.  

8.3.3.3  Lebar (W) marka garis tengah runway (runway centreline marking) 

harus: 

(a)  0.3 m pada seluruh non-instrument runways, dan instrument non-

precision approach runways dimana nomor kodenya adalah 1 

atau 2; 

(b) 0.45 m pada 

(i) instrument non-precision approach runways dimana nomor 

kodenya adalah 3 atau 4; dan  

(ii) category I precision approach runways; dan 

(c)  0.9 m pada category II and category III precision approach 

runways. 
 

 
 

 Gambar 8.3-2: Marka garis tengah runway (runway centreline markings) 

 
8.3.4 Marka Nomor Runway (Runway Designation Marking) 
8.3.4.1  Marka nomor runway (runway designation marking) harus disediakan 

pada threshold dari seluruh runway dengan permukaan sealed, beton 

atau aspal, dan sejauh dapat dilakukan, pada threshold dari runway 

yang tidak mendapat perkerasan. 

8.3.4.2  Marka nomor runway (runway designation marking) harus berisikan 

nomor dua-digit.  Nomor diperoleh dari magnetic bearing garis tengah 

runway (runway centreline), pada saat dilihat dari arah pendaratan 

(approach), dibulatkan ke 10 derajat terdekat.  
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8.3.4.3  Jika bearing-nya ternyata angka 1 digit, maka di depannya harus 

ditempatkan angka ‘0’. Jika bearingnya berupa angka tiga digit, angka 

‘0’ terakhir diabaikan. Untuk runway paralel, huruf L (left/kiri), C 

(centre/tengah) atau R (right/kanan) harus ditambahkan pada angka 

dua-digit di atas, sesuai dengan posisinya.  

8.3.4.4  Nomor yang dipilih untuk marka nomor runway (runway designation 

marking) harus dapat diterima oleh DGAC.  Jika ada dua atau lebih 

ujung runway (runway ends) ternyata memiliki nomor yang mungkin 

membingungkan,  baik pada aerodrome yang sama atau yang 

berdekatan, DGAC akan menentukan nomor yang akan digunakan. 

8.3.4.5  Bentuk dan dimensi dari nomor dan huruf yang akan digunakan 

sebagai marka nomor runway (runway designation markings) 

ditunjukkan pada Gambar 8.3-3.  Lokasi dari marka pada runway juga 

ditunjukkan. 
 

 

28 Gambar 8.3-3: Marka nomor runway (runway designation markings) 
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 Gambar 8.3-4: Bentuk dan dimensi dari nomor dan huruf runway  

 
8.3.5 Marka Ujung Runway (Runway End Markings) 
8.3.5.1  Marka ujung runway (runway end markings) harus disediakan di 

seluruh runway dengan permukaan sealed, beton atau aspal seperti 

diperlihatkan pada gambar di bawah.  Markanya berupa garis putih, 

lebar 1,8 m, memanjang di seluruh lebar runway. Jika threshold 

ditempatkan di ujung runway, marka ujung runway (runway end 

marking) akan bertemu dengan marka threshold pada bagian yang 

berhubungan. 
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 Gambar 8.3-5: Marka ujung runway (runway end marking) 

 
8.3.6 Marka Runway Side-stripe  
8.3.6.1   Marka runway side-stripe harus disediakan di tepi dari semua runway 

dengan permukaan sealed, beton atau aspal untuk menegaskan lebar 

runway.  Terkecuali jika terputus oleh taxiways dan runway lainnya, 

marka runway side-stripe harus berupa satu garis putih tak terputus.  

8.3.6.2 Lebar dari masing-masing marka runway side-stripe harus 0,3, 

terkecuali untuk: 

(a) non precision approach runways dimana huruf kodenya (code 

letter) adalah 3 atau 4, dan semua precision approach category I 

runways, dimana lebarnya adalah 0,45 m; dan 

(b) precision approach category II or III runways dimana lebarnya 

adalah 0,9 m. 

8.3.6.3 Jarak antara tepi luar (outer edges) side-stripes harus sama dengan 

lebar runway.  Side-stripes harus paralel dengan garis tengah runway 

(runway centreline) dan memanjang di sepanjang runway yang 

tersedia untuk take-off pesawat terbang dan manuver pendaratan, di 

luar taxying, dengan perkecualian bahwa marka side-stripe tidak boleh 

memanjang dan melintasi pertemuan runway atau taxiway. 

8.3.6.5  Untuk runway dengan bahu yang tidak disealed (non sealed shoulder), 

marka side-stripe dapat ditiadakan jika ada perbedaan yang nyata 

antara tepi runway (runway edges) dan permukaan di sekitarnya. 

8.3.6.6  Marka runway side-stripe digunakan untuk menandai tepian suatu  

runway turning node.  
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8.3.7 Marka Runway Aiming Point  
8.3.7.1 Marka aiming point disediakan di setiap ujung approach dari suatu  

paved instrument runway dimana nomor kodenya (code number) 

adalah 2, 3 atau 4. 

8.3.7.2 Marka aiming point dimulai dari posisi yang tidak boleh lebih dekat ke 

threshold ketimbang jarak yang disebutkan pada Tabel 8.3-1, kecuali 

pada suatu runway yang diperlengkapi dengan sistem indikator 

kemiringan visual approach (visual approach slope indicator system) 

maka titik awal dari marka adalah sama dengan titik awal dari 

kemiringan visual approach. 

Catatan: untuk tujuan penempatan marka, titik awal kemiringan visual 

approach (visual approach slope) dapat dipertimbangkan untuk 

disearahkan dengan lampu bentang sayap (wing bar light) dari 

instalasi TVASIS atau PAPI. 

8.3.7.3 Marka aiming point terdiri dari dua strip yang dicat warna putih. 

Dimensi dan jarak lateral sesuai dengan apa yang dijelaskan pada 

Tabel 8.3-1.  Jika marka (marking) touchdown zone disediakan, jarak 

lateral antara aiming point dan marka (marking) touchdown zone 

adalah sama. 

 Jarak landing tersedia  

Lokasi dan  
Dimensi 

Kurang 
dari 
800 meter 

800 m hingga 
tapi tidak 
termasuk 1200 
m 

1200 m hingga 
tapi tidak 
termasuk 2400 m 

2400 m 
atau 
lebih 

Jarak dari 

threshold ke 

awal marka  

 

150 m 

 

250 m 

 

300 m 

 

400 m 

Panjang strip a 30 – 45 m   30 – 45 m 45 – 60 m 45 – 60 m 

Lebar strip 4 m 6 m             6 – 10 m   6 – 10 m b b 

Jarak lateral 

antara sisi dalam 

strip 

 

         6m 

 

              9m C 

 

18 – 22.5 m C 

 

 18 – 22.5 m 
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a    Dimensi yang lebih besar pada rentang yang telah ditetapkan di atas akan digunakan jika 

diperlukan untuk meningkatkan kejelasan pandang. 
b    Jarak lateral dapat divariasi walau tetap dalam batasan, untuk meminimalkan kontaminasi 

akibat penumpukan karet.  
c    Angka ini diperoleh dengan mengacu pada jarak sumbu utama terluar (outer main gear span). 

 
Tabel 8.3-1:    Lokasi dan dimensi marka aiming point marking 

  
8.3.8 Marka Runway Touchdown Zone  
8.3.8.1 Marka runway touchdown zone disediakan di ujung approach pada 

seluruh runway dengan permukaan sealed, beton atau aspal dengan 

lebar 30 m atau lebih.   

8.3.8.2 Marka runway touchdown zone terdiri dari pasangan marka persegi 

empat warna putih ditampilkan secara sama di dekat garis tengah 

runway (runway centreline) dengan jumlah pasangan yang dibutuhkan 

berkaitan langsung dengan jarak landing tersedia atau, jika dapat 

diterapkan, jarak antara threshold, seperti yang dijelaskan pada Tabel 

8.3-2.  

 

Jarak landing tersedia atau 

Jarak antara threshold 

 

Pasangan marka 

Kurang dari 900 m 1 

900 m hingga tapi tidak 

termasuk 1200m 

2 

1.200 m hingga tapi tidak 

termasuk 1500 m 

3 

1.500 m hingga tapi tidak 

termasuk 2400 m 

4 

2.400m atau lebih  6 

    
   Tabel 8.3-2  Jarak marka touchdown zone  
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8.3.8.3 Marka touchdown zone dibuat sesuai dengan pola yang ditunjukkan 

pada gambar n.nn.  Penginstalasian marka dengan mengacu pada 

pola B tidak boleh dilakukan sebelum disetujui oleh DGAC. 

8.3.8.4 Untuk marka dengan pola A, masing-masing marka dengan bentuk 

persegi panjang tidak boleh kurang dari 22,5 m panjangnya dan 3 m 

lebarnya. Jarak lateral antara sisi dalam persegi panjang harus sama 

dengan jarak pada marka aiming point marking, jika disediakan.  Jika 

marka aiming point tidak disediakan, jarak lateral antara sisi dalam 

persegi panjang akan mengacu pada jarak lateral yang ditetapkan 

untuk marka aiming point pada Tabel 8.3-1 

8.3.8.5 Pasangan-pasangan marka (marking) tersebut ditempatkan dengan 

jarak longitudinal 150 m dimulai dari threshold, kecuali pasangan 

marka (marking) yang bersimpangan atau jatuh dalam jarak 50 m dari 

marka aiming point, akan ditiadakan. 
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Gambar 8.3-7: Jarak tetap runway (runway fixed distance) dan marka touch down zone  
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8.3.9 Marka Runway Threshold  
8.3.9.1  Threshold permanen, atau ditutup secara permanen, harus ditunjukkan 

dengan menggunakan garis melintang putih dengan lebar 1,8 m yang 

merentang di sepanjang lebar runway pada lokasi threshold, dan tanda 

berupa ‘tuts piano’ warna putih yang merupakan susunan garis putih 

disusun sejajar dengan panjang masing-masing 30 m dengan lebar 

tertentu sepeti pada Gambar 8.3-8. 

8.3.9.2  Jika dapat dilakukan, marka ini juga harus digunakan untuk 

mengindikasikan threshold permanen atau yang secara permanen 

ditutup (displaced) di atas permukaan kerikil atau alami runway.  

8.3.9.3  Jika marka threshold yang normal dianggap tidak praktis, rambu 

runway (runway marker) dapat digunakan untuk mempertegas ujung 

dari unsealed runway. 

8.3.9.4  Informasi lokasi threshold disediakan pada Bab6 manual ini. 
 

 

 

Gambar 8.3-8: Marka Runway threshold  
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Lebar Runway  
(meter) 

Jumlah Strip Lebar Strip  
dan Jarak 
(a) (meter) 

      15,18             4 1,5 

      23             6 1,5 

      30             8 1,5 

      45           12 1,7 

      60           16 1,7 

 

8.3.10  Marka Unjung Runway (Runway End Marking) 
 

8.3.10.1 Marka ujung runway (runway end marking)  harus disediakan di 

seluruh runway dengan permukaan sealed, beton atau aspal dan 

diperlakukan sebagai salah satu komponen marka threshold.  

Markanya adalah garis putih tersusun menyamping dengan lebar 1,8 

m, memanjang di seluruh lebar runway. Marka tersebut diperlukan 

untuk threshold yang dibangun di ujung runway dan bagi threshold 

yang ditutup secara permanen. 

8.3.10.2 Jika threshold hanya ditutup untuk periode tidak lebih dari 30 hari, 

namun tidak permanen, lebar strip marka ujung runway dapat 

dikurangi menjadi 1,2 meter.   
  

 

8.3.11 Marka Threshold Ditutup Sementara (Temporarily Displaced)  
8.3.11.1  Pada saat suatu threshold permanen harus ditutup untuk sementara, 

harus disediakan sistem baru petunjuk visual, yang antara lain dapat 

berupa penyediaan marka baru, mengaburkan dan mengubah marka 

yang ada saat ini, dan menggunakan Runway Threshold Identification 

Lights (RTILs) yang telah disetujui oleh DGAC. 

8.3.11.2  Jika suatu threshold ditutup sementara waktu dan berjarak kurang dari 

300 m dari ujung runway, tidak dibutuhkan survei tambahan berkenaan 
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dengan hambatan (obstacle). Namun demikian, jika jaraknya ternyata 

melebihi, operator aerodrome harus memberitahukan masalah 

tersebut kepada DGAC.  

8.3.11.3  Jika suatu threshold  permanen pada runway yang melayani operasi 

transportasi udara internasional ditutup, maka lokasi threshold yang 

baru harus diindikasikan oleh sistem pemberian marka temporer yang 

akan dijelaskan di bawah, dan dilanjutkan dengan pemasangan RTIL. 

8.3.11.4  Jika dapat dilakukan, RTIL juga harus digunakan untuk threshold yang 

ditutup pada runway yang tidak melayani pesawat terbang untuk 

transportasi udara internasional. Jika digunakan, kecuali diarahkan 

oleh DGAC, persyaratan untuk menggunakan rambu Vee bar dapat 

diabaikan.  

8.3.11.5  Jika suatu threshold permanen akan ditutup untuk jangka waktu lebih 

dari 30 hari, threshold sementara harus berupa garis putih dengan 

lebar 1,2 m, melintang di seluruh lebar runway pada garis threshold, 

berdekatan dengan garis berbentuk kepala panah dengan panjang 10 

m dan dengan lebar garis 1 m. Marka garis tengah  yang ada saat ini 

dan terletak di antara kedua threshold harus dirubah menjadi bentuk 

anak panah seperti ditunjukkan oleh gambar di bawah, Marka 

threshold permanen dan nomor runway (runway designation number) 

yang berhubungan dengannya harus dibuat kabur, dan nomor runway 

(runway designation number) sementara ditempatkan pada jarak 12 m 

di atas threshold yang baru. Jumlah marka anak panah yang 

digunakan disesuaikan dengan lebar dari runway. 

Catatan:  jika runway fixed distance dan marka zona touch down 

(touch down zone markings) dapat menyebabkan kerancuan 

terhadap lokasi threshold yang baru, maka marka tersebut juga 

dapat dibuat kabur.  
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Gambar 8.3-9: Marka threshold ditutup 

sementara (temporarily displaced threshold 

markings) (lebih dari 30 hari) 

 

8.3.11.6 Jika threshold permanen akan ditutup untuk jangka waktu lebih dari 5 

hari, tapi tidak lebih dari 30 hari, atau lebih dari 450 m, lokasi yang 

baru harus diindikasikan dengan marka balok dicat putih dan 

diposisikan pada setiap sisi runway, bersama marka panah berwarna, 

seperti pada gambar. Marka threshold yang ada pada saat ini harus 

disamarkan.  Untuk runways dengan lebar lebih dari 18 m,atau yang 

mengakomodasi pesawat terbang tranpsortasi udara, marka 2 balok 

dan 2 anak panah harus disediakan di setiap sisi runway.  Pada kasus 

lain, satu balok dan anak panah di setiap sisi runway masih dapat 

diterima. 
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Gambar 8.3-10: Marka threshold ditutup 
sementara (temporarily displaced threshold 

markings) [kurang dari 30 hari] 

 

8.3.11.7  Pada saat suatu threshold ditutup sementara untuk jangka waktu 

kurang dari 5 hari, dan panjang yang ditutup kurang dari 450 m, lokasi 

threshold yang baru harus diindikasikan dengan rambu balok dan vee 

marker yang sama, sedangkan marka threshold permanent tetap 

masih bisa dipertahankankan.  

8.3.11.8  Jika threshold pada air traffic controlled aerodrome akan ditutup 

sementara untuk jangka waktu 5 hari atau kurang, dan panjang yang 

ditutup lebih dari 450 m, lokasi threshold yang baru diindikasikan 

dengan marka di atas sedangkan marka threshold permanent tetap 

masih bisa dipertahankankan. 

8.3.11.9   Pemberian marka pada threshold umumnya dan threshold yang 

ditutup digambarkan dalam enam gambar berikut.  
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 Gambar 8.3-11: Marka untuk runway dengan threshold di ujung runway 
(runway end) 

 

 
 

 Gambar 8.3-12: Marka untuk runway dengan threshold yang ditutup permanen 
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 Gambar 8.3-13: Marka untuk threshold ditutup sementara karena adanya 

gangguan pada approach surface, untuk jangka waktu lebih dari 30 hari. 

 

 
  

 Gambar 8.3-14: Marka untuk threshold yang ditutup secara temporer karena 

ada pekerjaan pada runway dengan periode lebih dari 30 hari 
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 Gambar 8.3-15: Marka untuk threshold yang ditutup secara temporer karena 

adanya hambatan (obstacle) pada approach surface untuk jangka waktu 5 hari 

atau kurang dan penutupan untuk jarak kurang dari 450 m 
 

 
 

 Gambar 8.3-16: Marka untuk threshold yang ditutup secara temporer karena 
adanya pekerjaan yang sedang berlangsung di runway untuk jangka waktu 5 

hari atau kurang dan penutupan kurang dari 450 m 
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Bagian 8.4: Marka Taxiway  
 
8.4.1 Pendahuluan  
8.4.1.1  Marka taxiway harus disediakan untuk taxiway dengan permukaan 

aspal, sealed atau beton, seperti dijabarkan di bawah.  Marka taxiway 

dan taxi-guidance lainnya harus dicat kuning. 

 
8.4.2 Marka Taxi Guideline  
8.4.2.1  Marka taxi guideline harus disediakan pada permukaan taxiway aspal, 

sealed atau beton, dalam bentuk garis lurus tidak terputus bewarna 

kuning dengan lebar 0,15 m.  Pada bagian yang lurus, taxi guideline 

harus ditempatkan di tengah taxiway.  Pada bagian taxiway yang 

melengkung (curved), taxi guideline harus ditempatkan paralel 

terhadap sisi luar perkerasan dan pada jarak separuh dari lebar 

taxiway terhadap titik tersebut; misal. dampak pelebaran fillet di sisi 

dalam kurva diabaikan. Jika marka taxi guideline disela oleh marka 

yang lain seperti marka taxi-holding position, harus disediakan jeda 

selebar 0.9 m di antara marka taxi guideline dengan marka lainnya.  

8.4.2.2   Bentuk marka yang sama seperti marka taxi guideline harus digunakan 

pada apron seperti dirinci pada bagian berikut, dengan judul ‘Marka 

Apron’. 

8.4.2.3  Taxi guidelines pada runways tidak harus bergabung dengan garis 

tengah runway (runway centreline), tapi merentang paralel dengan 

garis tengah runway pada suatu jarak (D),  tidak kurang dari 60 m 

setelah titik persinggungan di mana nomor kode runway adalah 3 dan 

4 atau 30 m untuk nomor kode runway 1 atau 2.  Marka taxi guideline 

marking harus berada di luar marka garis tengah runway (runway 

centreline) pada sisi taxiway, dan berada 0,9 m dari garis tengah 

runway (runway centreline). 
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Catatan: Marka dengan pemisahan yang tidak memenuhi persyaratan 

tidak harus segera diperbaiki hingga dilakukan pemarkaan 

ulang pada perkerasan.  

 

 
 

Gambar 8.4-1: Marka taxi guideline bertemu dengan marka garis tengah 
runway  

 

8.4.3 Marka Runway Holding Position  
8.4.3.1  Marka runway holding position harus disediakan pada taxiway dengan 

permukaan aspal, sealed atau beton dimanapun ada pertemuan 

dengan suatu runway.  Standar penempatan runway holding position 

dijelaskan pada Bab 6. 

8.4.3.2  Runway holding positions harus diberi marka dengan menggunakan 

marka holding position Pattern A atau Pattern B, diperlihatkan pada 

Gambar 8.4-2, sesuai dengan kebutuhan. 

8.4.3.3  Marka Pattern A harus digunakan pada persimpangan antara taxiway 

dengan non-instrument, non-precision atau precision approach 

Category I runway, dan precision approach Category II or III runway 

dimana hanya satu runway holding position yang diberi marka.  Pattern 

A juga harus digunakan untuk menjadi marka dari suatu persimpangan 

runway/runway, dimana salah satu dari runway digunakan sebagai 

bagian dari jalur standar taxi. 

8.4.3.4 Marka Pattern B harus digunakan dimana dua atau tiga runway 

holding positions disediakan pada persimpangan antara taxiway 

dengan precision approach runway.  Marka yang paling dekat dengan 
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runway harus marka Pattern A; marka yang letaknya lebih jauh dari 

runway harus marka Pattern B. 

 

  
 

Gambar 8.4-2: Marka runway-holding position Pattern A and Pattern B 

 

8.4.3.5  Jika diperlukan untuk meningkatkan daya lihat dari marka runway-

holding position Pattern A dan Pattern B, DGAC dapat mengharuskan 

agar marka runway-holding position dibesarkan ukurannya seperti 

dijelaskan pada Gambar 8.4-3. 
 

 
 

Gambar 8.4-3: Marka runway-holding position Pattern A dan Pattern B 

— peningkatan daya lihat 
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8.4.4 Marka Intermediate Holding Position  
8.4.4.1  Marka intermediate holding position harus disediakan pada 

persimpangan taxiway dengan permukaan aspal, sealed atau beton 

atau di sebarang lokasi taxiway dimana air traffic control mensyaratkan 

agar pesawat terbang harus berhenti. Marka intermediate holding 

position harus ditempatkan sesuai dengan standar yang ditetapkan di 

Bab 6. 

8.4.4.2  Marka intermediate holding position terdiri dari garis putus tunggal 

berwarna kuning, dengan lebar 0,15 m, memanjang di sepanjang lebar 

taxiway dengan sudut tegak lurus terhadap taxi guideline.  Panjang 

garis dan jeda masing-masing adalah 1 m, seperti dapat dilihat pada 

gambar di bawah: 
 

 
 

Gambar 8.4-4: Marka intermediate holding position  

 
8.4.5 Marka Tepi Taxiway (Taxiway Edge)  
8.4.5.1  Marka taxiway edge harus disediakan pada taxiway yang mendapat 

perkerasan (paved) dimana tepian perkerasan kekuatan penuh tidak 

akan terlihat dengan jelas jika tanpa marka tersebut. Marka harus 

terdiri dari dua garis kuning dengan lebar 0,15 m, dengan jarak 0,15 m 

satu sama lain dan ditempatkan di tepi taxiway (taxiway edge), seperti 

terlihat pada gambar berikut. 
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Gambar 8.4-5: Marka tepi taxiway (taxiway edge)  

 
Catatan:  Walaupun tidak merupakan keharusan, penambahan garis 

transverse atau herringbone pada permukaan sub strength 

dirasakan membantu untuk menghindari kemungkinan 

terjadinya kerancuan di sisi marka tepi yang mana perkerasan 

sub strength ditempatkan.  Penambahan marka ini adalah 

bentuk upaya pemenuhan standar yang dapat diterima.  

 
8.4.6 Marka Holding Bay  
8.4.6.1  Marka Holding bay harus disediakan pada seluruh holding bay dengan 

permukaan aspal, sealed atau beton.  Marka holding bay harus 

berisikan marka taxi guideline dan marka intermediate holding position 

seperti terlihat pada Gambar 8.4-6.  Marka harus ditempatkan 

sehingga pesawat terbang yang menggunakan holding bay dapat 

terlihat dengan jelas oleh pesawat terbang pada taxiway yang terkait 

paling tidak pada jarak seperti yang dijelaskan pada Bab 6.  Marka 

holding position harus dicat sesuai dengan marka intermediate holding 

position, kecuali dia juga adalah runway holding position, yang mana 

marka runway holding position Pattern A yang digunakan. 
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Gambar 8.4-6: Marka Holding bay  

 
8.4.7 Marka Taxiway Pavement Strength Limit  
8.4.7.1  Marka ini digunakan di pintu masuk taxiway dengan perkuatan yang 

rendah (low strength pavement) dimana operator aerodrome 

memutuskan untuk menerbitkan pembatasan beban, misalnya, ‘Max 

5,700 kg’. 

8.4.7.2 Jika marka taxiway pavement strength limit disediakan, seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 8.4-7, huruf dan angka harus dicat kuning, 

tinggi harus 2 m, lebar 0,75 m, dengan lebar garis 0,15 m dan pada 

jarak 0.5 m.  Marka tersebut harus mudah dibaca dari pesawat terbang 

yang berada di perkerasan penuh (full strength pavement). 

 

 

 
Gambar 8.4-7: Marka taxiway pavement-strength limit  
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8.4.7.3  Marka tepi dari taxiway utama atau apron terkait, atau marka side 

stripe dari runway, harus disela di sepanjang lebar jalan masuk 

taxiway perkuatan rendah (low strength taxiway entrance). 
 

 
Bagian 8.5: Marka Apron  
 
8.5.1 Pendahuluan 
8.5.1.1  Apron yang mengakomodasi pesawat terbang dengan 5,700 kg 

Maximum All Up Mass (MAUM) 5,700 kg  dan lebih, harus diberi taxi 

guidelines dan marka posisi parkir pesawat terbang primer (primary 

aircraft parking position marking).  Jika apron pada saat yang 

bersamaan dihuni oleh pesawat terbang tersebut dan pesawat terbang 

yang lebih ringan, operator aerodrome juga harus menyediakan marka 

posisi parkir pesawat terbang sekunder (secondary aircraft parking 

position marking) pada apron untuk melayani pesawat terbang yang 

lebih ringan.  

8.5.1.2  Jika apron hanya mengakomodasi pesawat terbang dengan MAUM 

kurang dari 5.700 kg, tidak ada keharusan atas adanya taxi guidelines 

ataupun marka aircraft parking positions.  Dalam kasus ini, operator 

aerodrome dapat memutuskan apakah akan menyediakan marka atau 

membebaskan pelaksanaan parkir yang dilakukan secara acak. 

8.5.1.3  Disain marka apron harus memastikan bahwa semua standar jarak 

bebas (clearance standards) yang berkaitan telah dipenuhi, sehingga 

manuver yang aman dan pemosisian pesawat terbang yang presisi 

dapat terpenuhi. Perlu hati-hati agar tidak terjadi marka yang tumpang 

tindih.  
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8.5.2 Marka Apron Taxi Guideline  
8.5.2.1  Marka apron taxi guideline harus memiliki format yang sama dengan 

yang digunakan pada taxiway. Disain taxi guidelines pada apron 

tergantung pada apakah pesawat terbang diarahkan oleh marshaller 

atau pilot. 

8.5.2.2  Jika pesawat terbang diarahkan oleh seorang marshaller, harus 

diberlakukan ‘nose wheel position principle’; yaitu, taxi guideline 

didisain sedemikian rupa sehingga pada saat roda depan pesawat 

terbang mengikuti taxi guideline, semua jarak bebas yang 

dipersyaratkan telah terpenuhi. 

8.5.2.3  Jika pesawat terbang diarahkan oleh seorang pilot, harus diberlakukan 

‘cockpit position principle’; yaitu taxi guideline didisain sedemikian rupa 

sehingga pada saat suatu titik di garis tengah (centreline) berada di 

pertengahan pesawat terbang di antara tempat duduk pilot dan co-pilot 

(atau pada kasus pesawat terbang satu pilot, di tengah-tengah tempat 

duduk pilot) mengikuti taxi guideline, semua jarak bebas (clearances) 

yang disyaratkan telah terpenuhi. 

8.5.2.4 Jika ada perubahan pada  aircraft position control antara pilot dengan 

marshaler, taxi guideline harus dirubah dari satu prinsip ke prinsip 

yang lain.  Pada aerobridges, taxi guideline harus didisain dengan 

menggunakan cockpit position principle. 

8.5.2.5 Pada saat suatu aircraft designator disyaratkan untuk mencakup 

beberapa jenis pesawat terbang dan tidak tersedia ruang yang cukup 

untuk penempatan marka, versi singkatan dari designator dapat 

digunakan.  Sebagai contoh, singkatan designator untuk sebuah 

pesawat terbang jenis A330-200 adalah A332, Bae 146-200 adalah 

B462, dan B737-800 adalah B738.   ICAO Document 8643  

memberikan daftar menyeluruh aircraft designators. 
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8.5.3 Marka Apron Edge  
8.5.3.1  Harus disediakan pada saat batasan perkerasan penuh (high strength 

pavement) tidak dapat dibedakan dari daerah sekelilingnya, dan 

aircraft parking tidak dibatasi hanya untuk fixed parking positions.  

Pada saat marka dibutuhkan, tepi apron (apron edge) harus 

diidentifikasi dengan 2 garis kuning dengan lebar 0,15 m, dengan jarak 

0,15 m satu sama lain. 

8.5.3.2  Tepian aparon dengan permukaan kerikil, rumput atau permukaan 

alami lainnya harus diidentifikasi dengan kerucut (cone) yang 

ditempatkan pada jarak maksimum 60 m dan dicat kuning, kecuali 

untuk yang didedikasikan bagi helikopter yang harus dicat warna biru 

muda.  
 

 
8.5.4 Parking Clearance Line 
8.5.4.1  Parking clearance lines disediakan di aircraft parking position untuk 

menunjukkan daerah yang harus tetap bebas dari manusia, kendaraan 

dan peralatan pada saat suatu pesawat terbang melakukan taxiing 

(atau sedang ditarik) ke posisi atau sesudah menghidupkan mesin 

dalam persiapan untuk keberangkatan. 

8.5.4.2  Parking clearance lines juga dapat disediakan pada apron pesawat 

terbang ringan dengan pola penempatan parkir yang sebarang, jika 

memang diinginkan untuk membatasi tempat parkir pada daerah 

tertentu saja.  

8.5.4.3 Parking clearance line harus terdiri dari suatu garis warna merah tak 

terputus dengan lebar 0,10 m atau 0,2 m jika diinginkan. Jika 

disyaratkan, suatu garis tak terputus warna kuning atau putih dengan 

lebar 0.10 m di sebarang sisi dapat memperkuat parking clearance 

line.  Kata ‘PARKING CLEARANCE’ harus dicat dengan warna kuning 

pada sisi dimana pesawat terbang ringan diparkir, dan dapat dibaca 

dari arah sisi tersebut.  Kata ini harus diulang pada interval tidak 
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melebihi 50 m, menggunakan huruf dengan tinggi 0.3 m, ditempatkan 

0,15 m dari garis, seperti diperlihatkan di bawah. 

 

 
 
Gambar 8.5-1: Parking clearance line 

 
8.5.5 Aircraft Type Limit Line 
8.5.5.1  Jika ada bagian dari perkerasan yang berdampingan namun tidak 

dapat mengakomodasi  jenis pesawat terbang yang sejenis, informasi 

tentang kondisi ini harus disediakan, dengan memberi marka pada 

bidang perkerasan yang dilarang. Markanya harus berupa garis 

berwarna kuning pucat, berisikan strip dengan panjang 3 m dan lebar 

0,3 m, dipisahkan dengan jarak 1 m. Designator harus berada 0,15 m 

di atas garis, dimana tinggi huruf dan angkanya  0.5 m. Marka diulang 

dengan interval tidak melebihi 50 m. 
 

NO  
 

Gambar 8.5-2: Aircraft type limit line 
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8.5.6 Parking Weight Limit Line 
8.5.6.1  Jika ada bagian dari perkerasan yang berdampingan namun tidak 

dapat mengakomodasi berat pesawat terbang yang sama, hal ini harus 

diperlihatkan dengan lebih jelas dengan memberikan marka 

pembatasan bobot pesawat terbang (aircraft weight limitation) pada 

perkerasan yang lebih lemah. Marka harus berupa garis kuning pucat, 

tersusun dari strip sepanjang 3 m dan lebar 0,3 m, dipisahkan dengan 

jarak 1 m. Designator ditempatkan 0,15 m di atas garis, menggunakan 

huruf dan angka setinggi 0,5 m.  Marka diulang-ulang dengan interval 

tidak lebih dari 50 m.  

 

 
 
Gambar 8.5-3: Parking weight limit line 

 
8.5.7 Leased Area Line 
8.5.7.1  Jika operator aerodrome ingin mengidentifikasi leased areas pada 

apron yang terbuat dari sealed, beton atau aspal, markanya harus 

berupa garis solid 0.15 m, dicat hijau jeruk. 
 

8.5.8 Equipment Clearance Line 
8.5.8.1 Equipment clearance lines harus digunakan pada apron yang padat 

untuk membantu agar daerah manuver pesawat terbang tetap 

terbebas dari kendaraan servis. Marka ini berupa strip merah dengan 

panjang 1 m dan lebar 0,15 m, dipisahkan sejauh 1 m.  Petunjuk 

‘EQUIPMENT CLEARANCE’ harus dicat pada sisi garis yang ditempati 
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oleh peralatan dan dapat dibaca dari arah sisi tersebut. Petunjuk 

tersebut harus diulang-ulang di sepanjang garis dengan interval tidak 

lebih dari 30 m. Tinggi huruf harus 0,3 m, dengan jarak 0,15 m dari 

garis, dicat warna merah.  
 

 
 

Gambar 8.5-4: Equipment clearance line 

 
8.5.9 Marka Equipment Storage  
8.5.9.1  Equipment storage markings berupa garis tidak terputus berwarna 

merah dengan lebar 0,1 m.   

8.5.9.2  Kata ‘EQUIPMENT STORAGE’ harus dicat warna merah pada sisi 

dimana peralatan ditempatkan, dan dapat dibaca dari arah sisi 

tersebut. Tinggi huruf harus 0,3 m dan berjarak  0,15 m dari garis, 

seperti yang ditunjukkan di bawah. Marka ini harus diulang-ulang 

dengan interval tidak melebihi 50 m di sepanjang garis batas. 
 

 
 

Gambar 8.5-5: Equipment storage dan apron road marking 
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8.5.10 Marka Apron Service Road  
8.5.10.1  Jalan di daerah apron harus diberi marka untuk menjaga agar lalu 

lintas tidak mengganggu pesawat terbang dan taxiway, dan untuk 

meminimalkan risiko tabrakan antarkendaraan.  

8.5.10.2  Setiap lajur pada apron service road harus memiliki lebar minimum 

sedemikian rupa sehingga mampu mengakomodasi kendaraan 

terlebar yang digunakan pada lokasi, misal. kendaraan gawat darurat 

atau ground support equipment. 

8.5.10.3 Marka apron service road berupa garis lurus berwarna putih dengan 

lebar 0,1 m. 

 
 

 
 

Gambar 8.5-6: Apron service road 

 

8.5.10.4  Jika service road ditempatkan berdekatan dengan taxiing aircraft, 

marka sisi (side marking) harus ditunjukkan dengan garis double 

berwarna putih. Marka ini menyatakan JANGAN DILANGGAR (DO 

NOT CROSS). Setiap garis putih tak terputus lebarnya harus 0,1 m.  
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Pemisahan di antara dua garis putih tak terputus tidak boleh kurang 

dari 0,05 m. 
 

 
 

Gambar 8.5-7: Apron service road di sepanjang vehicle limit line 

 

8.5.10.5  Jika service road bersilangan dengan taxiway atau apron taxilane, 

marka service road dapat disajikan dalam pola resleting (zipper 

pattern). Setiap segmen dari resleting (zipper) tidak lebih dari 50 cm 

panjangnya. Jenis marka tepi ini membuat jalanan lebih terlihat 

dengan jelas bagi pilot pesawat terbang yang beroperasi di taxiway 

atau taxilane. 

 
8.5.11 Marka Aircraft Parking Position  
8.5.11.1  Operator aerodrome harus memberi marka pada semua aircraft 

parking positions yang akan digunakan oleh pesawat terbang dengan  

MAUM 5,700 kg dan lebih, pada permukaan terbuat dari beton, sealed 

atau aspal.  

8.5.11.2  Aircraft parking positions diklasifikasikan menjadi posisi primer atau 

sekunder.  Posisi primer didisain untuk kebutuhan apron normal, 

sedangkan posisi sekunder bisa memberikan alternatif posisi untuk 
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digunakan pada saat kondisi tidak normal, atau untuk menampung 

pesawat yang lebih kecil dalam jumlah yang lebih besar untuk diparkir.  

8.5.11.3  Marka aircraft parking position terdiri dari lead-in lines, marka posisi 

parkir primer, marka posisi parkir sekunder, lead-out lines dan 

designation markings. 
 

8.5.12 Lead-in Line 
8.5.12.1  Lead-in lines harus disediakan untuk setiap aircraft parking position 

pada semua apron yang terbuat dari sealed, beton dan aspal dengan 

marka aircraft parking position. 

8.5.12.2  Lead-in lines untuk marka posisi parkir primer harus berupa garis tak 

terputus dengan lebar 0.15 m dan dicat kuning; garis ini memiliki 

karakteristik yang sama dengan taxi guideline. 

 

8.5.12.3  Pada posisi parkir sekunder, marka lead-in line berupa suatu 

rangkaian lingkaran kuning solid dengan diameter 0.15 m, ditempatkan 

pada internval 1 m.  Jika terjadi perubahan arah yang mendadak, 

garisnya harus solid dengan jarak 2 m sebelum dan sesudah belokan. 

 
8.5.13 Taxi Lead-in Line Designation 
8.5.13.1  Designation harus disediakan jika suatu apron memiliki lebih dari satu 

aircraft parking position yang diberi marka.  Marka taxi lead-in line 

designation harus ditempatkan di awal dari setiap pembesaran taxi 

guideline atau lead-in line; diselaraskan sehingga dapat dilihat oleh 

pilot  dari pesawat terbang yang sedang approaching taxiing.  Ada tiga 

jenis taxi lead-in line designations:  

(a)  parking position number designation; 

(b)  aircraft type limit designation; dan 

(c)  aircraft weight limit designation. 
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8.5.13.2  Parking position number designation menunjukkan aircraft parking 

position yang akan diarahkan oleh garis tersebut.  Jika lead-in line 

mengarah ke beberapa posisi, garis pengarah harus berisikan nomor 

pertama dan terakhir dari posisi yang dituju.  Misalnya, suatu nomor 

mengarahkan ke enam posisi dengan nomor 1 – 6, maka yang 

ditunjukkan adalah 1–6.  Nomor pengarah (designations) berupa 

karakter dengan tinggi 2 m, dicat kuning, seperti dapat dilihat pada 

Gambar 8.5-8. 
 

 
 

Gambar 8.5-8: Nomor pengarah posisi parkir 

 

8.5.13.3  Aircraft type limit designations mengindikasikan posisi parkir mana 

yang mampu mengakomodasi tipe pesawat terbang tertentu. Nomor 

pengarah (designation) harus berupa karakter berwarna kuning 

setinggi 2 m, dengan jarak 0,3 m dari lead-in line, seperti diperlihatkan 

pada Gambar 8.5-9.  Aircraft type limit designations yang tepat harus 

disediakan di lead-in line untuk setiap posisi dimana pembatasan 

tersebut berlaku.  Jika garis lead-in yang melebar membawa kepada 

suatu apron parking position yang hanya cocok untuk helikopter; harus 

disediakan pengarah berupa tulisan ‘H ONLY’ (‘ HANYA H’). 
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Gambar 8.5-9: Aircraft type limit designation 

 

8.5.13.4  Aircraft weight limit designations memberi informasi kepada pilot 

tentang batasan berat  untuk suatu posisi parkir.  Nomor tersebut 

menjabarkan berat maksimum yang diperbolehkan dalam bentuk 

‘9,000 kg’. Nomor pengarah dengan tinggi 2 m harus dicat dengan 

warna kuning, dipisahkan dengan jarak 0,3 m dari lead-in line, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 8.5-10. 
 

 
 

Gambar 8.5-10: Aircraft upper weight limit designation 

 
8.5.14 Pilot Turn Line 
8.5.14.1  Jika dibutuhkan, pilot turn line harus diletakkan tegak lurus terhadap 

lead-in line, ditempatkan pada sisi kiri jika dilihat dari posisi pilot, dan 

panjangnya harus 6 m, lebar 0,3 m dan dicat warna kuning.  Aircraft 

type designation harus dicat dengan warna kuning,  berupa huruf 
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dengan tinggi 1 m dan ditempatkan 0,15 m di bawah balok, 

menghadap arah kedatangan pesawat terbang.  Aircraft type 

designation harus ditempatkan dengan jarak ke lead-in line sebagai 

berikut: 
 

Huruf kode Pesawat 
Terbang  

(Aircraft code letter) 

Offset 

C 5 m 

D 10 m 

E 10 m 

 

      Tabel 8.5-1 

 

8.5.15 Marka Primary Aircraft Parking Position  
8.5.15.1  Marka primary aircraft parking position berupa dua garis lurus 

berwarna kuning; lebar garis pengarah (alignment line) 0,15 m, dan 

menunjukkan arah parkir dari pesawat terbang yang akan diparkir.  

Lebar garis stop harus 0.3 m, dan menunjukkan kepada pilot atau 

marshaller titik dimana pesawat terbang harus berhenti.  Posisi garis 

stop tergantung pada apakah pesawat terbang berada di bawah 

kontrol apron marshaller atau pilot. 

 
8.5.16 Marshaller Stop Line 
8.5.16.1  Stop line harus ditempatkan dimana roda hidung (nose wheel) 

pesawat terbang harus berhenti; dan pada sisi kanan dari, dengan 

posisi tegak lurus terhadap garis pengarah (alignment line), seperti 

yang dilihat oleh marshaller pada posisi menghadap pesawat terbang 

yang datang. 
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8.5.16.2  Aircraft type designation harus berupa huruf dengan tinggi 0,3 m 

berwarna kuning ditempatkan 0,15 m di bawah stop line. Hurufnya 

harus dapat dibaca oleh marshaller yang menghadap pesawat terbang 

yang sedang mendekat, seperti yang dapat dilihat di bawah.  
 

 
 
Gambar 8.5-11: Marshaller stop line 

 
8.5.17 Pilot Stop Line 
8.5.17.1  Jika diperlukan, pilot stop line harus ditempatkan sedemikian rupa 

sehingga pada saat pesawat terbang dihentikan, garis tersebut berada 

di sisi kiri pilot. Panjang pilot stop line harus 6 m dan ditempatkan pada 

jarak ke alignment line sebagai berikut: 
 

Huruf Kode Referensi  
(reference code letter) 

Offset X 

C 5 m 

D 10 m 

E 10 m 

 

Tabel 8.5-2 

 

8.5.17.2  Jika segala jenis pesawat terbang akan diakomodasi pada satu posisi 

parkir, jarak yang harus digunakan adalah jarak untuk huruf kode C 

dan markanya diperpanjang menjadi 11 m.  
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8.5.17.3  Aircraft type designation harus ditulis dengan warna kuning dengan 

tinggi 1 m dan ditempatkan pada jarak 0,15 m di bawah pilot stop line, 

seperti ditunjukkan di bawah. 
 

 
 

Gambar 8.5-12: Pilot stop line (tidak ada marshaller) 

 
8.5.18 Alignment Line 
8.5.18.1  Alignment line harus memanjang dari lokasi roda hidung (nose wheel) 

pada posisi parkir, ke arah belakang (di bawah badan pesawat 

terbang) untuk jarak sepanjang ‘X’ seperti pada Tabel 8.5-3.  Garis 

tersebut juga harus memanjang ke depan, dimulai dari suatu titik 3 m 

setelah posisi terdepan roda hidung (nose wheel) dan merentang 

untuk suatu jarak ‘Y’, seperti pada tabel. Sebuah garis sepanjang 1 m 

harus ditempatkan di tengah-tengah gap/ruang terbuka sepanjang 3 

m, seperti dapat dilihat pada Gambar 8.5-13. 
 

 
 

Gambar 8.5-13: Alignment line 
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Huruf Kode Referensi 
(Reference Code 

Letter) 

Jarak Y Jarak X 

A & B 9 m 5 m 

C, D & E 18 m 10 m 

 

Tabel 8.5-3 

 

8.5.19 Marka Secondary Aircraft Parking Position  
8.5.19.1  Marka alternative ini digunakan pada saat kondisi tidak normal, atau 

untuk memungkinkan lebih banyak lagi pesawat dengan bentuk yang 

lebih kecil untuk menggunakan apron yang sama, atau sebaliknya, 

jumlah yang lebih sedikit dari pesawat yang lebih besar yang 

menggunakan posisi primer. Marka sekunder bisa berupa keyhole 

markings atau triangle markings, dicat kuning, kecuali jika marka posisi 

sekunder bertumpang tindih dengan marka posisi primer. Pada kasus 

yang terakhir, marka harus dicat warna putih.  

 
8.5.20 Marka Keyhole  
8.5.20.1   Jika posisi sekunder didisain untuk pesawat terbang dengan lebar 

sayap 15 m atau lebih besar, dia harus diidentifikasi dengan sebuah 

keyhole marking, berupa alignment line yang diarahkan ke tempat 

yang diinginkan, dan sebuah terminating ring; serta parking position 

designator, seperti terlihat pada  Gambar 8.5-14. 

 
Catatan: Untuk pesawat terbang dengan lebar saya 15 m dan lebih: 

 (a) Posisi roda hidung (nose wheel) di tengah-tengah lingkaran. 

 (b) Gunakan cat putih jika ada kecenderungan rancu dengan 

marka posisi primer. 
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8.5.20.2  Marka harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga pusat dari cincin 

berada pada posisi akhir roda hidung pesawat terbang. Jika 

dibutuhkan, aircraft type atau weight limit designation harus 

ditempatkan di titik awal lead-in line berupa titik-titik, yang berkaitan. 
 

 
 

Gambar 8.5-14: Keyhole marking 

 
8.5.21 Marka Triangle  
8.5.21.1 Jika posisi sekunder didisain untuk pesawat terbang dengan lebar 

sayap kurang dari 15 m, posisi tersebut harus diidentifikasi dengan 

sebuah triangle marking berupa sebuah alignment line dan sebuah 

segitiga, seperti ditunjukkan pada Gambar 8.5-15. Segitiga harus 

ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik pusatnya adalah posisi 

akhir roda hidung (nose wheel) pesawat.  

 
Catatan: Untuk pesawat terbang dengan lebar sayap kurang dari 15 

m: 

 (a) Posisi roda hidung (nose wheel) adalah titik pusat segitiga. 

 (b) Gunakan cat putih jika diperlukan, untuk menghindari 

kerancuan dengan primary marking. 
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Gambar 8.5-15: Triangle marking 

 

8.5.22 Lead-out Line 
8.5.22.1  Berupa garis putus, dicat kuning; strip dengan panjang 1 m dan lebar 

0,15 m, ditempatkan dengan interval 1 m. Lead-out line dimulai dari 

alignment line paling tidak 3 m dari posisi roda hidung (nose wheel) 

seperti dapat dilihat pada  Gambar 8.5-16. 

8.5.22.2  Lead-out line harus memanjang ke suatu titik dari mana pilot dapat 

melihat taxi guideline dengan jelas. Jika indikator anak panah 

disisipkan, anak panah pertama harus paling sedikit 15 m dari 

alignment line, dengan anak panah berikutnya pada jarak interval 30 

m.  
 

 
 

Gambar 8.5-16: Lead-out line 
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8.5.23 Marka Designation  
 

8.5.23.1  Designation markings digunakan sebagai informasi tambahan pada 

seluruh apron yang dibuat dari aspal, sealed dan beton dimana ada 

lebih dari satu aircraft parking position.  Posisi parkir primer  harus 

diberi nomor secara berurutan tanpa ada yang melompat.  Posisi 

sekunder harus diidentifikasi dengan menggunakan penomoran yang 

sama dengan posisi primer yang terkait, sama-sama menggunakan 

akhiran alfabet.  

 
8.5.24 Aircraft Parking Position Designation 
8.5.24.1  Parking position designation harus ditempatkan berdekatan dengan 

parking position, baik pada permukaan tanah atau pada aerobridge, 

dan dapat dilihat oleh pilot. 

8.5.24.2  Untuk fixed wing aircraft, position designation, yang dituliskan pada 

permukaan tanah, harus ditempatkan 4 m ke depan nose wheel 

position dan 5 m ke kiri, seperti yang dilihat oleh pilot.  Parking position 

designation harus berwarna kuning, dan berisikan angka dengan tinggi 

1 m dalam sebuah lingkaran berdiameter 2 m dengan ketebalan garis 

0,15 m, seperti dapat dilihat pada Gambar 8.5-17. 

8.5.24.3  Pada posisi di aerobridge, aerobridge designation harus sama seperti 

parking position designation yang terkait.  Ukuran position designation 

tidak boleh kurang dari ukuran legenda (legend) dan muka (face) yang 

dirinci pada Tabel 8.6-1. 
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Gambar 8.5-17: Aircraft parking position designation 

 

8.5.24.4  Ilustrasi yang menggambarkan kombinasi dari semua marka aircraft 

parking position pada suatu aircraft parking position ditunjukkan pada 

Gambar 8.5-18. 
 

 

 
 

Gambar 8.5-18: Marka aircraft parking position  

 
8.5.25 Karakteristik Nomor (Designation) untuk Marka Taxi and Apron  
8.5.25.1  Semua huruf dan nomor yang digunakan untuk pembuatan marka 

pada taxi dan apron harus mengikuti jenis dan proporsi yang 

digambarkan berikut ini. Dimensi sebenarnya ditentukan secara 

proporsional terhadap keseluruhan standar tinggi untuk setiap nomor 

petunjuk tertentu. Lebar grid yang digunakan pada ilustrasi berikut 

adalah 0,20 m. 
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Gambar  8.5-19: Huruf dan angka yang digunakan dalam pembuatan marka untuk taxiway 

dan apron 
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Figure 8.5-20: Huruf dan angka yang digunakan dalam pembuatan marka untuk taxiway 

dan apron 
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Figure 8.5-21: Huruf dan angka yang digunakan dalam pembuatan marka untuk taxiway 
dan apron 
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Figure 8.5-22: Huruf dan angka yang digunakan dalam pembuatan marka untuk taxiway 
dan apron 
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Figure 8.5-23: Huruf dan angka yang digunakan dalam pembuatan marka untuk taxiway 

dan apron 

 
8.5.26 Marka Petunjuk Tug operator  
8.5.26.1  Marka petunjuk tug operator harus disediakan pada apron dimana 

pesawat terbang didorong kebelakang oleh tug. 

 
8.5.27 Aircraft Push-back Lines 
8.5.27.1  Push-back line harus berupa garis putus, dicat putih, dengan panjang 

1 m dan lebar 0,15 m, ditempatkan dengan interval jarak 1 m. Garis 

tersebut dibuat didasarkan pada jalur yang direncanakan untuk dilalui 

oleh roda hidung pesawat terbang dalam disain.  Jika garis tersebut 
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digunakan ountuk operasi tug dengan pesawat terbang yang memiliki 

referensi huruf kode C, D dan E, jarak 10 m sebelum titik pisah 

(disconnect point) tow bar harus berupa garis lurus.  

 
8.5.28 Tug Parking Position Lines 
8.5.28.1  Marka tug parking position line harus disediakan di aerobridges dan 

power-in/push-out aircraft parking position lainnya, untuk memastikan 

bahwa tidak ada mobil tug yang diparkir pada saat ada pesawat 

terbang yang datang.  Markanya berupa sebuah garis merah dengan 

lebar 0,1 m berbentuk U, dengan panjang sisi-sisinya adalah 3.5 m 

pada sisi terpanjang dan 1,0 m pada sisi terpendek terletak pada jarak 

3 m dari hidung pesawat terbang kritis (critical aircraft), seperti yang 

digambarkan di bawah. 
 

 
 

Gambar 8.5-24: Tug parking position line 

 
8.5.29 Marka Towbar Disconnect  
8.5.29.1  Towbar disconnect point yang diperlihatkan pada Gambar 8.5-25 

harus ditempatkan pada titik pisah (point of disconnection) dan berupa 

sebuah garis putih, panjang 1,5 m dan lebar 0,15 m, ditempatkan pada 

sisi kiri taxi guideline atau push-back line, seperti jika dipandang dari 

kendaraan tug, menyentuh dan tegak lurus terhadap garis guideline. 
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Gambar 8.5-25: Marka towbar disconnect  

 
8.5.30 Marka Push-back Limit  
8.5.30.1 Marka push-back limit berupa dua garis putih paralel yang tegak lurus 

dan simetris dengan push back line. Panjang marka harus 1 m dengan 

lebar 0,15 m dan berjarak 0,15 m satu sama lain, seperti terlihat di 

bawah. 

 

 
 

Figure 8.5-26: Marka push-back limit  

 
8.5.31 Push-back Alignment Bar 
8.5.31.1  Push-back alignment bar disediakan untuk membantu tug operators 

mengarahkan pesawat terbang dengan benar di akhir manuver push-

back.  Marka harus berbentuk garis terputus warna putih, berupa strip 

dengan panjang 1 m dan lebar 0,15 m, disusun dengan jarak interval 1 

m sepanjang 30 m, lurus sesuai arah yang diinginkan. Marka dimulai 3 

m setelah marka titik pisah (tow disconnect), seperti ditunjukkan di 

bawah. 
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Gambar 8.5-27: Garis push-back alignment  

 
8.5.32 Marka Passenger Path  
8.5.32.1  Jika disediakan, marka passenger path ditujukan untuk membantu 

agar pergerakan penumpang yang melakukan embarkasi atau 

disembarkasi dilakukan secara teratur. Marka passenger path harus 

dibuat sesuai dengan pola dan warna standar marka pejalan kaki yang 

dibuat oleh of DLLAJ (State Road Authority).  Lebar passenger 

pathway dibuat sesuai dengan perkiraan jumlah pejalan kaki yang 

akan menggunakannya.  

8.5.32.2  Diagram berikut menggambarkan tata letak sebuah perlintasan pejalan 

kaki pada umumnya. 
 

 
 

Gambar 8.5-28: Perlintasan pejalan kaki 
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8.5.33 Marka Apron pada Umumnya  
8.5.33.1  Gambar 8.5-29 menggambarkan sebuah apron dengan marka yang 

umum digunakan. 
 

 
 

Gambar 8.5-29: Marka pada apron  
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Bagian 8.6: Movement Area Guidance Signs (MAGS) 
8.6.1 Pendahuluan 
8.6.1.1  Tanda-tanda (sign) yang menyampaikan pesan-pesan yang harus 

ditaati oleh pilot dikenal sebagai tanda instruksi wajib (mandatory 

instruction sign). Tanda ini harus berupa huruf berwarna putih dengan 

warna merah sebagai latar belakang.  

8.6.1.2  Tanda yang menyampaikan informasi dikenal sebagai tanda informasi 

(information sign).  Tanda ini harus berupa huruf hitam dengan warna 

kuning sebagai latar belakang, atau huruf kuning dengan warna hitam 

sebagai latar belakang. 

8.6.1.3  Tanda wajib harus disediakan di aerodrome internasional, dan 

aerodrome lainnya yang memiliki kontrol lalu lintas udara (air traffic 

control) dan di aerodrome mana saja yang ditetapkan oleh DGAC 

harus memiliki karena alasan keselamatan. 

8.6.1.4  Operator aerodrome akan berkonsultasi dengan maskapai 

penerbangan dan dengan Air Traffic Control, tentang kebutuhan akan 

MAGS dan informasi. Namun demikian, MAGS dengan informasi 

harus disediakan di aerodrome dimana taxiway intersection departures 

disebutkan dalam AIP. 

 
8.6.2 Penamaan taxiways 
8.6.2.1  Konvensi berikut harus digunakan dalam penamaan tanda-tanda 

lokasi taxiway: 

(a)  satu huruf yang harus digunakan, tanpa angka, untuk 

penamaan masing-masing taxiway utama; 

(b) huruf yang sama yang harus digunakan di seluruh panjang 

taxiway, kecuali ada perputaran 90 derajat atau lebih yang 

dibuat pada saat bergabung dengan runway, maka huruf yang 

berbeda dapat digunakan pada porsi runway setelah belokan; 

(c)  untuk setiap persimpangan taxiway, huruf tunggal yang berbeda 

yang harus digunakan; 
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(d)  untuk menghindari kerancuan, huruf I, O dan X tidak boleh 

digunakan, huruf Q hanya boleh digunakan jika tidak bisa 

dihindari lagi; 

(e)  pada aerodromes dimana jumlah taxiwaynya banyak atau akan 

menjadi banyak, penunjuk alfanumerik dapat digunakan untuk 

persimpangan taxiway yang pendek. Persimpangan taxiway 

yang berturut-turut harus menggunakan huruf yang sama, dan 

dengan nomor yang berurutan. Jika nomor yang berurutan tidak 

praktis, karena alasan geometris sistem taxiway, semua 

diagram aerodrome harus mencantumkan saran-saran atas 

penamaan (designator) yang hilang/tidak digunakan; 

(f)  penggunaan huruf dan nomor harus dengan mudah dipahami. 

Jika memang dibutuhkan untuk menggunakan penamaan 

alfanumeric dua digit, harus dilakukan dengan hati-hati untuk 

memastikan bahwa nomor yang digunakan dalam penamaan 

taxiway tidak menimbulkan kerancuan dengan penomoran 

runway (runway designations). 
 

8.6.3 Dimensi, Lokasi dan Penulisan Huruf  
8.6.3.1  Tanda (sign) harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga 

memberikan jarak bebas yang cukup bagi pesawat terbang yang 

melintas.  Panjang dan lebar dari papan tanda tergantung pada lokasi 

tanda, ukuran tulisan dan panjang dari pesan yang akan disampaikan.  

8.6.3.2  Jika MAGS hanya disediakan pada satu sisi dari taxiway, tanda-tanda 

tersebut harus ditempatkan pada sisi kiri pilot, kecuali penempatan 

tersebut tidak  praktis dilakukan. Jika MAGS harus dibaca dari dua 

arah yang berbeda, tanda-tanda tersebut harus diatur sedemikian rupa 

sehingga berada pada posisi tegak lurus terhadap taxi guideline. Jika 

MAGS hanya dibaca dari satu arah saja, tanda-tanda tersebut harus 

diatur sehingga berada pada sudut 75 derajat dari taxi guideline. 
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8.6.4 Ukuran Tanda dan Jarak Lokasi, Termasuk Tanda Runway Exit  
8.6.4.1 Ukuran tanda dan jarak lokasi harus sesuai dengan Tabel 8.6-1. 

 

 
Tinggi Tanda (mm) 

 
Jarak tegak 
lurus dari tepi 
perkerasan 
taxiway ke 
pinggiran 
tanda 

 
Jarak tegak 
lurus dari tepi 
perkerasan 
runway ke 
pinggiran 
tanda 

 
Nomor 
Kode  

 
Jenis 

 
Legend

a 

 
Muka 
(min) 

 
Terpasa

ng 
(max) 

1 atau 2  
a 

I 200 400 700 5  - 11 m 3  - 10 m 

1 atau 2 M 300 600 900 5  - 11 m 3  - 10 m 

3 atau 4  
a 

I 300 600 900 11 – 21 m 8  - 15 m 

3 atau 4 M 400 800 1100 11 – 21 m 8  - 15 m 

a    Untuk tanda runway exit, gunakan ukuran yang diwajibkan. 

I   -  Jenis tanda informasi,   M  -  jenis tanda instruksi wajib. 
 

Tabel 8.6-1 
 

8.6.4.2 Lebar huruf dan panah harus: 

 

Tinggi 
Legenda  

Lebar Tulisan  

200 mm 32 mm 

300 mm 48 mm 

400 mm 64 mm 
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8.6.4.3  Bentuk dan proporsional dari huruf, angka dan simbol yang digunakan 

untuk tanda petunjuk di daerah pergerakan harus sesuai dengan 

Gambar 8.6-1 hingga Gambar 8.6-7. Lebar grid pada gambar berikut 

adalah 0,20 m. 

 
 

Gambar 8.6-1:    Bentuk dan proporsi huruf, angka  serta 

simbol yang digunakan dalam Tanda-
tanda di Movement Area Guidance  
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Gambar 8.6-2:  Bentuk dan proporsi huruf, angka  serta 

simbol yang digunakan dalam Tanda-tanda 
di Movement Area Guidance 
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Gambar 8.6-3:  Bentuk dan proporsi huruf, angka  serta simbol 

yang digunakan dalam Tanda-tanda di Movement 

Area Guidance 
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Gambar 8.6-4:  Bentuk dan proporsi huruf, angka  serta 

simbol yang digunakan dalam Tanda-tanda di 
Movement Area Guidance 
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Gambar 8.6-5:  Bentuk dan proporsi huruf, angka  serta 

simbol yang digunakan dalam Tanda-tanda di 

Movement Area Guidance 
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Gambar 8.6-6:  Bentuk dan proporsi huruf, angka  serta 
simbol yang digunakan dalam Tanda-tanda di 

Movement Area Guidance 

 

 
 

Gambar 8.6-7:  Bentuk dan proporsi huruf, angka  serta 

simbol yang digunakan dalam Tanda-tanda di 

Movement Area Guidance 

 

8.6.4.4  Lebar muka (face) suatu tanda pada kedua sisi legenda minimal 

sebesar separuh dari tinggi legenda. Pada tanda yang hanya berupa 

satu huruf, lebar ini harus dinaikkan menjadi sama dengan tinggi 

legenda. Pada semua kasus, lebar muka dari suatu tanda instruksi 
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wajib yang ditempatkan pada satu sisi taxiway saja, tidak boleh kurang 

dari: 

(a)  1,94 m dimana nomor kodenya adalah 3 atau 4; dan 

(b)  1,46 m dimana nomor kodenya adalah 1 atau 2. 
 

8.6.5 Struktur 
8.6.5.1 MAGS harus ringan dan rapuh (frangibly). Harus dikonstruksi sehingga 

dapat menahan angin dengan kecepatan hingga 60 m/dtk tanpa ada 

kerusakan tetap.  Struktur harus sedemikian rupa sehingga runtuh, 

mengacu pada persyaratan kerapuhan (frangibly), di bawah beban 

statis tidak melebihi 8 kPa yang didistribusikan ke seluruh permukaan 

tanda.  

 

8.6.6 Iluminasi 
8.6.6.1  Semua MAGS, kecuali yang memiliki iluminasi internal sendiri, harus 

dibuat dari material retro-reflective kelas satu. Iluminasi harus 

disediakan bagi semua tanda instruksi wajib (mandatory instruction) 

dan tanda informasi yang akan digunakan oleh pesawat terbang kode 

4.  Iluminasi tidak merupakan kewajiban bagi tanda informasi yang 

ditujukan untuk melayani pesawat terbang Kode 1, 2 atau 3; namun 

demikian, jika lokasi tanda sedemikian rupa sehingga membuat sifat 

retro-reflective tidak efektif, iluminasi harus disediakan.  Baik iluminasi 

eksternal ataupun internal dapat diterima, walau tetap harus berhati-

hati agar tidak menyebabkan silau.  

8.6.6.2  Rata-rata lumen tanda harus sebagai berikut: 

(a) Jika operasi dilakukan dalam rentang pandang runway (runway 

visual range) kurang dari 800 m, rata-rata lumen tanda harus 

paling sedikit: 
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(b)  jika operasi dilakukan pada malam hari, dan rentang pandang 

runway (runway visual range) adalah 800 m atau lebih besar, 

rata-rata lumen tanda harus paling sedikit: 

 

  
 

8.6.6.3  Rasio lumen antara elemen merah dan putih dari suatu tanda wajib 

tidak boleh kurang dari 1:5 dan tidak lebih dari 1:10. 

8.6.6.4  Lumen rata-rata dari tanda harus dihitung sesuai dengan ICAO Annex 

14, Volume 1, Appendix 4, Gambar 4.1.  Prosedur ini ditetapkan pada 

Bagian 8.7. 

8.6.6.5  Untuk mencapai keseragaman sinyal, nilai lumen tidak boleh melebihi 

rasio 1,5:1 antara grid points yang berdekatan.  Pada saat jarak grid 

adalah 7,5 cm, rasio antara nilai lumen dari grid point yang berdekatan 

tidak boleh melebihi rasio 1,25:1.  Rasio antara nilai lumen maksimal 

dan minimal di seluruh permukaan tanda tidak boleh melebihi 5:1. 

8.6.6.6  Tanda harus memiliki warna merah, putih, kuning dan hitam, sesuai 

dengan rekomendasi pada ICAO Annex 14, Volume 1, Appendix 1, 

untuk tanda yang mendapat iluminiasi eksternal, tanda retro-reflective 

dan tanda transilluminated. 

 
8.6.7 MAGS dengan Instruksi Wajib  
8.6.7.1  MAGS dengan instruksi wajib antara lain adalah runway designation 

signs, category I, II or III holding position signs, runway-holding 

position signs, Aircraft NO ENTRY signs, vehicular STOP signs dan 

runway/runway intersection signs. 
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8.6.8 Tanda Nomor Runway (Runway Designation Signs) 
8.6.8.1  Tanda nomor runway (runway designation sign) seperti digambarkan 

pada Gambar 8.6-8, harus disediakan pada persimpangan 

runway/taxiway, dimana terdapat marka runway holding position 

berpola ‘A’.  Hanya penomoran untuk satu ujung runway saya yang 

harus ditunjukkan jika letak persimpangan taxiway ada di dekat ujung 

runway tersebut.  Penomoran untuk kedua ujung runway, yang 

ditempatkan dengan arah yang tepat dengan mengacu pada posisi 

pandang tanda, harus ditunjukkan jika taxiway-nya ditempatkan di 

sebarang tempat lainnya.  

8.6.8.2  Tanda lokasi taxiway (taxiway location sign) harus disediakan di sisi 

tanda nomor runway (runway designation sign), pada posisi terjauh 

dari taxiway. 

8.6.8.3  Tanda nomor runway (runway designation sign) harus disediakan 

paling tidak pada sisi kiri taxiway jika menghadap ke arah pendaratan 

pesawat.  Jika dapat dilakukan, tanda nomor runway (runway 

designation sign) disediakan pada kedua sisi taxiway. 
 

 
 
 Gambar 8.6-8: Tanda nomor runway (runway designation signs) dengan tanda 

lokasi taxiway (taxiway location sign) 

 
8.6.9 Tanda Nomor Runway (Runway Designation) Category I, II or III  
8.6.9.1   Jika marka taxi-holding position (taxi-holding position marking) pola ‘B’ 

disediakan, seperti yang ditunjukkan di bawah ini, maka marka 

tersebut harus ditempatkan di setiap sisi taxiway.  
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 Gambar 8.6-9: Tanda category I runway-holding position  

 

 
8.6.10 Tanda Runway Holding Position  
8.6.10.1  Tanda runway-holding position harus disediakan di suatu lokasi 

taxiway selain persimpangan di mana air traffic control mensyaratkan 

bahwa pesawat terbang harus berhenti, seperti masuk ke daerah 

sensitif ILS misalnya.  Tandanya adalah tanda nomor taxiway (taxiway 

designation sign), namun dengan huruf berwarna putih di atas latar 

belakang merah.  
 

 
 

Gambar 8.6-10: Tanda runway-holding position wajib  

 
8.6.11 Tanda Aircraft NO ENTRY  
8.6.11.1 Tanda Dilarang Masuk (NO ENTRY) pesawat terbang, berupa 

lingkaran putih dengan balok horisontal di tengah, di atas latar 

belakang warna merah, harus disediakan di jalan masuk ke suatu 

daerah yang mana masuk ke daerah tersebut dilarang. Jika dapat 

dilakukan, suatu tanda Dilarang Masuk (NO ENTRY) harus 

ditempatkan di setiap sisi taxiway. 

 

 
 

  Gambar 8.6-11: Tanda dilarang masuk (NO ENTRY) pesawat terbang  
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8.6.12 Tanda Vehicular STOP  
8.6.12.1  Jika dibutuhkan, tanda ‘STOP’ kendaraan dapat disediakan di 

persimpangan jalan/taxiway, road holding positions, atau pintu masuk 

ke daerah sensitif ILS.  Tanda ini sama dengan tanda lalu lintas jalan 

raya setempat. Di samping itu, vehicular holding position harus diberi 

marka sesuai dengan marka pada permukaan jalan raya setempat.  

Lihat juga Bagian 6.4 untuk penyediaan dan lokasi road-holding 

position. 

 
8.6.13 Tanda Persilangan Runway/Runway  
8.6.13.1  Ini adalah tanda nomor runway, yang harus disediakan di masing-

masing sisi runway yang digunakan dalam LAHSO, untuk 

mengidentifikasi adanya persimpangan runway di depan.  Tanda harus 

menunjukkan nomor runway yang bersimpangan, penempatan tanda 

diarahkan sesuai dengan posisi pandang tanda, dan dipisahkan oleh 

sebuah garis strip. Misalnya, ‘15-33’ mengindikasikan runway 

threshold ‘15’ adalah di sisi kiri dan ‘33’ adalah di kanan.  Tanda 

ditempatkan di Hold Short Line yang harus berada paling tidak 75 m 

dari garis tengah runway (runway centreline) yang saling 

bersimpangan.  

8.6.13.2  Tinggi keseluruhan tanda di atas permukaan tanah, dan posisinya dari 

tepian perkerasan runway, harus sedemikian rupa sehingga 

menyediakan paling tidak jarak bebas 300 mm antara puncak tanda 

dengan sebarang bagian dari pesawat terbang yang paling kritis yang 

menggunakan runway pada saat tepi luar (uoter edge) ban pesawat 

terbang berada di tepi perkerasan runway. 
 

8.6.14 MAGS dengan Informasi 
8.6.14.1  MAGS dengan informasi antara lain adalah taxiway location signs, 

direction signs, destination signs, take-off run available signs, runway 
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exit signs, distance to go signs, dan, jika diperlukan, LAHSO distance 

to go signs. 

  
8.6.15 Tanda Lokasi Taxiway (Taxiway Location Sign) 
8.6.15.1  Tanda lokasi biasanya disediakan berdekatan dengan direction sign 

atau runway designation sign. 

  
 

Gambar 8.6-12: Tanda lokasi Taxiway  

 

8.6.16 Tanda Arah (Direction Sign) 
8.6.16.1  Setiap arah taxiway harus diindikasikan dengan anak panah seperti 

yang ditunjukkan di bawah. Tanda harus dibuat dengan huruf hitam 

dengan latar belakang kuning. Sebuah tanda arah (direction sign) 

harus dilengkapi dengan sebuah tanda lokasi (location sign), kecuali 

dimana nomor taxiway (taxiway designation) telah ditampilkan secara 

cukup oleh tanda lokasi (location sign) sebelumnya di sepanjang 

taxiway. 

 

  
 
Gambar 8.6-13: Tanda arah/lokasi/arah (direction/location/direction)  

 

8.6.16.2  Pada persimpangan suatu taxiway/taxiway, tanda informasi 

(information signs) harus ditempatkan sebelum persimpangan dan 

segaris dengan marka persimpangan taxiway (taxiway intersection 

marking). 
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8.6.17 Tanda Destinasi (Destination Sign) 
 

8.6.17.1 Tanda destinasi (destination sign) harus dibuat dengan huruf hitam 

dengan latar belakang kuning, seperti ditunjukkan di bawah. Tanda ini 

memberitahukan pilot perihal fasilitas di, atau di dekat, daerah 

pergerakan. Tanda ini tidak boleh di tempatkan bersama  dengan 

tanda lokasi (location sign) atau tanda arah (direction sign).  

 

 
 

  Gambar 8.6-14: Tanda destinasi (destination sign) 

 

8.6.17.2  Contoh dari tulisan yang umum digunakan dalam tanda destinasi 

(destination signs) ditetapkan berikut ini: 

 

 
Tulisan Tanda  

 
Arti 

RAMP atau 

APRON 
Daerah parkir, servis, dan pemuatan umum  

PARK atay 

PARKING 
Daerah parkir pesawat terbang  

CIVIL Daerah sipil untuk aerodrome yang digunakan 

bersama (joint-use aerodromes) 

MIL Daerah militer di sebuah  aerodrome yang 

digunakan bersama (joint-use aerodrome). 

CARGO Daerah penanganan freight atau cargo. 

INTL Daerah internasional  

DOM Daerah domestik  
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RUNUP Daerah untuk engine run-up  

AC Altimeter check point 

VOR VOR check point 

FUEL Daerah bahan bakar atau servis  

HGR  Hanggar atau daerah hanggar  

 
. 

8.6.18 Tanda Take-off Run Available  
8.6.18.1  Tanda take-off run available memberikan indikasi kepada pilot panjang 

take-off run yang tersedia pada suatu taxiway, dimana intersection 

departures are available.  Tanda diberikan agar pilot memiliki 

keyakinan akhir bahwa mereka berada pada lokasi take-off yang 

benar: 

(a)  jika titik take-off berada di dekat titik awal runway, pada tanda 

akan ditunjukkan nomor dari take-off runway, serta jarak take-

off run yang tersedia dalam satuan meter, seperti ditunjukkan 

pada Gambar 8.6-15. 

(b)  jika titik take-off point tidak berada di dekat titik awal runway, 

pada tanda akan ditunjukkan jarak take-off run yang tersedia 

dalam satuan meter, ditambah sebuah anak panah, yang 

ditempatkan dan diarahkan dengan tepat untuk menunjukkan 

arah take-off run yang tersedia, seperti diperlihatkan pada 

Gambar 8.6-16. 

(c)  jika intersection departures tersedia pada kedua arah, 

dibutuhkan dua tanda, masing-masing untuk setiap arah take-

off. 

(d) Tanda take-off run yang tersedia ditempatkan ditengah runway-

holding position pada jalan masuk taxiway. Jika satu tanda take-

off run yang disediakan, tanda tersebut ditempatkan pada sisi 

kiri taxiway.  Jika take-off dapat dilakukan dari kedua arah, 

kedua tanda ditempatkan masing-masing satu untuk setiap sisi 
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taxiway, sesuai dengan arah dari take-off.  Tanda take-off run 

yang tersedia tidak boleh menghalangi pandangan pilot 

terhadap tanda-tanda instruksi wajib.  

  
 

Gambar 8.6-15: Tanda take off run tersedia Gambar 8.6-16 Tanda take-off run 
tersedia  

 
8.6.19 Tanda Keluar Runway (Runway Exit Sign) 
8.6.19.1  Tanda keluar runway (runway exit sign), seperti yang ditunjukkan pada 

gambar di bawah, memberitahukan kepada pilot nomor dan arah 

taxiway darimana mereka dapat keluar. Harus disediakan bagi runway 

yang digunakan dalam LAHSO, kecuali pada saat hanya digunakan 

oleh pesawat terbang Performance Category A, seperti yang 

dijelaskan dalam AIP. Untuk tujuan ini, pesawat terbang non-jet 

dengan bobot di bawah 5,700 kg dapat dianggap sebagai pesawat 

terbang Category A. 

8.6.19.2  Tanda harus dibuat dengan berwarna hitam dengan latar belakang 

kuning, dengan anak panah berwarna hitam mengarah keluar 

terhadap nomor taxiway, atau ke arah kanan dari nomor taxiway untuk 

exit ke arah kanan, dan ke arah kiri untuk exit ke arah kiri. 

8.6.19.3  Tanda keluar runway harus ditempatkan pada sisi yang sama dengan 

tanda keluar taxiway, 60 m sebelum pertemuan exit dimana nomor 

kode runway adalah 3 atau 4, dan 30 m untuk runway dengan nomor 

kode 1 atau 2. 

 

  
Gambar 8.6-17: Tanda keluar runway  
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Bagian 8.7: Indikator Arah Angin (Wind Direction 
Indicators) 
 
8.7.1 Persyaratan 
8.7.1.1  CASR Part 139 mensyaratkan agar operator aerodrome memasang 

dan mengelola paling tidak satu indikator arah angin pada suatu 

aerodrome. DGAC dapat menerbitkan petunjuk pesyaratan 

penambahan indikator arah angin. 

8.7.1.2  Jika straight-in landing dalam suatu instrument approach di sebarang 

runway diperbolehkan untuk dilakukan, sesuai dengan CASR Part 139, 

dengan mengacu pada Paragraf 8.7.1.3, diyaratkan adanya sebuah 

indikator arah angin untuk disediakan pada threshold runway tersebut.  

Mengacu pada Paragraf 8.7.1.3, CASR 139 juga mensyaratkan bahwa 

non-precision approach runways harus memiliki satu indikator arah 

angin (wind direction indicator) pada threshold runway, kecuali untuk 

runway dengan panjang 1.200 meter atau kurang, satu indikator arah 

angin yang diletakkan ditengah-tengah masih dapat diterima jika alat 

tersebut dapat dilihat dari daerah parkir dan kedua sisi pendaratan. 

8.7.1.3  Paragraf 8.7.1.2 tidak berlaku untuk suatu runway jika informasi angin 

permukaan disampaikan kepada pilot pesawat terbang yang sedang 

mendekati runway melalui: 

 (a)  suatu sistem observasi cuaca otomatis yang: 

(i)  sesuai dengan sistem observasi cuaca Bureau of 

Meteorology, dan 

(ii) Menyediakan informasi angin permukaan melalui siaran 

informasi cuaca aerodrome, atau (b) seorang pengamat 

yang melakukan hubungan langsung dengan pilot yang 
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melaluinya informasi tentang angin permukaan dapat 

disampaikan secara jelas dan tepat waktu; atau 

(b)  cara-cara lain yang disetujui dalam penyediaan informasi angin 

permukaan. 

8.7.1.4  Indikator arah angin harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga 

dapat dilihat pesawat terbang yang sedang mengudara atau pesawat 

terbang yang berada di daerah pergerakan.  

8.7.1.5  Indikator arah angin harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga 

terbebas dari dampak gangguan udara yang disebabkan oleh gedung 

atau bangunan lainnya. 

8.7.1.6  Indikator arah angin yang disediakan di threshold suatu runway harus 

ditempatkan: 

(a)  terkecuali tidak praktis untuk melakukannya, pada sisi kiri 

runway seperti yang terlihat dari sebuah pesawat terbang yang 

mendarat; dan  

(b)  di luar runway strip; dan 

(c)  bebas dari transitional obstacle limitation surface. 

8.7.1.7  Jika dianggap praktis untuk melakukannya, indikator arah angin yang 

disediakan di threshold suatu runway harus ditempatkan 100 meter 

dari threshold dengan mengarah ke arah datangnya angin.  

 
8.7.2 Standar 
8.7.2.1  Indikator arah angin terdiri dari  sebuah lengan kain yang lonjong dan 

dikaitkan ke ujung tiang setinggi 6,5 m dari atas tanah.  

8.7.2.2  Panjang lengan harus 3,65 m, dengan diameter lobang yang menurun 

secara teratur dari 900 milimeter ke 250 milimeter. 

8.7.2.3  Ujung yang lebar harus ditempelkan pada sebuah kerangka yang 

keras untuk menjaga agar ujung lengan tetap terbuka untuk kemudian 

dikaitkan ke ujung tiang sehingga membuatnya bebas melambai.  

8.7.2.4  Kain penyusun indikator arah angin utama harus berwarna putih dan 

jika ada tambahan indikator arah angin lainnya harus: 
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(a)  kuning; jika tidak ditujukan untuk mendapat penerangan di 

malam hari; atau 

(b)  jika ditujukan untuk mendapat penerangan di malam hari; 

warnanya dibuat putih,  atau warna lain yang dapat dilihat 

dengan jelas pada saat mendapat penerangan.  

Catatan: Kain alami atau sintetis dengan rentang berat paling sedikit 

270 hingga 275 g/m2 selama ini telah digunakan secara efektif 

sebagai bahan baku lengan indikator angin.  

8.7.2.5  Indikator arah angin utama harus ditempatkan di pusat lingkaran 

berdiameter 15 m, berwarna hitam dengan dikeliling oleh: 

(a)  garis pinggir berwarna putih dengan lebar 1.2 m; atau 

(b)  sebuah lingkaran yang terbentuk dari susunan 15 marka putih 

berbentuk lingkaran yang ditempatkan pada jarak yang sama 

satu sama lain dan dengan diameter tidak kurang dari 0,75 m.  

 

 

 
 

   Gambar 8.7-1: Indikator arah angin (Wind Direction 
Indicator) 
 

8.7.2.6  Untuk penerangan indikator arah angin lihat Bab 9. 
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Bagian 8.8: Ground Signals 
 
8.8.1 Daerah Sinyal  
8.8.1.1  Daerah sinyal (signal area) harus: 

(a)  berdiameter 9 meter; 

(b)  hitam, 

(c)  dikelilingi oleh : 

 (i)  pinggiran putih dengan lebar 1 meter; atau 

 (ii)  6 marka putih yang disusun pada jarak yang sama, 

masing-masing dengan dasar yang berdiameter tidak 

kurang dari 0,75 m; dan  

(d)  tidak lebih dari 15 m dari indikator arah angin (wind direction 

indicator), atau, jika dapat diterapkan,  indikator arah angin 

utama (primary wind direction indicator).  Indikator arah angin 

utama (primary wind direction indicator) ditempatkan paling 

dekat dengan apron aerodrome. 
 

 
 

Gambar 8.8-1: Daerah Sinyal (Signal Area) 
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8.8.2 Ground Signals pada Daerah Sinyal  
8.8.2.1  Sinyal ‘total unserviceability’ harus ditampilkan di daerah sinyal (signal 

area) pada saat suatu aerodrome ditutup untuk pendaratan pesawat 

terbang. 

8.8.2.2  Sinyal ‘total unserviceability’ harus berupa 2 strip putih dengan lebar 

tidak kurang dari 0,9 m dan panjang 6 m, membelah satu sama lain 

secara tegak lurus.  

 8.8.2.3  Sinyal ‘kegiatan terbatas‘ (restricted operations) harus ditampilkan di 

daerah sinyal pada suatu aerodrome dengan lebih dari satu jenis 

permukaan pada daerah pergerakannya, jika pesawat terbang hanya 

akan menggunakan: 

(a)  runways, taxiways dan aprons dengan permukaan sealed; atau 

(b)  runways dengan permukaan kerikil; jika tidak ada runway, 

taxiways dan apron dengan permukaan sealed. 

8.8.2.4  Sehubungan dengan Paragraf 8.8.2.3: 

(a)  runway, taxiway atau apron dengan permukaan sealed adalah 

yang seluruh atau sebagian besar permukaannya adalah 

sealed; dan 

(b)   runway, taxiway atau apron dengan permukaan kerikil (gravel) 

adalah yang seluruh atau sebagian besar permukaannya 

terbuat dari kerikil (gravel). 

(c)  sinyal ‘kegiatan terbatas’ (restricted operations) harus berupa 2 

lingkaran putih berdiameter 1,5 m, dihubungkan oleh balok 

warna putih dengan panjang 1,5 m dan lebar 0,4 m. 

(d)  Sinyal ‘glider operations’ harus berupa strip warna putih dengan 

panjang 5 m dan lebar 0,4 m disilang secara tegak lurus oleh 2 

garis dengan lebar 0,4 m dan panjang 2,5 m, masing-masing 

berada 1,05 m dari ujung terdekat dari horisontal strip, seperti 

dapat dilihat di bawah ini. 
2.55m 
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0.9m  

White 

Gambar 8.8-2: Sinyal total unserviceability  
 

White 

 

 

Gambar 8.8-3: Sinyal testricted operations  
2.5m 0.4m 

0.4m 

5.0m 
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2.1m  

White 

Gambar 8.8-4: Sinyal glider operations  

 

 

Bagian 8.9: Marka untuk Daerah Unserviceable dan 
Daerah Kerja  
 
8.9.1 Pendahuluan 
8.9.1.1  Bagian ini menjelaskan marka yang digunakan pada daerah 

unserviceable di runways, taxiways, aprons dan holding bays serta 

rambu yang digunakan untuk memberikan tanda pada sekeliling 

daerah unserviceable dan membatasi daerah kerja. 

 
8.9.2 Marka untuk Daerah Unserviceable di Runway, Taxiway dan         

Apron 
8.9.2.1  Marka unserviceability atau marka penutupan harus digunakan untuk 

mengindikasikan adanya bagian dari runway yang tidak bisa 

digunakan oleh pesawat terbang. Marka harus berbentuk silang 

(cross) warna putih yang ditempatkan pada bagian unserviceable dari 

runway. 
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8.9.2.2  Marka unserviceability juga dapat digunakan untuk mengindikasikan 

bagian dari taxiway atau apron, yang tidak boleh digunakan oleh 

pesawat terbang. Langkah yang lebih disukai dalam pemberian marka 

pada bagian unserviceable suatu taxiway atau apron adalah dengan 

menempatkan marka unserviceable pada jalan masuk ke daerah 

tersebut atau di sekeliling daerah unserviceable. 

8.9.2.3  Ada dua jenis marka unserviceability, ditunjukkan pada Gambar 8.9-1 

dan Gambar 8.9-2.  Kecuali disetujui oleh by DGAC, marka yang lebih 

besar yang harus digunakan pada saat memberi marka pada runway. 

8.9.2.4  Marka unserviceability tidak dibutuhkan untuk pekerjaan berbatas 

waktu (time-limited works). 
 

 

 
Gambar 8.9-1: Marka unserviceability (runway ditutup)  
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Gambar 8.9-2: Marka unserviceability  

 

8.9.2.5  Kecuali mendapat persetujuan dari DGAC, marka yang lebih besar 

harus digunakan untuk runway dengan nomor Kode 3 dan 4 pada saat 

sebagian atau seluruh runway ditutup secara permanen, atau ditutup 

untuk operasi pesawat terbang untuk jangka waktu lebih dari 30 hari.  

Marka harus ditampilkan di setiap ujung runway yang unserviceable, 

dan juga di daerah intermediate, pada interval jarak kurang dari 300 m. 

8.9.2.6  Marka yang lebih besar harus digunakan pada aerodrome dengan 

multi dan paralel runway yang memiliki nomor kode 3, pada saat satu 

atau lebih runway, atau bagian dari suatu runway ditutup untuk lebih 

dari 30 hari.  Jika disediakan, marka harus ditampilkan sesuai dengan 

Paragraf 8.9.2.5. 

8.9.2.7  Pada kasus unserviceability runway lainnya, jika ada persetujuan dari 

DGAC namun marka untuk konfigurasi yang lebih besar tidak 

digunakan, maka marka dengan ukuran lebih kecil harus digunakan.  

Marka yang lebih kecil harus ditampilkan di setiap ujung dari daerah 

unserviceable dan di daerah intermediate, dengan interval tidak lebih 

dari 200 m. 
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8.9.3 Penggunaan Rambu Unserviceability  
8.9.3.1  Rambu unserviceability ditunjukkan pada Gambar 8.2-1. Rambu 

tersebut harus berupa kerucut putih standar dengan strip horisontal 

warna merah lebar 25 cm mengelilingi bagian tengahnya, pada posisi 

setengah bagian dari kerucut ke arah atas, sehingga membentuk 

kerucut dengan tiga baris warna, putih-merah-putih. 

8.9.3.2  Rambu unserviceability harus ditampilkan dimanapun ada bagian dari 

taxiway, apron atau holding bay yang tidak cocok untuk pergerakan 

pesawat terbang tetapi tetap memungkinkan bagi pesawat terbang 

untuk melintas daerah tersebut dengan aman. 

 
8.9.4 Rambu Batas Kerja (Works Limit Marker) 
8.9.4.1  Rambu batas kerja (works limit markers), seperti ditunjukkan pada 

Gambar 8.2-1, jika digunakan, harus ditempatkan dengan interval lebih 

kecil dari lebar badan peralatan atau kendaraan terkecil yang 

beroperasi dalam daerah pekerjaan.. 

8.9.4.2 Bentuk lain dari rambu batas kerja juga dapat digunakan untuk 

pekerjaan pada apron dan daerah lainnya, dengan pertimbangan 

bahwa rambu-rambu tersebut tidak mengakibatkan gangguan bagi 

pesawat terbang dan kendaraan di airside yang beroperasi di sekitar 

daerah kerja.  

 

Bagian 8.10: Marka Hambatan (Obstacle Marking) 
 
8.10.1 Umum 
8.10.1.1  Objek tetap, temporer dan permanen yang merentang di atas obstacle 

limitation surfaces tetapi diijinkan untuk tetap ada atau objek yang 

berada pada daerah pergerakan semuanya dianggap sebagai 

hambatan (obstacle), dan harus diberi marka. Operator aerodrome 

harus mengajukan rincian hambatan (obstacle) tersebut kepada 
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DGAC, untuk dilakukan pengukuran gangguan (hazard) serta 

penentuan persyaratan umum pemberian marka dan penerangan.  

Informasi terkait harus dimasukkan ke dalam Manual Aerodrome 

(Aerodrome Manual). 

8.10.1.2  DGAC dapat mengijinkan suatu hambatan (obstacles) untuk tetap 

tidak diberi marka; 

(a)  jika hambatan (obstacle) tersebut cukup terlihat karena bentuk, 

ukuran, dan warnanya; 

(b)  pada saat hambatan (obstacles) tertutup oleh hambatan 

(obstacle) lainnya yang telah terlebih dulu diberi marka; atau 

(c)  jika hambatan (obstacles) diterangi oleh lampu penerangan 

hambatan (obstacle) intensitas tinggi pada siang hari. 

 
8.10.2 Pemberian Marka pada Hambatan (Obstacles) 
8.10.2.1  Suatu bangunan harus diberi marka pada saat tingginya lebih dari 150 

m dibandingkan permukaan yang mengelilinginya. Permukaan yang 

mengelilingi artinya adalah daerah dalam jarak 400 dari bangunan.  

Bangunan di atas 90 m mungkin perlu diberi marka, demikian pula 

dengan bangunan  yang tidak begitu mencolok namun tingginya 75 m 

di atas permukaan juga perlu diberi marka. Objek tetap pada daerah 

pergerakan aerodrome, seperti bangunan ILS, harus diberi marka 

karena dianggap sebagai hambatan (obstacles). 

8.10.2.2  Hambatan (obstacles) selain kabel atau jaringan kabel harus dicat 

dengan suatu pola  warna yang kontras yang juga kontras terhadap 

latar belakangnya, seperti yang disetujui dan ditetapkan di Manual 

Aerodrome (Aerodrome Manual).  Oranye dan putih atau merah dan 

putih adalah warna yang biasa digunakan.  

8.10.2.3   Hambatan (obstacles) dengan permukaan yang mulus dengan ukuran 

lebih dari  4,5 m kali 4,5 m, harus dicat dengan pola papan catur 

dengan kombinasi warna gelap dan terang pada kotak-kotak yang 

menyusun, dengan ukuran sisi tidak kurang dari 1,5 m dan tidak lebih 
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dari 3 m panjangnya, seperti diperlihatkan pada  Gambar 8.10-1.  

Sudut-sudut dari hambatan (obstacle) harus dicat dengan warna yang 

lebih gelap. 
 

 
 

Gambar 8.10-1: Marka untuk hambatan (obstacle) berbentuk persegi empat  

 

8.10.2.4  Hambatan (obstacles) dengan ukuran lebih dari 1,5 m pada satu sisi 

dan kurang dari 4,5 m di sisi yang lain, atau hambatan (obstacle) 

berbentuk geometris lebih besar dari 1,5 m pada kedua sisinya, harus 

diberi marka dengan pita warna yang kontras dan saling berseling, 

dimana bagian ujung dicat dengan warna yang lebih gelap, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 8.10-2.  Pita warna harus tegak lurus 

terhadap dimensi yang paling panjang dan lebarnya sekitar 1/7 dari 

dimensi terpanjang atau 30 m, tergantung yang mana yang lebih kecil,  

 
 
Gambar 8.10-2: Marka untuk objek berbentuk squat atau tall face  
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8.10.2.5  Hambatan (obstacles) dengan sebarang dimensi kurang dari 1,5 m, 

terkecuali untuk tiang dan menara seperti yang dijelaskan pada 

Paragraf 8.10.2.6, harus dicat dengan warna solid dan kontras.  

8.10.2.6  Tiang dan menara harus diberi marka dengan pita berwarna kontras 

dengan warna gelap di bagian atas, seperti ditunjukkan pada Gambar 

8.10-3.  Posisi pita harus tegak lurus terhadap dimensi yang paling 

panjang dan memiliki lebar sekitar 1/7 dari dimensi terpanjang atau 30 

m, tergantung yang mana yang lebih kecil. 
 

 
 

Gambar 8.10-3: Marka untuk tiang dan menara 

 

8.10.2.7  Tiang pagar yang ditetapkan sebagai hambatan (obstacles), harus 

dicat dengan satu warna yang terlihat jelas, biasanya putih.  

8.10.2.8  Hambatan (obstacle) berbentuk kabel atau jaringan kabel harus diberi 

marka dengan menggunakan objek tiga dimensi berwarna seperti bola 

atau piramida, dll; yang mana ukurannya setara dengan sebuah kubus 

dengan panjang sisi 600 mm, diletakkan sejauh 30 m satu sama lain. 
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8.10.3 Pemberian Marka Hambatan (obstacle) Sementara dan 
Bergerak  

8.10.3.1  Hambatan (obstacle) sementara dan bergerak dapat disyaratkan oleh 

DGAC untuk diberi marka.  Hambatan tetap sementara (fixed 

temporary obstacles) harus diberi marka seperti untuk hambatan 

permanen yang telah dijelaskan di atas.  Jika hal ini tidak praktis, 

penggunaan marka kerucut dan/atau bendera untuk kondisi 

userviceability juga dapat diterima untuk menegaskan bentuk dan 

ukuran dari hambatan (obstacle) sedemikian rupa sehingga dapat 

dengan jelas terlihat dari segala jalur pendaratan yang mungkin akan 

digunakan oleh sebuah pesawat terbang.  

8.10.3.2  Bendera yang digunakan untuk marka hambatan tetap sementara 

(fixed temporary obstacles) harus tidak boleh kurang dari 0,6 m 

persegi. Warna yang digunakan bisa hanya oranye atau oranye 

dengan putih, dipisahkan secara diagonal. Jika warna oranye berpadu 

dengan warna latar belakang, harus digunakan warna lain yang terlihat 

mata dengan jelas.  
 

8.10.4 Marka untuk Kendaraan 
8.10.4.1  Kendaraan yang digunakan secara reguler pada siang hari di daerah 

manuver harus dicat dengan satu warna yang terlihat mata dengan 

jelas, lebih disukai warna oranye atau kuning.  Jika dicat dengan 

warna demikian, tidak dibutuhkan lagi penambahan marka lainnya.  

8.10.4.2 Kendaraan yang tidak dicat dengan warna kuning atau oranye harus 

diberi marka, baik dengan menggunakan: 

(a) Lampu peringatan kendaraan sesuai dengan Paragraf 9.19.1; 

atau  

(b) bendera. 

8.10.4.3  Bendera tidak boleh kurang dari 0.9 m persegi dan dengan pola papan 

catur berwarna oranye dan putih, yang mana masing-masing kotak 

persegi empatnya harus memiliki sisi dengan panjang tidak kurang dari 
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0,3 m. Jika warna oranye ternyata berpadu dengan warna dari latar 

belakang, warna lain yang kontras terhadap latar belakang harus 

digunakan.  
 

Bagian 8.11: Daerah Helikopter pada Aerodromes 
8.11.1 Pendahuluan 
8.11.1.1  Pada aerodromes yang digunakan baik oleh helikopter dan fixed wing 

aircraft, diperlukan marka khusus yang harus ditempatkan pada 

fasilitas yang digunakan secara eksklusif oleh helikopter. 

8.11.2 Marka daerah Landing dan Lift-off Helikopter  
8.11.2.1  Jika ada suatu daerah khusus, selain runway, yang disediakan untuk 

pendaratan dan lift-off bagi helikopter, daerah tersebut harus diberi 

marka berupa sebuah lingkaran, dicat warna putih, dengan radius 

dalam sebesar 6 m dan lebar garis adalah 1 m. Sebuah marka ‘H’ 

warna putih harus disediakan, dan ditempatkan tepat di bagian tengah 

lingkaran, diselaraskan dengan arah pendaratan helikopter. Dimensi 

marka ‘H’ adalah 6 m pada tinggi dan 3 m pada lebar, dengan lebar 

garis 1 m.  
 

 
 

Gambar 8.11-1: Marka untuk landing dan lift-off helikopter  
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8.11.3 Marka Apron Helikopter  
8.11.3.1  Marka apron helikopter terdiri dari marka taxi guidelines, lead-in lines 

dan helicopter parking position.  Marka untuk taxi guidelines dan lead-

in lines hingga helicopter parking positions yang dikhususkan untuk 

helikopter harus sama dengan marka untuk pesawat terbang fixed 

wing. 

 
8.11.4 Marka Helicopter Parking Position  
8.11.4.1  Jika suatu helicopter parking position khusus disediakan pada apron 

dengan permukaan sealed, beton atau aspal, maka daerah tersebut 

harus diberi marka dengan huruf ‘H’, dicat warna kuning, dengan tinggi 

4 m dan lebar 2 m, serta lebar garisnya adalah 0,7 m. Marka tersebut 

harus sesuai dengan bentuk dan proporsi yang digambarkan pada 

Gambar 8.11-2. 

8.11.4.2  Huruf  ‘H’ harus ditempatkan secara terpusat pada posisi parkir dan 

diselaraskan dengan arah menghadap yang diinginkan pada saat 

helikopter diparkir. Marka ini juga berfungsi sebagai nomor posisi 

parkir.  
 

 
 

Gambar 8.11-2: Marka helicopter parking position  
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8.11.5 Helicopter Taxi Guideline Designation 
8.11.5.1  Penomoran harus diberikan pada taxi guideline yang mengarahkan ke 

suatu posisi parkir yang dikhususkan sepenuhnya untuk helikopter.  

Pada saat suatu apron berisikan posisi parkir untuk fixed wing dan 

juga posisi parkir yang didedikasikan khusus untuk helikopter, taxi 

guidelines yang mengarah ke posisi parkir yang didedikasikan khusus 

helikopter harus diberi marka berupa huruf ‘H’ berwarna kuning 

dengan tinggi 2 m, di tempat dimana terjadi pelebaran taxi guideline 

untuk pesawat, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8.11-3. 

8.11.5.2  Nomor harus ditempatkan dan diorientasikan sedemikian rupa 

sehingga nomor tersebut dapat dilihat oleh pesawat terbang kritis 

(critical aircraft) dari jarak 15 m dari taxi guideline. 
 

 
Gambar 8.11-3: Nomor (designator) helicopter taxi guideline  

 
 
8.11.6 Nomor Helicopter Parking Position  
8.11.6.1  Nomor posisi parkir (parking position numbers) harus disediakan pada 

saat terdapat lebih dari satu posisi parkir helikopter di apron. Semua 

posisi parkir harus diberi nomor di atas dan di bawah marka posisi 

parkir helikopter (helicopter parking position marking).  Tinggi nomor 

harus 2 m, dicat warna kuning, seperti yang digambarkan pada 

Gambar 8.11-4. 
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Gambar 8.11-4: Nomor posisi parkir helikopter  

 
8.11.7 Marka Helicopter Apron Edge  
8.11.7.1  Marka tepi apron (apron edge marking) harus disediakan pada saat 

dibutuhkan adanya kejelasan akan daerah yang dialokasikan khusus 

bagi parkir helikopter.  

8.11.7.2  Pada apron dengan permukaan sealed, beton atau aspal, marka tepi 

berupa dua garis tak terputus dengan lebar  0,15 m, diletakkan pada 

jarak 0,15 m satu sama lain, dicat warna biru muda. Di samping itu, 

kata ‘HANYA HELIKOPTER’ (HELICOPTER ONLY) harus dicat warna 

kuning, di sepanjang marka tepi, di luar apron helikopter, dan dapat 

dibaca oleh pilot yang berada pada pesawat terbang yang mendarat. 

Tinggi huruf harus 0,5 m, ditempatkan 0,15 m dari marka tepi apron 

helikopter (helicopter apron edge marking). Kata-kata ini harus 

ditempatkan dengan interval tidak melebihi 50 m, di sepanjang marka 

tepi apron helikopter (helicopter apron edge marking), seperti 

diperlihatkan di bawah. 
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Gambar 8.11-5: Marka tepi apron helikopter (helicopter apron edge 

marking) 

8.11.7.3  Pada permukaan kerikil atau alami, apron harus diberi marka dengan 

menggunakan kerucut berwarna biru muda; ditempatkan pada jarak 

minimum 30 m, dan maksimum 60 m, satu sama lain.  

 
Bagian 8.12: Marka untuk Runway Strips Glider pada 
sebuah Aerodrome 
8.12.1.1  Pada saat kegiatan gliding dilakukan pada suatu aerodrome, sebuah 

tanda berupa dua silang warna putih harus ditampilkan di dalam 

lingkaran tanda.  Rincian tanda tersebut dapat dilihat pada  Gambar 

8.12-4, berikut. 

8.12.1.2  Jika glider runway strip ditempatkan sepenuhnya atau sebagian di 

dalam runway strip yang ada saat ini yang ditujukan untuk powered 

aircraft, maka salah satu sisi glider runway strip harus dipastikan pada 

tepi runway untuk powered aircraft, dan sisi yang lain pada marka 

runway strip atau dilakukan penyesuaian jika dibutuhkan, seperti yang 

terlihat pada Gambar 8.12-1 dan Gambar 8.12-2 di bawah. 

8.12.1.3  Jika glider runway strip ditempatkan di luar runway strip untuk powered 

aircraft yang ada saat ini, glider runway strip harus diberi marka batas 

(boundary marking) yang dibuat dengan menggunakan warna yang 

mudah terlihat selain warna putih, seperti yang diperlihatkan pada  

Gambar 8.12-3. 
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8.12.1.4  Jika ujung dari glider runway strip tidak berada pada ujung runway 

strip untuk powered aircraft yang ada saat ini, tambahan double cross 

berwarna putih dengan latar belakang hitam harus ditampilkan 20 m di 

depan marka ujung glider strip, seperti yang ditunjukkan pada  Gambar 

8.12-2 dan Gambar 8.12-3. 
 

 
 

Gambar 8.12-1: Glider runway strip mengambil sepenuhnya powered 

aircraft runway strip (tidak ada tanda yang diperlukan) 
 

 
 

Gambar 8.12-2: Glider runway strip mengambil sebagian dari powered 

aircraft runway strip 
 

 

 

Gambar 8.12-3: Glider runway strip di luar powered aircraft runway strip 

yang ada saat ini 
6m 

1m 

1m 
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Gambar 8.12-4: Rincian dari glider operations signal 
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BAB 9: ALAT BANTU VISUAL DIPEROLEH DARI 
PENERANGAN AERODROME  
 
Bagian 9.1: Umum 
 
9.1.1 Aplikasi dan Definisi  
 

9.1.1.1  Sistem penerangan yang ada saat ini harus dioperasikan dan 

dipelihara sesuai dengan prosedur yang ada saat ini, Standar pada 

Bab ini tidak berlaku pada fasilitas penerangan yang ada saat ini 

hingga: 

(a)  light fittings dari sistem penerangan telah digantikan dengan 

fittings dengan jenis yang berbeda.  Dalam kasus ini, sistem 

penerangan berarti lampu pada suatu bagian dari taxiway (tidak 

keseluruhan taxiway), lampu pada suatu threshold (tidak 

keseluruhan thresholds) dll. 

(b)  fasilitasnya ditingkatkan; 

(c)  ada perubahan pada kategori: 

 (i)  tata letak aerodrome; atau 

 (ii) kepadatan lalu lintas aerodrome (aerodrome traffic density); 

atau 

(d)  dalam kondisi yang luar biasa, DGAC menetapkan bahwa untuk 

kepentingan keselamatan, suatu fasilitas penerangan harus 

memenuhi standar pada Bab ini.  

 

9.1.1.2  Untuk digunakan dalam penerangan aerodrome, kata-kata yang 

digunakan pada Bab ini memiliki pengertian sebagai berikut: 

(a)  Tata letak aerodrome (aerodrome layout). Ini berarti jumlah 

runway, taxiway dan apron di suatu aerodrome yang dilengkapi 

dengan penerangan, dan dibagi menjadi kategori berikut ini: 
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(i)  Basic – suatu aerodrome dengan satu runway, dengan 

satu taxiway menuju ke satu daerah apron; 

(ii)  Simple – suatu aerodrome dengan satu runway, memiliki 

lebih dari satu taxiway menuju ke satu atau lebih daerah 

apron; 

(iii)  Complex – suatu aerodrome dengan lebih dari satu 

runway, memiliki beberapa taxiways menuju ke satu atau 

lebih daerah apron. 

(b)  Kepadatan lalu lintas aerodrome (aerodrome traffic 
density). Ini berarti jumlah dari pergerakan pesawat terbang 

pada jam sibuk rata-rata, dan dipilah menjadi beberapa kategori 

berikut ini:  

 (i)  Light – tidak lebih dari 15 pergerakan per runway atau 

biasanya kurang dari 20 pergerakan total aerodrome; 

 (ii)  Medium – 16 hingga 25 pergerakan per runway atau 

biasanya antara 20 hingga 35 pergerakan total aerodrome; 

 (iii)  Heavy – 26 atau lebih pergerakan per runway atau 

biasanya lebih dari 35 pergerakan aerodrome. 

 
Catatan: 1: Jumlah pergerakan pada jam sibuk rata-rata adalah rata-

rata aritmetika selama bertahun-tahun dari jumlah pergerakan 

pada saat jam-jam tersibuk harian.  

             2: Baik take-off ataupun landing dianggap sebagai suatu 

pergerakan. 

(c)  Peningkatan fasilitas (upgrade of a facility). Suatu fasilitas 

dianggap sebagai ditingkatkan jika ada perubahan yang 

memungkinkannya untuk: 

(i)  mengakomodasi pesawat terbang dari kode referensi yang 

lebih tinggi, seperti dari runway kode 2 ke kode 3 atau 

kode 3 ke kode 4; 
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(ii)  digunakan oleh pesawat terbang yang terbang dengan 

kondisi approach yang berbeda, seperti: 

 (A) dari non-instrument ke non-precision instrument; 

(B) dari non-precision instrument ke precision instrument; 

(C) dari precision category I ke category II atau III. 

(d)  Practicable. Istilah ini digunakan untuk memungkinkan DGAC 

menerima adanya variasi terhadap standar karena adanya 

kesulitan yang tidak dapat diatasi untuk dapat memenuhi semua 

persyaratan. Jika operator aerodrome percaya bahwa 

pemenuhan terhadap standar adalah tidak praktis,  adalah 

tanggungjawab dari operator tersebut untuk membuktikan 

kepada DGAC akan ketidakpraktisan yang terjadi hingga DGAC 

dapat diyakinkan.  

 
9.1.2 Standardisasi Penerangan Aerodrome  
 

9.1.2.1  Adalah penting untuk menerapkan standar konfigurasi dan warna, 

sehingga pilot dapat melihat dan memahami sistem penerangan 

aerodrome. Pilot selalu memandang sistem penerangan aerodrome 

secara perspektif, tidak pernah dalam bentuk perencanaan, dan harus 

menterjemahkan petunjuk yang diberikan, sementara sambil terbang 

dengan kecepatan tinggi, kadangkala hanya dengan sebagian kecil 

dari penerangan yang dapat dilihat. Karena terbatasnya waktu untuk 

melihat dan bereaksi terhadap alat bantu visual, khususnya dalam 

kondisi daya pandang yang rendah, kesederhanaan pola, adalah hal 

yang sangat penting, di samping adanya standarisasi. 

 

9.1.2.2  Beban kerja visual pilot dapat disederhanakan dengan standarisasi, 

keseimbangan dan integritas dari elemen-elemennya. Sebuah sistem 

yang kacau dimana beberapa lampunya ada  yang hilang dapat 

merusak pola dari sudut pandang pilot, disamping kesulitan akibat 
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sudut pandang di cockpit yang terbatas dan kemungkinan adanya 

kabut atau kondisi lainnya. 

 

9.1.2.3  Untuk beberapa sistem penerangan aerodrome, data historis 

penggunaan di berbagai negara telah mendorong ICAO untuk 

menyarankan digunakannya lebih dari satu sistem.  Dengan kondisi 

tersebut DGAC mungkin akan menyarankan penggunaan beberapa, 

tapi tidak semua  sistem yang disarankan oleh ICAO untuk dapat 

digunakan di Indonesia.  

 

9.1.2.4  Sistem yang tidak dimasukkan di dalam MOS berarti tidak disarankan 

oleh DGAC untuk digunakan di Indonesia.  Pelatihan yang diberikan 

kepada pilot membantu mereka mengenal standar sistem yang berlaku 

di Indonesia, tapi tidak terhadap sistem yang tidak masuk dalam 

standar Indonesia.  Adalah penting bahwa pemilik aerodrome tidak 

memperkenalkan sistem penerangan yang tidak disarankan atau tidak 

standar. 
 

9.1.2.5  Jika pemilik aerodrome merasa ragu-ragu terhadap sistem baru untuk 

diterapkan pada aerodromenya, mereka dapat memeriksakannya ke 

DGAC sebelum bertindak lebih lanjut.  

 
9.1.3 Penerangan di Sekitar Aerodrome 
 

9.1.3.1  Lampu permukaan non-aeronautical yang ada atau yang sedang 

diusulkan untuk ditempatkan di sekitar aerodrome, yang mana, karena 

alasan intensitas, konfigurasi atau warnanya dapat membahayakan 

keselamatan pesawat terbang, harus diberitahukan kepada bagian 

terkait di DGAC untuk pemeriksaan aspek keselamatan.  Secara 

umum, lingkungan di sekitar aerodrome adalah daerah dalam radius 6 

km dari aerodrome. Dalam daerah 6 km ini, daerah yang spesifik 
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berikut ini berkemungkinan besar memunculkan masalah terhadap 

operasional pesawat terbang: 

(a)  untuk instrument runway kode 4 – dalam suatu daerah persegi 

empat yang panjangnya merentang paling sedikit 4.500 m 

sebelum masing-masing threshold dan yang lebarnya paling 

sedikit 750 m di masing-masing sisi dari perpanjangan garis 

tengah runway; 

(b)  untuk instrument runway kode 2 atau 3, dalam suatu daerah 

dengan lebar yang sama dengan (a) dengan panjang 

merentang hingga paling sedikit 3.000 m dari threshold; 

(c)  untuk kasus lainnya, di dalam approach area. 

 
Catatan: 1.     Operator aerodrome harus berkoordinasi dengan 

otoritas perencanaan dan listrik setempat, sehingga mereka 

dapat diberitahu akan adanya proposal penerangan di sekitar 

aerodrome. Proposal untuk penerangan jalan raya juga 

merupakan bagian yang dibahas.  

 2:    Bagian 9.21 menyediakan masukan-masukan bagi 

perencana lampu penerangan pada saat merencanakan 

instalasi penerangan di sekeliling aerodrome.  

 
9.1.4 Persyaratan Minimum Sistem Penerangan  
 

9.1.4.1  Bagi aerodrome yang dapat digunakan untuk kegiatan di malam hari, 

paling tidak fasilitas berikut ini harus diperlengkapi dengan penerangan 

yang tepat: 

(a)  runway, taxiway dan apron yang ditujukan untuk penggunaan di 

malam hari; 

(b)  paling tidak satu indikator arah angin; 

(c)  jika suatu hambatan (obstacle) di dalam daerah OLS yang 

dapat diterapkan ditetapkan oleh DGAC agar diberi penerangan 
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hambatan (obstacle lighting), maka penerangan hambatan 

harus diberikan. 

 
 Catatan:     Pada taxiway yang hanya digunakan oleh pesawat 

terbang dengan kode A atau B, taxiway reflective markers 

dapat dipergunakan sebagai pengganti dari beberapa 

penerangan taxiway. 

 

9.1.4.2  Jika ada ujung approach dari sebuah runway ditujukan untuk melayani 

pesawat terbang jet-propelled yang digunakan dalam tranportasi 

udara, ujung approach tersebut harus dilengkapi dengan sistem 

indikator kemiringan approach visual (visual approach slope indicator 

system) yang telah disetujui, sesuai dengan Paragraf 9.9.1.  Di 

samping itu DGAC dapat mengarahkan suatu runway untuk dilengkapi 

dengan sistem indikator kemiringan approach visual (visual approach 

slope indicator system) jika kondisi di sekitar aerodrome mensyaratkan 

adanya alat bantu tersebut untuk tujuan keselamatan pesawat terbang.  

 

9.1.4.3  Untuk menghindari kerancuan pada suatu aerodrome yang memiliki 

lebih dari satu sistem indikator kemiringan approach visual (visual 

approach slope indicator system), maka sistem indikator kemiringan 

approach visual (visual approach slope indicator system) dari jenis 

yang sama dapat digunakan, dengan mengacu pada Paragraf 9.9.1.7. 

 

9.1.4.4  Runway yang ditujukan untuk melayani operasional Category I, II or III 

precision approach harus dilengkapi dengan sebuah sistem 

penerangan approach (approach lighting system) yang, jika mungkin 

untuk diterapkan secara fisik, mengacu pada standar yang ditetapkan 

pada Bab ini. 
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9.1.4.5  Tanda petunjuk daerah pergerakan (movement area guidance signs) 

yang ditujukan untuk penggunaan di malam hari harus diberi 

penerangan dengan mengacu pada standar yang ditetapkan pada Bab 

8. 

 

9.1.4.6  Pada kondisi-kondisi tertentu, penambahan sistem penerangan (misal, 

aerodrome beacon, visual docking guidance system dan runway 

threshold identification lights) pada beberapa aerodrome tertentu dapat 

diharuskan. Jika disediakan, sistem tersebut harus sesuai dengan 

standar yang ditetapkan pada Bab ini.  

 
9.1.5 Sumber Utama Pasokan Listrik  
 

9.1.5.1  Kecuali dianggap tidak praktis dalam melakukannya, kecuali untuk 

Paragraf 9.1.5.3 di bawah, sistem penerangan aerodrome harus 

merupakan instalasi yang dihubungkan dengan listrik (electrically 

connected installation), dengan sumber utama daya listrik dipasok dari 

perusahaan listrik setempat.  

 

9.1.5.2  Jika sumber daya dari sistem penerangan suatu aerodrome harus 

diperoleh dari sumber lain selain pasokan dari jaringan listrik yang 

umum, maka catatan untuk perubahan tersebut harus dimasukkan 

dalam AIP. 

 

9.1.5.3  Jika, pada suatu aerodrome yang ditujukan untuk digunakan oleh 

pesawat terbang dengan jumlah tempat duduk kurang dari 10 orang 

yang digunakan untuk operasi transportasi udara, pasokan daya listrik 

tidak dapat diberikan oleh jaringan listrik yang umum, maka pasokan 

dapat diperoleh dari generator yang terpisah atau dari baterai 

bertenaga sinar matahari.  
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9.1.6 Electrical Circuitry 
 

9.1.6.1  Jika tersambung dengan jaringan listrik, lampu permukaan aerodrome 

yang terdiri dari runway, taxiway, approach, indikator kemiringan visual 

approach dan sirkuit penerangan MAGS harus terhubung melalui 

sistem aliran seri (series current system). 

 
Catatan:   Inter-leaf circuitry adalah yang direkomendasikan bagi 

aerodrome yang ditujukan untuk precision approach 

operations. Petunjukan untuk hal ini dapat ditemukan di ICAO 

Aerodrome Design Manual Part 5. 

 

9.1.6.2  Kabel feeder dan series isolating transformers yang harus dipasang di 

bawah permukaan, akan: 

(a)  langsung ditanam; atau 

(b)  dalam terowongan, saluran atau wadah sejenis. 

 
Catatan:   Bagian 9.22 memberikan informasi tentang penggunaan 

kabel tanpa pelindung (unarmored) pada suatu aerodrome. 

 

9.1.6.3  Di daerah manuver, peralatan dan jaringan listrik lainnya, kecuali untuk 

lampu dan light fitting, tidak boleh dipasang di atas permukaan tanah 

(ground level). 

 
9.1.7 Sumber Daya Sekunder  
 

9.1.7.1  Sumberdaya sekunder adalah sumber pasokan listrik yang 

dihubungkan dengan beban secara otomatis pada saat terjadi 

kegagalan pada sumber daya utama. Sumber daya ini dapat ditarik 

dari beberapa sumber berikut: 
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(a)  sumber daya publik bersifat independen, yaitu sumber daya 

listrik yang memasok aerodrome dari gardu di luar gardu yang 

biasa memasok dan dialirkan melalui jalur transmisi yang 

berbeda dari jalur pasokan daya biasanya sehingga 

kemungkinan terjadinya kegagalan secara bersamaan antara 

sumber daya utama dengan sumber daya independen sangat 

kecil; atau  

(b)  generator, baterai dll. yang dapat menjadi sumber daya 

alternatif.  

 

9.1.7.2  Sumber daya sekunder harus disediakan paling tidak untuk satu 

runway pada aerodrome yang ditujukan untuk category I precision 

approach operations, yang memungkinkan pengoperasian dari sistem 

penerangan sebagai berikut: 

(a)  lampu approach (approach lighting); 

(b)  indikator visual kemiringan approach (visual approach slope 

indicator); 

(c)  tepi runway (runway edge); 

(d)  runway threshold; 

(e)  ujung runway (runway end); 

(f)  lampu utama taxiway dan runway guard; 

(g)  apron; dan 

(h)  lampu hambatan (obstacle), jika ada, yang berdasarkan pada 

ketetapan DGAC adalah hal yang sangat penting bagi 

keselamatan operasi pesawat terbang. 

 
 Catatan: Secara umum tidak dapat diterapkan pada lampu hambatan 

(obstacle) di luar aerodrome, oleh karena itu status 

ketersediaan lampunya harus dimonitor oleh operator 

aerodrome. 
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9.1.7.3  Sebagai tambahan terhadap Paragraf 9.1.7.2 di atas, bagi aerodrome 

yang ditujukan untuk Cat II and III precision approach operations, 

sumber daya sekunder harus dapat memasok listrik untuk penerangan 

berikut ini: 

(a)  lampu garis tengah runway (runway centreline light); 

(b)  lampu zona touchdown (touchdown zone light); dan 

(c)  semua stop bar. 
 

9.1.8 Switch-over Time 
 

9.1.8.1  Interval waktu antara terjadinya kegagalan pada sumber daya listrik 

normal dengan pemulihan sepenuhnya layanan setelah pengalihan ke 

sumber daya listrik sekunder tidak boleh lebih dari, untuk: 

(a)  alat bantu visual precision Approach Cat I – 15 detik. 

(b)  alat bantu visual Precision Approach Cat II and III; 

(i)      lampu hambatan (obstacle) penting - 15 detik. 

(ii)     lamu taxiway penting - 15 detik. 

(iii)    semua alat bantu visual lainnya - 1 detik. 

 

(c)       Runway yang ditujukan untuk take-off dalam kondisi RVR 

kurang dari 800 m; 

(i)      lampu halangan (obstacle) penting - 15 detik. 

(ii)    lampu taxiway penting - 15 detik. 

(iii) lampu tepi runway (runway edge), jika lampu garis tengah 

runway (runway center line) disediakan - 15 detik. 

(iv)  lampu tepi runway (runway edge), jika lampu garis tengah 

runway (runway center line) tidak disediakan - 1 detik. 

(v)  lampu ujung runway (runway end) - 1 detik. 

(vi)  lampu garis tengah runway (runway center line) - 1 detik. 

(vii)  semua stop bars - 1 detik. 
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9.1.9 Sumber Daya Listrik Cadangan  
 

Catatan:  Operational credit diberikan bagi suatu sistem penerangan 

runway yang dijelaskan dalam AIP karena dilengkapi dengan 

sumber daya cadangan atau penerangan portabel. Hal ini 

disebabkan pada saat suatu penerbangan direncanakan untuk 

mendarat pada malam hari di suatu aerodrome dengan 

penerangan runway menggunakan listrik, harus disediakan 

alternatif aerodrome bagi penerbangan tersebut kecuali 

aerodrome tujuan memiliki sumber daya listrik cadangan, atau 

tersedia lampu runway portabel, dan telah dibuat rancangan 

bagi seorang yang bertanggungjawab untuk menanganinya.  

 

9.1.9.1  Untuk penerangan yang dilengkapi dengan sumber daya cadangan 

yang dijelaskan di AIP, sumber daya listrik cadangan bisa berupa 

sumber daya sekunder atau generator cadangan yang diaktifkan 

secara manual. 

 

9.1.9.2  Jika aktivasi sumber daya listrik cadangan tidak dilakukan secara 

otomatis, harus dibuatkan suatu prosedur untuk memfasilitasi 

penggunaan sumber daya cadangan segera setelah munculnya 

kebutuhan.  
 

Catatan:   1.  Untuk aktivasi non-automatic, waktu aktual yang 

dibutuhkan untuk melakukan aktivasi sumber daya listrik 

cadangan harus disebutkan dalam AIP. 

  2. Prosedur yang dibuat harus memungkinkan sumber daya 

listrik cadangan tersedia dalam jangka waktu 15 menit setelah 

adanya kebutuhan.   
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9.1.10 Lampu Portabel  
 

9.1.10.1  Lampu portabel dapat berupa lampu atau obor berbahan bakar minyak 

atau lampu dengan sumber daya listrik dari baterai. 

 

9.1.10.2  Pada saat suatu aerodrome dalam AIP disebutkan diperlengkapi 

dengan penerangan portabel,  lampu portabel harus tetap dalam 

kondisi siap dan serviceable dengan tutup lampu yang bersih, dan 

orang yang tepat yang dilatih sehingga lampu tersebut dapat 

dihidupkan dan digunakan dalam operasi tanpa adanya keterlambatan, 

pada saat munculnya kebutuhan.  

 
Catatan:  Karena adanya persyaratan waktu untuk memberdayakan 

lampu portabel, bahasan pada AIP harus mencantumkan 

catatan bahwa disyaratkan adanya pemberitahuan terlebih 

dahulu.  

 

9.1.10.3  Lampu portabel harus ditempatkan dengan interval jarak yang sama 

dengan lampu yang dipasang.  

 
Catatan:  Untuk memungkinkan pengoperasian yang cepat, lokasi 

penempatan lampu portabel harus diberi tanda yang jelas, 

disamping upaya pemeliharan dan perlakuan yang tepat.  

 

9.1.10.4  Jika dibutuhkan, lampu tersebut harus dinyalakan paling tidak 30 menit 

sebelum waktu kedatangan yang dijadwalkan.  

 
Catatan:  Lampu portabel harus dipergunakan sedemikian rupa 

sehingga suatu pesawat terbang dapat mendarat dalam kondisi 

cuaca berangin.  
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9.1.10.5  Untuk pesawat terbang yang akan berangkat, lampu portabel harus 

dinyalakan paling tidak 10 menit sebelum waktu keberangkatan dan 

harus tetap dipertahankan paling tidak  30 menit setelah take-off, atau 

jika tidak ada komunikasi udara-darat, paling tidak satu jam setelah 

take-off, mengantisipasi kemungkinan kembalinya pesawat terbang ke 

aerodrome.  
 

9.1.11 Light Fixtures dan Supporting Structures 
 

9.1.11.1  Semua perlengkapan lampu dan struktur pendukung harus berbobot 

minimum pada saat dipasangkan, dan rapuh (frangible). 

 
Catatan: ICAO Aerodrome Design Manual Part 4 memberikan 

petunjuk tentang kerapuhan (frangibility) untuk alat bantu visual. 

 

9.1.11.2  Struktur pendukung untuk lampu approach juga harus berbobot 

minimum dan rapuh (frangible), kecuali bahwa, pada porsi sistem 

lampu approach yang berada di luar jarak 300 m dari runway 

threshold: 

(a)  dimana tinggi dari suatu struktrur pendukung melebihi 12 m, 

persyaratan kerapuhan (frangibility) perlu diterapkan hingga 

ketinggian 12 m saja; dan  

(b)  pada saat struktur pendukung dikelilingi oleh objek tidak-rapuh 

(non-frangible), hanya bagian dari struktur yang merentang di 

atas objek di sekelilingnya saja yang perlu memiliki sifat rapuh 

(frangible). 

 

9.1.11.3 Jika perlengkapan lampu approach atau struktur pendukung tidak 

cukup terlihat mencolok, maka harus diberi tambahan marka yang 

memadai.  
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9.1.12 Lampu Elevated dan Inset  
 

9.1.12.1  Lampu elevated harus rapuh (frangible) dan cukup rendah sehingga 

memberikan jarak bebas yang cukup untuk baling-baling dan dudukan 

mesin pesawat terbang jet. Pada umumnya, posisi lampu tersebut 

tidak boleh lebih dari 360 mm di atas permukaan tanah.  

 

9.1.12.2  Lampu elevated, secara umum, lebih disukai ketimbang lampu inset, 

karena lampu tersebut memberikan sudut pandang yang lebih besar 

sehingga sinyal lampu dapat dilihat. Lampu elevated harus digunakan 

di semua kasus kecuali: 

(a)  dimana penggunaan lampu inset seperti yang dijelaskan pada 

Bab ini, atau  

(b)  dimana penggunaan lampu elevated dianggap tidak praktis.  

 
Catatan:  Lampu elevated tidak praktis jika ditempatkan pada 

perkerasan dimana pesawat terbang atau kendaraan berlalu 

lalang atau di daerah yang terkena jet blast secara signifikan.  

 

9.1.12.3 lampu inset, juga dikenal sebagai lampu dalam-perkerasan (in-

pavement), tidak boleh: 

(a)  dibangun dengan tepi yang tajam; 

(b)  mencuat lebih dari 25 mm di atas permukaan yang 

mengelilinginya di lokasi dimana lampu pada umumnya tidak 

akan melakukan kontak langsung dengan roda pesawat 

terbang, seperti  threshold lights, runway end lights dan runway 

edge lights; 

(c)  mencuat lebih dari 13 mm di atas permukaan yang 

mengelilinginya di lokasi dimana lampu pada umumnya akan 

melakukan kontak langsung dengan roda pesawat terbang, 
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seperti runway centreline lights, touch down zone lights dan 

taxiway centerline lights. 
 

9.1.12.4  Temperatur permukaan maksimum yang dicapai oleh lampu inset tidak 

boleh melebihi 160°C lebih dari satu periode sepanjang 10 menit, jika 

beroperasi pada intensitas maksimum sementara tertutup oleh roda 

pesawat terbang.  

 

9.1.12.5  Warna standar pembungkus unit lampu elevated adalah kuning.  

 
9.1.13 Warna Lampu yang Diperlihatkan 
 

9.1.13.1  Warna dari lampu yang diperlihatkan harus sesuai dengan standar 

yang berlaku yang dijelaskan pada Bagian 9.2. 

 

9.1.13.2  Untuk memastikan keseragaman penampakan visual, light fittings 

yang menggunakan teknologi filter yang berbeda tidak boleh 

dicampuradukkan (misal, dichroic filters, absorption filters lainnya, light 

emitting diode (LED), dll) sedemikian rupa sehingga dapat 

menciptakan ketidakkonsistenan baik dalam warna atau intensitas 

lampu pada saat dilihat oleh pilot dari pesawat terbang yang bergerak 

pada suatu runway atau taxiway. 

 
9.1.14 Intensitas dan Kontrol Lampu  
 

9.1.14.1  Pada suatu aerodrome yang memiliki air traffic service (ATS), sistem 

penerangan berikut, jika disediakan, harus diperlengkapi dengan 

kontrol intensitas sehingga ATS dapat menentukan daya lampu yang 

diinginkan untuk disesuaikan dengan kondisi ambient serta agar tidak 

menyilaukan pilot: 

(a)  sistem lampu approach (approach lighting system); 
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(c) sistem petunjuk kemiringan approach (approach slope guidance  

           system); 

(c)  lampu tepi runway (runway edge), threshold dan ujung; 

(d)  lampu garis tengah runway (runway centreline); 

(e)  lampu zona touch down runway (runway touchdown zone); 

(f)  lampu taxiway. 

 

9.1.14.2  Intensitas lampu harus bisa dirubah dalam 5 – 6 tahapan, untuk 

sistem-sistem berikut:  

(a)  sistem penerangan approach  

(b)       sistem indikator kemiringan visual approach (visual approach           

           slope indicator); 

(c)       lampu tepi runway (runway edge), threshold dan ujung (end)  

 intensitas tinggi; 

(d)  lampu garis tengah runway (runway centreline); 

(e)  lampu zona touch down runway (runway touchdown zone). 

 
9.1.14.3  Intensitas lampu harus bisa dirubah paling sedikit dalam 3 tahapan, 

untuk lampu tepi runway (runway edge), threshold dan ujung (end) 

intensitas menengah. 

 

9.1.14.4 Jika suatu runway diperlengkapi dengan penerangan tepi runway 

(runway edge) intensitas menengah dan tinggi, 3 tahapan intensitas 

terendah akan dilayani oleh sistem intensitas menengah.  

 

9.1.14.5  Untuk lampu taxiway: 

(a)  Lampu garis tengah taxiway (taxiway centreline) dengan rata-

rata intensitas sinar utama pada tingkatan 50 cd atau lebih 

rendah, 3 tahapan kontrol intensitas biasanya sudah 

mencukupi.  
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(b)  Lampu garis tengah taxiway (taxiway centreline) dengan rata-

rata intensitas sinar utama pada tingkatan 100 cd atau lebih 

besar, pada umumnya mensyaratkan lebih dari 3 tahapan 

kontrol intensitas, atau jika tidak demikian adalah dengan 

mengurangi secara permanen daya keluaran maksimum lampu 

dengan menetapkan tahap intensitas maksimum kurang dari 

100% daya yang bisa dikeluarkan lampu. Seratus persen daya 

yang keluar dari lampu ini dianggap terlalu cerah untuk kondisi 

yang normal.  

(c)  Lampu tepi taxiway (taxiway edge) pada umumnya tidak 

membutuhkan kontrol intensitas yang terpisah. Sudah biasa 

bagi lampu tepi taxiway (taxiway edge) untuk dipasang pada 

sirkuit listrik yang sama dengan lampu tepi runway (runway 

edge) intensitas rendah atau menengah, dan akan dikontrol 

oleh pengontrol lampu runway.  

 

9.1.14.6  Pengurangan Intensitas dari setiap tahapan yang berurutan harus 

dilakukan dengan mengkalikan intensitas di atasnya dengan faktor 

pengali 25 – 33%. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa perubahan 

dengan besaran tersebut dibutuhkan bagi mata manusia untuk dapat 

mendeteksi bahwa suatu perubahan telah terjadi. Untuk 6 tahapan 

intensitas, maka susunan intensitasnya harus disusun sebagai berikut: 

100%, 30%, 10%, 3%, 1% dan 0.3%. 

 

9.1.14.7 Pada suatu aerodrome dimana penerangan disediakan dengan 

pengaturan intensitas tetapi ATS tidak menyediakan layanan 24 jam 

dan operator membiarkan lampu untuk tetap menyala sepanjang 

malam, tahapan intensitas yang direkomendasikan yang memberikan 

iluminasi yang mencukupi tapi tidak akan menyilaukan pilot adalah 

tahapan 2. 
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Catatan:  Petunjuk dalam pemilihan aliran seri (series currents) untuk 

berbagai tahapan intensitas untuk beberapa sistem penerangan 

bandar udara diberikan pada Tabel 9.1-1 di bawah.  Petunjuk 

hanya dapat diterapkan pada sistem yang dipasang pada 

standar industri yaitu arus seri 6,6 amps yang menghasilkan 

100% intensitas, kecuali jika ditetapkan berbeda pada Tabel. 
 

9.1.14.9  Jika sistem penerangan dioperasikan oleh ATS, sistem tersebut harus 

dipantau secara otomatis sehingga dapat memberikan indikasi yang 

segera berkenaan dengan: 

(a)  sistem penerangan yang sedang menyala; 

(b)  intensitas dari masing-masing sistem penerangan; 

(c)  adanya kegagalan pada suatu sistem penerangan; 

dan informasi tersebut secara otomatis akan disampaikan ke posisi 

operator.  

 

9.1.14.10  Pada aerodrome dengan Sistem Penerangan Tepi Runway Intensitas 

Rendah (Low Intensity Runway Edge Lighting Systems), sesuai 

dengan Paragraf 9.10.1.1(a), light fittings-nya harus sesuai dengan 

Paragraf 9.10.6.  Namun demikian, dengan sistem ini masih 

diperbolehkan, pada saat komisioning, untuk mengubah dan 

menetapkan kembali arus sistem (system current) ke suatu nilai di luar 

nilai arus (current) yang ditetapkan. Hal ini untuk memungkinkan daya 

output lampu sebenarnya ditetapkan pada tingkat penerangan yang 

memadai untuk memenuhi kondisi tertentu suatu aerodrome, untuk 

diselaraskan dengan intensitas indikator kemiringan visual approach 

(visual approach slope indicators) jika tersedia, dan meminimalkan 

kemungkinan menyilaukan pilot. Jika arus sistem (system current) 

ditetapkan pada suatu nilai di luar arus yang ditetapkan (rated current), 

nilai aktual arus yang ditetapkan harus dicatat pada Manual 

Aerodrome (Aerodrome Manual). 
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Sistem 
Penerangan  

 
Nominal 
Intensitas 
minimum  
Pada  
rated 
output 

 
Tahapan 

  6 5 4 3 2 1 

Lampu Runway 

Edge,  

intensitas 

rendah 

100 cd      100% 

6.6 A 

Lampu Runway 

Edge,  

Intensitas 

menengah 

300 cd 

typical 

   100% 

6.6 A 

30% 

5.4 A 

10% 

4.5 A 

Lampu Runway 

Edge, Intensitas 

tinggi 

10,000 cd 100% 

6.6 A 

30% 

5.4 A 

10% 

4.5 A 

   

Lampu 

Approach  

* 12.5A/6.6A 
series 
isolating 
transformer 

* 6.6A/6.6A 

series isolating 

transformer 

20,000 cd 100% 

 

12.5 A 

 

 

6.6 A 

25% 

 

9.5 A 

 

 

5.3 A 

6.5% 

 

7.5 A 

 

 

4.3 A 

2% 

 

6.2 A 

 

 

3.6 A 

0.5% 

 

5.0 A 

 

 

3.2 A 

0.12% 

 

4.0 A 

 

 

3.0 A 

Lampu Runway 

Centreline  

5,000 cd 100% 

6.6 A 

25% 

5.2 A 

8% 

4.4 A 

2.5% 

3.8 A 

0.8% 

3.3 A 

0.25% 

3.0 A 

Lampu Runway 

Touchdown 

Zone  

5,000 cd 100% 

6.6 A 

25% 

5.2 A 

8% 

4.4 A 

2.5% 

3.8 A 

0.8% 

3.3 A 

0.25% 

3.0 A 
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Lampu Taxiway 

Centreline  

50 cd    100% 

6.6 A 

40% 

5.5 A 

16% 

4.8 A 

PAPI 15,000 cd 

warna 

merah 

100% 

6.6 A 

30% 

5.5 A 

10% 

4.8 A 

3% 

3.85 A 

1% 

3.4 A 

0.3% 

3.0 A 

T-VASIS Lihat Bagian 9.9 Paragraf 9.9.3.11. 

 

 

 Tabel 9.1-1: Petunjuk dalam pemilihan series line currents untuk berbagai 

tahapan intensitas  
  

 Catatan: 
 1. Semua nilai adalah sesuai Standar Industri untuk sistem 6.6A series current untuk 

full rated light output, (kecuali Approach Lights yang menggunakan 12.5 A/6.6 A 

series isolating transformers), dan tidak akan relevan untuk sitem penerangan yang 

dipasang pada parameter listrik lainnya. 

 2. Besaran arus true root mean square (RMS) ampere. 

 3. Persentasi intensitas hanyalah angka perkiraan. Pada tahapan yang lebih tinggi (5 

dan 6) adalah lebih penting untuk mempertahankan rasio intensitas terhadap lampu 

tepi runway (runway edge) seperti yang diberikan pada 9.8.1.2 dan 9.11.1.4. Pada 

tahapan intensitas yang lebih rendah, seperti yang digunakan pada saat kondisi daya 

pandang yang baik, mempertahankan rasio intensitas tersebut cenderung 

mengakibatkan silau terhadap pilot, oleh karena itu rasio yang lebih rendah yang 

disarankan untuk digunakan. 

 

9.1.15 Komisioning Sistem Penerangan  
 

9.1.15.1  Komisioning berarti proses formal yang melaluinya kinerja sistem 

penerangan dikonfirmasi telah memenuhi spesifikasi oleh DGAC, atau 

oleh petugas yang berkualifikasi.  Petugas yang berkualifikasi dalam 

hal ini berarti: 

 (a)  Untuk ground check atas pemenuhan terhadap spesifikasi 
kelistrikan (electrical specifications) dan standar DGAC— 

insinyur elektro atau ahli listrik berlisensi. 
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Catatan: Bukti yang diberikan oleh sumber-sumber berotorisasi bahwa 

unit lampu telah memenuhi standar, dapat diterima.  

 

(b)  Untuk pemeriksaan penerbangan (flight checking) atas 
pemenuhan spesifikasi operasional (operational 
specifications) — organisasi yang disetujui oleh DGAC karena 

memiliki kemampuan untuk melakukan commissioning flight 

checks. 

 

9.1.15.2  Semua sistem penerangan aerodrome (aerodrome lighting 

systems) harus dikomisioning dengan ground check sebelum 

dapat dipergunakan.  

 

9.1.15.3  Ground check terhadap sistem indikator kemiringan visual approach 

(visual approach slope indicator system) juga melakukan verifikasi 

terhadap sudut vertikal dan horisontal dari perubahan sinyal lampu 

oleh petugas yang memiliki kualifikasi serta pengalaman teknik sipil 

atau survey. 

 

9.1.15.4  Komisioning terhadap sistem penerangan berikut, di samping ground 

check yang dilakukan, juga harus memasukkan flight checks terhadap: 

(a)  sistem penerangan approach (approach lighting system); 

(b)  sistem penerangan runway (runway lighting system) untuk  

instrument runways; 

(c)  sistem indikator kemiringan visual approach (visual approach 

slope indicator system) 

(i)  digunakan oleh pesawat jet propelled yang melakukan 

operasi transportasi udara; atau 

(ii)  dipasang sesuai arahan DGAC, dengan mengacu pada 

9.9.1.1(b); 
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9.1.15.5  Untuk sistem indikator kemiringan visual approach (visual approach 

slope indicator system) yang dijelaskan pada 9.1.15.4, yang hanya 

disediakan untuk penggunaan sementara saja, misalnya karena 

adanya penutupan threshold untuk sementara waktu, atau pada saat 

pekerjaan sedang berlangsung, persyaratan untuk melakukan flight 

check mungkin akan diabaikan oleh DGAC. 

 

9.1.15.6  Untuk sistem yang dijelaskan pada 9.1.15.4, operator aerodrome akan 

mengirimkan certified ground check dan laporan flight check kepada  

DGAC.  Jika DGAC puas dengan laporan tersebut, DGAC akan 

menyetujui diterbitkannya NOTAM permanen.  Informasi untuk suatu  

sistem indikator kemiringan visual approach (visual approach slope 

indicator system) yang akan dimasukkan ke dalam NOTAM permanen 

adalah: 

(a) nomor runway (runway designation); 

(b) jenis sistemnya, dan untuk sistem AT-VASIS dan PAPI, sisi dari 

runway, seperti yang dilihat oleh pilot yang sedang mendarat, 

bahwa alat bantu telah dipasang; 

(c) jika sumbu dari sistem tidak paralel dengan garis tengah runway 

(runway centreline), sudut displacement dan arah displacement, 

misal, kiri atau kanan; 

(d) kemiringan approach; dan 

(e) minimum eye height over threshold, untuk sinyal on-slope. 

  

9.1.15.7  Untuk sistem yang tidak dijelaskan pada Paragraf 9.1.15.4, operator 

aerodrome harus menggunakan certified ground check sebagai bukti 

yang cukup atas pemenuhan standar yang akan dipergunakan untuk 

menerbitkan NOTAM permanen. 
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9.1.15.8  Setiap saat setelah komisioning, DGAC dapat melakukan ground 

checking dan/atau flight checking terhadap sistem penerangan yang 

dijelaskan pada Paragraf 9.1.15.4, setelah adanya perubahan yang 

cukup besar pada sistem, atau pada saat menerima laporan dari pilot 

atau operator pesawat terbang yang bertentangan dengan kinerja 

sistem. Contoh dari perubahan yang substansial terhadap sistem 

antara lain: 

(a)  pemindahan atau penggantian sebanyak 50% atau lebih light 

fitting pada saat yang bersamaan, pada suatu sistem 

penerangan approach atau runway; 

(b)  pemindahan atau penggantian satu atau lebih unit lampu dari 

sistem PAPI; 

(c)  pemindahan atau penggantian dua atau lebih unit lampu, pada 

saat yang bersamaan, dari sistem AT-VASIS; dan 

(d)  pemindahan atau penggantian unit penerima dari suatu PAL. 

 
Catatan:  Sebelum suatu runway dibuka untuk pemakaian malam hari, 

status hambatan (obstacle) perlu diukur untuk tujuan penetapan 

penerangan hambatan (obstacle), khususnya jika hambatan 

(obstacle) berada dalam jarak 3 km dari aerodrome. 
 

Bagian 9.2: Warna untuk Aeronautical Ground Lights 
 
9.2.1 Umum 
 

9.2.1.1  Spesifikasi berikut menjelaskan batasan kromatik warna yang akan 

digunakan untuk penerangan aerodrome. 

 

9.2.1.2  Kormatisitas (chromaticities) dinyatakan dalam terminologi pengamat 

standar dan sistem koordinasi yang diadopsi oleh International 

Commission on Illumination (CIE). 
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9.2.2 Kromatisitas  
9.2.2.1  Kromatisitas lampu aerodrome harus berada dalam batasan berikut ini: 

 Persamaan CIE (lihat Gambar 9.2-1) 

 (a) Merah 

  Batas ungu y = 0.980 - x 

  Batas kuning y = 0.335 

 (b) Kuning 

  Batas merah y = 0.382 

  Batas putih y = 0.790 - 0.667x 

  Batas hijau y = x - 0.120 

 (c) Hijau 

  Batas kuning y = 0.726 - 0.726x 

  Batas putih x = 0.650y 

   (kecuali untuk visual docking guidance systems) 

  Batas putih x = 0.625y - 0.041 

   (untuk visual docking guidance systems) 

  Batas biru y = 0.390 - 0.171x 

 (d) BIru 

  Batas hijau y = 0.805x + 0.065 

  Batas putih y = 0.400 - x 

  Batas ungu x = 0.600y + 0.133 

 (e) Putih 

Batas kuning x = 0.500 

Batas biru x = 0.285 

Batas hijau y = 0.440 dan y = 0.150 + 0.640x 

Batas ungu y = 0.050 + 0.750x dan y = 0.382 

 (f) Variable Putih 

Batas kuning x = 0.255 + 0.750y dan x = 1.185 - 1.500y 

Batas biru x = 0.285 

Batas hijau y = 0.440 dan y = 0.150 + 0.640x 

Batas ungu y = 0.050 + 0.750x dan y = 0.382 
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9.2.3 Pembedaan Antara Lampu yang Diberi Warna  
 

9.2.3.1  Jika disyaratkan untuk membedakan antara warna kuning dan warna 

putih satu sama lain, mereka harus ditampilkan dalam waktu atau 

ruang yang saling berdekatan seperti, misalnya, dipendarkan secara 

berurutan dari beacon yang sama.  

 

9.2.3.2  Jika disyaratkan untuk membedakan warna kuning dari warna hijau 

atau warna putih seperti, misalnya, pada lampu garis tengah exit 

taxiway (exit taxiway centreline lights), koordinat ‘y’ dari lampu kuning 

tidak boleh melebihi nilai 0.40. 

 
Note:  Batasan untuk warna putih selama ini didasarkan pada asumsi 

bahwa warna tersebut digunakan dalam situasi dimana 

karakteristik (temperatur, warna) sumber penerangan akan 

selalu konstan.  

 

9.2.3.3  Variabel warna putih ditujukan hanya digunakan untuk penerangan 

yang akan divariasi intensitasnya, misal untuk menghindari kilauan. 

Jika lampu ini akan dibedakan dari lampu kuning, lampu tersebut 

harus didisain dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga: 

(a)  koordinat ‘x’ warna kuning paling sedikit 0,050 lebih besar dari 

koordinat ‘x’ warna putih; dan 

(b) penempatan lampunya sedemikian rupa sehingga lampu warna 

kuning ditampilkan secara simultan dan di tempat yang dekat 

dengan lampu warna putih.  
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Gambar 9.2-1: Warna untuk aeronautical ground lights 

 
 
Bagian 9.3: Lampu Hambatan (Obstacle Light) 
 
9.3.1 Umum 
 

9.3.1.1  Jika DGAC menentapkan bahwa suatu objek atau objek yang sedang 

diajukan yang mengganggu navigable airspace membutuhkan, atau 

akan disyaratkan untuk dilengkapi dengan lampu hambatan (obstacle) 

tanggungjawab penyediaan dan pemeliharaan lampu hambatan 

(obstacle) pada bangunan atau struktur berada pada pemilik bangunan 
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atau struktur. Pada lingkungan obstacle limitation surfaces dari suatu 

aerodrome, tanggungjawab penyediaan dan pemeliharan lampu 

hambatan (obstacle) pada permukaan alami atau tumbuhan, jika 

dianggap penting bagi operasional pesawat terbang di aerodrome, 

berada pada operator aerodrome.  

 

9.3.1.2 Pada umumnya, suatu objek pada situasi berikut ini akan 

membutuhkan penyediaan lampu hambatan (obstacle) kecuali DGAC, 

dalam suatu studi aeronautical, mengukur dan menyatakan bahwa 

objek tersebut saat ini tertutup oleh objek bercahaya lainnya atau tidak 

mempengaruhi operasional secara signifikan: 

(a)  untuk runway yang ditujukan untuk penggunaan di malam hari: 

(i)  jika objek merentang di atas permukaan daki take-off (take-

off climb surface) dalam jarak 3.000 m dari tepi dalam (inner 

edge)  permukaan daki take-off  (take-off climb surface); 

(ii) jika objek merentang di atas permukaan approach atau  

transitional dalam jarak 3.000 m dari tepi dalam (inner edge) 

permukaan approach; 

(iii) jika objek merentang di atas permukaan inner, conical atau 

outer horizontal yang dapat diterapkan; 

(iv) jika objek merentang di atas obstacle protection surface dari 

T-VASIS atau PAPI yang dipasang di aerodrome; 

(v) kendaraan atau objek bergerak lainnya, tidak termasuk 

pesawat terbang, di daerah pergerakan, kecuali peralatan 

servis pesawat terbang dan kendaraan yang digunakan di 

apron; 

(vi) hambatan (obstacles) di sekitar taxiways, apron taxiways 

atau taxilanes, kecuali bahwa lampu hambatan (obstacle 

light) tidak akan dipasang pada lampu permukaan yang 

ditinggikan (elevated ground lights) atau tanda yang 

ditinggikan (elevated sign) di daerah pergerakan. 
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(b)  di luar obstacle limitation surfaces suatu aerodrome, jika 

objeknya adalah atau akan lebih dari 110 m diatas  permukaan 

tanah.  

 

9.3.1.3  Pemilik bangunan atau struktur tinggi yang berada di bawah obstacle 

limitation surfaces, atau kurang dari 110 m di atas permukaan tanah, 

dapat, atas kemauannya sendiri, menyediakan lampu hambatan 

(obstacle) untuk mengindikasikan kehadiran bangunan atau struktur 

demikian pada malam hari. Untuk memastikan kekonsistenan dan 

menghindari adanya keraguan kepada pilot, lampu hambatan 

(obstacle) yang disediakan perlu dikonfirmasi ulang terhadap standar 

yang dijelaskan pada Bab ini.  

 

9.3.1.4  Pada kondisi dimana penyediaan marka hambatan (obstacle marking) 

dianggap tidak praktis, lampu hambatan (obstacle) dapat digunakan 

pada siang hari untuk menggantikan marka hambatan (obstacle). 

 
9.3.2 Jenis Lampu Hambatan (Obstacle) dan Penggunaannya  
 

9.3.2.1  Ada tiga jenis lampu yang digunakan untuk menerangi 

hambatan(obstacle), yaitu intensitas rendah, menengah, dan tinggi, 

atau yang merupakan kombinasi dari lampu-lampu tersebut.  

 

9.3.2.2  Lampu hambatan (obstacle) intensitas rendah adalah lampu warna 

merah yang menyala terus dan digunakan pada objek yang non- 

ekstensif yang tinggi di atas permukaan di sekitarnya adalah kurang 

dari 45 m. 

 
 Catatan: Sekelompok pepohonan atau bangunan dianggap sebagai 

objek yang ekstensif.   

 



VERSION 0.1: Initial Draft, September 2004                                                   page 9 - 29 

9.3.2.3  Lampu hambatan (obstacle) intensitas menengah dapat digunakan 

sendirian atau dikombinasikan dengan lampu berintesitas rendah, 

dimana: 

(a)  objeknya adalah ekstensif; 

(b)  puncak dari objek adalah 45 m atau lebih di atas permukaan 

sekitarnya; atau  

(c)  DGAC menetapkan bahwa diharapkan adanya peringatan dini 

bagi pilot akan kehadiran objek tersebut.  
 

9.3.2.4  Ada tiga jenis lampu hambatan (obstacle) intensitas menengah: 

(a)  Lampu kilat warna putih (flashing white light). Cenderung tidak 

cocok untuk digunakan pada lingkungan yang sensitif dan di 

dekat daerah yang padat penduduk. Mungkin dapat digunakan 

sebagai pengganti dari marka hambatan (obstacel) pada siang 

hari untuk mengindikasikan adanya hambatan (obstacle) 

sementara di sekitar aerodrome, misalnya crane untuk 

konstruksi, dll., dan tidak digunakan pada aplikasi lainnya tanpa 

adanya persetujuan khusus dari DGAC.  

(b)  Lampu kilat warna merah (flashing red light), juga dikenal 

sebagai hazard beacon. Sesuai untuk semua aplikasi, dan 

digunakan secara ekstensif menjadi marka hambatan 

permukaan (terrain obstacles) seperti permukaan tanah yang 

tinggi.  

(c)  Lampu warna merah menyala terus (steady red light). Dapat 

digunakan pada saat kondisi yang berlawanan dengan 

penggunaan lampu kilat warna merah, misalnya lokasi yang 

lingkungannya sensitif. 
 

9.3.2.5  Lampu hambatan (obstacle) intensitas tinggi adalah lampu kilat warna 

putih digunakan pada hambatan (obstacle) yang tingginya melebihi 

150 m. Karena lampu hambatan (obstacle) intensitas tinggi memiliki 

dampak yang signifikan terhadap lingkungan seperti pada manusia 

dan binatang, adalah penting untuk berkonsultasi dengan pihak-pihak 
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terkait tentang penggunaannya. Lampu hambatan (obstacle) intensitas 

tinggi juga dapat digunakan pada siang hari, sebagai pengganti dari 

marka hambatan (obstacle marking), pada hambatan (obstacle) yang 

tingginya melebihi 150 m, atau objek yang sulit untuk dilihat dari udara 

karena bentuk kerangkanya, seperti menara dengan jaringan kabel 

yang merentang di atas jalan, lembah, dan saluran air.  

 
9.3.3 Lokasi Lampu Hambatan (Obstacle) 
 

9.3.3.1  Satu atau lebih lampu hambatan (obstacle) ditempatkan sedekat 

mungkin dan sepraktis mungkin di puncak dari suatu objek. Lampu 

puncak dirancang sedemikian rupa sehingga paling tidak 

mengindikasikan titik sudut atau tepian dari objek yang terletak tinggi 

di atas obstacle limitation surface. 

 

9.3.3.2  Pada kasus sebuah cerobong asap atau struktur lainnya yang memiliki 

fungsi yang mirip, lampu puncak ditempatkan pada jarak yang cukup 

dari puncaknya (biasanya 1,5 m hingga 3 m) sehingga dapat terhindar 

dari kontaminasi asap yang dikeluarkan, dll.  

 

9.3.3.3  Dalam kasus menara atau struktur antena yang dilengkapi dengan 

lampu hambatan (obstacle) intensitas tinggi, dan struktur tersebut 

memiliki perlengkapan seperti tiang atau antena yang merentang lebih 

tinggi dari 12 m di atas struktur, dan dianggap tidak praktis untuk 

menempatkan lampu hambatan (obstacle) intensitas tinggi pada 

bagian puncak perlengkapan tersebut,  lampu hambatan (obstacle) 

intensitas tinggi akan ditempatkan pada titik tertinggi yang masih dapat 

dilakukan, dan jika dianggap praktis, pada bagian puncaknya 

ditempatkan lampu hambatan (obstacle) intensitas menengah (lampu 

kilat warna putih). 
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9.3.3.4  Pada kasus objek yang ekstensif atau sekelompok objek yang 

ditempatkan secara berdekatan, lampu puncak ditempatkan paling 

tidak pada titik atau tepian yang tertinggi jika dikaitkan dengan 

obstacle limitation surfaces, dengan tujuan untuk memberikan 

gambaran umum bentuk dan sejauh mana objek itu berada. Jika dua 

atau lebih tepian berada pada ketinggian yang sama, tepian yang 

terdekat dengan runway threshold yang diberi lampu. Jika lampu 

intensitas rendah yang dipergunakan, lampu tersebut ditempatkan 

pada jarak longitudinal tidak melebihi 45 m. Jika lampu intensitas 

menengah yang digunakan, lampu tersebut ditempatkan pada jarak 

longitudinal tidak melebihi 900 m, dan paling sedikit tiga lampu 

ditempatkan pada satu sisi dari hambatan ekstensif (extensive 

obstacle) untuk membentuk sebuah garis lampu.  

 

9.3.3.5  Jika obstacle limitation surface yang menjadi perhatian membentuk 

kemiringan dan titik tertinggi di atas obstacle limitation surface 

bukanlah merupakan titik tertinggi dari objek, tambahan lampu 

hambatan (obstacle lights) ditempatkan pada bagian tertinggi dari 

objek. 

 

9.3.3.6  Pada saat puncak dari hambatan (obstacle) lebih dari 45 m di atas 

tinggi permukaan tanah di sekitarnya atau elevasi puncak bangunan di 

sekitar [pada saat hambatan (obstacle) dikelilingi oleh bangunan], 

lampu puncak adalah lampu dengan intensitas menengah.  Tambahan 

berupa lampu intensitas rendah disediakan pada ketinggian yang lebih 

rendah untuk mengindikasikan ketinggian seluruh struktur. Lampu 

tambahan ini diusahakan ditempatkan pada jarak yang sama, di antara 

lampu puncak dengan permukaan tanah atau ketinggian puncak dari 

bangunan di sekitar, mana yang lebih sesuai. Jarak antara lampu tidak 

melebihi 45 m. 

 



VERSION 0.1: Initial Draft, September 2004                                                   page 9 - 32 

9.3.3.7  Pada saat lampu intensitas tinggi digunakan pada suatu objek selain 

menara pendukung jaringan kabel di atas tanah, jarak antara lampu 

tidak boleh melebihi  105 m.  Pada saat lampu intensitas tinggi 

digunakan pada suatu objek selain menara pendukung jaringan kabel 

di atas tanah, lampu tersebut ditempatkan pada tiga tingkatan:  

(a) di puncak menara;  

(b) pada titik terendah dari untaian kabel; dan 

(c) di pertengahan antara kedua ketinggian pada poin (a) dan (b) di  

     atas.  

 
Catatan: Pada beberapa kasus, kebutuhan ini memaksa lampu bagian 

bawah dan pertengahan harus ditempatkan di luar struktur 

bangunan.  

  

9.3.3.8  Jumlah dan rancangan lampu di setiap tingkatan yang harus diberi 

rambu adalah harus sedemikian rupa sehingga hambatan (obstacle) 

dapat diihat dari setiap sudut azimuth. Jika ada lampu yang tertutup 

dari suatu arah karena adanya objek di dekatnya, lampu yang tertutup 

tersebut dapat diabaikan akan tetapi ada tambahan lampu yang 

diperlukan untuk ditempatkan sedemikian rupa sehingga bentuk umum 

hambatan (obstacle) kembali dapat dilihat secara utuh.  

 

9.3.3.9  Ilustrasi penempatan lampu pada hambatan (obstacle) dapat dilihat 

pada gambar berikut ini.  
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Gambar 9.3-1: Lampu pada hambatan yang tinggi  
 

 
 

  Gambar 9.3-2: Lampu untuk sekelompok halangan  
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Gambar 9.3-3: Lampu untuk hambatan yang memanjang secara 
horisontal  

 

 
 

Gambar 9.3-4: Lampu untuk menara dan hambatan berukuran besar  
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9.3.4 Hambatan (Obstacle) Alami 
 

9.3.4.1  Hambatan (obstacle) alami seperti permukaan tanah dan tumbuhan 

biasanya bersifat ekstensif dan kebutuhan untuk pemberian lampu 

hambatan (obstacle) akan ditetapkan oleh DGAC secara individual 

kasus per kasus. Jika diperlukan, lampu hambatan (obstacle) 

disediakan dengan mengikuti pertimbangan berikut: 

(a)  jika hambatan (obstacle) terletak dalam daerah approach, porsi 

hambatan (obstacle) yang berada di daerah approach 

diperlakukan sama seperti perlakuan terhadap hambatan 

(obstacle) buatan manusia pada saat membutuhkan 

penyediaan lampu hambatan (obstacle); 

(b)   jika hambatan (obstacle) terletak di luar daerah approach, 

hambatan tersebut harus diberi marka dengan sejumlah tertentu 

lampu pada posisi tertinggi dan pada ciri-ciri yang paling 

menarik, sedemikian rupa sehingga hambatan (obstacle) 

tersebut dapat dengan cepat diidentifikasi.  

 
9.3.5 Halangan (Obstacle) Sementara  
 

9.3.5.1  Pada malam hari dan pada kondisi daya lihat yang buruk, hambatan 

(obstacle) sementara pada daerah approach atau pada daerah 

pergerakan di beri marka lampu hambatan (obstacle) warna merah 

permanen atau sementara. Lampu tersebut dirancang sehingga dapat 

memberikan gambaran yang jelas tentang tinggi, jangkauan dan 

batasan dari hambatan (obstacle). 

 
9.3.6 Karakteristik Lampu Hambatan (Obstacle) Intensitas Rendah  
 

9.3.6.1  Lampu hambatan (obstacle) intensitas rendah, untuk penggunaan 

umum, harus memiliki karakteristik berikut ini: 
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(a)  lampu warna merah yang menyala terus; 

(b)  sebaran sinar horisontal yang menghasilkan cakupan 360° di 

sekitar hambatan (obstacle); 

(c)  intensitas puncak minimum pada 100 cd; 

(d)  sebaran sinar vertikal (pada 50% intensitas puncak) sebesar  

10°; 

(e)  distribusi vertikal dengan 100 cd minimum pada +6° dan +10° di 

atas horisontal; dan 

(f)  tidak kurang dari 10 cd di seluruh sudut elevasi di antara–3° dan 

+90° di atas horisontal. 

 

9.3.6.2  Lampu hambatan (obstacle) intensitas rendah, yang digunakan untuk 

menunjukkan adanya hambatan taxiway (taxiway obstacle) atau 

daerah unserviceable di daerah pergerakan, harus memilki intensitas 

puncak 10 cd minimum. 

 
9.3.7 Karakteristik Lampu Hambatan (Obstacle) Intensitas Menengah  
 

9.3.7.1  Lampu hambatan (obstacle) intensitas menengah adalah lampu warna 

merah yang berkedip atau menyala terus atau lampu warna putih yang 

berkedip, dapat dilihat dari semua arah di azimuth.  

 

9.3.7.2  Frekuensi kedipan adalah di antara 20 dan 60 kedipan per menit. 

 

9.3.7.3  Intensitas puncak efektif adalah 2,000 θ 25% cd dengan distribusi 

vertikal sebagai berikut: 

(a)  sebaran sinar vertikal harus 3π minimum (sebaran sinar 

didefinisikan sebagai sudut antara dua arah pada suatu bidang 

yang mana intensitasnya sama dengan 50% dari batas bawah 

yang masih ditoleransi dari suatu nilai intensitas puncak); 
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(b)  pada elevasi -1π , intensitasnya harus 50% minimum dan 75% 

maksimum dari batas bawah yang masih ditoleransi dari suatu 

nilai intensitas puncak; dan 

(c)  pada elevasi 0π , intensitasnya harus 100% minimum dari batas 

bawah yang masih ditoleransi dari suatu nilai intensitas puncak. 

 

9.3.7.4  Pada saat lampu kedip warna putih digunakan sebagai pengganti dari 

marka hambatan (obstacle) pada siang hari untuk menunjukkan 

adanya hambatan (obstacle) sementara di sekitar suatu aerodrome, 

sesuai dengan Paragraf 9.4.2.4(a), intensitas puncak efektif (peak 

effective intensity) harus dinaikkan menjadi 20,000 θ 25% cd pada saat 

penerangan (luminasi) latar belakang adalah 50 cd/m² atau lebih 

besar. 

 
9.3.8 Karakteristik Lampu Hambatan (Obstacle) Intensitas Tinggi  
 

9.3.8.1  Lampu hambatan (obstacle) intensitas tinggi adalah lampu warna putih 

yang berkedip. 

 

9.3.8.2  Intensitas efektif dari lampu hambatan (obstacle) intensitas tinggi yang 

ditempatkan pada suatu objek selain menara pendukung jaringan 

kabel di atas tanah, bervariasi tergantung pada penerangan latar 

belakangnya, sebagai berikut: 

(a)  200,000 θ 25% cd intensitas efektif pada tingkat penerangan 

latar belakang lebih besar dari 500 cd/m² (siang hari); 

(b)  20,000 θ 25% cd intensitas efektif pada tingkat penerangan latar 

belakang di antara 50-500 cd/m² (subuh atau petang); 

(c)  2,000 θ 25% cd intensitas efektif pada tingkat penerangan latar 

belakang di bawah  50 cd/m² (malam hari). 
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9.3.8.3  Intensitas efektif dari sebuah lampu hambatan (obstacle) intensitas 

tinggi yang ditempatkan pada menara pendukung jaringan kabal atas 

tanah bervariasi tergantung pada penerangan latar belakang sebagai 

berikut: 

(a)  100,000 θ 25% cd intensitas efektif pada tingkat penerangan 

latar belakang di atas 500 cd/m² (siang hari); 

(b)  20,000 θ 25% cd intensitas efektif pada tingkat penerangan latar 

belakang di antara 50-500 cd/m² (subuh atau petang); 

(c)  2,000 θ 25% cd e intensitas efektif pada tingkat penerangan 

latar belakang di bawah  50 cd/m² (malam hari). 

 

9.3.8.4  lampu hambatan (obstacle) intensitas tinggi yang ditempatkan pada 

sebuah objek yang bukan sebuah menara pendukung jaraingan kabel 

listrik di atas tanah akan berkedip secara serempak dengan kecepatan 

antara 40 – 60 kedipan per menit. 

 

9.3.8.5  lampu hambatan (obstacle) intensitas tinggi yang ditempatkan pada 

sebuah menara pendukung jaringan kabel listrik di atas tanah akan 

berkedip secara berurutan; pertama-tama adalah lampu di tengah, 

kedua adalah lampu di puncak, dan terakhir lampu di bagian bawah.  

Siklus frekuensi adalah 40 - 60 per menit dan dengan jarak interval 

kedipan antara lampu adalah di sekitar rasio berikut ini: 
 

Interval Kedipan antara: Rasio waktu siklus  

Lampu tengah dan atas  1/13 

Lampu atas dan bawah  2/13 

Lampu bawah dan tengah  10/13 

 

 Tabel 9.3-1 

 



VERSION 0.1: Initial Draft, September 2004                                                   page 9 - 39 

9.3.8.6 Untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan, kecuali ditetapkan 

oleh DGAC, sudut pengaturan instalasi untuk lampu hambatan 

(obstacle) intensitas tinggi adalah sebagai berikut: 

Tinggi lampu di atas permukaan 
tanah  

Sudut puncak sinar di atas 
horisontal  

Lebih tinggi dari 151 m AGL 0° 

122 m hingga  151 m AGL 1° 

92 m hingga 122 m AGL 2° 

Kurang dari 92 m AGL 3° 

 

Tabel 9.3-2 
 

9.3.9 Floodlighting untuk Hambatan (Obstacles) 
 

9.3.9.1  Pada saat pemasangan lampu hambatan (obstacle) biasa dianggap 

tidak praktis atau tidak disukai karena alasan estetika atau alasan 

lainnya, floodlighting terhadap hambatan (obstacle) mungkin 

merupakan alternatif yang dapat diterima. Namun demikian, 

floodlighting tidak akan digunakan kecuali atas persetujuan dari kantor 

DGAC. 
 

9.3.9.2     Secara umum, floodlighting tidak cocok jika: 

(a)  hambatannya (obstacle) berbentuk kerangka karena 

floodlighting membutuhkan permukaan yang utuh atau adanya 

lapisan dengan kemampuan memantulkan; atau 

(b)  ada latar belakang penerangan yang tinggi. 

 

9.3.9.3  Warna floodlighting adalah putih.  Penerangan terhadap hambatan 

(obstacle) adalah pada seluruh arah azimuth pada keseluruhan tinggi 

hambatan (obstacle) yang perlu diterangi dan harus seragam di 

sekeliling hambatan (obstacle). 
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9.3.9.4 Tingkat penerangan minimum adalah 5 cd/m² di seluruh titik. 

 
Catatan: Didasarkan pada faktor refleksi sebesar 50% untuk cat 

warna putih, dengan demikian penerangan yang dibutuhkan 

paling sedikit 10 lux.  Untuk beton dengan faktor refleksi 

sebesar 40%, penerangan yang dibutuhkan adalah paling 

sedikit 12.5 lux.  Material dengan faktor refleksi kurang dari 30% 

tidak dianggap baik untuk digunakan sebagai floodlighting. 

 

9.3.9.5  Light fitting ditempatkan pada jarak yang seragam di sekeliling struktur, 

dengan sudut tidak lebih dari 120° dengan paling sedikit dua fitting 

pada setiap lokasi.  Di setiap lokasi, fitting harus berada pada sirkuit 

yang terpisah dan memiliki sekring yang berbeda pula. 

 
9.3.10 Ketersediaan Lampu Hambatan (Obstacle Light)  
 

9.3.10.1  Adalah penting bagi lampu hambatan (obstacle) yang disediakan agar 

tetap berada pada kondisi aktif kapanpun lampu tersebut dibutuhkan. 

Pemilik lampu hambatan (obstacle) perlu membuat program 

pemeliharaan proaktif untuk meminimalkan kejadian padamnya lampu.  

 

9.3.10.2  Untuk lampu hambatan (obstacle) yang ditempatkan di daerah 

obstacle limitation surface suatu aerodrome, operator aerodrome akan 

membuat program monitoring, yang berisikan: 

 (a)  observasi visual terhadap lampu hambatan (obstacle) paling 

sedikit satu kali setiap 24 jam (lihat catatan); dan 

(b)  jika lampu hambatan (obstacle) intensitas tinggi atau menengah 

ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak dapat dengan 

segera diobservasi secara visual : 

(i)    buatlah suatu prosedur sehingga lampu tersebut akan 

dimonitor secara visual setiap periode 24 jam; atau 
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(ii)  pasanglah indikator visual atau alarm audio otomatis di 

lokasi aerodrome yang biasanya ditempati oleh petugas 

aerodrome.  

 
Catatan:  Pada aerodrome yang lebih kecil dengan tingkat operasi 

penerbangan malam hari yang rendah, periode tersebut di atas 

dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan dari DGAC. 

 

9.3.10.3  Untuk hambatan (obstacle) yang ditempatkan dalam daerah obstacle 

limitation surface suatu aerodrome, pada saat lampu hambatan 

(obstacle) padam, operator aerodrome harus: 

(a)  memberitahu DGAC dengan segera jika lampu hambatan 

(obstacle) tersebut telah ditetapkan oleh DGAC sebagai 

persyaratan bagi operasional pesawat terbang; 

(b)  dalam beberapa kasus, lakukan tindakan NOTAM untuk 

memberitahu pilot akan adanya lampu yang padam; 

(c)  bekerjasama dengan pemilik lampu hambatan (obstacel) untuk 

melakukan perbaikan secepatnya. 

 

9.3.10.4  Untuk hambatan (obstacle) yang ditempatkan di luar daerah obstacle 

limitation surface suatu aerodrome, pemilik lampu perlu membuat 

suatu program untuk memonitor lampu dan melaporkan jika ada 

kegagalan lampu. Pihak yang perlu mendapat laporan pada saat 

terjadi kegagalan lampu umumnya adalah DGAC atau ATC. Pada saat 

lampu hambatan (obstacle) unserviceable, masalah tersebut perlu 

dilaporkan dengan segera ke DGAC atau ATC sehingga sebuah 

NOTAM untuk memperingatkan pilot akan adanya lampu yang padam 

dapat segera dibuat. 
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Bagian 9.4: Aerodrome Beacon 
 
9.4.1 Umum 

 

9.4.1.1  Aerodrome beacon harus disediakan jika ditetapkan oleh DGAC 

bahwa alat petunjuk visual tersebut secara operasional dibutuhkan.  

 

9.4.1.2  Faktor berikut akan digunakan dalam menetapkan kebutuhan 

operasional: 

(a)  apakah aerodrome ditujukan untuk digunakan oleh pesawat 

terbang pada malam hari yang mana navigasinya sebagian 

besar dilakukan secara visual; 

(b)  jenis dan jumlah lalu lintas udara; 

(c)  adanya alat bantu visual atau radio lainnya; 

(d)  apakah lokasi tersebut mengalami kondisi kehilangan daya lihat 

secara teratur; 

(e)  apakah sulit untuk mengetahui dengan pasti lokasi aerodrome 

jika dilihat dari udara karena faktor lampu dan permukaan tanah 

di sekitarnya.  

 

9.4.1.3  Jika disediakan, aerodrome beacon ditempatkan pada atau di dekat 

aerodrome di suatu daerah yang memiliki latar belakang penerangan 

yang tidak ambient. Di samping itu, aerodrome beacon ditempatkan 

sedemikian rupa sehingga tidak tertutup oleh hambatan (obstacle) 

atau malah menyilaukan bagi pilot yang sedang melakukan proses 

pendaratan.  

 

9.4.1.4  Pada aerodrome internasional atau aerodromes pada daerah yang 

ramai, aerodrome beacon akan menunjukkan dua macam kedipan, 

yang pertama warna putih dan yang lain adalah warna selain warna 

putih, sehingga alat tersebut menghasilkan kedipan warna putih dan 
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warna lain secara bergantian.  Untuk aerodromes yang berada di 

daratan, warnanya adalah hijau, sedangkan untuk aerodrome yang 

berada di air, warnanya adalah kuning. 

 

9.4.1.5  Di lokasi lainnya, kedipan lampu putih sudah mencukupi.  

 

9.4.1.6  Frekuensi kedipan total harus sejumlah 20 hingga 30 per menit. 

  
Catatan: Beacon yang telah tua dengan frekuensi kedipan dalam 

rentang 12 hinga 20 per menit masih dapat diterima, hingga 

dilakukan penggantian atau peningkatan beacon tersebut.  

 

9.4.1.7  Sinar yang dipancarkan dari beacon harus dapat dilihat dari semua 

sudut di azimuth.  

 

9.4.1.8  Distribusi intensitas cahaya aerodrome beacon harus sesuai dengan 

Tabel 9.5-1: 
 

Sudut Elevasi  
(dalam derajat) 

Intensitas efektif minimum  
Kedipan warna putih (dalam candela) 

1 hingga 2 25 000 

2 hingga 8 50 000 

8 hingga 10 25 000 

10 hingga 15 5 000 

15 hingga 20 1 000 

 

      Tabel 9.5-1: Distribusi intensitas lampu aerodrome beacon  

 
9.4.1.9  Intensitas efektif dari kedipan lampu berwarna tidak boleh kurang dari 

0,15 kali intensitas kedipan lampu warna putih pada sudut elevasi 

yang berkorespondensi. 
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9.4.1.10 Jika disediakan, informasi tentang pengkodean warna, kecepatan 

berkedip dan lokasi (jika tidak berdekatan langsung dengan 

aerodrome) aerodrome beacon akan dipublikasikan dalam salah satu 

pokok bahasan di AIP.  
 

 
Bagian 9.5: Indikator Arah Angin yang Diterangi 
 
9.5.1 Umum 

 

9.5.1.1  Pada aerodrome yang ditujukan untuk penggunaan di malam hari, 

paling tidak satu indikator arah angin perlu diterangi.  

 

9.5.1.2  Jika suatu WDI (Indikator Arah Angin) disediakan di sekitar runway 

threshold untuk memberikan informasi angin permukaan kepada pilot 

yang akan menggunakan instrument straight-in approach dan landing, 

dan bahwa operasi tersebut akan dilakukan pada malam hari, maka 

indikator arah angin harus diberi penerangan.  

 

9.5.1.3  Penerangan indikator arah angin dilakukan dengan menyediakan 

floodlighting dari atas berupa: 

(a)  empat lampu 200W 240 V tungsten filament general purpose 

yang ditempatkan pada vertical elliptical industry reflectors atau 

round deep bowl reflectors, ditempatkan di antara 1.8 m dan 2.2 

m di atas pertengahan tiang indikator, dan pada jarak radial di 

antara 1,7 m dan 1,9 m di sekeliling sumbu perputaran lengan 

angin; atau 

(b)  delapan flood lamps 120 W 240V PAR 38 dalam reflectorless 

fittings, di antara 1,8 m dan 2,2 m di atas pertengahan tiang 
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indikator, dan pada jarak radial di antara 1,7 m and 1,9 m di 

sekeliling sumbu perputaran lengan angin; atau 

(c)  beberapa metoda floodlighting yang menghasilkan penerangan 

setara dengan apa yang akan dihasilkan dari penjelasan di 

Paragraf 9.6.1.3(a) atau 9.6.1.3(b), with accurate colour 

rendering dan tenggat waktu untuk pemanasan kembali tidak 

terlihat dengan jelas.  

  

9.5.1.4  Floodlighting harus diarahkan dan terlindung dengan tujuan agar: 

(a)  tidak menyebabkan cahaya yang menyilaukan yang 

mengganggu pilot; dan  

(b)  secara merata menyinari daerah lambaian maksimum lengan 

angin. 

 
Catatan:  Rasio keseragaman pada bidang horisontal hingga 

pertengahan dari tinggi kerucut angin agar tidak lebih dari 4:1 

(rata-rata ke  minimum) sudah cukup memadai. 

 

9.5.1.5  Jika hanya satu indikator arah angin (wind direction indicator) yang 

dicahayai pada suatu aerodrome dan ada dua atau lebih runway yang 

dicahayai, kontrol terhadap pencahayaan indikator arah angin (wind 

direction indicator) dimasukkan ke dalam kontrol penerangan runway 

untuk masing-masing runway, sehingga pada saat pasokan daya listrik 

terhadap sistem penerangan di runway diaktifkan maka secara 

otomatis juga akan memasok daya bagi penerangan indikator arah 

angin (wind direction indicator). 
 

9.5.1.6  Jika lebih dari satu indikator arah angin (wind direction indicator) yang 

dapat diterangi, kontrol terhadap penerangan masing-masing indikator 

arah angin (wind direction indicator) digabungkan dengan kontrol 

penerangan runway untuk masing-masing runway terkait.  
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9.5.1.7  Jika pasokan listrik bagi indikator arah angin (wind direction indicator) 

disediakan dari sirkuit penerangan runway yang mana kontrol 

intensitasinya telah tersedia, dibutuhkan keseragaman intensitas bagi 

indikator arah angin (wind direction indicator) terlepas dari pengaturan 

intensitas pada penerangan runway. 

 

Bagian 9.6: Sistem Penerangan Approach  
 
9.6.1 Sistem Penerangan Approach Sederhana  
 

9.6.1.1  Sistem penerangan approach sederhana (simple approach lighting 

system) adalah sistem penerangan yang ditujukan untuk runway non-

instrument atau non-precision approach. Standar untuk sistem ini tidak 

dimasukkan dalam Bab ini karena tidak ada hubungan langsung 

antara sistem tersebut dengan kegiatan operasional. 

 
Catatan: Lampu tepi runway (runway edge) dan threshold standar, 

didukung oleh sistem indikator kemiringan visual approach 

(visual approach slope indicator system) diangap memadai 

untuk runway non-instrument dan non-precision approach.   

 
9.6.2 Sistem Penerangan Precision Approach Category I  
 

9.6.2.1  Jika secara fisik dianggap praktis, sistem penerangan precision 

approach Category I akan disediakan untuk melayani runway Category 

I precision approach. 

9.6.2.2  Sistem penerangan precision approach Category I terdiri dari sebaris 

lampu di perpanjangan garis tengah runway yang merentang, jika 

memungkinkan, pada jarak hingga 900 m sebelum threshold, dengan 
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5 baris lampu yang melintang, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 

9.6-1 di bawah. 

Catatan: 1. Pemasangan sistem penerangan approach yang 

panjangnya kurang dari 900 m, dapat berakibat pada 

dikeluarkannya batasan-batasan operasional terhadap 

penggunaan runway.  

 2. Lampu yang ada saat ini yang ditata dengan mengikuti 

sistem pengukuran imperial ditetapkan agar memenuhi sistem 

pengukuran metrik yang setara. 

9.6.2.3  Lampu yang membentuk garis tengah ditempatkan pada jarak 

longitudinal 30 m dimana lampu terdalam diletakkan 30 m dari 

threshold.  Setiap posisi lampu garis tengah terdiri dari satu sumber 

penerangan pada 300 m terdalam garis tengah, dua sumber 

penerangan di 300 m pertengahan garis tengah, dan tiga sumber 

penerangan di 300 m terluar garis tengah, sehingga menjadikannya 

sebagai sumber informasi jarak.  

9.6.2.4  Lampu yang membentuk posisi penerangan garis tengah di sepanjang 

300 m bagian tengah dan 300 m bagian terluar garis tengah harus 

ditempatkan pada jarak 1,5 m satu sama lain. 

9.6.2.5  Lampu yang membentuk 5 garis melintang ditempatkan pada posisi 

150 m, 300 m, 450 m, 600 m dan 750 m dari threshold.  Lampu yang 

membentuk masing-masing garis melintang disusun sedekat mungkin 

satu sama lain pada suatu garis lurus, yang dibelah dua oleh dan 

tegak lurus dengan garis lampu garis tengah.  Lampu pada garis 

melintang ditempatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan efek 

linear, kecuali mungkin ada gap yang terbentuk di masing-masing sisi 

garis tengah. Lampu pada setiap garis melintang harus ditempatkan 

secara seragam dengan jarak tidak lebih dari 2,7 m.  Setiap ujung luar 

dari semua garis melintang berada pada dua garis lurus yang 

mengerucut  dan bertemu di garis tengah runway pada jarak 300 m 

dari threshold.  
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9.6.2.6  Sistem tersebut, jika memungkinkan, ditempatkan sedekat mungkin 

dalam suatu bidang horisontal yang melalui threshold, dengan 

mengacu pada: 

(a)  tidak ada object lain selain antena ILS yang menonjol di atas 

bidang lampu approach dalam jarak 60 m dari garis tengah 

sistem; dan  

(b)  tidak ada lampu selain lampu yang ditempatkan pada bagian 

tengah garis melintang, atau posisi lampu garis tengah, yang 

dapat dilihat dari pesawat terbang yang sedang mendarat.  

9.6.2.7  Antena ILS yang menonjol di atas bidang lampu diperlakukan sebagai 

hambatan (obstacle) dan untuk selanjutnya diberi marka serta 

penerangan. 

9.6.2.8  Lampu garis tengah dan garis melintang (crossbar) dari sistem 

penerangan precision approach Category I adalah lampu yang 

menyala terus yang menyinarkan lampu putih variabel.  

9.6.2.9  Lampu yang dipergunakan harus sesuai dengan spesifikasi pada 

Bagian 9.7, Gambar 9.7-1. 

 
9.6.3 Sistem Penerangan Precision Approach Category II and III  
 

9.6.3.1  Sistem penerangan precision approach Category II and III disediakan 

untuk melayani Category II or III precision approach runway. 

9.6.3.2  Dari paragraf 9.7.3.8 dan 9.7.3.9 di bawah, tersirat bahwa jika 

disediakan lampu approach Category II and III, lampu zona touchdown 

(touchdown zone) juga harus disediakan.  

9.6.3.3  Sistem penerangan precision approach Category II and III terdiri dari 

satu baris lampu pada perpanjangan garis tengah runway yang 

memanjang, jika memungkinkan, sejauh 900 m dari runway threshold. 

Di samping itu, sistemnya harus memiliki dua baris lampu sisi, yang 

memanjang 270 m dari threshold, dan 5 garis melintang (crossbars), 
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pada jarak 150 m, 300 m, 450 m, 600 m dan 750 m dari threshold, 

seperti ditunjukkan pada Gambar 9.6-2. 

Catatan: Panjang 900 m didasarkan pada tujuan penyediaan petunjuk 

bagi operasi dalam kondisi Cat I, II and III.  Pengurangan 

panjang memang dapat mendukung operasi dalam Cat II and III 

tetapi berdampak pada munculnya pembatasan terhadap 

operasi Cat I. 

9.6.3.4  Lampu yang membentuk lampu garis tengah ditempatkan pada jarak 

interval longitudinal 30 m, di mana lampu terdalam ditempatkan pada 

posisi 30 m dari threshold. 

9.6.3.5  Pada jarak 300 m pertama dari threshold di sepanjang garis tengah 

harus berisikan: 

(a)  barrette dengan lima lampu, ditempatkan pada interval jarak 

yang seragam sejauh 1 m; atau 

(b)  sumber penerangan tunggal pada saat threshold mengalami 

penutupan 300 m atau lebih.  

9.6.3.6  Pada jarak setelah 300 m pertama dari threshold, setiap posisi lampu 

garis tengah di sepanjang 300 m kedua setelah threshold harus 

berisikan dua sumber penerangan, dan tiga sumber penerangan untuk 

300 m terakhir garis tengah setelah threshold.  

. 
 

Gambar 9.6-1: Gambar sistem penerangan untuk Category I approach  
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9.6.3.7 Pada posisi lampu garis tengah yang berisikan dua atau tiga sumber 

penerangan, lampunya harus ditempatkan pada interval jarak 1,5 m 

satu sama lain.  

9.6.3.8  Lampu yang membentuk barisan sisi (side row) ditempatkan pada 

masing-masing sisi dari garis tengah. Barisan tersebut dijajarkan pada 

interval jarak 30 m, dimana barisan pertama ditempatkan pada jarak 

30 m dari threshold. Jarak ke samping antara lampu sisi terdalam dari 

barisan sisi (side row) disusun pada jarak tidak kurang dari 18 m dan 

tidak lebih dari 22,5 m, dan lebih disukai 18 m, walaupun pada 

beberapa kejadian harus sama dengan jarak yang ditetapkan pada 

touchdown zone light barrettes. 

9.6.3.9  Panjang barrette barisan sisi (side row barrette) dan penempatan 

lampu pada jarak yang seragam harus sama dengan yang dilakukan 

pada touchdown zone light barrettes. (Lihat Paragraf 9.9.25.4). 

9.6.3.10  Garis melintang yang ditempatkan pada jarak 150 m dari threshold 

adalah untuk mengisi kekosongan antara lampu di garis tengah (centre 

line) dengan lampu di barisan sisi (side row). 

9.6.3.11  Garis melintang (crossbar) yang ditempatkan pada jarak 300 m dari 

threshold merentang di kedua sisi lampu garis tengah (centreline light) 

hingga kejauhan 15 m dari garis tengah.  

9.6.3.12  Ujung terluar dari garis melintang (crossbars) yang ditempatkan pada 

jarak 450 m, 600 m, and 750 m dari threshold harus bertumpu pada 

dua garis lurus yang mengerucut dan bertemu pada satu titik pada 

jarak 300 m dari threshold. Lampu disusun sedemikian rupa sehingga 

membentuk efek garis lurus, kecuali bahwa akan terjadi jeda (gap) 

pada masing-masing sisi garis tengah (centre line). 

9.6.3.13  Lampu yang membentuk garis melintang (crossbars) ditempatkan 

pada jarak yang seragam pada interval tidak lebih dari 2,7 m.  

9.6.3.14  Sistem ini harus ditempatkan sedekat dan sepraktis mungkin pada 

bidang horisontal yang melalui threshold, dengan mengacu pada: 
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(a)  tidak ada objek lain ketimbang antena ILS yang menonjol pada 

bidang yang berisikan lampu approach dalam jarak 60 m dari 

garis tengah (centreline) sistem; dan  

(b)  tidak ada lampu selain sebuah lampu yang ditempatkan pada 

bagian tengah garis melintang (crossbar), atau pada posisi 

lampu garis tengah (centreline), yang dapat dilihat dari pesawat 

terbang yang sedang approaching. 

9.6.3.15  Antena ILS yang menonjol di atas bidang lampu penerangan 

diperlakukan sebagai hambatan (obstacle) dan diberi marka serta 

lampu sesuai dengan ketentuan.  

9.6.3.16  Lampu garis tengah dan barisan melintang (crossbar) pada suatu 

sistem penerangan precision approach Category II and III harus 

berupa lampu fixed yang menunjukkan warna putih variabel.  

9.6.3.17  Barrette barisan sisi (side row barrette) adalah lampu fixed yang 

menunjukkan warna merah.  Intensitas lampu merah harus selaras 

dengan intensitas lampu putih.  

9.6.3.18  Lampu-lampu tersebut harus sesuai dengan spesifikasi yang 

ditetapkan pada Bagian 9.7, Gambar 9.7-1 dan Gambar 9.7-2. 
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Gambar 9.6-2: Ilustrasi sistem penerangan category II and III approach  
 

 
Bagian 9.7: Diagram Isocandela untuk Penerangan 
Approach  
 
9.7.1 Catatan Kolektif 
9.7.1.1  Terkecuali untuk Paragraf 9.11.1.4, catatan kolektif pada Bagian 9.11 

berlaku juga untuk Bagian ini. 

 

9.7.1.2  Rasio Intensitas rata-rata (Average intensity ratio). Rasio antara 

intensitas rata-rata di dalam elips yang menjelaskan sinar utama dari 

sebuah lampu baru pada umumnya dengan intensitas rata-rata sinar 

utama dari lampu tepi runawy (runway edge) adalah sebagai berikut: 
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(a)  Gambar 9.8-1 Garis tengah approach (approach centreline) dan 

garis melintang (crossbars) ― 1.5 hingga 2.0 (lampu putih) 

(b)  Gambar 9.8-2 Barisan sisi (side row) approach ― 0.5 hingga 

1.0 (lampu merah) 
 

 
 

Gambar 9.7-1: Diagram isocandela untuk approach centreline light  
dan garis melintang (cross bars) (lampu putih) 

 

Catatan: 1. Kurva dihitung dengan rumus 
 
=1     

  2. Penetapan sudut vertikal dari lampu harus sedemikian rupa 

sehingga cakupan vertikal sinar utama berikut dapat 

dipenuhi: 

 
Jarak dari threshold  Cakupan vertikal sinar 

utama  
 

Threshold ke 315 m   0º – 11º 

316 m ke 475 m    0.5º – 11.5º 

476 m ke 640 m    1.5º – 12.5º 

641 m dan selanjutnya  2.5º – 13.5º (seperti 

digambarkan di 

atas) 
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       3. Lampu pada garis melintang (crossbars) di luar jarak 22,5 m 

dari garis tengah (centreline) harus ditoe-in 2 derajat. Semua 

lampu lainnya harus diarahkan agar paralel terhadap garis 

tengah (centreline) runway. 

       4. Lihat catatan kolektif pada Paragraf 9.8.1. 
 

 
 

Gambar 9.7-2: Diagram isocandela untuk approach side row light (lampu 

merah) 

 
 

Catatan:        1   Kurva dihitung dengan rumus
 

 

                   2.  Toe-in 2 derajat 

3.  Penetapan sudut vertikal harus sedemikian rupa 

sehingga cakupan vertikal sinar utama berikut dapat 

dipenuhi: 

 
 Jarak dari threshold  Cakupan sinar utama vertical  
  Threshold hingga115 m   0.5º – 10.5º 

  116 m hingga 215 m   1.0º – 11º 
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  216 m dan selanjutnya  1.5º – 11.5º (seperti 

                                                                       digambarkan di atas) 

      4. Lihat catatan kolektif pada Paragraf 9.8.1. 
 

 

Bagian 9.8: Sistem Indikator Kemiringan Visual 
Approach  
 
9.8.1 Umum 
9.8.1.1  Sistem indikator kemiringan visual approach (visual approach slope) 

disediakan untuk membantu pendaratan pada suatu runway, terlepas 

dari apakah runway tersebut dilayani oleh petunjuk kemiringan 

approach elektronis atau tidak, selama salah satu dari hal berikut 

terpenuhi: 

(a)  runway tersebut secara reguler digunakan oleh pesawat 

terbang jet-propelled yang dipergunakan dalam operasi 

transportasi udara. 

(b)  DGAC menyatakan bahwa petunjuk kemiringan visual approach 

(visual approach slope) harus disediakan, karena telah 

ditetapkan bahwa alat bantu visual tersebut merupakan hal 

yang penting dalam pengoperasian pesawat terbang yang 

aman. 

9.8.1.2  Dalam melakukan penetapan bahwa petunjuk kemiringan visual 

approach (visual approach slope) disyaratkan, DGAC akan 

mempertimbangkan hal-hal berikut: 

(a)  Runway sering digunakan oleh pesawat terbang jet-propelled 

lainnya, atau pesawat terbang lain dengan persyaratan petunjuk 

approach yang sama.  

(b)  Pilot dari sebarang jenis pesawat terbang mengalami kesulitan 

dalam melakukan pertimbangan approach karena hal-hal 

berikut ini: 



VERSION 0.1: Initial Draft, September 2004                                                   page 9 - 56 

 (i)  petunjuk visual yang tidak mencukupi seperti dialami pada 

saat pendaratan di atas air atau permukaan yang tidak 

jelas batasannya pada siang hari atau pada saat 

terbatasnya penerangan tambahan yang mencukupi dalam 

pendaratan di malam hari; 

(ii)   informasi untuk melakukan approach yang menyesatkan 

sepeti yang disebabkan oleh permukaan di sekitar yang 

menipu, kemiringan runway atau kombinasi lebar, panjang 

dan penempatan lampu yang tidak umum; 

(iii)  threshold yang ditutup. 

(c)  Adanya objek di daerah approach dapat memunculkan 

gangguan (hazard) serius jika suatu pesawat terbang menukik 

di bawah lintasan approach yang normal, khususnya jika tidak 

ada alat bantu non-visual atau alat bantu visual lainnya untuk 

memberitahu tentang adanya objek tersebut.  

(d)  Kondisi fisik di kedua ujung runway dapat mengakibatkan 

gangguan (hazard) yang serius terhadap pesawat terbang jika 

terjadi undershooting atau overrunning pada runway. 

(e)  Permukaan tanah atau kondisi meteorologi umum yang dapat 

mengakibatkan pesawat terbang harus menghadapi suatu 

kondisi turbulensi yang tidak umum pada saat melakukan 

approach.  

9.8.1.3  DGAC dapat menetapkan bahwa perlu disediakan sistem indikator 

kemiringan visual approach (visual approach slope) untuk digunakan 

secara sementara, misalnya karena terjadinya penutupan threshold 

untuk sementara waktu, atau pada saat suatu pekerjaan sedang 

dijalankan.  

9.8.1.4  Sistem indikator kemiringan visual approach (visual approach slope) 

berikut disetujui untuk digunakan dalam aerodrome sipil di Indonesia:  

(a)  T-VASIS; 

(b)  AT-VASIS; 
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(c)  Double sided PAPI; dan 

(d)  PAPI. 

9.8.1.5  Instalasi standarnya haruslah: 

(a)  Di aerodrome internasional, T-VASIS, atay double sided PAPI. 

Jika peralatan tersebut tidak praktis digunakan, AT-VASIS atau 

PAPI masih dapat diterima. 

(b)  Pada aerodromes selain aerodrome internasional, AT-VASIS 

atau PAPI, kecuali jika (c) di bawah ini dapat diterapkan. 

(c)  pada aerodromes dimana DGAC telah menentukan bahwa 

petunjuk roll tambahan harus disediakan, dan/atau dibutuhkan 

adanya integritas sistem yang lebih tinggi, TVASIS atau double 

sided PAPI yang dipilih. 

(d)  AT-VASIS dan PAPI harus dipasang pada sisi kiri runway, 

kecuali hal tersebut tidak dapat dilakukan. 

9.8.1.6 Jika T-VASIS akan digantikan oleh PAPI, harus disediakan sebuah 

double-sided PAPI. 

9.8.1.7  Jika lebih dari satu sistem indikator kemiringan visual approach (visual 

approach slope) yang disediakan pada suatu aerodrome, untuk 

menghindari kerancuan sistem indikator kemiringan visual approach 

(visual approach slope) yang sama harus digunakan di masing-masing 

ujung (end) runway. Jika lebih dari satu runway yang ada, sistem 

indikator kemiringan visual approach (visual approach slope) jenis 

yang sama yang harus digunakan pada seluruh runway yang memiliki 

nomor kode referensi yang sama. 

9.8.1.8   Jika sistem indikator kemiringan visual approach (visual approach 

slope) hanya disediakan untuk digunakan secara temporer saja, 

dengan mengacu pada 9.8.1.3, maka  9.8.1.7 tidak perlu diterapkan. 

9.8.1.9  Pemilihan T-VASIS atau PAPI dilakukan secara bersama antara 

operator aerodrome dan maskapai penerbangan yang menggunakan 

runway. Untuk runway di ibu kota yang digunakan oleh pesawat 
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terbang jet yang merentang dari ukuran menengah hingga besar, T-

VASIS adalah alat bantu visual yang lebih baik. 

9.8.1.10  Sistem indikator kemiringan visual approach (visual approach slope) 

tidak boleh diservis jika belum disetujui oleh DGAC dan diatur dengan 

benar. 

 
9.8.2 Obstacle Assessment Surface 
9.8.2.1  Obstacle assessment surface (OAS) harus disurvei dan diukur untuk 

mengetahui adanya hambatan (osbstacle) di setiap ujung runway 

dimana T-VASIS, AT-VASIS atau PAPI akan diletakkan.  Standar OAS 

adalah sebagai berikut dan ilustrasi dari OAS dapat dilihat di bawah: 

(a)  Garis dasar: lebar 150 m, bersentuhan dengan garis dasar 

approach surface; 

(b)  Kemiringan (slope): 1,9º; 

(c)  Kemiringan ke arah luar (splay): 7,5º ke arah luar, dimulai dari 

ujung garis dasar (baseline); 

(d)  Panjang: 9 km dari garis dasar (baseline). 
 

 
 

Gambar 9.8-1: Ilustrasi dari sebuah Obstacle Assessment  

Surface untuk kemiringan approach 3° (approach slope) 
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9.8.2.2  Operator aerodrome harus memeriksa adanya penetrasi oleh, atau 

kedekatan dengan, objek seperti tiang radio, bangunan dll., pada 

permukaan, Obstacle Assessment Surface seperti yang dijelaskan 

pada Paragraf 9.8.2.1. Jika satu atau lebih hambatan (obstacle) 

dijumpai, atau jika ada permukaan tanah yang tinggi terletak di dekat 

lintasan approach (approach path), DGAC harus diminta menjalankan 

suatu studi aeronautikal untuk menentukan apakah hambatan 

(obstacle) atau permukaan tanah tersebut dapat mempengaruhi 

keselamatan operasi pesawat terbang.  

9.8.2.3  Jika dapat diterapkan, objek di atas permukaan yang periksa harus 

dipindahkan, kecuali jika DGAC menetapkan bahwa objek tersebut 

tidak akan mempengaruhi keselamatan operasi pesawat terbang. 

9.8.2.4 Jika studi tersebut menetapkan bahwa keselamatan penerbangan 

dapat terganggu, dan upaya pemindahan objek dianggap tidak praktis, 

maka satu atau lebih dari metoda berikut dapat dilakukan: 

(a)  naikkan kemiringan approach dari sistem seperlunya – hingga 

ke angka maksimum 3.3° untuk runway yang digunakan oleh 

pesawat terbang jet propelled, atau 4° untuk pesawat terbang 

lainnya: kemiringan OAS selanjutnya dapat dinaikkan dengan 

besaran yang sama, misal untuk kemiringan 3.3° OAS dapat 

menjadi 2,2° bukannya 1,9°; 

(b)  kurangi luas sebaran azimuth sehingga hambatan (obstacle) 

berada di luar cakupan sinar; 

(c)  rubah sumbu dari sistem dan OAS hingga ke angka 5°; 

(d) penutupan threshold; dan 

(e)  jika (d) ternyata tidak dapat diterapkan, is impracticable, suitably 

displace the system upwind of the threshold sehingga menaikan 

threshold crossing height sama dengan ketinggian penetrasi 

hambatan (obstacle) tersebut. 
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9.8.3 T-VASIS dan AT-VASIS 
9.8.3.1  T-Visual Approach Slope Indicator System (T-VASIS) adalah suatu set 

lampu yang dirangkai sedemikian rupa sehingga pola yang dilihat oleh 

pilot akan bervariasi sesuai dengan posisi pilot (naik atau turun, kiri 

atau kanan) relatif terhadap lintasan approach yang dikehendaki.  Jika 

dipasang di runway strip, alat tersebut akan memberikan petunjuk 

visual bagi pilot tentang lintasan turun aktualnya relatif terhadap 

lintasan turun yang diinginkan. 
20 

 
 

Gambar 9.8-2: Tata letak T-VASIS  

 

9.8.3.2  T-VASIS harus berisikan dua puluh unit lampu yang secara simetris 

disusun di sekitar garis tengah runway dalam bentuk dua bentang 

sayap (wing bar) yang masing-masing berisikan empat unit lampu, dan 

garis memanjang yang berisikan enam buah lampu yang membelah 
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dua sama besar masing-masing bentang sayap (wing bar), seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 9.8-2. 
 

9.8.3.3  AT-VASIS harus berisikan sepuluh unit lampu yang disusun pada 

salah satu sisi runway dalam bentuk satu bentang sayap (wing bar) 

yang berisikan empat unit lampu dan garis memanjang yang 

membelah dua sama besar bentang sayap (wing bar) tersebut yang 

berisikan enam buah lampu. 

9.8.3.4  Unit lampu harus disusun sedemikian rupa sehingga pilot suatu 

pesawat terbang pada saat melakukan approach akan: 

(a)  Jika di atas kemiringan approach yang sebenarnya, akan 

melihat pola “T” warna putih yang terbalik yang berisikan lampu 

bentang sayap (wing bar) warna putih, dan satu, dua atau tiga 

lampu ‘fly-down’, dimana semakin banyak lampu fly-down yang 

terlihat, semakin tinggi pilot tersebut berada di atas kemiringan 

approach yang benar. 

(b)  Pada saat berada pada kemiringan approach yang benar, 

melihat satu garis lampu bentang sayap (wing bar) warna putih. 

(c)  Jika berada di bawah kemiringan approach yang benar, melihat 

sebentuk pola ‘T’ warna putih yang berisikan lampu bentang 

sayap (wing bar) warna putih, dan satu, dua atau tiga lampu ‘fly-

up,’  semakin banyak lampu fly-up yang terlihat semakin rendah 

pilot tersebut berada di bawah kemiringan approach yang 

benar; dan pada saat benar-benar berada di bawah kemiringan 

approach yang benar, lihat suatu pola ‘T’ warna merah dan 

lampu bentang sayap (wing bar) serta tiga lampu fly-up 

menunjukkan warna merah.  

 

9.9.3.5 Mendudukkan  T-VASIS atau AT-VASIS 
Dudukan dari T-VASIS atau AT-VASIS harus sedemikian rupa 

sehingga: 
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(a)  Unit lampu harus ditempatkan seperti terlihat pada Gambar  

9.8-2, dengan toleransi seperti yang dijelaskan pada Tabel 9.8-

1. 

(b)  Unit lampu yang membentuk bentang sayap (wing bar), atau 

unit lampu yang membentuk pasangan-pasangan flydown atau 

fly-up, harus dipasang sedemikian rupa sehingga terlihat oleh 

pilot yang berada di pesawat terbang yang approaching sebagai 

suatu garis horisontal.  Unit lampu harus dipasang serendah 

mungkin dan rapuh (frangible).  

 

9.8.3.6  Karakteristik dari unit lampu T-VASIS. Karakteristik dari unit lampu 

T-VASIS harus sebagai berikut: 

(a)  Sistem yang dibangun harus bisa digunakan untuk operasional 

siang dan malam hari.  

(b)  Sebuah kontrol intensitas harus disediakan untuk 

memungkinkan dilakukannya penyesuaian sehingga memenuhi 

kondisi yang berlaku dan untuk mencegah agar tidak 

menyilaukan pilot pada saat approaching dan landing.  

(c)  Distribusi sinar lampu dari masing-masing unit harus dalam 

bentuk kipas yang memberikan sudut pandang yang lebih lebar 

pada azimuth pada arah approach. Unit lampu bentang sayap 

(wing bar) harus memproduksi sinar cahaya putih dari 1° 54’ 

sudut vertikal hingga 6° sudut vertikal dan suatu sinar cahaya 

merah dari 0° hingga 1° 54’ sudut vertikal. Unit lampu fly-down 

harus memproduksi sinar cahaya putih merentang dari elevasi 

6° turun ke sekitar kemiringan approach, dimana lampu tersebut 

harus memiliki garis potong yang tajam. Unit lampu fly-up harus 

memproduksi suatu sinar cahaya putih dari sekitar kemiringan 

approach dan turun hingga ke 1° 54’ sudut vertikal dan suatu 

sinar cahaya merah di bawah 1° 54’ sudut vertikal. Sudut sinar 

cahaya merah puncak pada unit lampu bentang sayap (wing 
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bar) dan unit fly-up dapat dinaikkan untuk mendapatkan jarak 

bebas hambatan (obstacle). 

(d)  Transisi warna dari putih ke merah harus dapat dilihat oleh 

seorang pengamat pada jarak tidak kurang dari 300 m, terlihat 

pada sudut vertikal tidak lebih dari 15’. Langsung di bawah 

sektor transisi ini intensitas sebaran sinar merah harus tidak 

boleh kurang dari 15% intensitas sinar putih langsung di atas 

sektor transisi. 

(e)  Sebaran sinar yang dihasilkan oleh unit lampu harus terlihat 

pada sudut paling sedikit 1° 30’ di atas dan di bawah kemiringan 

approach di siang dan malam hari, serta pada azimuth pada 

sudut tidak kurang dari 10° di siang hari dan tidak kurang dari 

15° di malam hari. Rentang pandang efektif masing-masing unit 

lampu pada cuaca yang bersih harus paling sedikit 7,4 km di 

atas sudut yang disebutkan di atas. 

 
Catatan: 1. Apa yang selama ini dilakukan di Indonesia adalah 

meningkatkan azimuth malam hari menjadi 30°. 

 2. Jika ada hambatan (obstacle) yang masuk ke dalam 

azimuth yang lebih lebar ini, jika memungkinkan, 

hambatan (obstacle) tersebut harus dipindahkan. 

Alternatif lain adalah dengan membatasi sebaran 

azimuth secukupnya.  

 

(f)  Unit lampu harus didisain sehingga adanya penumpukan 

kondensasi, debu, dll., pada permukaan reflektor atau pemantul 

optis dapat ditekan hingga sekecil mungkin sehingga tidak 

mempengaruhi sinyal lampu, dan sama sekali tidak boleh 

mempengaruhi elevasi sebaran sinar atau kontras antara sinyal 

merah dan putih. Konstruksi dari unit lampu harus sedemikian 

rupa sehingga meminimalkan kemungkinan dudukannya (slot) 
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tertutup seluruh atau sebagian oleh salju atau es jika kondisi ini 

memang diperkirakan akan terjadi.  

 

9.8.3.7  Kemiringan Approach dan Penetapan Elevasi Sebaran Sinar 
Lampu. Kemiringan approach dan penetapan elevasi sebaran sinar 

lampu harus sedemikian rupa sehingga: 

(a) Kemiringan approach (approach slope) yang terbukti 

memuaskan pada saat operasional adalah yang harus dipilih 

untuk masing-masing runway. Kemiringan approach (approach 

slope) standar adalah 3º (1:19 nominal), dan dengan eye height 

over threshold sebesar 15 m. 

(b) Pada saat runway di mana T-VASIS disediakan dan dilengkapi 

dengan ILS, dudukan dan elevasi unit lampu harus sedemikian 

rupa sehingga kemiringan approach T-VASIS memenuhi lajur 

glide ISL. Eye-height over the threshold T-VASIS yang 1 m lebih 

tinggi dari lintasan glice ILS dianggap yang paling sesuai untuk 

sebagian besar pesawat terbang.  

(c) Sebaran sinar dari unit lampu yang berkorespondensi dan 

terletak di sisi seberang runway harus memiliki sudut 

pengenalan (recognition angle) yang sama. Unit lampu fly-up 

dan flydown dari ‘T’ harus terlihat dengan tahapan yang 

seragam pada saat terjadinya perubahan kemiringan approach. 

(d) Elevasi sebaran sinar dari unit lampu bentang sisi (wing bar) 

pada kedua sisi runway harus sama. Elevasi puncak dari 

sebaran sinar unit lampu fly-up yang terdekat ke masing-masing 

bentang sayap (wing bar) dan bagian bawah sebaran sinar  unit 

lampu fly-down terdekat ke masing-masing bentang sayap 

(wing bar) harus sama dan harus berkorespondensi dengan 

kemiringan approach (approach slope). Sudut potong (cut-off 

angle) puncak sebaran sinar dari unit lampu fly-up yang saling 

berurutan harus dikurangi sebesar 5’(±½’) busur pada sudut 
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elevasi di setiap unit yang berurutan dengan posisi menjauh 

dari bentang sayap (wing bar). Sudut cut-in pada bagian bawah 

sebaran sinar lampu fly-down harus dinaikkan sebesar 7’(±½’) 

busur di setiap unit lampu yang berurutan menjauh dari posisi 

bentang sayap (wing bar)  

(e)  Pengaturan elevasi bagian puncak sinar merah unit lampu 

bentang sayap (wing bar) dan fly-up harus sedemikian rupa 

sehingga, pada saat proses approach, pilot suatu pesawat 

terbang, kepada siapa unit lampu bentang sayap (wing bar) dan 

tiga unit lampu fly-up terlihat, akan menyediakan marjin yang 

cukup sehingga aman terhadap semua objek di daerah 

approach, jika lampu-lampu tersebut tidak memperlihatkan 

warna merah.  

 

9.8.3.8  Jarak bebas (clearance) dari daerah pergerakan (movement 
areas). Unit lampu tidak boleh ditempatkan kurang dari 15 m dari 

tepian runway. Unit lampu harus ditempatkan paling tidak 15 m dari 

tepian taxiway, walau jika lingkungan membutuhkan unit lampu 

tersebut harus lebih dekat, maka jarak pada kasus yang khusus ini 

harus diacu kepada DGAC. 

 

9.8.3.9  Dimensi Sistem. Pada tabulasi berikut dapat dilihat dimensi sistem, 

dengan toleransi yang masih diperbolehkan. Nilai-nilai tersebut dapat 

diterapkan pada disain, pemasangan dan pemeliharaan selanjutnya: 
 

Jenis Standar Toleransi Yang Diperbolehkan 

Eye height over threshold 15 m 1,² +1 m –3 m 

Kemiringan approach 3 3° (1: 19 nominal)  

Jarak unit lampu pada garis 

longitudinal terhadap tepi 

runway 4 

30 m ±3 m 
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Leg light unit spacing 45 m 

90 m 

±4.5 m 

±9 m 

Jarak bebas dari permukaan 

perkerasan  

15 m 5  

Penyelarasan dari setiap unit 

lampu  

Paralel terhadap 

garis tengah  

(centreline) 

runway 

±1° 

Unit lampu pada bentang sayap 

(wing bar)  

  Fronts of light units 

  Tinggi unit lampu  

 

 

Diselaraskan 

Diselaraskan 

 

 

±25 mm 

±25 mm 

Peninggian unit lampu  Level Sesuai dengan keakuratan  

precision engineers level. 6 
 

1      Jika pada runway dimana T-VASIS diletakkan diperlengkapi dengan ILS, dudukan dan elevasi 

TVASIS sedemikian rupa sehingga kemiringan visual approach sedekat mungkin dapat menyamai 

Lintasan Glide (glide path) dari ILS.  

2        T-VASIS eye height over threshold yang 1 m lebih tinggi dari Lintasan Glide (glide path) ILS dianggap 

cukup memuaskan bagi sebagian besar pesawat terbang. 

3        Penggunaan kemiringan approach yang berbeda harus mendapat persetujuan dari DGAC terlebih 

dahulu. 

4        Tepi runway didefinisikan sebagai jarak dari garis tengah (centreline) runway, yang mana adalah 

separuh dari lebar nominal runway dan mengabaikan bahu yang disealed.  

5         Jarak bebas (clearance) minimum antara sebarang bagian dari unit lampu T-VASIS (tapi bukan 

batuan fondasi) dengan perkerasan runway atau taxiway di dekatnya. 

6        Termasuk di dalamnya adalah end-for-ending the level untuk memastikan tidak adanya 

ketidakakuratan pada instrumen. 
 

 

Tabel 9.8-1 
 

9.8.3.10  Operator aerodrome harus memastikan bahwa lingkungan langsung di 

sekitar unit lampu harus terbebas dari rerumputan. Rumput tinggi di 

depan lampu dapat menimbulkan tanda lampu yang membingungkan. 

Rumput yang tumbuh di dekat kotak lampu di sisi manapun juga dapat 
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mengakibatkan terganggunya pengaturan lampu pada saat 

pemotongan rumput dilakukan.  

 

9.8.3.11  Pengaturan saat ini. Informasi berikut disediakan hanya sebagai 

petunjuk bagi operator aerodrome.   Untuk instalasi yang telah ada 

saat ini, arus lampu (lamp current) yang direkomendasi,  perkiraan 

arus seri (series current) dan perkiraan intensitas lampu ditunjukkan 

pada Tabel 9.8-2 dan Tabel 9.8-3. 
 

Tahap 
intensitas  

Arus Lampu  
(lamp 

current) 

Arus Sirkuit Series 
(Series Circuit 

Current) 

Intensitas Unit 
Lampu  

6 6.2 amps 6.2 amps 80,000 cd 

5 5.0 amps 5.0 amps 20,000 cd 

4 4.0 amps 4.0 amps 5,000 cd 

3 2.4 amps 6.1 amps 450 cd 

2 2.05 amps 5.2 amps 140 cd 

1 1.65 amps 4.2 amps 50 cd 

 
Note:  Untuk intensitas tahap 6, eksperimen menunjukkan bahwa 

arus lampu turun ke 6,05 amp tidak berpengaruh buruk pada 

penangkapan visual dari rentang 4 NM  pada kondisi sinar matahari 

cerah. Namun demikian, jika keinginan memperpanjang usia lampu 

menjadi hal yang diinginkan, pengurangan arus lampu untuk tahap 6 

menjadi 6.05 amps masih dapat diterima. 
 

 
Tabel 9.8-2:  Menggunakan 021027.8 (V1/418) Day Lamp dan 020946-1 (V1/312) 

Night Lamp 

 

Tahap Arus Lampu  Arus Sirkuit Intensitas Unit 
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intensitas (Lamp 
Current) 

Series (Series 
Circuit 

Current) 

Lampu 

6 6.85 amps 5.4 amps 80,000 cd 

5 5.65 amps 4.5 amps 20,000 cd 

4 4.8 amps 3.8 amps 5,000 cd 

3 2.4 amps 6.1 amps 450 cd 

2 2.05 amps 5.2 amps 140 cd 

1 1.65 amps 4.2 amps 50 cd 

 
Note: Untuk intensitas tahap 6, eksperimen menunjukkan bahwa arus 

lampu turun menjadi 6.35 amps tidak berpengaruh buruk pada 

penangkapan visual dari rentang 4 NM pada kondisi sinar matahari 

cerah. Namun demikian, jika memperpanjang usia lampu menjadi hal 

yang diinginkan, pengurangan arus lampu untuk tahap 6 menjadi 6.35 

amps masih dapat diterima.  

 
Tabel 9.8-3: Menggunakan 020975.2 (V1/353) Day Lamp (dengan 074315.4 
(Y9/1846) transformer) dan 020946-1 (V1/312) Night Lamp 

 

9.8.4 Sistem Precision Approach Path Indicator (PAPI)  
9.8.4.1  Sistem PAPI harus berisikan sebuah baris, yang disebut juga dengan 

bentang sayap (‘wing bar’), yang berisikan 4 sharp transition multi-

lamp (atau lampu tunggal yang dipasangkan) yang ditempatkan pada 

jarak yang seragam. Sistem tersebut harus ditempatkan pada sisi kiri 

runway, seperti jika dilihat oleh pesawat terbang yang sedang dalam 

proses approach ke daratan, terkecuali untuk melakukannya dianggap 

tidak praktis.  

9.8.4.2  Sistem PAPI harus ditempatkan dan diatur sehingga pilot yang sedang 

melakukan approach akan: 
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(a)  pada saat berada di atau di dekat bidang miring approach, 

melihat kedua unit yang paling dekat dengan runway sebagai 

merah dan dua unit paling jauh dari runway adalah putih; 

(b)  pada saat di atas bidang miring approach, melihat satu unit 

paling dekat dengan runway sebagai merah dan tiga unit paling 

jauh dari runway sebagai putih; dan pada saat jauh di atas 

bidang miring approach, melihat semua unit sebagai putih; 

(c)  pada saat di bawah bidang miring approach, melihat tiga unit 

yang paling dekat dengan runway sebagai merah dan unit yang 

paling jauh dari runway sebagai putih; dan pada saat jauh di 

bawah bidang miring approach, melihat semua unit sebagai 

merah. 

9.8.4.3  Jika dianggap tidak praktis untuk memasang PAPI pada sisi kiri 

runway, dan sistem tersebut telah terpasang di sisi kanan, susunan 

unit lampu yang biasanya harus dibalik, sehingga indikasi pada-

kemiringan masih tetap diberikan oleh kedua unit lampu yang paling 

dekat dengan runway yang memancarkan warna merah.  

9.8.4.4  Pada saat PAPI dua sisi disediakan, indikasi yang dilihat oleh pilot 

harus simetris. 

9.8.4.5  Menempatkan PAPI. Persyaratan berikut dapat diterapkan pada 

penempatan PAPI: 

(a)  Unit lampu harus ditempatkan seperti konfigurasi dasar yang 

digambarkan pada Gambar 9.8-3, dengan tetap memperhatikan 

toleransi pemasangan yang diberikan. 

(b)  Unit lampu yang membentuk bentang sayap (wing bar) harus 

ditonjolkan sehingga terlihat berada pada sebuah garis 

horisontal oleh pilot yang berada dalam pesawat terbang yang 

sedang melakukan approach.  Unit lampu harus ditempatkan 

serendah mungkin dan harus rapuh (frangible). 
Threshold 
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Gambar 9.8-3: Penempatan Unit Lampu PAPI  

 
Catatan:    1. Tepi runway didefinisikan sebagai jarak dari garis tengah 

(centreline) runway, yang lebarnya adalah separuh dari lebar 

nominal runway dengan mengabaikan bahu dengan 

permukaan sealed. 

                2. Pada suatu runway yang mana barisan lampu tepinya 

ditempatkan di luar standar 3 m yang dijelaskan pada 

9.10.5.1, misalnya pada runway yang dijelaskan pada 

Catatan yang mengikuti 9.10.5.1, atau yang dijelaskan pada 

9.10.5.2, PAPI harus ditempatkan dengan unit lampu 

terdalam 13 ±1 m dari garis lampu tepi, ketimbang 15±1 m 

dari tepi runway. (Alasan di balik ini adalah karena 

mengurangi jarak antar PAPI di dalam rentang sistem yang 

masih dapat dipergunakan).  Pada kasus seperti yang 

dijelaskan dalam Catatan yang mengikuti 9.10.5.1, pada 

saat lampu tepi runway dikembalikan ke lokasi standar, 

PAPI harus juga dikembalikan ke lokasi standar.  

9.8.4.6  Karakteristik unit lampu PAPI. Karakteristik unit lampu PAPI harus 

sedemikian rupa sehingga: 
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(a)  Sistemnya harus cocok untuk kegiatan pada siang ataupun 

malam hari.  

(b)  Transisi warna dari merah ke putih pada bidang vertikal (vertical 

plane) harus sedemikian rupa sehingga pada saat terlihat oleh 

seorang pengamat, pada jarak tidak kurang dari 300 m, muncul 

dalam sudut vertikal tidak lebih dari 3’.  

 (c) Pada intensitas penuh, lampu merah harus memiliki koordinat Y 

tidak melebihi 0,320. 

(d) Distribusi intensitas sinar dari masing-masing unit lampu harus 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9.8-4. 

(e)  Kontrol intensitas yang memadai harus disiapkan untuk 

memungkinkan adanya penyesuaian terhadap kondisi yang 

berlaku dan agar tidak menyilaukan pilot pada saat approaching 

dan landing.  

(f)  Setiap unit lampu harus mampu untuk menjalani penyesuaian 

elevasi sehingga batas bawah dari bagian warna putih sinar 

dapat ditetapkan pada sebarang sudut elevasi di antara 1°30' 

dan paling sedikit 4°30' di atas horisontal. 

(g)  Unit lampu harus didisain sedemikian rupa sehingga tumpukan 

kondensasi, salju, es, debu, dll., pada permukaan refleksi atau 

optical transmitting hanya mengganggu sinyal lampu pada 

kondisi yang paling minimal dan tidak boleh mempengaruhi 

kontras antara sinyal merah dan putih dan elevasi sektor 

transisi. 
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Gambar 9.8-4: Distribusi intensitas lampu PAPI 

 
Catatan:  1. Kurva di atas adalah untuk intensitas minimum pada 

lampu warna merah.  

     2. Nilai intensitas pada sektor putih sinar tidak kurang dari 2 

dan setinggi-tingginya adalah 6,5 kali intensitas sektor merah 

yang berkorespondensi. 

 

9.8.4.7  Kemiringan approach dan pengaturan elevasi unit lampu. 
Persyaratan untuk kemiringan approach (approach slope) dan 

pengaturan elevasi unit lampu adalah: 

(a)  Kemiringan approach (approach slope), seperti yang 

didefinisikan pada Gambar 9.8-5, harus sesuai untuk digunakan 

oleh pesawat yang menggunakan approach tersebut. 

Kemiringan approach (approach slope) standar adalah 3°. 

(b)  Jika runway dimana PAPI disediakan ternyata dilengkapi juga 

dengan sebuah ILS, penempatan dan elevasi dari unit lampu 

harus sedemikian rupa sehingga kemiringan approach 

(approach slope) PAPI benar-benar sedekat mungkin dengan 

lintasan glide (glide path) ILS. 

(c)  Sudut pengaturan elevasi unit lampu pada bentang sayap (wing 

bar) PAPI harus sedemikian rupa sehingga, pada saat 

approach, pilot pesawat terbang yang melihat sinyal satu putih 
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dan tiga merah dipastikan memiliki jarak aman terhadap semua 

objek di daerah approach. Lihat 9.8.2.4(a) berkenaan dengan 

meningkatkan kemiringan approach (approach slope). 

(d)  Sebaran sinar lampu pada azimuth harus dibatasi seperlunya 

dimana suatu objek berlokasi di luar obstacle assessment 

surface pada sistem PAPI, tapi tetap berada di dalam batas 

lateral sebaran sinarnya, ternyata merentang di atas bidang 

obstacle assessment surface dan suatu studi aeronautical 

menyatakan bahwa objek tersebut dapat berpengaruh buruk 

pada keselamatan operasi.  Larangan yang diberikan 

seharusnya mni study indicates that the object could adversely 

affect the safety of operations. The extent of the restriction must 

be such that the object remains outside the confines of the light 

beam. 

(e)  Jika disediakan PAPI dua-sisi, unit yang berkorespondensi 

harus terlihat pada sudut yang sama sehingga sinyal yang 

dikeluarkan oleh masing-masing bentang sayap (wing bar) 

berubah secara simetris pada saat yang bersamaan.  
 

 
 

Gambar 9.8-5: Sebaran sinar dan pengaturan sudut elevasi untuk kemiringan approach 
PAPI 3°  
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9.8.4.8 Menentukan jarak bentang sayap (wing bar) PAPI dari threshold 
(a)  Jarak optimal bentang sayap (wing bar) PAPI dari runway 

threshold ditentukan oleh: 

(i)  persyaratan untuk penyediaan jarak bebas roda yang 

cukup di atas threshold untuk semua jenis pesawat 

terbang yang mendarat pada runway tersebut; 

(ii) secara operasional diharapkan agar PAPI sesuai dengan 

sebarang lintasan glide nonvisual yang turun hingga 

rentang dan tinggi minimum yang masih dimungkinkan; 

dan  

(iii) ada perbedaan pada elevasi antara unit PAPI dan runway 

threshold. 

(b)  Jarak antara unit PAPI dari threshold mungkin saja harus 

dimodifikasi dari posisi optimum setelah mempertimbangkan: 

(i)  panjang runway yang masih tersisa untuk memberhentikan 

pesawat terbang; dan  

(ii)    jarak bebas hambatan (obstacle). 

(c)  Tabel 9.8-4 menjelaskan standar jarak bebas roda pada 

threshold untuk pesawat terbang dengan persyaratan paling 

tinggi yang biasa menggunakan runway, untuk empat pesawat 

terbang eye-to-wheel height groups. Jika dapat diterapkan, 

standar jarak bebas roda yang ditunjukkan pada kolom (2) 

harus disediakan. 

(d)  Jika landing run terbatas, khususnya pada aerodrome yang 

kecil, pengurangan jarak bebas roda pada threshold dapat lebih 

diterima ketimbang pengurangan jarak landing. Jarak bebas 

minimum khusus yang ditunjukkan pada kolom (3) dapat 

digunakan pada suatu situasi dimana studi aeronautik 

menyatakan bahwa pengurangan jarak bebas tersebut dapat 

diterima.  Sebagai petunjuk, jarak bebas roda ini tidak akan 

diterima jika ada objek di bawah approach di dekat threshold 
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seperti struktur pendukung lampu approach, pagar sekeliling, 

jalan, dll.  

(e)  Lokasi final unit lampu ditentukan oleh hubungan antara sudut 

approach, perbedaan level antara threshold dan unit lampu, dan 

eye height over the threshold (MEHT) minimum.  Sudut M 

pembentuk MEHT besarnya 2’ busur di bawah sudut unit lampu 

yang mendefinisikan batas bawah dari indikasi pada-kemiringan 

(on-slope indication), misalnya, unit B, unit lampu ketiga dari 

runway. Lihat  Gambar 9.8-6. 

(f)  Jika PAPI dipasang pada runway yang tidak dilengkapi dengan 

ILS, jarak D1 harus di hitung untuk memastikan bahwa tinggi 

terendah di mana pilot akan melihat indikasi lintasan approach 

yang benar yang memberikan jarak bebas roda pada threshold 

yang dirinci pada Tabel 9.8-4 bagi pesawat terbang dengan 

persyaratan tertinggi yang biasa menggunakan runway. 

(g)  Jika PAPI dipasang pada runway yang diperlengkapi dengan 

ILS, jarak D1 harus dihitung sehingga memberikan kesesuaian 

optimal antara alat bantu visual dan non-visual untuk rentang 

eye-to-antenna heights dari pesawat terbang yang biasa 

menggunakan runway.  

(h)  Jika jarak bebas roda lebih besar dari yang dijelaskan pada 

9.8.4.8(f) ternyata disyaratkan untuk pesawat terbang khusus, 

maka hal tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan  D1. 

(i)  Jarak D1 harus diatur untuk mengkompensasi perbedaan 

elevasi antara pusat lensa unit lampu penerangan dengan 

threshold. 

(j)  Unit PAPI harus berada pada posisi minimum yang masih dapat 

dilakukan di atas permukaan tanah, dan biasanya tidak lebih 

dari 0,9 m. Semua unit lampu bentang sayap (wing bar) 

idealnya ditempatkan pada bidang horisontal yang sama; 

namun demikian, untuk mengantisipasi adanya transverse 
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slope, adanya perbedaan kecil pada ketinggian tidak lebih dari 

50 mm antara unit lampu masih dapat diterima.  Gradian lateral 

tidak lebih dari 1.25% masih dapat diterima dengan asumsi 

bahwa akan diterapkan secara seragam pada semua unit.  
 

 
Eye-to-wheel height dari 
Pesawat terbang pada 
konfigurasi approach 

a 

Standar 
Jarak bebas 

roda  
(meter) b 

 
Jarak bebas roda 
minimum khusus  

(meter) c, d 

 

(1) (2) (3) 

Hingga tapi tidak termasuk 3 m 6 3 

3 m hingga tapi tidak termasuk 5 m 9 4 

5 m hingga tapi tidak termasuk 8 m 9 5 

8 m hingga tapi tidak termasuk 14 

m 

9 6 

 

a  Dalam menyeleksi kelompok eye-to-wheel height, hanya pesawat terbang yang 

menggunakan sistem secara rutin yang dimasukkan dalam pertimbangan. Pesawat 

yang menetapkan persyaratan paling tinggi yang akan menentukan kelompok eye-

to-wheel height. 

b  Jika bisa diterapkan, standar jarak bebas roda yang ditunjukkan pada kolom (2) 

yang harus disediakan. 

c  Jarak bebas roda dapat dikurangi hingga tidak kurang dari kolom (3) dengan 

persetujuan khusus dari DGAC, setelah adanya studi aeronautik yang 

mengindikasikan bahwa pengurangan jarak bebas roda tersebut dapat diterima.  

d  Jika jarak bebas roda Minimum Khusus disediakan pada suatu threshold yang 

ditutup, maka harus dipastikan bahwa jarak bebas roda Standar yang 

berkorespondensi dengannya yang dijelaskan pada kolom (2) tersedia pada saat 

suatu pesawat terbang di ujung atas dari eye-to-wheel height group melintasi 

bagian terujung runway. 

 

 

Tabel 9.8-4: Jarak bebas roda di atas threshold untuk PAPI 
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Gambar 9.8-6: Rancangan sistem PAPI dan tayangan hasilnya  

 
9.8.4.9  Prosedur Penetapan Jarak Bentang Sayap (Wing Bar) PAPI dari 

Runway Threshold 
(a)  Tetapkan kemiringan approach (approach slope) yang 

dibutuhkan. Kemiringan approach (approach slope) standar 

adalah 3°. 

(b)  Pada runway dimana tidak ada ILS yang dipasang, Tabel 9.8-4 

dapat dipergunakan sebagai acuan untuk menentukan eye-to-

wheel group pesawat terbang dan jarak bebas roda yang harus 

disediakan pada threshold.  MEHT, yang menetapkan jarak 

bebas yang dibutuhkan di atas threshold, ditetapkan dengan 

menambahkan approach configuration eye-to-wheel height dari 

pesawat terbang yang paling tinggi persyaratannya di antara 
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pesawat terbang lain yang secara regular menggunakan 

runway, kepada jarak bebas roda yang disyaratkan. 

(c)  Perhitungan posisi nominal PAPI dilakukan dengan asumsi 

bahwa unit PAPI berada pada level yang sama dengan garis 

tengah runway yang berdekatan dengannya, dan level ini, 

sebaliknya, sama dengan yang berada pada runway threshold. 

Jarak nominal PAPI diturunkan dari mengalikan MEHT yang 

disyaratkan dengan cotangent dari sudut M pada Gambar 9.8-6. 

(d)  Jika terjadi perbedaan yang melebihi angka 0,3 m antara 

elevasi runway threshold dengan elevasi unit B pada jarak 

nominal dari threshold, perlu dilakukan pemindahan PAPI dari 

posisi normalnya. Jarak akan bertambah jika lokasi yang 

diusulkan lebih rendah dari threshold dan akan menurun jika 

lokasinya lebih tinggi. Pemindahan ditetapkan dari hasil 

perkalian antara perbedaan level dengan cotangent sudut M. 

(e)  Jika PAPI dipasang pada runway yang dilengkapi dengan ILS, 

jarak D1 harus sama dengan jarak antara threshold dengan titik 

awal efektif  lintasasn glide ILS, ditambah faktor koreksi atas 

variasi pada eye-to-antenna height dari pesawat terbang yang 

berkepentingan.  Faktor koreksi diperoleh dengan mengalikan 

rata-rata eye-to-antenna height dari pesawat terbang dengan 

cotangent dari sudut approach.  PAPI selanjutnya diarahkan 

pada sudut yang sama dengan kemiringan glide (glide slope) 

ILS.  Harmonisasi antara sinyal PAPI dan lintasan glide (glide 

path) ILS pada suatu titik yang lebih dekat dengan threshold 

dapat dicapai dengan meningkatkan lebar PAPI on-course 

sector dari 20' ke 30'.  Namun demikian, jarak D1 harus 

sedemikian rupa sehingga jika tidak terjadi apa-apa maka jarak 

bebas roda di atas threshold akan berada di bawah nilai yang 

ditetapkan pada kolom (3) pada Tabel 9.8-4. 
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Bagian 9.9: Penerangan Runway  
 
9.9.1 Jenis Sistem Penerangan Tepi Runway (Runway Edge)  
9.9.1.1  Sistem penerangan tepi runway (runway edge) dapat berupa salah 

satu dari beberapa jenis berikut ini: 

(a)  Intensitas rendah – suatu sistem penerangan intensitas tunggal 

yang cocok untuk noninstrument runway atau non-precision 

approach runway. Sistem ini disediakan pada aerodrome 

dimana tidak ada petugas yang tepat seperti air traffic controller, 

certified air/ground radio operator, atau yang sejenis, untuk 

mengatur intensitas lampu; 

(b)  intensitas menengah – suatu sistem penerangan intensitas 3-

tahap yang sesuai untuk non-instrument runway atau non-

precision approach runway.  Sistem ini disediakan untuk 

memperkuat sistem penerangan kususnya pada kondisi cuaca 

yang marjinal. Sistem ini tidak dapat digunakan pada 

aerodrome yang tidak memiliki layanan lalu lintas udara (air 

traffic services) atau petugas yang sejenis. 

Catatan: Persyaratan ini adalah untuk mengontrol intensitas 

lampu pada tahapan landing. Bagian ini jangan dirancukan 

dengan sistem penerangan yang dikontrol oleh photo-

electric cell yang dapat melakukan pengaturan intensitas 

pada siang, senja dan malam hari berdasarkan pada kondisi 

yang ambient. 

(c)  intensitas tinggi – sistem penerangan intensitas 5 atau 6 tahap 

yang sesuai untuk precision approach runways. Sistem ini tidak 

dapat digunakan pada aerodrome yang tidak memiliki layanan 

lalu lintas udara (air traffic services) atau petugas sejenis. 
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9.9.2 Lampu Tepi Runway (Runway Edge)  
9.9.2.1  Lampu tepi runway (runway edge) harus disediakan pada runway yang 

ditujukan untuk digunakan pada malam hari atau untuk precision 

approach runway yang akan digunakan pada malam atau siang hari. 

9.9.2.2  Lampu tepi runway (runway edge) harus memenuhi persyaratan 

operasional berikut ini: 

(a)  untuk setiap runway yang ditujukan untuk penggunaan di 

malam hari, lampu omnidirectional yang memenuhi persyaratan 

karakteristik pada 9.9.6 harus disediakan untuk melayani baik 

visual circling setelah instrument approach ke circling minima, 

dan sirkuit pada VMC; 

(b) untuk precision approach runway, sebagai tambahan pada 

bahasan (a) di atas, lampu unidirectional yang memenuhi 

persyaratan karakteristik pada 9.9.7, dan 9.9.8, jika dapat 

diterapkan, juga harus disediakan. 

Catatan: Pengalaman di masa lalu yang terbukti berhasil adalah 

dengan memisahkan light fittings, satu untuk memenuhi 

karakteristik omnidirectional, dan yang satunya lagi untuk 

memenuhi karakteristik unidirectional, yang akan disediakan. 

 
9.9.3 Lokasi Lampu Tepi Runway (Runway Edge)  
9.9.3.1  Lampu tepi runway (runway edge) harus ditempatkan di sepanjang 

kedua sisi runway, pada dua garis lurus yang paralel dan berjarak 

sama terhadap garis tengah (centreline) runway, dimulai dengan spasi 

satu-lampu dari threshold dan berlanjut dengan spasi satu-lampu dari 

ujung runway (runway end). 

 
9.9.4 Jarak Longitudinal Lampu Tepi Runway (Runway Edge) 
9.9.4.1  Jarak longitudinal lampu tepi runway (runway edge) harus seragam 

dan:  

(a)  untuk sebuah instrument runway, 60 m +0 / -5 m; 
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(b)  untuk sebuah non-instrument runway, 90 m ± 10 m, or 60 m +0 / 

-5 m jika ada keinginan untuk meningkatkan runway menjadi 

instrument runway pada suatu waktu nanti.  

(c)  untuk non-precision instrument runways yang ditujukan untuk 

digunakan pada kondisi daya pandang 1,5 km atau lebih jauh, 

dimana lampu tepi yang ada saat ini ditempatkan pada jarak 90 

m ±10 m, dianggap tidak menjadi masalah untuk 

mempertahankan jarak ini hingga penggantian atau 

peningkatan sistem penerangan tepi selanjutnya. [Situasi ini 

biasanya muncul dari non-instrument runway yang ada saat ini 

dan ditingkatkan menjadi non-precision instrument runway, tapi 

tanpa menginstalasi ulang lampu tepi runway (runway edge) ke 

standar 60 m +0 / -5 m] 

Catatan: 1. Dengan teknologi GPS, secara virtual setiap runway dapat 

menjadi instrument runway. Oleh karena itu, direkomendasikan 

bahwa setiap lampu tepi runway (runway edge) baru harus 

ditempatkan pada jarak seperti yang dijelaskan pada Paragraf 

9.9.4.1(a) 

   2. Lampu yang ada pada saat ini yang ditempatkan pada jarak 

sesuai dengan standar sebelumnya yaitu 200 ft atau 300 ft 

dalam satuan imperial dapat melebihi 60 m atau 100 m secara 

berturut-turut jika dikonversi ke satuan metrik. Standar tersebut 

dianggap memenuhi standar yang digunakan pada Paragraf ini, 

hingga penggantian atau peningkatan sistem penerangan tepi 

selanjutnya. 

9.9.4.2  Jika suatu runway adalah non-instrument atau non-precision 

instrument runway, dan mengalami persilangan dengan runway atau 

taxiway lainnya: 

(a)  dalam jarak 600 m dari threshold, lampu dapat ditempatkan 

secara iregular, tapi bukannya ditiadakan, dan 
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(b)  lebih dari 600 m dari threshold, lampu dapat ditempatkan 

secara iregular atau ditiadakan, tapi peniadaan tidak berlaku 

untuk dua lampu berturutan; dengan mengacu pada bahwa 

penempatan secara iregular atau peniadaan tidak mengubah 

secara signifikan petunjuk visual bagi pilot yang menggunakan 

runway. 

9.9.4.3  Lampu tepi runway (runway edge) tidak boleh ditiadakan pada 

precision approach runway. 

9.9.4.4  Jika lampu tepi runway (runway edge) tidak dapat ditiadakan, lampu 

tepi runway (runway edge) inset harus disediakan untuk menggantikan 

lampu elevated.  

9.9.4.5  Kecuali suatu lampu ditiadakan atau dimatikan sesuai dengan 

Paragraf 9.9.4.2, lampu tepi runway (runway edge) harus diselaraskan 

dengan lampu pada sisi runway yang berseberangan. 

 
9.9.5 Jarak Lateral Lampu Tepi Runway (Runway Edge)  
9.9.5.1  Mengacu pada Paragraf 9.9.5.2, lampu tepi runway (runway edge) 

harus ditempatkan di sepanjang tepian dari daerah yang dinyatakan 

untuk digunakan sebagai runway, atau di luar garis tepi daerah 

tersebut pada jarak tidak lebih dari 3 m.  

Catatan: Lampu tepi yang ada saat ini yang ditempatkan di luar jarak 

3 m dari tepi runway yang disebabkan oleh pengurangan atas 

lebar declared runway tidak perlu direlokasi hingga dilakukan 

penggantian suatu saat nanti.  

9.9.5.2  Jika lebar suatu runway kurang dari 30 m, lampu tepi runway (runway 

edge) harus ditempatkan seolah-olah runway tersebut memiliki lebar 

30 m, dan oleh karena itu mengikuti Paragraf 9.9.5.1. 

9.9.5.3 Jika suatu runway diperlengkapi dengan unit lampu runway intensitas 

menengah dan tinggi, barisan dari unit lampu intensitas tinggi 

ditempatkan pada posisi yang lebih dekat dengan garis tengah runway 
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(runway centreline). Kedua barisan unit lampu tersebut harus pada 

posisi paralel, dipisahkan oleh jarak paling sedikit 0.5 m. 

 
9.9.6 Karakteristik Lampu Tepi Runway (Runway Edge) Intensitas 

Rendah dan Menengah 
9.9.6.1  Lampu tepi runway (runway edge) intensitas rendah dan menengah 

harus berupa lampu fixed omni-directional yang memancarkan warna 

putih variabel. Lampu omni-directional elevated harus memiliki 

distribusi lampu yang seragam untuk cakupan horisontal 360°.  Jika 

lampu elevated dianggap tidak praktis sehingga lampu inset yang 

digunakan, karakteristik fotometrik dari lampu inset sedekat dan 

sepraktis mungkin dengan karakteristik dari lampu elevated. 

9.9.6.2  Intensitas lampu minimum untuk lampu tepi runway (runway edge) 

intensitas rendah harus sesuai dengan Bagian 9.11, Gambar 9.11-1. 

Sinar utama, antara 0º dan 7º di atas horisontal, harus memiliki rata-

rata minimum tidak kurang dari 100 cd, dan rata-rata intensitas 

maksimum tidak lebih dari 200 cd. 

9.9.6.3  Lampu tepi runway (runway edge) intensitas rendah memiliki intensitas 

tunggal untuk seluruh lampu pada sistem penerangan runway yang 

sama. 

9.9.6.4  Intensitas lampu minimum untuk lampu tepi runway (runway edge) 

intensitas menengah harus sesuai dengan Bagian 9.11, Gambar 9.11-

2. Sinar utama, antara 0º dan 7º di atas horisontal, harus memiliki 

rata-rata intensitas minimum tidak kurang dari 200 cd, dan rata-rata 

intensitas maksimum tidak lebih dari 600 cd. 

 
9.9.7 Karakteristik Lampu Tepi Runway (runway edge) Intensitas 

Tinggi 
9.9.7.1  Lampu tepi runway (runway edge) intenstitas tinggi harus berupa 

lampu fixed unidirectional dengan sinar utama diarahkan ke threshold.  
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9.9.7.2  Cakupan sinar lampu tepi runway (runway edge) intensitas tinggi harus 

di toe-in kepada runway sebagai berikut: 

(a)  3.5° pada kasus runway dengan lebar 30-45 m; 

(b)  4.5° pada kasus runway dengan lebar 60 m. 

9.9.7.3  Lampu tepi runway (runway edge) intensitas tinggi harus 

memancarkan warna putih variabel kecuali untuk lampu yang 

ditempakan dalam jarak 600 m dari ujung runway (runway end) yang 

harus memancarkan sinar warna kuning.  

9.9.7.4  Intensitas lampu minimum untuk lampu tepi runway (runway edge) 

intensitas tinggi yang memancarkan sinar putih variabel harus sesuai 

dengan Bagian 9.11 

(a)  Gambar 9.11-3 untuk runway dengan lebar 30-45 m; dan 

(b)  Gambar 9.11-4 untuk runway dengan lebar 60 m. 

9.9.7.5  Intensitas lampu minimum untuk lampu tepi runway (runway edge) 

intensitas tinggi yang memancarkan sinar kuning adalah standar yang 

ditetapkan pada Gambar 9.11-3 atau Gambar 9.11-4, manapun yang 

dapat diterapkan, dikalikan dengan  0.4. 

 
9.9.8 Penggunaan Bidirectional atau Back-to-back Light Fitting  
9.9.8.1  Pada suatu runway dimana lampu tepi intensitas tinggi ditujukan untuk 

digunakan dari kedua arah, mungkin dapat menggunakan light fitting 

untuk lampu tepi runway (runway edge) intensitas tinggi baik yang 

back-to-back atau bi-directional dengan sudut toe-in yang telah diatur 

dari pabrik.  

 
9.9.9 Lampu Runway Threshold  
9.9.9.1  Lampu runway threshold harus disediakan pada suatu runway yang 

dilengkapi dengan lampu tepi runway (runway edge). 
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9.9.10 Lokasi dari Lampu Runway Threshold  
9.9.10.1  Lampu runway threshold harus ditempatkan pada suatu garis lurus 

yang tegak lurus terhadap garis tengah (centreline) runway dan: 

(a)  pada saat threshold berada di bagian terujung (extremity) suatu 

runway – sedekat mungkin dengan bagian ujung (extremity) dan 

tidak boleh lebih dari 3 m di luar atau 1 m di dalam bagian ujung 

(extremity); atau 

(b)  jika threshold tersebut adalah threshold yang ditutup – pada 

threshold yang ditutup dengan toleransi ± 1 m. 

 
9.9.11 Pola Lampu Runway Threshold Intensitas Rendah dan 
Menengah  
9.9.11.1  Lampu runway threshold intensitas rendah dan menengah berisikan: 

(a)  2 lampu omnidirectional, satu di masing-masing ujung threshold 

dan satu garis dengan lampu tepi runway (runway edge); dan 

(b)  6 lampu unidirectional pada jarak yang seragam di antara 2 

lampu omnidirectional. 

9.9.11.2  Ke 6 lampu unidirectional harus merupakan lampu inset jika: 

(a)  threshold-nya adalah threshold yang ditutup secara permanen; 

atau 

(b)  threshold-nya juga dilengkapi dengan lampu threshold 

intensitas tinggi; atau 

 (c)  dianggap tidak praktis untuk memasang lampu elevated.  

9.9.11.3  Aerodrome yang digunakan terutama untuk pelatihan dan 

penerbangan umum, dapat memilih menggunakan pola alternatif 

lampu runway threshold intensitas rendah dan menengah. 

9.9.11.4  Pola alternatif tidak sesuai untuk aerodrome yang digunakan terutama 

oleh pesawat terbang yang memiliki berat take-off lebih besar dari 

5,700 kg, juga tidak sesuai untuk aerodrome dimana pesawat terbang 

jet propelled komesil untuk transportasi udara beroperasi.  

9.9.11.5  Pola alternatif terdiri dari: 
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(a)  6 lampu elevated dirangkai dalam 2 group masing-masing 

berisikkan 3 lampu ditempatkan pada jarak yang sama, dengan 

jarak antara 2 grup sama dengan separuh jarak lateral antara 2 

baris lampu tepi runway (runway edge); dan 

(b)  Lampu paling luar di kedua sisi merupakan lampu 

omnidirectional warna hijau, dan 4 lampu paling dalam adalah 

lampu unidirectional warna hijau [atau lampu bi-directional 

hijau/merah jika light fitting yang sama yang digunakan untuk 

lampu ujung runway (runway end)]. 

 
9.9.12 Pola untuk Lampu Runway Threshold Intensitas Tinggi  
9.9.12.1  Lampu runway threshold intensitas tinggi harus terdiri dari: 

(a)  2 lampu unidirectional, satu buah di masing-masing ujung 

threshold dan segaris dengan barisan lampu tepi runway 

(runway edge); dan 

(b)  lampu unidirectional ditempatkan pada jarak yang seragam di 

antara 2 lampu terluar, pada jarak tidak lebih dari 3 m. Lampu-

lampu ini harus berupa lampu inset. 

 
9.9.13 Karakteristik Lampu Runway Threshold Intensitas Rendah dan 
Menengah  
9.9.13.1  Lampu runway threshold intensitas rendah dan menengah harus 

memiliki karakteristik berikut: 

(a)  lampu paling luar pada masing-masing sisi harus berupa lampu 

fixed omnidirectional memancarkan warna hijau; 

(b)  lampu bagian dalam harus berupa lampu fixed unidirectional 

memancarkan warna hijau dengan menghadap arah approach 

tidak kurang dari 38° atau lebih dari 180° di atas azimuth; 

(c)  distribusi lampu dengan arah approach harus sedekat dan 

sepraktis mungkin dengan distribusi lampu tepi runway (runway 

edge); 
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(d) intensitas lampu warna hijau harus berada pada rentang 1 

hingga 1,5 kali intensitas lampu tepi runway (runway edge). 

Catatan: Instalasi lama dimana intensitas lampu hijau merentang dari 

0,5 hingga 1 kali intensitas lampu tepi runway (runway edge) 

masih dapat diterima, hingga penggantian atau peningkatan 

selanjutnya pada sistem penerangan runway dan/atau 

threshold. 
 

9.9.14 Karakteristik Lampu Runway Threshold Intensitas Tinggi  
9.9.14.1  Lampu runway threshold intensitas tinggi harus berupa lampu fixed 

memancarkan warna hijau menghadap arah approach dengan 

intensitas lampu minimum sesuai dengan Bagian 9.11, Gambar 9.11-5. 

 
9.9.15 Lampu Tambahan untuk Mempertegas Lokasi Threshold  
9.9.15.1  Bentang Sayap (Wing Bar): 

(a)  Pada precision approach runway, jika secara operasional 

disyaratkan adanya peningkatan daya kenal pada terhadap 

threshold pada malam hari, maka pada threshold dapat 

dilengkapi dengan bentang sayap (wing bar) threshold. 

(b)  Jika disediakan, bentang sayap (wing bar) threshold harus 

ditempatkan secara simetris pada kedua sisi threshold: 

(i)  masing-masing bentang sayap (wing bar) terdiri dari 5 

lampu dengan jarak 2,5 m satu sama lain; 

(ii)  tegak lurus terhadap garis tengah (centreline) runway; dan 

(iii)  dengan lampu di bagian paling dalam dari masing-masing 

bentang sayap (wing bar) diselaraskan dengan barisan 

lampu tepi runway (runway edge) pada sisi threshold 

tersebut. 

9.9.15.2  Karakteristik dari Bentang Sayap (Wing Bar) Threshold: 

(a)  Bentang sayap (Wing Bar) threshold harus memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 
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(i)  lampu fixed unidirectional memancarkan warna hijau 

mengarah ke approach; dan 

(ii) intensitas lampu minimum harus sesuai dengan Bagian 

9.11, Gambar 9.11-6. 

(b)  Jika dianggap tidak praktis untuk menggunakan lampu elevated, 

maka dapat digunakan lampu inset, namun demikian, lampu 

inset dan elevated tidak boleh digunakan pada bentang sayap 

(wing bar) threshold yang sama. 

9.9.15.3  Lampu Indentifikasi Runway Threshold: 

(a)  Pada aerodrome dimana tidak mudah untuk memahami lokasi 

threshold runway dari ketinggian pada siang hari seperti pada 

kasus threshold yang ditutup atau pada suatu aerodrome dengan 

tata letak runway/taxiway di sekitar threshold yang rumit, lampu 

identifikasi runway threshold dapat digunakan. 

 
Catatan: lampu identifikasi runway threshold juga dapat membantu 

pemahaman pilot terhadap threshold pada saat senja dan 

malam hari.  Pada periode tersebut lampu tersebut perlu 

dikontrol sehingga pilot yang berada pada pesawat yang 

sedang melakukan approaching tidak akan silau oleh lampu 

yang berkedip. 

(b)  Pada siang hari, lampu identifikasi runway threshold harus 

disediakan untuk menegaskan adanya threshold yang ditutup 

sementara pada suatu runway yang melayani pesawat terbang 

jet propelled internasional yang melakukan operasi transportasi 

udara. 
 

Catatan: Lampu identifikasi runway threshold juga dapat digunakan 

untuk menegaskan threshold yang ditutup sementara pada 

runway yang lain.  Jika lampu ini digunakan, kebutuhan untuk 
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menggunakan marka V-bar untuk threshold yang ditutup 

sementara biasanya diabaikan. 

9.10.15.4 Lokasi lampu identifikasi runway threshold.  

Karena sifat dan penggunaannya, lampu identifikasi runway threshold 

dapat memiliki fleksibilitas lebih dalam penempatan instalasinya 

ketimbang alat bantu visual lainnya. Manfaat dari kekhususan ini yaitu 

pada saat disediakan untuk threshold yang ditutup sementara adalah 

mereka dapat ditempatkan tanpa mengganggu fasilitas yang ada dan 

daerah kerja.  

9.9.15.5  Jika disediakan, satu unit lampu harus ditempatkan pada setiap sisi 

runway, dengan jarak yang sama dari garis tengah (centreline) 

runway, pada suatu garis tegak lurus terhadap garis tengah 

(centreline) runway. Lokasi optimal dari unit lampu adalah 12 m hingga 

15 m di luar masing-masing garis lampu tepi runway (runway edge), 

dan segaris dengan threshold. Unit lampu ditempatkan secara lateral 

hingga 20 m dari garis lampu tepi runway (runway edge) dan secara 

longitudinal hingga 12 m sebelum threshold.  Setiap unit lampu harus 

minimum 12 m dari tepi taxiways dan runways. Elevasi dari kedua unit 

lampu harus berada dalam 1 m di atas bidang horisontal yang melalui 

garis tengah (centreline) runway, dengan tinggi maksimum di atas 

permukaan tidak lebih 1 m. 

9.10.15.6 Karakteristik dari lampu identifikasi runway threshold.   
 Lampu identifikasi runway threshold harus memiliki karakteristik 

berikut: 

(a)  adalah lampu yang berkedip; 

(b)  kedipan lampu adalah yang disinkronisasi dengan jumlah kedipan 

100-120 per menit; 

(c)  warna dari sinar lampu adalah putih; 

(d)  jarak rentang minimum pada kondisi sinar matahari cerah 

berkisar 7 km; dan 
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(e)  sumbu sinar dari masing-masing unit lampu diarahkan 15° ke 

arah luar dari suatu garis yang paralel dengan garis tengah 

(centreline) runway dan turun dengan sudut 10° di atas 

horisontal. 

Catatan: Unit lampu L-849 A dan E yang dijelaskan pada FAA AC 

150/5345-51 ‘Specification for Discharged -Type of Flashing 

Light Equipment’ adalah lampu jenis xenon strobe yang cocok 

untuk digunakan sebagai lampu identifikasi runway threshold. 

9.9.15.7  Lampu threshold yang ditutup sementara untuk penggunaan di malam 

hari. Lampu threshold yang ditutup sementara harus disediakan pada 

malam hari untuk mengidentifikasi lokasi threshold baru pada saat 

suatu threshold pada sebuah runway ditutup sementara. 

9.10.15.8 Lokasi dari lampu threshold ditutup sementara  
 Lampu threshold ditutup sementara ( temporarily displaced threshold ) 

harus disediakan pada masing-masing sisi runway:  

(a)  segaris dengan threshold yang ditutup: 

(b)  tegak lurus terhadap garis tengah (centreline) runway; dan 

(c)  dengan lampu pada bagian paling dalam pada masing-masing 

sisi diselaraskan dengan barisan lampu tepi runway pada sisi 

threshold tersebut.  

9.10.15.9 Karakteristik dari lampu threshold ditutup sementara  

Lampu threshold ditutup sementara ( temporarily displaced threshold ) 

harus memiliki karakteristik berikut ini: 

(a)  masing-masing sisi harus terdiri dari 5 lampu kecuali bahwa 3 

lampu per sisi sudah memadai untuk runway dengan lebar 30 m 

atau kurang; 

(b)  lampu harus ditempatkan pada jarak 2,5 m satu sama lain; 

(c)  lampu pada bagian paling dalam dari masing-masing sisi harus 

lampu fixed omnidirectional yang menunjukkan warna hijau 

pada semua sudut asimuth; 
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(d)  4 atau 2 lampu terluar, sesuai dengan kebutuhan, dari masing-

masing sisi harus lampu fixed unidirectional yang menunjukkan 

warna hijau pada arah approach, di atas asimuth tidak kurang 

dari 38° atau lebih besar dari 180°; 

(e) distribusi sinar pada arah approach harus sedekat mungkin dan 

sepraktis mungkin dengan sinar yang dikeluarkan oleh lampu 

tepi runway; 

(f)  intensitas lampu harus sedekat dan sepraktis mungkin dengan 

1,5 kali, dan tidak kurang dari intensitas lampu tepi runway 

(runway edge). 
 

Catatan: Lampu threshold ditutup sementara (temporary displaced) 

hanya terjadi pada sistem penerangan runway intensitas rendah 

atau menengah. Pemadaman tersebut tidak dilakukan pada 

sistem penerangan runway intensitas tinggi. Jika pada suatu 

precision approach runway thresholdnya mengalami penutupan 

sementara (temporary displaced), maka hal tersebut 

menjadikan ILS tidak dapat digunakan untuk precision 

approach, dan dengan demikian mengubah runway menjadi 

non-precision atau non-instrument runway.  

9.9.15.10 Penerangan runway sebelum threshold ditutup 
(a)  Jika bagian dari runway yang berlokasi sebelum threshold yang 

ditutup ternyata dapat dipergunakan untuk pesawat terbang, 

misalnya untuk take-off dan landing dari arah berlawanan, 

lampu tepi runway (runway edge) pada bagian dari runway ini 

harus: 

(i)  menunjukkan warna merah yang mengarah dari posisi 

approach ke threshold yang ditutup; dan 

(ii)  menunjukkan warna putih pada arah yang berlawanan, 

atau warna kuning yang sesuai untuk precission approach 

runway. 



VERSION 0.1: Initial Draft, September 2004                                                   page 9 - 92 

(b)  Intensitas lampu tepi runway (runway edge) warna merah 

seperti yang disyaratkan pada Paragraph 9.9.15.10(a) harus 

tidak kurang dari seperempat, dan tidak lebih dari setengah, 

intensitas lampu tepi runway (runway edge) warna putih. 

(c)  Lampu tepi runway dapat berupa lampu dua sisi atau dua lampu 

yang terpisah dan dipasang secara saling memunggung.  

(d)  Jika bagian dari runway sebelum threshold yang ditutup 

ternyata juga ditutup untuk kegiatan pesawat terbang, maka 

semua lampu runway harus dipadamkan. 

 
9.9.16 Lampu Ujung Runway (runway end)  
9.9.16.1  Lampu ujung runway (runway end) harus disediakan pada runway 

yang memiliki lampu tepi runway (runway edge). 

 
9.9.17 Lokasi dari Lampu Ujung Runway (Runway End) 
9.9.17.1  Lampu ujung runway (runway end) harus ditempatkan pada suatu 

garis lurus tegak lurus terhadap garis tengah runway (runway 

centreline), dan: 

(a)  pada saat ujung runway berada pada bagian terujung dari 

runway – sedekat mungkin dengan bagian terujung dan tidak 

lebih dari 3 m di luar, atau 1 m di dalam bagian terujung.. 

(b) pada saat ujung runway tidak pada bagian terujung runway – 

pada ujung runway, dengan toleransi ± 1 m; dan 

(c) Untuk taxiway yang digunakan untuk keluar dari runway, 

tempatkan sedemikian rupa sehingga pesawat yang keluar dari 

runway tidak perlu melintasi barisan lampu merah yang 

menyusun lampu ujung runway (runway end).  

Catatan: Kesepakatan universal berkaitan dengan penerangan 

aerodrome adalah bahwa pilot tidak pernah disyaratkan untuk 

melintasi barisan lampu merah.  
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9.9.18 Pola dari Lampu Ujung Runway (runway end) 
9.9.18.1  Pola lampu ujung runway (runway end) harus terdiri dari: 

(a)  6 lampu ditempatkan pada jarak yang sama di antara barisan 

lampu tepi runway (runway edge); atau 

(b)  Jika pada runway dilengkapi dengan pola lampu threshold 

sebagai alternatif, maka diambil pola threshold. 

 
9.9.19 Karakteristik Lampu Runway Ujung (Runway End) Intensitas 
Rendah dan Medium  
9.9.19.1  Lampu ujung runway (runway end) intensitas rendah dan medium 

harus memiliki karakteristik berikut:  

(a)  lampu harus fixed unidirectional menunjukkan warna merah ke 

arah runway dengan azimuth tidak kurang dari  38° atau lebih 

dari 180°; 

(b)  intensitas lampu merah tidak boleh kurang dari seperempat, 

dan tidak lebih dari setengah dari lampu tepi runway (runway 

edge); 

(c)  distribusi lampu yang mengarah ke runway harus sedekat dan 

sepraktis mungkin seperti distribusi dari lampu tepi runway 

(runway edge).  

9.9.19.2  Lampu ujung runway (runway end) intensitas rendah dan medium 

harus menjadi penerangan penambah jika;: 

(a)  runway juga dilengkapi dengan lampu ujung runway (end 

runway) intensitas tinggi; atau  

(b)  dianggap tidak praktis untuk lampu elevated untuk diinstalasi.  

9.9.19.3  Jika ujung runway adalah juga runway threshold, penggunaan lampu 

dua arah dapat dilakukan atau penggunaan lampu yang dipasang 

saling memunggungi.  
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9.9.20 Karakteristik Lampu Ujung Runway (Runway End) Intensitas 
Tinggi 
9.9.20.1  Lampu ujung runway intentsitas tinggi harus memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 

(a)  lampunya harus inset, fixed dan unidirectional menunjukkan 

warna merah yang mengarah ke runway, dan  

(b) intensitas minimum penerangan harus sesuai dengan Bagian 

9.11, Gambar 9.11-7. 
 

9.9.21 Lampu Tepi Daerah Perputaran (Turning Area Edge) Runway  
9.9.21.1 Jika pada suatu runway disediakan daerah perputaran pesawat, tepian 

dari area perputaran harus diberi lampu warna biru jika runway 

tersebut juga memasang lampu tepi.  

9.9.21.2  Lampu tepi daerah perputaran (turning area edge) runway harus 

ditempatkan tidak kurang dari 0.6 m dan tidak lebih dari 1.8 m, di sisi 

luar bagian tepi area perputaran. 

9.9.21.3  Jika permulaan kemiringan  (splay) ke daerah perputaran runway lebih 

dari 10 m dari lampu tepi (edge light) runway sebelumnya, sebuah 

lampu tepi biru harus ditempatkan tepat pada permulaan daerah 

perputaran.  

9.9.21.4  Lampu tepi daerah perputaran (turning area edge) harus disediakan 

untuk menjadi tanda akan adanya perubahan arah di sepanjang sisi 

area perputaran.  

9.9.21.5  Pada saat sisi suatu area perputaran lebih panjang dari 30 m, lampu 

tepi warna biru yang ditempatkan secara seragam harus ditaruh di 

sepanjang sisi tersebut, dengan jarak tidak melebihi 30 m.  

9.9.21.6  Lampu tepi area perputaran runway harus memiliki karakteristik yang 

sama dengan lampu tepi taxiway, dengan mengacu pada Bagian 

9.13.15. 
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9.9.22 Lampu Stopway  
9.9.22.1 Lampu stopway harus disediakan pada stopway yang panjangnya 

lebih dari 180 m dan ditujukan untuk penggunaan malam hari.  

 

9.9.22.2  Lampu stopway harus ditempatkan di sepanjang kedua sisi stopway 

sejajar dengan lampu tepi runway (runway edge) dan dipasang hingga 

ujung stopway.  

9.9.22.3  Penetapan jarak lampu stopway harus seragam dan tidak lebih dari 

jarak pada lampu tepi runway (runway edge), dengan pasangan lampu 

terakhir ditempatkan di ujung stopway (stopway end).  

9.9.22.4  Ujung stopway (stopway end) harus ditegaskan lebih jauh dengan 

paling sedikit 2 lampu stopway yang ditempatkan pada jarak yang 

sama  memotong ujung stopway (stopway end) di antara pasangan 

terakhir lampu stopway.  

9.9.22.5  Lampu stopway harus memiliki karakteristik berikut: 

(a)  lampunya harus fixed dan unidirectional menunjukkan warna 

merah mengarah ke runway, dan tidak terlihat oleh pilot yang 

melakukan pendaratan melalui atas stopway;  

(b)  Distribusi lampu yang mengarah ke runway harus sesedekat 

mungkin seperti distribusi lampu tepi runway (runway edge); 

dan  

(c)  intensitas lampu warna merah tidak boleh kurang dari 

seperempat.  

 
9.9.23 Lampu Garis Tengah Runway (Runway Centreline) 
9.9.23.1  Lampu garis tengah runway (runway centreline) harus disediakan pada 

precision approach runway Category II or III. 

Catatan: Lampu garis tengah runway (runway centreline) pada 

precision approach runway Category I dimana lebar di antara 

lampu tepi runway (runway edge) lebih dari 50 m disarankan 

untuk disediakan.  
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9.9.23.2  Lampu garis tengah runway (runway centreline) harus ditempatkan 

mulai dari threshold hingga ke ujung dengan jarak longitudinal kurang 

lebih: 

(a)  15 m untuk suatu runway yang ditujukan untuk digunakan 

dengan kondisi rentang pandang runway kurang dari 300 m; 

dan  

(b)  30 m untuk suatu runway yang ditujukan untuk digunakan 

dengan kondisi rentang pandang runway 300 m atau lebih. 

9.9.23.3  Lampu garis tengah runway (runway centreline) dapat ditempatkan  di 

luar garis tengah runway (runway centreline) sesungguhnya dengan 

jarak tidak lebih dari 0.6 m, untuk tujuan pemeliharaan marka runway.  

9.9.23.4  Jika dapat diterapkan, penggeseran  letak lampu harus ke arah sisi kiri 

pesawat yang akan mendarat, Jika runway digunakan dari kedua arah, 

patokan yang digunakan adalah arah yang paling banyak digunakan 

untuk pendaratan.  

9.9.23.5  Lampu garis tengah runway (runway centreline) harus inset dan fixed 

yang  memancarkan warna putih dari threshold hingga ke titik 900 m 

dari ujung runway (runway end).  Dari titik 900 m hingga 300 m dari 

ujung runway (runway end), pola lampunya  harus dua lampu merah 

diikuti dua lampu putih. Untuk 300 m terakhir sebelum ujung runway 

(runway end), lampunya harus menunjukkan warna merah.  

Catatan: Penempatan dua lampu warna merah dan warna putih yang 

saling bergantian adalah untuk interleaving circuitry, untuk 

memastikan bahwa kegagalan sebagian dari sistem kelistrikan 

tidak akan mengakibatkan kesalahan indikasi berkaitan dengan 

jarak runway yang masih tersisa..  

9.9.23.6  Intensitas dan distribusi lampu garis tengah runway (runway 

centreline) harus mengikuti: 

 (a)         Bagian 9.11, Gambar 9.11-8 — untuk spasi 30 m; 

 (b)         Bagian 9.11, Gambar 9.11-9 — untuk spasi 15 m. 
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9.9.24 Lampu Zona Touchdown Runway 
9.9.24.1  Lampu zona touchdown runway harus disediakan bagi runway yang 

ditujukan untuk precision approach Category II atau III. 

9.9.24.2  Dari paragraf 9.7.3.8 dan 9.7.3.9 di atas, secara implisit disebutkan 

bahwa lampu zona touchdown harus disediakan jika lampu approach 

Category II and III juga disediakan. 

9.9.24.3  Lampu zona touchdown runway harus merentang dari threshold untuk 

jarak sepanjang 900 m. Penerangannya terdiri dari suatu seri lampu  

atau barrettes yang membentuk garis melintang, yang ditempatkan 

secara simetris di kedua sisi  dari garis tengah runway (runway 

centreline).  

9.9.24.4 Setiap barrette harus berisikan tiga unit lampu yang berjarak 1,5 m satu 

sama lain. Lampu pada sisi paling dalam dari setiap barrette harus 

berada 9 m dari garis tengah runway (runway centreline) yang 

sebenarnya. 

9.9.24.5  Pasangan pertama barrette harus ditempatkan pada jarak 60 m dari 

threshold.  Barrette selanjutnya harus ditempatkan secara terpisah 

pada jarak longitudinal 60  m. 

9.9.24.6  Lampu zona touchdown runway adalah lampu yang inset, fixed dan 

unidirectional yang memancarkan warna variabel putih.  

9.9.24.7  Lampu zona touchdown runway harus sesuai dengan Bagian 9.11, 

Gambar 9.11-10. 

 
9.9.25 Karakteristik Fotometrik dari Lampu Runway  
9.9.25.1  Bagian 9.11, Gambar 9.11-11 menunjukkan metoda penetapan titik 

grid untuk menghitung intensitas rata-rata lampu runway intensitas 

rendah dan medium untuk non-instrument dan instrument non-

precision approach runway. 

9.9.25.2  Bagian 9.11, Gambar 9.11-12 menunjukkan metoda penetapan titik 

grid untuk menghitung intensitas rata-rata lampu runway intensitas 

tinggi untuk precision approach runways. 
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9.9.25.3  Rata-rata intensitas penerangan dari sinar utama suatu lampu dihitung 

dengan: 

(a)  menetapkan titik grid sesuai dengan metoda yang ditunjukkan 

pada Bagian 9.11, Gambar 9.11-11 atau Gambar 9.11-12, jika 

dapat diterapkan. 

(b)  mengukur nilai intensitas penerangan di semua titik grid di 

dalam dan pada sekeliling persegi empat atau elips yang 

mewakili bentuk sinar utama lampu.; 

(c)  menghitung rata-rata aritmetika nilai intensitas penerangan 

seperti yang diukur pada titik grid di atas.  

9.9.25.4  Nilai maksimum intensitas lampu yang diukur di atau di dalam garis 

keliling wilayah sinar utama harus tidak lebih dari tiga kali intensitas 

penerangan minimum yang diukur dengan cara yang sama. 

 
9.9.26 Instalasi dan Pengarahan Light Fittings 
9.9.26.1  Hal-hal berikut harus diikuti pada saat instalasi dan pengarahan light 

fitting: 

(a)  sinar harus diarahkan sedemikian rupa sehingga tidak ada 

deviasi pada pola sinar utama, agar tetap di dalam 1/2° dari 

standar yang dapat diterapkan yang dirinci pada Bab ini; 

(b)  sudut horizontal diukur dengan mengacu pada bidang vertikal 

yang memotong garis tengah runway.; 

(c)  pada saat mengukur sudut horizontal untuk lampu selain lampu 

garis tengah (centreline) runway , arah menuju ke garis tengah 

runway harus ditetapkan positif; 

(d)  sudut vertical diukur dengan mengacu pada bidang horizontal.. 

 
9.9.27 Ilustrasi dari Penerangan Runway  
9.9.27.1  Bagian 9.10 berisikan ilustrasi penerangan runway. 
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Bagian 9.10: Diagram Isocandela Penerangan Runway  
 
9.11.1 Catatan Kolektif 
9.10.1.1  Ellips pada setiap gambar adalah simetris baik pada sumbu vertikal 

ataupun horisontal. 

9.10.1.2  Gambar 9.10-1 hingga Gambar 9.10-10 menunjukkan intensitas 

penerangan minimum yang diperbolehkan.  Intensitas rata-rata dari 

sinar utama dihitung dengan menetapkan titik grid seperti ditunjukkan 

pada Gambar 9.10-11 atau Gambar 9.10-12, dan menggunakan nilai 

intensitas yang diukur di semua titik grid yang ditempatkan di dalam 

dan pada garis keliling bidang elips yang mewakili sinar utama. Nilai 

rata-rata adalah rata-rata aritmetis intensitas penerangan yang diukur 

di semua titik grid yang diperhitungkan.  

9.10.1.3  Tidak ada deviasi yang diperbolehkan pada pola sinar utama pada 

saat penetapan arah lampu telah dilakukan dengan benar.   

9.10.1.4 Rasio intensitas rata-rata. Rasio antara intensitas rata-rata di dalam 

elips yang menjelaskan sinar utama dari suatu lampu baru pada 

umumnya dan intensitas rata-rata dari sinar utama dari suatu lampu 

tepi runway (runway edge) yang baru, harus sebagai berikut: 

 

 Gambar 9.10-1 Lampu tepi runway intensitas rendah 1.0 (sinar putih) 

Gambar 9.10-2 Lampu tepi runway intensitas medium 1.0 (sinar putih) 

Gambar 9.10-3 Lampu tepi runway intensitas tinggi 

 (dimana lebar runway adalah 30-45 m) 1.0 (sinar putih) 

Gambar 9.10-4 Lampu tepi runway intensitas tinggi 

 (dimana lebar runway adalah 60 m) 1.0 (sinar putih) 

Gambar 9.10-5 Lampu threshold intensitas tinggi 1.0 - 1.5 (sinar 

hijau) 

Gambar 9.10-6 Lampu threshold bentang sayap  1.0 - 1.5 (sinar 

 (wing bar) intensitas tinggi  hijau) 
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Gambar 9.10-7Lampu ujung runway intensitas tinggi 0.25 - 0.5 (sinar 

merah) 

Gambar 9.10-8 Lampu garis tengah runway intensitas tinggi   

 (jarak longitudinal 30 m)  0.5 - 1.0 (sinar 

putih) 

Gambar 9.10-9 Lampu garis tengah runway intensitas tinggi 

 (jarak longitudinal 15 m)  0.5 - 1.0 untuk 

CAT III (sinar 

putih)   

  0.25 - 0.5 untuk 

CAT I, II (sinar 

putih) 

Gambar 9.10-10 Lampu zona touchdown runway 0.5 - 1.0 (sinar 

putih) 
 

9.10.1.5  Cakupan sinar pada gambar memberikan petunjuk yang dibutuhkan 

untuk approach turun ke RVR dengan urutan 150 m dan take-off ke 

RVR dengan urutan 100 m. 

9.10.1.6  Sudut horizontal diukur dengan mengacu pada bidang vertikal yang 

melalui garis tengah runway (runway centreline).  Untuk penerangan 

selain lampu garis tengah, arah menuju garis tengah runway dianggap 

positif. Sudut vertikal diukur dengan mengacu pada bidang horizontal.  

9.10.1.7  Unit lampu dipasang sedemikian rupa sehingga sinar utama 

diselaraskan tidak lebih dari setengah derajat dari persyaratan yang 

ditetapkan.  

9.10.1.8 Pada garis keliling dan di dalam elips yang mewakili daerah sinar 

utama, intensitas sinar maksimum tidak lebih dari tiga kali nilai 

intensitas sinar minimum yang diukur.  

 



VERSION 0.1: Initial Draft, September 2004                                                   page 9 - 101 

 
 

Gambar9.10-1: Diagram Isocandela untuk Lampu Tepi Runway (runway edge) 
Omnidirectional – Sistem Penerangan Runway Intensitas Rendah  

 

 
 

Gambar 9.10-2: Diagram Isocandela untuk Lampu Tepi Runway (runway edge) 

Omnidirectional – Sistem Penerangan Runway Intensitas Medium 
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Gambar 9.10-3: Diagram Isocandela untuk Lampu Tepi Runway (runway edge) 

Intensitas Tinggi dimana Lebar Runway 30 – 45 meter (Sinar Putih) 

 

Catatan: 1. Kurva dihitung dengan rumus  

 2. Toe-in 3.5º 

 3. Untuk sinar kuning kalikan nilai dengan 0.4 

 4. Lihat catatan kolektif pada Paragraf 9.10.1 atau Gambar 

9.10-1 hingga Gambar 9.10-10. 
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 Gambar 9.10-4: Diagram Isocandela untuk Lampu Tepi Runway (Runway Edge) 

Intensitas Tinggi dimana lebar Runway 60 m (Sinar Putih) 

 

 Catatan:  1. Kurva dihitung dengan rumus   

   2. Toe-in 4.5º 

   3. Untuk sinar kuning kalikan nilai dengan 0.4 

 4. Lihat catatan kolektif pada Paragraf 9.10.1 untuk Gambar 

9.10-1 hingga Gambar 9.10-10. 

 
 Gambar 9.10-5: Diagram Isocandela untuk Lampu Threshold Intensitas Tinggi  

                   (Sinar Hijau) 
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 Catatan: 1. Kurva dihitung dengan rumus  

         2. Toe-in 3.5º 

          3. Lihat catatan kolektif pada Paragraf 9.10.1 untuk Gambar 

9.10-1 hingga Gambar 9.10-10. 

 
Gambar 9.10-6: Diagram Isocandela untuk Lampu Threshold Bentang Sayap (Wing Bar) 

Intensitas Tinggi (Sinar hijau) 

 

 Catatan: 1. Kurva dihitung dengan rumus  

         2. Toe-in 2º 

                  3. Lihat catatan kolektif pada Paragraf 9.10.1 untuk Gambar 

9.10-1 hingga Gambar 9.10-10. 
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 Gambar 9.10-7: Diagram Isocandela untuk Lampu Ujung Runway (Runway End) 

Intensitas Tinggi (Sinar Merah) 

 

 Catatan: 1. Kurva dihitung dengan rumus    

 2. Lihat catatan kolektif pada Paragraf 9.10.1 untuk Gambar 

9.10-1 hingga Gambar 9.10-10. 
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Gambar 9.10-8: Diagram Isocandela untuk 
Lampu Garis Tengah Runway (Runway 

Centreline) Intensitas Tinggi dengan jarak 

Longitudinal 30 m (Sinar Putih) 

 

 Catatan:  1. Kurva dihitung dengan rumus   

  2. Untuk sinar merah kalikan nilai dengan 0.15 

 3. Lihat catatan kolektif pada Paragraf 9.10.1 untuk Gambar 

9.10-1 hingga Gambar 9.10-10. 
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Gambar 9.10-9: Diagram Isocandela untuk Lampu Garis Tengah Runway 
(Runway Centreline) Intensitas Tinggi dengan jarak Longitudinal 15 m 
(Sinar Putih)  
 

Catatan:     1. Kurva dihitung dengan rumus    

         2. Untuk sinar merah kalikan nilai dengan 0.15 

3. Lihat catatan kolektif Paragraf 9.10.1 untuk Gambar 9.10-1 

hingga Gambar 9.10-10. 
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Gambar 9.10-10: Diagram Isocandela untuk Lampu Zona Touchdown Runway  
(Sinar Putih) 

     1.  Kurva dihitung dengan rumus  

2. Toe-in 4º 

3. Lihat catatan kolektif pada Paragraf 9.10.1 untuk Gambar 9.10-

1 hingga Gambar 9.10-10. 
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Gambar 9.10-11: Metoda Penetapan Titik Grid untuk digunakan dalam 
Perhitungan Intensitas Rata-rata Lampu Runway yang dijelaskan pada Gambar 

9.10-1 dan Gambar 9.10-2 
 

 

Gambar 9.10-12: Metoda Penetapan Titik Grid untuk digunakan dalam Perhitungan 

Intensitas Rata-rata Lampu Runway yang dijelaskan pada Gambar 9.10-3 hingga Gambar 

9.10-10 
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Bagian 9.11: Ilustrasi Penerangan Runway  
 

 
 

Gambar 9.11-1: Lampu Tepi Runway (Runway Edge), Lampu Threshold 

dan Lampu Ujung Runway (Runway End) Intensitas Rendah dan 

Medium untuk Non-Instrument dan Non-Precision Approach Runways 
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Gambar 9.11-2: Lampu Tepi Runway (Runway Edge) Intensitas Tinggi 

untuk Precision Approach Runways 
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Gambar 9.11-3: Runway Threshold dan Lampu Ujung Runway (Runway 
End) Intensitas Tinggi untuk Precision Approach Runways  
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Gambar 9.11-4: Threshold Ditutup Sementara (Temporarily Displaced)  

 



VERSION 0.1: Initial Draft, September 2004                                                   page 9 - 114 

Gambar 9.11-5: Lampu Stopway  
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Gambar 9.11-6: Lampu Turning Area Edge  

 

 
 

Gambar 9.11-7: Tata Letak Lampu Jika Lebar Perkerasan Runway adalah 23 m atau 18 m  
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Bagian 9.12: Penerangan Taxiway  
 
9.12.1 Penyediaan Lampu Garis Tengah Taxiway (Taxiway Centreline) 
9.12.1.1  Lampu garis tengah taxiway (taxiway centreline) harus disediakan 

pada taxiway yang ditujukan untuk digunakan  bersama dengan 

runway terkait pada saat runway tersebut digunakan untuk kondisi 

precision approach Category II or III.  Jika tingkat kepadatan lalu lintas 

(traffic density) aerodrome adalah ringan dan lampu tepi taxiway 

(taxiway edge) dan marka garis tengah (centreline marking) cukup 

memadai dalam memberikan petunjuk, DGAC dapat mengijinkan 

ditiadakannya lampu garis tengah taxiway (taxiway centreline). 

9.12.1.2  Lampu garis tengah taxiway (taxiway centreline) harus disediakan 

pada suatu taxiway yang ditujukan untuk digunakan bersama dengan 

runway pada saat runway tersebut digunakan untuk kondisi precision 

approach Category I.  Jika tata letak aerodrome sederhana, kepadatan 

lalu lintas aerodrome ringan dan lampu tepi taxiway (taxiway edge) 

dan marka garis tengah (centreline markings) memberikan  petunjuk 

yang memadai, DGAC dapat mengijinkan agar penerangan garis 

tengah (taxiway centreline) tidak perlu disediakan.  

9.12.1.3  Lampu garis tengah taxiway (taxiway centreline) harus digunakan 

pada rapid exit taxiway.  

9.12.1.4  Lampu garis tengah taxiway (taxiway centreline) dapat digunakan 

pada kasus yang lain, jika operator aerodromenya memilih dia. Pada 

suatu aerodrome dimana tata letaknya rumit, lampu garis tengah 

taxiway (taxiway centreline) dapat digunakan sebagai petunjuk surface 

movement. 

 
9.12.2 Penyediaan Lampu Tepi Taxiway (Taxiway Edge) 
9.12.2.1  Terkecuali untuk Paragraf 9.12.3.1 dan 9.12.4.1, lampu tepi taxiway 

(taxiway edge) harus disediakan pada tepian taxiway dan holding bays 
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yang ditujukan untuk digunakan pada malam hari sementara lampu 

garis tengah (centreline) tidak tersedia. 

9.12.2.2  Jika petunjuk-petunjuk visual tambahan diperlukan untuk 

mempertegas tepian apron pada malam hari, lampu tepi taxiway 

(taxiway edge) dapat digunakan.  Contoh dimana persyaratan ini dapat 

muncul adalah, tapi tidak terbatas pada: 

(a)  apron dimana petunjuk taxi (taxi guideline) dan marka posisi 

parkir pesawat terbang (aircraft parking position) tidak 

disediakan; 

(b)  apron dimana apron floodlighting tidak memberikan cukup 

penerangan pada tepian apron; dan 

(c)  dimana tepian apron sulit dibedakan dari daerah di sekitarnya 

pada malam hari. 

 
9.12.3 Marka Taxiway  
9.12.3.1  Untuk taxiway huruf kode A atau B, marka tepi taxiway (taxiway edge) 

yang bersifat reflective dapat digunakan sebagai pengganti dari lampu 

garis tengah taxiway (centreline taxiway) atau tepi taxiway (taxiway 

edge), atau untuk melengkapi lampu taxiway. Namun demikian, paling 

tidak satu taxiway dari runway hingga ke apron harus dilengkapi 

dengan lampu taxiway. 

 
9.12.4 Penerangan Apron Taxiway  
9.12.4.1  Lampu taxiway tidak disyaratkan untuk suatu apron taxiway jika apron 

taxiway diterangi oleh apron floodlighting selama memenuhi standar 

yang dirinci pada Bagian 9.16. 
 

9.12.5 Penggunaan Lampu Taxiway Jenis yang Lain  
9.12.5.1  Sejauh dapat diterapkan, penyediaan lampu taxiway harus sedemikian 

rupa sehingga pada saat taxying pesawat terbang tidak perlu berganti 
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antara lampu garis tengah taxiway (taxiway centreline) dan lampu tepi 

taxiway (taxiway edge). 

9.12.5.2  Jika dibutuhkan petunjuk tambahan untuk menegaskan tepi taxiway 

(taxiway edge), lampu tepi taxiway (taxiway edge) dapat digunakan 

untuk mendukung lampu garis tengah taxiway (taxiway centreline).  

Jika disediakan, lampu tepi taxiway (taxiway edge) harus mematuhi 

Paragraf 9.12.13 hingga 9.12.15.  Hal ini dapat terjadi di, tapi tidak 

terbatas pada: 

(a)  rapid exit taxiways; 

(b)  taxiway curves; 

(c)  persimpangan; 

(d)  bagian dari taxiway yang lebih sempit. 

 
9.12.6 Kontrol Lampu pada Taxiway 
9.12.6.1  Pada suatu aerodrome dengan Air Traffic Service, lampu taxiway 

dengan intensitas rata-rata pada sinar utamanya adalah lebih dari 20 

candella harus dilengkapi dengan kontrol intensitas sesuai dengan 

Paragraf 9.1.14.6, agar dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian 

pada penerangan agar dapat menghadapi kondisi yang ambient. 

9.12.6.2  Jika diinginkan untuk hanya menerangi jalur taxi standar pada saat  

periode operasi tertentu, misalnya pada saat kondisi operasi dengan 

daya pandang rendah, penerangan taxiway dapat didisain untuk 

memungkinkan taxiway yang sedang digunakan dapat diterangi dan 

yang tidak digunakan akan dipadamkan penerangannya.  

9.12.6.3  Pada saat suatu runway yang merupakan bagian dari jalur taxi 

standard dilengkapi dengan penerangan runway dan penerangan 

taxiway, sistem penerangan harus dikunci satu terhadap yang lain 

untuk menutup kemungkinan terjadinya operasi bersamaan dari kedua 

bentuk penerangan tersebut.  
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9.12.7 Lokasi Lampu  Garis Tengah Taxiway (Taxiway Centreline) 
9.12.7.1  Lampu garis tengah taxiway (taxiway centreline) harus ditempatkan 

pada garis tengah taxiway (taxiway centreline) atau sejajar garis 

tengah dengan jarak tidak lebih dari 0,3 m.  

 
9.12.8 Jarak Lampu Garis Tengah Taxiway (Taxiway Centreline)  

 
Catatan: 1. Jarak longitudinal dari lampu garis tengah (centreline) 

yang dapat memberikan petunjuk yang memadai bagi pilot 

pada saat melintasi bagian melengkung dari taxiway, 

termasuk exit taxiway dan fillet pada persimpangan, 

dipengaruhi oleh lebar dari sebaran sinar yang berasal dari 

centreline light fittings. 

                2. Tidak ada kebutuhan untuk mengganti lampu yang ada 

saat ini, atau mengubah jarak dari lampu yang ada. Jarak 

longitudinal dan spesifikasi fotometrik di sini ditujukan untuk 

semua lampu garis tengah taxiway (taxiway centreline) yang 

baru, dan untuk penggantian atas light fittings yang ada 

dengan light fittings yang sesuai dengan standar ICAO. 

9.12.8.1  Kecuali untuk Paragraf 9.12.8.2 dan 9.12.9.1, jarak longitudinal lampu 

garis tengah taxiway (taxiway centreline) pada bagian yang lurus dari 

taxiway harus seragam dan tidak lebih dari nilai yang ditegaskan pada 

Tabel 9.12-1 berikut: 
 

Jenis Umum 60 m terakhir 
sebelum runway 
atau apron 

Taxiway yang digunakan bersamaan 

dengan runway non-instrument, non-

precision, atau precision approach 

Category I  

60 m 15 m 
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Taxiways yang digunakan bersamaan 

dengan runway precision approach 

Category II  

30 m 15 m 

Taxiways yang digunakan bersamaan 

dengan runway precision approach 

Category III  

15 m 7.5 m 

 

 

Tabel 9.12-1 Jarak maksimum pada bagian taxiway yang lurus  

 

9.12.8.2  Untuk tujuan penerangan garis tengah taxiway (taxiway centreline), 

sepenggal taxiway yang lurus dan panjangnya kurang dari 180 meter 

dianggap sebagai short straight taxiway.  Lampu garis tengah taxiway 

(taxiway centreline) pada bagian yang lurus namun pendek dari suatu 

taxiway harus ditempatkan pada jarak yang seragam dan tidak lebih 

dari 30 m.  

 

9.12.8.3  Pada kasus entry taxiway, lampu terakhir tidak boleh lebih dari 1 m di 

luar barisan lampu tepi runway (runway edge). 

 

9.12.8.4  Pada saat bagian suatu taxiway berubah dari lurus menjadi 

melengkung, lampu garis tengah taxiway (taxiway centreline) harus 

tetap berlanjut dari bagian yang sebelumnya lurus pada jarak yang 

seragam terhadap tepi luar taxiway. 

 

9.12.8.5 Jarak longitudinal lampu garis tengah taxiway (taxiway centreline) 

pada bagian melengkung taxiway harus seragam dan tidak boleh lebih 

besar dari nilai yang ditetapkan pada Tabel 9.12-2. 

 

Jenis Pada 
kurva 

Pada kurva 
dengan  

Pada bagian 
lurus sebelum 
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dengan 
radius  
400 m 
atau 
kurang 

radius lebih 
besar dari 
400 m 

dan setelah 
kurva  

Taxiways digunakan 

bersamaan dengan  

runway noninstrument, 

non-precision, 

atau precision approach 

Category I or II  

 

15 m  

 

Lihat 

Catatan 

 

30 m 

Tidak ada 

persyaratan 

khusus. 

Gunakan jarak 

yang sama 

seperti pada 

bagian lurus 

sesudahnya. 
 

Taxiway yang digunakan 

bersamaan dengan 

Runway precision 

approach 

Category III  
 

 

.5 m 

 

15 m 

Jarak yang 

sama seperti 

pada kurva 

yang merentang 

60 m sebelum 

dan sesudah 

kurva  
 

 
Catatan: Pada persimpangan taxiway yang rumit atau sibuk dimana 

tambahan petunjuk taxiing diinginkan, jarak penempatan lampu yang 

lebih dekat hingga angka 7,5 m yang harus digunakan.  
 

 
 Tabel 9.12-2: Jarak maksimum pada bagian melengkung taxiway  
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9.12.9 Lokasi Lampu Garis Tengah Taxiway (Taxiway Centreline) 
pada Exit Taxiways 
9.12.9.1  Lampu garis tengah taxiway (taxiway centreline) pada exit taxiways, 

selain rapid exit taxiways, harus: 

(a)  dimulai pada titik singgung (tangent point) pada runway; 

(b)  lampu pertamanya berada di posisi 1,2 m dari garis tengah 

runway (runway centreline) pada sisi taxiway; dan  

(c)  ditempatkan pada jarak interval longitudinal yang seragam, 

tidak lebih dari 7,5 m.  

 
9.12.10 Lokasi Lampu Garis Tengah Taxiway  (Taxiway Centreline) 
pada Rapid Exit Taxiways 
9.12.10.1 Lampu garis tengah taxiway (taxiway centreline) pada rapid exit 

taxiway harus: 

(a)  dimulai paling tidak 60 m sebelum titik singgung (tangent point); 

(b)  pada bagian dari taxiway yang paralel dengan garis tengah 

runway (runway centreline), berjarak 1,2 m dari garis tengah 

runway (runway centreline) pada sisi taxiway; dan 

(c)  berlanjut dengan jarak spasi yang sama hingga suatu titik di 

garis tengah taxiway di mana suatu pesawat terbang 

diharapkan telah dapat menurunkan kecepatannya hingga pada 

kecepatan taxying normal. 

9.12.10.2  Lampu garis tengah taxiway (taxiway centreline) pada suatu rapid exit 

taxiway harus ditempatkan pada jarak interval longitudinal yang sama 

dan tidak lebih dari 15 m. 

 
9.12.11 Karakteristik Lampu Garis Tengah Taxiway (Taxiway 

Centreline) 
9.12.11.1  Lampu garis tengah taxiway (taxiway centreline) adalah lampu inset 

dan fixed yang memancarkan warna hijau pada: 
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(a)  suatu taxiway selain exit taxiway; dan 

(b)  suatu runway yang adalah bagian dari standard taxi-route. 

9.12.11.2  Lampu garis tengah taxiway (taxiway centreline) pada exit taxiways, 

termasuk juga rapid exit taxiways, berupa lampu fixed dan inset: 

(a)  memancarkan warna hijau dan kuning secara bergantian, dari 

titik dimana mereka mulai hingga ke garis keliling daerah kritis 

ILS atau MLS atau tepi yang lebih rendah dari permukaan 

transisi bagian dalam (inner transitional surface), terlepas dari 

mana yang  lebih jauh dari runway; dan  

(b)  memancarkan warna hijau dari titik tersebut dan terus ke arah di 

depannya.  

9.12.11.3  Jika dilihat dari runway, lampu exit taxiway yang berlokasi paling dekat 

dengan garis keliling atau tepian yang lebih rendah dari permukaan 

transisi bagian dalam (inner transitional surface), terlepas dari mana 

yang lebih jauh, harus memancarkan warna kuning. 

9.12.11.4  Pada saat lampu garis tengah taxiway (taxiway centreline) digunakan 

untuk runway exit dan untuk tujuan entry, warna lampu pada saat 

dipandang oleh seorang pilot suatu pesawat terbang yang memasuki 

runway harus menunjukkan warna hijau. Warna dari lampu dipandang 

oleh seorang pilot pesawat terbang yang berangkat dari runway harus 

berwarna hijau dan kuning saling berseling.  Lihat Gambar 9.15-1. 

 
9.12.12 Dimensi Sebaran Sinar dan Distribusi Lampu pada Lampu 
Garis Tengah Taxiway (Taxiway Centreline)  
9.12.12.1  Dimensi sebaran dan distribusi lampu pada lampu garis tengah 

taxiway (taxiway centreline) harus sedemikian rupa sehingga lampu 

tersebut hanya dapat dilihat oleh pilot suatu pesawat terbang pada, 

atau di sekitar taxiway. 

9.12.12.2  Distribusi lampu garis tengah taxiway warna hijau di sekitar threshold 

harus sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan kerancuan 

dengan lampu runway threshold. 
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9.12.12.3  Pada suatu taxiway yang ditujukan untuk digunakan dengan runway 

non-instrument, non-precision atau precision approach Category I or II, 

lampu garis tengah taxiway (taxiway centerline) harus memenuhi 

spesifikasi yang ditetapkan pada Bagian 9.14, Gambar 9.14-1 atau, 

spesifikasi mana saja yang dapat diterapkan. 

9.12.12.4  Pada suatu taxiway yang ditujukan untuk digunakan bersamaan 

dengan runway precision approach Category III, lampu garis tengah 

taxiway (taxiway centreline) harus memenuhi spesifikasi yang 

ditetapkan pada Bagian 9.14, Gambar 9.14-3, Gambar 9.14-4 atau 

Gambar 9.14-5, terlepas dari spesifikasi mana yang dapat diterapkan. 

 
Catatan: 1 Unit lampu yang memenuhi standar intensitas pada 

Gambar 9.14-3, Gambar 9.14-4 dan Gambar 9.14-5, didisain 

secara khusus untuk digunakan dalam kondisi daya pandang 

yang rendah.  Untuk rentang daya pandang normal yang 

selalu dialami dalam sebagian besar kegiatan, lampu-lampu 

ini, jika dioperasikan pada tingkat intensitas maksimum akan 

menyilaukan pilot.  Jika lampu ini dipasang, adalah perlu untuk 

menyediakan alat kontrol intensitas tambahan, atau jika tidak 

maka intensitas maksimum dimana lampu-lampu tersebut 

akan dioperasikan harus dibatasi.  

 2. Unit lampu taxiway intensitas sangat tinggi juga tersedia. 

Lampu-lampu ini memiliki intensitas sinar utama hingga pada 

tingkat 1800 cd.  Lampu-l;ampu ini tidak cocok untuk 

digunakan tanpa adanya persetujuan terlebih dulu dari DGAC. 
 

9.12.13 Lokasi Lampu Tepi Taxiway (Taxiway Edge)  
9.12.13.1  Lampu tepi taxiway (taxiway edge) harus ditempatkan di sepanjang 

kedua sisi taxiway, dimana lampu tepi di sepanjang masing-masing 

tepi ditempatkan berseberangan dengan lampu pasangannya yang 
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terletak di seberang tepi yang lain, kecuali untuk yang diperbolehkan 

seperti pada Paragraf 9.12.13.2. 

9.12.13.2 Lampu taxiway dapat ditiadakan jika ternyata lampu tersebut akan 

ditempatkan pada suatu persimpangan dengan taxiway atau runway 

lainnya. 

9.12.13.3  Lampu tepi taxiway (taxiway edge) harus ditempatkan di luar tepian 

taxiway,  jika:  

(a)  berjarak sama terhadap garis tengah, kecuali jika fillet yang 

tidak simetris disediakan; dan  

(b)  sedekat dan sepraktis mungkin hingga 1,2 m ke tepi taxiway 

(taxiway edge), tapi tidak lebih dari 1,8 m, atau lebih dekat dari 

0,6 m.  

9.12.13.4 Jika suatu taxiway berpotongan dengan suatu runway, lampu taxiway 

edge (taxiway edge) harus diselaraskan dengan garis yang terbentuk 

dari lampu tepi runway (runway edge), dan tidak boleh melanggar 

batas melampaui garis lampu tepi runway (runway edge) ke dalam 

daerah yang dikelilingi oleh lampu tepi runway (runway edge). 

 

9.12.14 Jarak Lampu Tepi Taxiway (Taxiway Edge) 
9.12.14.1  Penentuan jarak antarlampu tepi taxiway (taxiway edge) harus 

mengikuti apa yang dijelaskan pada Gambar 9.12-1 dibawah: 
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  Gambar 9.12-1: Jarak longitudinal Lampu Tepi Taxiway (Taxiway Edge) 

 

9.12.14.2  Pada bagian melengkung dari suatu taxiway, lampu tepi harus 

ditempatkan pada jarak longitudinal yang seragam sesuai dengan 

Kurva A pada Gambar 9.12-1 di atas. 

9.12.14.3  Pada bagian lurus suatu taxiway, lampu tepi harus ditempatkan pada 

jarak longitudinal yang seragam, tidak melebihi 60 m, sesuai dengan 

Kurva B pada Gambar 9.12-1 di atas. 

9.12.14.4  Pada saat suatu bagian lurus bertemu dengan bagian melengkung, 

jarak longitudinal antara lampu tepi taxiway harus dikurangi secara 

progresif, sesuai dengan Paragraf 9.12.14.5 dan 9.12.14.6, yang 

berlaku pada tidak kurang dari jarak sepanjang 3 spasi sebelum titik 

singgung.  
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9.12.14.5  Jarak spasi terakhir antara lampu pada bagian lurus harus sama 

denga jarak spasi pada bagian melengkung. 

9.12.14.6  Jika jarak spasi terakhir pada bagian lurus kurang dari 25 m, jarak 

spasi kedua terakhir pada bagian lurus tidak boleh lebih besar dari 25 

m. 

9.12.14.7  Jika bagian lurus dari taxiway memasuki suatu persimpangan dengan 

taxiway yang lain, runway atau apron, jarak longitudinal lampu tepi 

taxiway harus dikurangi secara progresif di sepanjang tidak kurang 

dari jarak sepanjang 3 spasi, sebelum titik singgung, sehingga jarak 

spasi terakhir dan kedua terakhir sebelum titik singgung tidak lebih dari 

15 m dan 25 m secara berurutan. 

9.12.14.8  Lampu tepi taxiway (taxiway edge)  harus terus berkeliling di 

sepanjang tepian kurva hingga ke titik singgung  pada taxiway, runway 

atau apron di sisi yang lain.  

9.12.14.9  Lampu tepi taxiway (taxiway edge) pada holding bay atau tepi apron 

ditempatkan pada jarak longitudinal yang seragam tidak melebihi 60 

m, sesuai dengan Kurva B pada Gambar 9.12-1. 

 
9.12.15 Karakteristik Lampu Tepi Taxiway (Taxiway Edge) 
9.12.15.1  lampu tepi taxiway (taxiway edge) harus berupa lampu tetap (fixed) 

mengarah ke segala arah dengan memancarkan warna biru. Lampu 

harus mampu dilihat: 

(a)  hingga paling sedikit 30° di atas horisontal; dan 

(b)  pada semua sudut di azimuth yang dibutuhkan untuk memberikan 

petunjuk bagi pilot pesawat terbang yang sedang berada di  

taxiway. 

9.12.15.2  Pada suatu persimpangan, exit atau kurva, lampu harus diselubungi, 

sejauh dan sepraktis mungkin, sehingga mereka tidak dapat dilihat 

karena mungkin lampu-lampu tersebut bisa mengakibatkan  kerancuan 

dengan lampu lainnya. 
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9.12.15.3  Intensitas puncak lampu tepi warna biru tidak boleh kurang dari 5 

candela. 

9.12.16 Penyediaan Lampu Runway Guard  
Catatan: Lampu runway guard kadangkala disebut juga dengan ‘wig 

wags’. Keefektivan sistem penerangan ini telah terbukti 

disejumlah negara, dan sistem penerangan ini telah diadopsi 

oleh ICAO sebagai standar. Penyediaan lampu runway guard 

akan membuat penerangan aerodrome sejalan dengan tata 

laksana internasional.   

9.12.16.1  Lampu runway guard harus ditempatkan pada persimpangan taxiway 

dengan precision approach runway jika stop bars tidak disediakan 

pada persimpangan tersebut, dan runwaynya: 

(a)  adalah runway precision approach Category I dimana kepadatan 

lalu lintasnya tinggi; atau 

(b)  adalah runway precision approach Category II or III. 

9.12.16.2  Lampu runway guard harus digunakan pada semua taxiway yang 

memungkinkan akses menuju runway. Jika memungkinkan, lampu 

tersebut harus dipasang pada semua taxiway pada waktu yang 

bersamaan. Jika dipasang secara bertahap, harus disediakan dalam 

jumlah yang cukup untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi 

kebingungan.  

Catatan: pada saat taxiway digunakan hanya untuk exit dan tidak 

dapat digunakan untuk masuk ke runway, lampu runway guard 

tidak disyaratkan. 

 
9.12.17 Pola dan Lokasi Lampu Runway Guard  
9.12.17.1  Ada dua standar konfigurasi dari lampu runway guard: 

(a)  Konfigurasi A (atau Elevated Runway Guard Lights) memiliki 

lampu pada masing-masing sisi taxiway; dan  

(e) Konfigurasi B (atau In-pavement Runway Guard Lights) memiliki 

lampu yang menyilang taxiway.  
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9.12.17.2 Konfigurasi A adalah konfigurasi yang dipasang pada semua kasus, 

kecuali bahwa Konfigurasi B, atau kedua Konfigurasi A dan B, harus 

digunakan dimana peningkatan daya pandang terhadap persimpangan 

taxiway/runway dibutuhkan, misalnya; 

(a)  pada persimpangan taxiway dengan runway yang rumit; atau 

(b)  dimana marka holding position tidak merentang lurus melintas 

taxiway; atau  

(c)  pada suatu taxiway wide-throat dimana lampu Konfigurasi pada 

kedua sisi taxiway tidak berada di dalam bidang pandang normal 

pilot yang sedang bergerak menuju lampu runway guard. 

9.12.17.3  Lampu runway guard Konfigurasi A harus ditempatkan di kedua sisi 

taxiway, pada runway holding position yang terdekat dengan runway, 

dengan lampu pada kedua sisinya: 

(a) Berada pada jarak yang sama terhadap garis tengah taxiway 

(centreline taxiway); dan   

(b) Berjarak tidak kurang dari 3 m, dan tidak lebih dari 5 m di luar 

tepian taxiway. 

9.12.17.4  Lampu runway guard Konfigurasi B harus ditempatkan di seberang 

taxiway keseluruhan, termasuk fillet, holding bays, dll., pada runway 

holding position terdekat dengan runway, dengan lampu ditempatkan 

pada interval jarak 3 m. 

 
9.12.18 Karakteristik Lampu Runway Guard  
9.12.18.1  Lampu runway guard Konfigurasi A harus berisikan dua pasang lampu 

elevated yang memancarkan warna kuning, satu pasang di masing-

masing sisi taxiway. 

 
Catatan:  Untuk meningkatkan daya pemahaman secara visual: 

(a)  garis tengah dari masing-masing pasangan lampu harus 

dipisahkan oleh jarak horisontal yang tidak kurang dari 2,5 kali 

dan tidak lebih dari 4 kali radius individual lantern lens; 
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(b)    masing-masing lampu harus dilengkapi dengan pelindung untuk 

meminimalkan refleksi berlebih dari permukaan optik lampu; 

(c)  pelindung lampu dan permukaan light fitting yang mengelilingi 

lensa lampu harus berwarna hitam untuk meminimalkan refleksi 

dan sekaligus memperkuat kekontrasan; 

(d)  jika sinyal lampu yang dihasilkan ingin dibuat semakin kontras 

terhadap latar belakangnya, dapat disediakan suatu papan target 

warna hitam di sekeliling sisi dan di muka bagian atas dari light 

fitting. 

9.12.18.2 Lampu runway guard Konfigurasi B harus berisikan lampu inset yang 

memancarkan warna kuning. 

9.12.18.3  Kinerja dari lampu runway guard Konfigurasi A harus memenuhi hal-

hal berikut:: 

(a)  Lampu pada masing-masing pasangan dinyalakan secara 

bergantian dengan 30 hingga 60 siklus per menit; 

(b)  periode pemadaman dan penerangan dari masing-masing lampu 

dalam satu pasangan harus sama namun dengan durasi yang 

bersilangan; 

(c)  sebaran sinar harus unidirectional dan diarahkan sehingga pusat 

sinar melalui garis tengah taxiway (taxiway centreline) pada suatu 

titik 60 m sebelum runway holding position; 

(d)  intensitas efektif dari sinar kuning dan sebaran sinar harus 

mengikuti spesifikasi yang dijelaskan pada Bagian 9.14, Gambar 

9.14-6. 

9.12.18.4  Kinerja lampu guard runway Konfigurasi B harus sesuai dengan hal-

hal berikut: 

(a)  lampu di dekatnya harus dinyalakan secara bergantian dan lampu 

alternatif dinyalakan secara unisono; 

(b)  lampu-lampu tersebut dinyalakan antara 30 dan 60 siklus per 

menit, dan periode  pemadaman serta penerangan harus sama 

dan berlawanan pada setiap lampu; 
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(c)  sebaran sinar harus unidirectional dan diselaraskan sehingga 

dapat terlihat oleh pilot pesawat terbang yang sedang taxying ke 

holding position. 

(d)  intensitas efektif dari sinar kuning dan sebaran sinar disesuaikan 

dengan spesifikasi pada Bagian 9.14, Gambar 9.14-3. 

 
9.12.19 Kontrol Lampu Runway Guard  
9.12.19.1  Lampu runway guard harus terhubung dengan listrik sehingga semua 

lampu runway guard yang melindungi suatu runway dapat dihidupkan 

pada saat runway sedang aktif, siang maupun malam.. 

 
9.12.20 Penyediaan Lampu Intermediate Holding Position  
9.12.20.1 Lampu Intermediate holding position harus disediakan di lokasi berikut: 

(a)  di runway holding position pada suatu taxiway yang ditujukan 

untuk melayani suatu runway yang diperlengkapi untuk 

penggunaan malam hari pada saat lampu runway guard dan/atau 

stop bars tidak disediakan; 

(b)  holding position dari suatu holding bay, dimana holding bay 

ditujukan untuk penggunaan di malam hari; 

(c)  di taxiway/taxiway intersection dimana pengidentifikasian aircraft 

holding position sangat dibutuhkan; dan 

(d)  di intermediate holding position yang telah ditentukan yang 

terletak pada suatu taxiway yang ditujukan untuk penggunaan di 

malam hari. 

Catatan: Penyediaan lampu intermediate holding position untuk (c) 

dan (d) didasarkan pada syarat-syarat prosedur kontrol lalu 

lintas udara setempat. 

 
9.12.21 Pola dan Lokasi Lampu Intermediate Holding Position  
9.12.21.1  Di taxiway yang dilengkapi dengan lampu garis tengah (centreline), 

lampu intermediate holding position harus berisikan paling tidak 3 
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lampu inset, dengan jarak 1,5 m satu sama lain, dengan posisi yang 

simetris, dan tegak lurus terhadap garis tengah taxiway (taxiway 

centreline), ditempatkan tidak lebih dari 0.3 m sebelum marka 

intermediate holding position atau marka taxiway intersection. 

9.12.21.2  Di taxiway yang diperlengkapi dengan lampu tepi (edge lights), lampu 

intermediate holding position harus berisikan 1 lampu elevated pada 

setiap sisi taxiway, ditempatkan searah dengan lampu tepi taxiway 

(taxyway edge) dan marka runway holding position, marka 

intermediate holding position atau marka taxiway intersection, mana 

yang sesuai. 
 

9.12.22 Karakteristik Lampu Intermediate Holding Position  
9.12.22.1  Lampu Inset intermediate holding position harus: 

(a)  fixed, unidirectional yang memancarkan sinar warna kuning;  

(b)  segaris sehingga dapat dilihat oleh pilot dari pesawat terbang 

yang mendekati holding position; 

(c)  memiliki distribusi sinar sedekat dan sepraktis mungkin dengan 

distribusi sinar yang dihasilkan oleh lampu garis tengah taxiway 

(taxiway centreline). 

9.12.22.2  Lampu elevated intermediate holding position harus: 

(a)  fixed, omnidirectional yang memancarkan sinar wrna kuning; 

(b)  memiliki distribusi sinar sedekat dan sepraktis mungkin dengan 

distribusi sinar dari lampu tepi taxiway (taxiway edge). 

 
9.12.23 Stop Bar 
9.12.23.1  Stop bar harus disediakan di setiap runway holding position untuk 

mendukung runway pada saat runway tersebut akan digunakan dalam 

kondisi Category II or III, jika prosedur operasi di aerodrome tidak 

membatasi jumlah pesawat terbang di daerah manuver hanya satu 

setiap waktu selama kondisi Category II or III. 
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Catatan: Karena stop bar membutuhkan kontrol langsung ATC, 

operator aerodrome perlu berkonsultasi dengan ATC sebelum 

merencanakan penggunaannya.  

9.12.23.2  Jika disediakan, mekanisme kontrol stop bar harus memenuhi 

persyaratan operasional Air Traffic Service di aerodrome tersebut. 

 
9.12.24 Lokasi dari Stop Bar 
9.12.24.1  Stop bar harus: 

(a)  ditempatkan di seberang taxiway pada, atau tidak boleh lebih dari 

0,3 m sebelum titik dimana diharapkan semua lalu lintas yang 

memasuki runway berhenti; 

(b)  berisikan lampu inset berjarak 3 m satu sama lain di seberang 

taxiway; 

(c)  ditempatkan secara simetris dan pada sudut tegak lurus terhadap 

garis tengah taxiway (taxiway centreline). 

9.12.24.2  Jika seorang pilot diminta untuk menghentikan pesawat terbang dalam 

suatu posisi sedemikian dekat ke lampu sehingga lampu tersebut 

tertutup oleh struktur pesawat, sepasang lampu elevated, dengan ciri-

ciri yang sama dengan lampu stop bar harus disediakan pada posisi 

tegak lurus terhadap stop bar, ditempatkan pada jarak paling tidak 3 m 

dari tepi taxiway cukup untuk mengatasi masalah daya pandang.  
 

9.12.25 Karakteristik Stop Bar 
9.12.25.1  Stop bar harus menghadap lampu unidirectional dan memancarkan 

sinar warna merah ke arah approach to the stop bar. 

9.12.25.2  Intensitas dan sebaran sinar dari lampu stop bar harus sesuai dengan 

spesifikasi yang dapat diterapkan yang dijelaskan pada Bagian 9.14, 

Gambar 9.14-1 hingga Gambar 9.14-5. 

9.12.25.3  Stop bar yang secara selektif dapat dimatihidupkan harus dipasang 

bersama dengan paling sedikit tiga lampu garis tengah taxiway 

(taxiway centreline) (yang memanjang untuk jarak paling sedikit 90 m 
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dari stop bar) ke arah kemana suatu pesawat terbang akan bergerak 

dari stop bar. 

9.12.25.4  Sirkuit penerangan harus didisain sehingga: 

(a)  stop bar yang ditempatkan di seberang jalan masuk taxiway 

secara selektif dapat dimatihidupkan; 

(b)  stop bar yang berlokasi di seberang taxiways yang digunakan 

hanya sebagai exit taxiways secara selektif dapat dimatihidupkan 

atau dalam grup; 

(c) pada saat sebuah stop bar diterangi, lampu garis tengah taxiway 

(taxiway centreline) yang berada langsung setelah stop bar 

tersebut akan dimatikan sepanjang paling sedikit 90 m, dan  

(d)  dengan kontrol yang saling mengunci dan bukannya kontrol 

manual, pada saat lampu garis tengah setelah stop bar 

dinyalakan maka stop bar akan dimatikan dan demikian pula 

sebaliknya.  

 
9.12.26 Marka Tepi Taxiway (Taxiway Edge) 
9.12.26.1  Pada saat digunakan sebagai ganti dari lampu tepi taxiway pada suatu 

taxiway dengan kode huruf A atau B, marka tepi taxiway (taxiway edge 

markers) harus disediakan paling tidak di lokasi dimana lampu tepi 

taxiway akan disediakan sebagai pengganti.  

 
9.12.27 Karakteristik Marka Tepi Taxiway (Taxiway Edge) 
9.12.27.1  Marka tepi taxiway harus retro-reflective warna biru. 

9.12.27.2  Permukaan sebuah marka tepi taxiway seperti yang dilihat oleh pilot 

harus berupa segi empat dengan rasio tinggi ke lebar sekitar 3:1 dan 

minimum area pandang sebesar 150 cm². 

9.12.27.3  Marka tepi taxiway harus ringan, mudah pecah dan cukup rendah 

untuk menyediakan tinggi yang cukup bagi baling-baling dan untuk 

mesin pesawat terbang jet.  
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9.12.28 Rambu Garis Tengah Taxiway (Taxiway Centreline) 
9.12.28.1  Rambu garis tengah taxiway (taxiway centreline) dapat digunakan 

pada penggalan taxiway sebagai penunjang bagi marka tepi taxiway 

(taxiway edge) atau lampu tepi taxiway, misal pada lengkungan atau 

interseksi. Ketika digunakan, rambu garis tengah taxiway (taxiway 

centreline) tidak boleh ditempatkan dengan jarak interval yang lebih 

besar dari pada jarak internval lampu garis tengah (centreline lights). 
 

9.12.29 Ciri-ciri Marka Garis Tengah Taxiway (Taxiway Centreline) 
9.12.29.1  Marka garis tengah taxiway (taxiway centreline) harus  retro-

reflective green. 

9.12.29.2  Permukaan marka pada saat dilihat oleh pilot harus berbentuk persegi 

empat dan memiliki permukaan pandang sebesar 20 cm². 

9.12.29.3  Marka garis tengah taxiway (taxiway centreline markers) harus 

mampu menahan lindasan ban pesawat terbang tanpa mengakibatkan 

kerusakan baik bagi pesawat terbang maupun bagi marka itu sendiri.  

 
9.12.30 Karakteristik Fotometrik Lampu Taxiway  
9.12.30.1  Intensitas rata-rata dari sinar utama (main beam) lampu taxiway  

dihitung dengan: 

(a)  menetapkan titik grid sesuai dengan metoda yang ditunjukkan 

pada Bagian 9.14, Gambar 9.14-7; 

(b)  mengukur intensitas lampu di seluruh titik grid berlokasi di dalam 

dan pada garis keliling persegi empat yang mewakili bentuk dari 

sinar utama (main beam); 

(c)  menghitung rata-rata aritmatik intensitas lampu dari hasil 

pengukuran di titik grid (grid point). 

9.12.30.2  Nilai intensitas lampu maksimum yang diukur pada atau yang berada 

di dalam garis keliling sinar utama (main beam) tidak boleh lebih dari 

tiga kali intensitas lampu minimum jika diukur dengan cara yang sama.  
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9.12.31 Pemasangan dan Pengarahan Light Fitting 
9.12.31.1  Beberapa hal berikut harus diikuti pada saat memasang dan 

mengarahkan light fitting: 

(a)  sinar diarahkan sehingga tidak ada deviasi pada pola sinar utama 

(main beam pattern), hingga mencapai di sekitar ½° dari standar 

yang dapat diterapkan dan dirinci pada Bab ini,  

(b)  sudut horizontal diukur didasarkan pada bidang vertikal yang 

melalui garis tengah taxiway (taxiway centreline); 

(c)  pada saat mengukur sudut horisontal untuk lampu selain lampu 

garis tengah taxiway (taxiway centreline), arah menuju garis 

tengah taxiway (taxiway centreline) harus positif.; 

(d)  sudut vertikal yang ditetapkan harus diukur dengan mengacu 

padai bidang horisonatl.  

 
9.12.32 Ilustrasi Penerangan Taxiway  
9.12.32.1  Bagian.15: berisikan ilustrasi tentang penerangan taxiway. 
 

Bagian 9.13: Diagram Isocandela untuk Lampu Taxiway  
 
9.13.1 Catatan Kolektif untuk Gambar  
9.13.1.1  Gambar 9.13-1 hingga Gambar 9.13-5 menunjukkan nilai candela, 

dimana warna hijau dan kuning untuk lampu garis tengah taxiway 

(taxiway centreline) dan warna merah untuk lampu stop bar (stop bar). 

9.13.1.2  Gambar 9.13-1 hingga Gambar 9.13-5 menunjukkan intensitas lampu 

minimum yang diperbolehkan. Intensitas rata-rata dari sinar utama 

(main beam) dihitung dengan menetapkan titik grid seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 9.13-7, dan dengan menggunakan nilai 

intensitas yang diukur di semua titik grid yang berlokasi di dalam dan 

pada garis keliling persegi empat yang menggambarkan sinar utama 

(main beam).  Nilai rata-rata adalah rata-rata aritmatis dari intensitas 

lampu yang diukur di semua titik grid yang diperhitungkan.  
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9.13.1.3  Tidak ada penyimpangan pada sinar utama (main beam) yang diterima 

pada saat dudukan lampu telah dibidikkan dengan benar.  

9.13.1.4  Sudut horizontal diukur dengan mengacu  pada bidang vertikal yang 

melalui garis tengah taxiway (taxiway centreline) kecuali pada kurva 

yang akan diukur dengan mengacu pada garis singgung  pada  kurva.  

9.13.1.5  Sudut vertikal diukur dari kemiringan longitudinal (longitudinal slope) 

permukaan taxiway (taxiway surface). 

9.13.1.6 Unit lampu dipasang sedemikian rupa sehingga sinar utama 

diselaraskan di dalam rentang setengah derajat dari persyaratan yang 

telah dirinci.  

9.13.1.7 Pada garis keliling  dan di dalam bagan persegi empat yang 

menggambarkan sinar utama, nilai intensitas lampu maksimum tidak 

lebih dari tiga kali intensitas lampu minimum yang diukur.  

 

 
 

Gambar 9.13-1: Diagram Isocandela untuk Lampu Garis Tengah Taxiway 

(Taxiway Centreline) dan Lampu Stop Bar (Stop Bar) pada Bagian Lurus 

(Straight Sections) Taxiways ditujukan untuk penggunaan bersama-sama 

dengan Runway Non-Precision atau Precision Approach Category I or II  

 
Catatan:  1. Nilai intensitas telah memperhitungkan penerangan latar 

belakang yang kuat, termasuk kemungkinan berkurangnya 
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cahaya yang dipancarkan akibat debu dan kontaminasi 

setempat.  

         2. Pada saat lampu omnidirectional yang digunakan, mereka 

harus selaras dengan sebaran sinar vertikal.  

 3. Lihat catatan kolektif di Paragraf 9.14.1 untuk diagram 

isocandella ini. 
 

 
 

Gambar 9.13-2: Diagram Isocandela untuk Lampu Garis Tengah Taxiway 

(Taxiway Centreline), dan Lampu Stop Bar (Stop Bar) pada Bagian Melengkung 

(Curved Sections) dari Taxiways yang ditujukan untuk digunakan bersama-
sama dengan Runway Non-Precision atau Precision Approach Category I or II  

 
Catatan:  1. Nilai intensitas telah memperhitungkan penerangan latar 

belakang yang kuat, termasuk kemungkinan berkurangnya 

cahaya yang dihasilkan akibat debu dan kontaminasi 

setempat. 

 2. Cahaya pada kurva agar memiliki light beam toed-in 15,75º 

dengan mengacu pada garis singgung dengani kurva.  

 3. Cakupan sinar ini memungkinkan pemindahan cockpit dari 

garis tengah hingga jarak 12 m dari garis tengah (centreline) 

seperti yang dapat terjadi pada ujung bagian melengkung (end 

of curve). 
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 4. Lihat catatan kolektif pada Paragraf 9.14.1 untuk diagram 

isocandela ini. 

 

 

Gambar 9.13-3: Diagram Isocandela untuk Lampu Garis Tengah Taxiway 
(Taxiway Centreline) dan Lampu Stop Bar (Stop Bar) pada Taxiway yang 

ditujukan untuk digunakan bersama-sama dengan Runway Precision Approach 

Category III — untuk digunakan pada bagian lurus (straight sections) taxiway 
dimana dapat terjadi pergeseran yang besar.  Juga untuk Lampu Runway 

Guard Konfigurasi B. 

 
Catatan: 1. Cakupan cahayanya cocok untuk pemindahan 

(displacement) cockpit secara normal dari garis tengah 

(centreline) hingga 3 m. 

       2. Lihat catatan kolektif pada Paragraph 9.14.1 untuk diagram 

isocandela ini. 
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Gambar 9.13-4: Diagram Isocandela untuk Lampu Garis Tengah Taxiway 

(Taxiway Centreline) dan Lampu Stop Bar (Stop Bar) pada Taxiway yang 

ditujukan untuk digunakan bersama-sama dengan Runway Precision Approach 

Category III – untuk digunakan pada bagian lurus (straight section) taxiway 
dimana pergeseran besar tidak terjadi 

 
Catatan: 1. Cakupan cahaya ini cocok untuk pemindahan cockpit 

secara normal dari garis tengah hingga 3 m. 

 2. Lihat catatan kolektif di Paragraf 9.14.1 untuk diagram 

isocandella ini. 

 
 
Gambar 9.13-5: Diagram Isocandela untuk Lampu Garis Tengah Taxiway (Taxiway 
Centreline) dan Lampu Stop Bar (Stop Bar) pada Taxiway yang ditujukan untuk 
digunakan bersama-sama dengan Runway Precision Approach Category III – untuk 

digunakan pada bagian melengkung (curved sections) taxiway. 
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Catatan: 1. Cahaya pada kurva agar memiliki light beam toed-in 

15,75º dengan mengacu pada garis singgung dengani kurva.  

   2. Lihat catatan kolektif pada Paragraf 9.14.1 untuk diagarm 

isocandela ini. 
 

 
Gambar 9.13-6: Diagram Isocandela untuk Setiap Lampu pada Lampu Runway 

Guard Lights. Konfigurasi A. 

 

 
 
Gambar 9.13-7: Metoda penetapan Titik Grid (Grid Points) untuk digunakan untuk 
menghitung Intensitas Rata-rata Lampu Garis Tengah Taxiway (Taxiway Centreline) dan 

Lampu Stop Bar (Stop Bar) 
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Bagian 9.14: Ilustrasi Penerangan Taxiway  

 

 
Figure 9.14-1: Tata Letak Lampu Garis Tengah Taxiway (Taxiway Centreline)  
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Gambar 9.14-2: Tata Letak Lampu Tepi Taxiway (Taxiway Edge)  

 

 
Bagian 9.15: Apron Floodlighting 
 
9.15.1 Pendahuluan  

Catatan: Bagian ini akan menggunakan ukuran pesawat terbang 

sebagai kriteria spesifikasi pencahayaan.  

9.15.1.1  ICAO hanya menetapkan satu standar apron floodlighting. Pada 

pembahasan selanjutnya di Bagian ini, pesawat terbang dengan 
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ukuran lebih besar dari kode 3C dianggap sebagai pesawat yang lebih 

besar. Pesawat terbang kode 3C dan pesawat terbang yang lebih kecil 

dari dari kode 3C dianggap sebagai pesawat terbang yang lebih kecil.  

9.15.1.2  Sistem floodlighting yang ada pada apron saat ini dan digunakan untuk 

pesawat terbang yang lebih besar yang ternyata tidak memenuhi 

spesifikasi yang dijabarkan pada Bagian ini tidak perlu diganti hingga 

sistem tersebut tiba waktunya untuk diganti, atau hingga ditentukan 

oleh DGAC dengan mengacu pada suatu perubahan signifikan dalam 

penggunaan apron untuk pesawat yang lebih besar.  

 
9.15.2 Penyediaan Apron Floodlighting 
9.15.2.1  Apron floodlighting, sesuai dengan Bagian ini, harus disediakan di 

apron, atau pada suatu bagian dari apron, dan pada posisi parkir 

terisolasi yang telah ditentukan, yang ditujukan untuk penggunaan 

pada malam hari.  

 
9.15.3 Lokasi Apron Floodlighting 
9.15.3.1 Apron floodlighting harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga 

memberikan penerangan yang cukup di seluruh area layanan apron 

yang ditujukan untuk penggunaan di malam hari.  

9.15.3.2  Jika suatu taxiway apron tidak diperlengkapi dengan lampu taxiway, 

maka harus diberi penerangan dengan apron floodlighting sesuai 

dengan Bagian 9.15.4.3(b) atau 9.15.4.4(b). 

9.15.3.3  Apron floodlighting harus ditempatkan dan dilapisi sedemikian rupa 

sehingga meminimalkan sinar atau pantulan langsung kepada pilot 

yang berada di pesawat terbang yang sedang dalam penerbangan 

atau di darat, pengontrol lalu lintas udara (air traffic controllers), dan 

petugas di apron. 

 Catatan: Lihat juga Bagian 9.21 untuk komponen lampu yang 

mengarah ke atas. 
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9.15.3.4  Suatu posisi parkir pesawat terbang harus menerima, sejauh dapat 

diterapkan, apron floodlighting dari dua atau lebih arah untuk 

meminimalkan bayangan.  

Catatan : Untuk kepentingan apron floodlighting, yang dimaksud 

dengan posisi parkir pesawat terbang adalah suatu daerah 

persegi empat yang dibangun dari lebar sayap dan keseluruhan 

panjang pesawat terbang yang lebih besar yang ditujukan untuk 

menggunakan posisi tersebut.  

9.15.3.5  Tiang apron floodlighting tidak boleh masuk ke daerah permukaan 

hambatan terbatas (obstacle limitation surfaces). 

 
9.15.4 Karakteristik Apron Floodlighting 
9.15.4.1  Untuk meminimalkan kemungkinan suatu objek berputar yang tertimpa 

cahaya seperti baling-baling tampil stasioner, pada suatu aerodrome 

besar, apron floodlighting disebarkan ke seluruh fasa dari sistem 

sumber daya tiga-fasa untuk menghindari efek stroboscopic. 

9.15.4.2  Distribusi spectral dari sinar apron floodlights harus sedemikian rupa 

sehingga warna yang digunakan untuk pembuatan marka pesawat 

terbang dikaitkan dengan routine servicing, dan untuk marka 

permukaan serta hambatan (obstacle) dapat diidentifikasi dengan 

benar. Lampu monochromatic tidak boleh dipergunakan. 

9.16.4.3 Iluminasi rata-rata dari suatu apron yang ditujukan untuk pesawat 

terbang lebih besar harus:  

 (a)  pada posisi parkir pesawat terbang: 

  (i)  untuk iluminasi horisontal – 20 lux dengan rasio 

keseragaman (uniformity ratio) [rata-rata terhadap minimum]  

tidak lebih dari 4 terhadap 1; dan 

  (ii)  untuk iluminasi vertikal – 20 lux pada ketinggian 2 m di atas 

apron pada arah parkir yang relevan, paralel terhadap garis 

tengah pesawat terbang; 
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 (b)  pada area apron lainnya, iluminasi horizontal 50 persen dari 

iluminasi rata-rata pada posisi parkir pesawat terbang dengan 

rasio keseragaman (uniformity ratio) [rata-rata terhadap minimum) 

tidak lebih dari 4 terhadap 1. 

 Catatan: Rasio keseragaman (uniformity ratio) antara rata-rata seluruh 

nilai iluminasi, diukur dari grid yang menutup area yang 

dihitung, dengan iluminasi minimum di dalam area tersebut. 

Rasio 4 : 1 tidak harus berarti bahwa minimalnya adalah 5 lux. 

Jika suatu rata-rata iluminasi katakanlah dapat dicapai sebesar 

24 lux, maka angka minimumnya tidak boleh kurang dari 24/4 = 

6 lux.   

9.15.4.4  rata-rata iluminasi apron yang ditujukan untuk digunakan hanya oleh 

pesawat terbang yang lebih kecil, paling tidak harus sebagai berikut: 

(a)  pada posisi parkir pesawat terbang: 

  (i)  untuk iluminasi horizontal – 5 lux dengan rasio keseragaman 

(uniformity ratio) [rata-rata terhadap minimum] tidak lebih 

dari 4 terhadap 1; dan 

  (ii)  untuk iluminasi vertikal – 5 lux pada ketinggian 2 m di atas 

apron dengan arah parkir yang dihitung, paralel pada garis 

tengah pesawat terbang; 

 (b)  di daerah apron lainnya, iluminasi horisontal dipilah menjadi 

minimum 1 lux di bagian terluar apron atau 2 lux untuk setiap  tepi 

apron (apron edge) taxiways yang tidak memiliki lampu taxiway. 

9.15.4.5  Kontrol pencahayaan dapat disediakan untuk memungkinkan iluminasi 

posisi parkir pesawat terbang pada suatu apron aktif yang tidak 

sedang digunakan oleh pesawat terbang, seharusnya diturunkan  

menjadi tidak kurang dari 50 persen nilai normalnya.  

9.15.4.6  Untuk apron yang digunakan oleh pesawat terbang yang lebih besar, 

apron floodlighting harus: 

 (a)  dimasukkan ke dalam sistem pasokan tenaga listrik sekunder 

aerodrome; dan 



VERSION 0.1: Initial Draft, September 2004                                                   page 9 - 147 

(b)  memiliki kemampuan, setelah terputusnya pasokan listrik selama 

hingga 30 detik, untuk dapat dihidupkan kembali dan mencapai 

iluminasi tidak kurang dari 50 persen nilai normal hanya dalam 

tempo 60 detik.  

9.15.4.7  Jika floodlight yang ada saat ini tidak dapat memenuhi persyaratan 

pada paragraf 9.15.4.6, auxiliary floodlighting harus disediakan 

sehingga dapat dengan segera menyediakan paling tidak 2 lux 

iluminasi horisontal pada posisi parkir pesawat terbang. Auxiliary 

floodlighting harus terus menyala hingga lampu utama telah mencapai 

posisi 80 persen dari iluminasi normal.  
 

Bagian 9.16: Sistem Petunjuk Docking Visual  
 
9.16.1 Penyediaan Sistem Petunjuk Docking Visual  
9.16.1.1  Sistem petunjuk docking visual harus disediakan pada suatu posisi 

apron parkir pesawat terbang yang dilengkapi dengan sebuah 

jembatan masuk penumpang (passenger loading bridge), dimana ciri-

ciri jembatan masuk penumpang (passenger loading bridge) tersebut 

membutuhkan pemosisian pesawat terbang yang tepat. 

9.16.1.2  Jabaran pada Bagian ini, oleh karena pembahasan di dalamnya, tidak 

mensyaratkan penggantian dari instalasi yang telah ada saat ini. Pada 

saat instalasi yang ada saat ini harus digantikan karena telah usang, 

peningkatan fasilitas, perubahan tata letak apron, perubahan jembatan 

masuk penumpang (passenger loading bridge), perubahan kategori 

pesawat terbang, perubahan persyaratan operasional, atau alasan-

alasan sejenis, semua sistem petunjuk docking visual yang baru 

dan/atau pengganti harus sesuai dengan bagian ini.  

 
9.16.2 Karakteristik Sistem Petunjuk Docking Visual 
9.16.2.1  Sistem tersebut harus menyediakan baik petunjuk azimuth maupun 

stopping  
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9.16.2.2  Unit petunjuk azimuth dan indikator stopping position harus memadai 

untuk digunakan di segala macam cuaca, daya pandang, penerangan 

latar belakang, dan kondisi perkerasan (pavement) yang untuknya 

sistem tersebut ditujukan, baik untuk siang maupun malam hari, tapi 

tidak boleh menyilaukan pilot. 

Catatan: Perhatian harus diberikan pada saat merencanakan dan 

pemasangan sistem di lokasi untuk memastikan bahwa 

pantulan sinar matahari, atau sinar lain di sekitarnya, tidak 

mengurangi kejelasan dari petunjuk visual yang disediakan 

sistem.  

9.16.2.3  Unit petunjuk azimuth dan indikator stopping position harus didisain 

sedemikian rupa sehingga: 

(a)  memberikan indikasi yang jelas kepada pilot jika salah satu atau 

keduanya tidak berfungsi; dan 

(b) lampu-lampu tersebut dapat dimatikan. 

9.16.2.4  Unit petunjuk azimuth dan indikator stopping position harus 

ditempatkan sedemikian rupa sehingga ada suatu kesinambungan 

petunjuk antara marka posisi parkir pesawat terbang (aircraft parking 

position markings), lampu petunjuk posisi manuver pesawat terbang 

(aircraft stand manoeuvring guidance lights), jika tersedia, dengan 

sistem petunjuk docking visual.  

9.16.2.5  Keakuratan sistem harus memadai untuk tipe jembatan masuk 

penumpang (passenger loading bridge) dan instalasi servis pesawat 

terbang yang tetap (fixed aircraft servicing installations), yang akan 

digunakan  bersama.  

9.16.2.6  Sistem tersebut harus dapat digunakan oleh semua jenis pesawat 

terbang yang akan menggunakan posisi parkir pesawat terbang, dan 

lebih disukai jika tanpa operasi yang selektif (selective operation). 

9.16.2.7  Jka operasi yang selektif (selective operation) diperlukan untuk 

mempersiapkan  sistem agar dapat digunakan oleh pesawat terbang 

tertentu, maka sistem tersebut harus menyediakan suatu indikasi dari 
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jenis pesawat terbang yang akan dipilih baik kepada pilot atau operator 

sistem sebagai suatu cara untuk memastikan bahwa sistem telah 

disiapkan dengan benar.  

 
9.16.3 Unit Petunjuk Azimuth - Lokasi 
9.16.3.1  Unit petunjuk azimuth harus ditempatkan pada atau di dekat garis 

tengah posisi parkir (parking position centreline) menghadap ke arah  

pesawat terbang sehingga sinyalnya dapat dilihat dari cockpit pada 

saat melakukan docking manoeuvre dan diselaraskan untuk digunakan 

paling tidak oleh pilot yang menggunakan kursi kiri.  

9.16.3.2  Sistem dengan petunjuk azimuth yang diselaraskan untuk digunakan 

oleh pilot yang menempati baik kursi kiri atau kanan, dapat diterima.  

 
9.16.4 Unit Petunjuk Azimuth – Karakteristik 
9.16.4.1  Unit petunjuk azimuth harus memberikan petunjuk kiri/kanan yang 

tidak ambigu yang memungkinkan pilot untuk mendapatkan dan 

mempertahankan garis lead-in tanpa harus kelebihan kontrol (over 

control). 

9.16.4.2  Pada saat petunjuk azimuth diindikasikan oleh perubahan warna, 

warna hijau harus digunakan mengindentifikasi garis tengah dan 

warna merah untuk deviasi terhadap garis tengah.  

 
9.16.5 Indikator Stopping Position - Lokasi 
9.16.5.1  Indikator stopping position harus ditempatkan bersamaan dengan, 

atau cukup dekat dengan, unit petunjuk azimuth sehingga pilot dapat 

melihat azimuth dan sinyal stop tanpa harus memutar kepala.  

9.16.5.2  Indikator stopping position harus dapat digunakan oleh paling tidak 

pilot yang duduk di kursi kiri.  

9.16.5.3  Sistem dengan indikator stopping position yang dapat digunakan oleh 

pilot yang duduk baik di kuris kiri atau kanan dapat diterima.  
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9.16.6 Indikator Stopping Position – Karakteristik 
9.16.6.1  Informasi stopping position yang disediakan oleh indikator untuk jenis 

pesawat terbang tertentu harus memperhitungkan rentang variasi 

ketinggian mata pilot dan/atau sudut pandang.  

9.16.6.2  Indikator stopping position harus menunjukkan posisi berhenti pesawat 

terbang yang untuknya petunjuk ini dibuat, dan harus menyediakan 

closing rate information yang memungkinkan pilot untuk menurunkan 

secara bertahap kecepatan pesawat terbang hingga ke sepenuhnya 

berhenti di posisi berhenti yang diinginkan.  

9.16.6.3  Indikator stopping position harus menyediakan closing rate information 

untuk jarak minimal 10 m. 

9.16.6.4  Jika petunjuk berhenti diindikasikan oleh perubahan warna, warna 

hijau harus digunakan untuk menunjukkan bahwa pesawat terbang 

tetap bergerak dan warna merah untuk menunjukkan bahwa titik 

berhenti telah dicapai, kecuali bahwa untuk suatu jarak yang sangat 

pendek sebelum titik berhenti ada warna ketiga yang dapat digunakan 

untuk mengingatkan bahwa titik berhenti telah hampir dicapai.  

 
9.16.7 Tanda untuk Identifikasi Posisi Parkir  
9.16.7.1  Suatu tanda identifikasi posisi parkir (parking position identification 

sign) harus disediakan pada posisi parkir pesawat terbang yang 

dilengkapi dengan sistem petunjuk docking visual. 

9.16.7.2  Suatu tanda identifikasi posisi parkir (parking position identification 

sign) harus ditempatkan sehingga dapat dilihat dengan jelas dari 

cockpit pesawat terbang sebelum memasuki posisi parkir.  

9.16.7.3  Sinyal identifikasi posisi parkir (parking position identification sign) 

berisikan kode rangkaian nomor atau nomor dan huruf, dalam warna 

putih dengan latar belakang hitam. Kode tersebut pada bagian 

pinggirnya diberi lampu neon tabung untuk pencahayaan malam hari. 

Pengalaman menunjukkan bahwa pencahayaan lampu neon tabung 

warna hijau terbukti memuaskan.  
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9.16.8 Notifikasi Jenis Sistem Petunjuk Docking Pesawat Terbang  
9.16.8.1  Karena adanya variasi yang besar pada jenis-jenis sistem petunjuk 

docking visual yang dapat dijumpai dalam kegaiatan di aerodromes, 

informasi tentang jenis sistem yang dipasang diterbitkan dalam 

aeronautical information publications, untuk digunakan oleh pilot. 

9.16.8.2  Operator aerodrome harus memberitahu DGAC rincian sistem  

petunjuk docking pesawat terbang yang akan digunakan untuk operasi 

International. 

9.16.8.3  Informasi yang disediakan terdiri dari: 

(a)  jenis sistem petunjuk docking visual; 

(b)  informasi deskripitf, termasuk gambar jika memungkinkan, untuk 

jenis-jenis sistem yang saat ini tidak dijelaskan dalam AIP 

Indonesia; dan 

(c)  posisi parkir di mana sistem dipasang. 

9.16.8.4  Notifikasi awal dan selanjutnya harus sesuai dengan Bab 5, Informasi 

Aerodrome (Aerodrome Information) untuk AIP dan Bab 10, Standar 

Operasi untuk Aerodrome Bersertifikasi (Operating Standards for 

Certified Aerodromes). Informasi sistem petunjuk docking visual  juga 

harus terekam dalam Manual Aerodrome (Aerodrome Manual). 
 

Bagian 9.17: Penerangan Berkaitan dengan Daerah yang 
Ditutup dan Unserviceable  

 
9.17.1 Runway atau Taxiway yang Ditutup 
9.17.1.1  Pada saat runway atau taxiway, atau bagiannya ditutup, maka semua 

lampu aerodrome (aerodrome lighting) dimatikan. Sistem penerangan 

harus diisolasi atau diputus hubungan listriknya, untuk mencegah 

penghidupan lampu yang tidak dikehendaki.  
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Catatan: 1. Pengoperasian lampu secara terbatas dapat diberikan 

untuk tujuan pemeliharaan atau hal terkait lainnya. 

 2. untuk periode yang pendek diperbolehkan untuk menutup 

lampu dengan penutup yang tidak tembus cahaya dalam 

kondisi: 

(a)  penutup dikaitkan secara kuat ke tanah, sehingga penutup 

tersebut tidak dapat dibuka secara tidak sengaja, dan  

  (b)  penutup, serta cara mengkaitkannya ke permukaan tanah, 

tidak menimbulkan gangguan (hazard) bagi pesawat terbang, 

dan tidak merupakan suatu benda yang ringan dan mudah 

pecah.  

9.17.1.2  Pada saat suatu runway, taxiway, atau sebagian darinya ditutup, 

disisip oleh runway atau taxiway yang masih dapat digunakan dan 

akan digunakan pada malam hari, lampu unserviceability ditempatkan 

menyilang jalan masuk ke area yang ditutup dalam interval yang tidak 

lebih dari 3 m. 

 
9.17.2 Daerah Unserviceable  
9.17.2.1  Pada saat sebagian dari taxiway, apron, atau holding bay tidak cocok 

untuk pergerakan pesawat terbang, tapi tetap dimungkinkan bagi 

pesawat terbang untuk melalui daerah tersebut dengan aman, dan 

daerah pergerakan digunakan pada malam hari, lampu unserviceability 

akan dipergunakan.  

9.17.2.2  Lampu ditempatkan pada interval yang cukup dekat sehingga dapat 

menggambarkan dengan jelas daerah unserviceability dan, dalam 

beberapa kasus, tidak boleh lebih jauh dari 7,5 m.  

 
9.17.3 Karakteristik Lampu Unserviceability  
9.17.3.1  Lampu unserviceability merupakan lampu merah yang menyala terus 

menerus.  
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9.17.3.2  Lampu tersebut memiliki intensitas yang cukup untuk memastikan 

ketertampakannya dengan mengacu pada intensitas lampu di sekitar 

dan tingkat iluminasi pada umumnya untuk dapat dilihat secara 

normal. Jika tidak ada sesuatu yang luar biasa, intensitas lampunya 

adalah kurang dari 10 cd dan berwarna merah. 
 

Bagian 9.18: Lampu-Lampu Lain di Aerodrome 
 
9.18.1 Lampu Peringatan Kendaraan (Vehicle Warning Lights) 
9.18.1.1  Lampu peringatan kendaraan (vehicle warning lights), sesuai dengan 

persyaratan pada 10.9.2, ditujukan untuk memberikan indikasi kepada 

pilot dan pihak lainnya akan kehadiran kendaraan atau peralatan yang 

bergerak di daerah pergerakan. 

9.18.1.2  Lampu peringatan kendaraan (vehicle warning lights) harus 

ditempatkan di atas kendaraan, sehingga memberikan daya lihat 360°. 

9.18.1.3  Lampunya harus berwarna kekuningan/kuning/oranye, dan berkedip 

atau berputar sesuai dengan syarat dari DGAC.  

Catatan: Pengalaman internasional menunjukkan bahwa spesifikasi 

berikut umumnya dapat diterima. Lampu kuning dengan jumlah 

kedipan antara 60 dan 90 kilatan per menit, dengan intensitas 

puncak antara 40 cd dan 400 cd, sinar vertical menyebar pada 

12°, dan dengan intensitas puncak berlokasi di sekitar 2.5° 

vertikal. 

9.18.1.4  Untuk kendaraan gawat darurat atau pengamanan yang tidak ditujukan  

untuk penggunaan di aerodrom, lampu peringatan kendaraan (vehicle 

warning lights) yang memenuhi peraturan lalu lintas setempat dapat 

diterima untuk digunakan di aerodrome.  

9.18.2 Lampu Batasan Pekerjaan (Works Limit Lights) 
9.18.2.1  Lampu batasan pekerjaan (works limit lights) disediakan untuk 

memberikan indikasi kepada petugas yang berkaitan dengan 

organisasi kerja tentang batasan dari daerah pekerjaan.  
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9.18.2.2  Lampu batasan pekerjaan (works limit lights) harus berupa lampu 

portable, berwarna kekuningan/kuning/oranye dengan jenis standar 

yang dijual di toko sebagai lampu batasan pekerjaan (works limit 

lights). Jikalau tidak, lampu tersebut dapat berupa lentera berbahan 

baku cair dengan lensa warna kekuningan/kuning/oranye.  

 
9.18.3  Lampu Jalan dan Parkir Mobil (Road and Car Park Lights) 
9.18.3.1  DGAC tidak mengatur lampu untuk jalan dan parkir mobil (road and 

car park light), sepanjang sesuai dengan Paragraf 9.1.3. 

9.18.3.2  Jika lampu jalan dan parkir mobil (road and car park light) dibutuhkan 

pada suatu aerodrome, operator aerodrome disarankan untuk 

berkonsultasi dengan otoritas jalan raya setempat.  
 

Bagian 9.19: Pemantauan, Pemeliharaan dan 
Serviceability Lampu Aerodrome  
 
9.19.1 Umum 
9.19.1.1  Operator aerodrome harus memantau dan memelihara seluruh lampu 

dan sistem penerangan berkaitan dengan alat bantu visual di darat 

(aerodrome visual ground aids), baik untuk siang maupun malam hari, 

secara terus menerus untuk menjaga ketepatan sehingga lampu 

tersebut dapat terlihat dengan mudah. Pemantauan sistem 

penerangan seperti T-VASIS, PAPI dan approach lighting harus 

dilakukan sesuai dengan frekuensi dan prosedur yang ditetapkan 

dalam Manual Aerodrome (Aerodrome Manual).  Lampu aerodrome 

lainnya harus dipantau pada saat inspeksi serviceability setiap hari dan 

mereka harus dinyalakan untuk tujuan inspeksi ini.  

9.19.1.2  Daerah berumput di sekitar lampu harus dipelihara sehingga sinar 

yang memancar tidak terhalangi. Lampu harus dibebaskan dari 

kotoran sehingga tidak merusak warnanya dan ketertampakannya. 
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Kerusakan pada lampu, termasuk kehilangan atau penurunan sinar 

harus diperbaiki.  

 
9.19.2 Pelaporan Kerusakan Lampu Aerodrome  
9.19.2.1  Adanya deteksi kerusakan pada lampu aerodrome harus diperbaiki 

sesegera dan sepraktis mungkin. Spesifikasi berikut ditujukan untuk 

mendefinisikan tingkat kinerja pemeliharaan yang disasar. Jabaran 

tersebut tidak ditujukan untuk mendefinisikan apakah suatu sistem 

penerangan tidak bekerja. Demikian juga tidak ditujukan untuk 

memaafkan kerusakan yang terjadi tetapi ditujukan untuk 

mengindikasikan kapan suatu kerusakan harus diberitahukan ke 

kantor NOTAM. Spesifikasi harus digunakan sebagai pemicu bagi 

tindakan NOTAM untuk mengingatkan pilot akan adanya kerusakan, 

kecuali kerusakan dapat diperbaiki sebelum periode penggunaan 

selanjutnya.  

9.19.2.2  Rincian penerbitan NOTAMs mengacu pada Bagian 10.3. 

9.19.2.3  Lampu dikatakan mengalami kerusakan pada saat sinar utamanya 

(main beam) berada di luar garis yang telah ditetapkan atau pada saat 

intensitas rata-rata sinar utama (main beam) kurang dari 50 persen 

nilai yang ditetapkan. Untuk lampu dengan disain intensitas rata-rata 

sinar utamanya (main beam) di atas nilai yang ditetapkan, nilai 50 

persen akan diacu pada nilai disain tersebut.  

Catatan: Untuk instalasi yang ada saat ini dimana nilai intensitas rata-

rata disain sinar utama (main beam) tidak diketahui dan/atau 

tidak dapat diperoleh, nilai 50 persen akan dikaitkan dengan 

nilai spesifikasi. 

9.19.2.4  Lampu yang berkilat atau berkedip dikatakan mengalami kerusakan 

pada saat: 

(a)  lampunya tidak berkilat atau berkedip; atau 
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(b)  frekuensi kilatan dan/atau durasi kilatan di luar rentang yang 

ditetapkan dengan faktor pembanding 2 banding 1 atau lebih, 

atau 

(c)  dalam periode 10 menit, lebih dari 20% kilatan gagal terjadi. 

9.19.2.5  Suatu sistem penerangan dikatakan mengalami kerusakan pada saat - 

 (a)  dalam kasus sistem penerangan yang tersusun kurang dari 4 

lampu (misal. intermediate holding position lights atau runway 

threshold identification lights), sebagian dari lampunya mengalami 

kerusakan; 

(b)  dalam kasus sistem penerangan yang tersusun dari 4 atau 5 

lampu (misal. wind direction indicator lights atau runway guard 

lights), lebih dari 1 lampu mengalami kerusakan; 

(c)  dalam kasus sistem penerangan yang tersusun dari 6 hingga 13 

lampu (misal. threshold lights), lebih dari 2 lampu mengalami 

kerusakan, atau 2 lampu disekitarnya mengalami kerusakan; 

(d)  dalam kasus sistem penerangan yang tersusun lebih dari 13 

lampu, lebih dari 15% lampu mengalami kerusakan, atau 2 lampu 

di sekitarnya mengalami kerusakan. 

 
Catatan: Sistem penerangan disini berarti lampu yang digunakan 

untuk menerangi suatu fasilitas tertentu, misalnya, semua 

lampu yang digunakan sebagai marka threshold atau ujung 

runway (runway end), lampu tepi runway (runway edge) pada 

suatu runway, lampu taxiway  di sepanjang suatu taxiway di 

antara persimpangan, suatu T-VASIS atau suatu sistem PAPI. 

9.19.2.6  Untuk sebuah T-VASIS, standar kerusakan lampu memperhitungkan 

baik jumlah lampu yang mengalami kerusakan dalam satu unit lampu 

dan juga jumlah unit lampu dalam sistem T-VASIS. Standarnya 

adalah: 

(a)  Unit lampu T-VASIS dikatakan mengalami kerusakan pada saat 3 

atau lebih lampu dalam sirkuit listrik (siang hari) mengalami 
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kerusakan, atau pada saat beberapa lampu dalam sirkuit listrik 

(malam hari) mengalami kerusakan.  

(b)  Suatu sistem T-VASIS dikatakan mengalami kerusakan pada 

saat: 

(i)  bar units ― lebih dari 2 unit lampu atau dua lampu di 

dekatnya mengalami kerusakan.; 

(ii)  fly-up units ― lebih dari 1 unit lampu mengalami kerusakan; 

(iii)  fly-down units ― lebih dari 1 unit lampu mengalami 

kerusakan. 

(c)  Suatu sistem AT-VASIS disebut mengalami kerusakan pada saat: 

(i)  bar units ― lebih dari 1 unit lampu mengalami kerusakan, 

atau 

(ii)  fly-up units ― ada unit lampu yang mengalami kerusakan, 

atau  

(iii)  fly-down units ― ada unit lampu yang mengalami 

kerusakan, atau. 

(d)  Pada saat sebuah filter merah mengalami penurunan fungsi 

sehingga tidak memberikan warna sinar lampu yang tepat, 

hilang atau rusak, semua lampu dalam unit lampu yang 

terganggu harus dipadamkan hingga filter merahnya 

diperbaiki.  Unit lampu terkait yang ikut terganggu juga 

disebut sebagai unit yang mengalami kerusakan jika bagian 

(b) atau (c) di atas diterapkan. 

9.19.2.7  Untuk sebuah PAPI, standar kerusakannya memperhitungkan kedua 

aspek yaitu jumlah lampu yang mengalami kerusakan dalam satu unit 

dan juga jumlah unit lampu dalam sistem PAPI. Standarnya adalah: 

(a). Suatu unit lampu PAPI dikatakan mengalami kerusakan pada saat 

labih dari 1 lampu dalam unit lampu berisikan 3 atau lebih lampu 

sedang mengalami kerusakan, atau adanya lampu dalam unit 

lampu berisikan kurang dari 3 lampu yang mengalami kerusakan.  
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(b) Pada saat sebuah filter merah mengalami penurunan fungsi 

sehingga tidak memberikan warna sinar lampu yang tepat, hilang 

atau rusak; semua lampu yang berkaitan dengan filter tersebut 

harus dipadamkan hingga filter merahnya diperbaiki.. Lampu 

terkait yang ikut terganggu juga dimasukkan dalam keadaan 

rusak pada saat menentukan (a) di atas. 

(c).  Suatu sistem double-sided PAPI (misal, 8 unit lampu) adalah: 

(i) dikatakan mengalami kerusakan tetapi tetap dapat 

digunakan pada saat semua lampu dalam satu bar 

sepenuhnya berfungsi, dan ada lampu pada bar di sisi 

yang lain yang mengalami kerusakan. Sistem tersebut 

tetap dapat digunakan tetapi sebuah NOTAM harus 

diterbitkan yang merinci jumlah lampu yang mengalami 

kerusakan dan pada sisi yang mana kerusakan terjadi, dan  

(ii) dikatakan mengalami kerusakan pada saat satu atau lebih 

lampu di setiap sisi mengalami kerusakan.  Double-sided 

PAPI harus dipadamkan hingga sistemnya diperbaiki.  

(d)  Suatu sistem single-sided PAPI (misal, 4 unit lampu) dikatakan 

mengalami kerusakan pada saat ada lampu yang mengalami 

kerusakan. Sistem PAPI harus dipadamkan hingga kekurangan 

yang terjadi diperbaiki.  

9.19.2.8  Pada suatu aerodrome dimana sistem perlampuan disediakan dalam 

bentuk interleaf circuitry, sistem perlampuan dikatakan mengalami 

kerusakan pada saat salah satu dari sirkuit mengalami kegagalan. 
 

Bagian 9.20: Penerangan di Sekitar Aerodrome 
 
9.20.1 Pendahuluan 
9.20.1.1  Directorate General of Air Communication (DGAC) dapat menetapkan 

bahwa lampu yang dapat menimbulkan kebingungan, keraguan atau 

silau bagi pilot di udara, agar dipadamkan atau dimodifikasi.  Lampu 
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permukaan (ground lights) dapat menyebabkan kebingungan atau 

keraguan oleh karena warna, posisi, pola atau intensitas emisi cahaya 

di atas bidang horisontal.  

 
9.20.2 Persyaratan Umum 
9.20.2.1  Saran atau masukan sebagai pegangan bagi perencana dan 

kontraktor instalasi disediakan untuk situasi dimana lampu dipasang 

dalam radius 6 km dari suatu aerodrome yang dikenal. Lampu dalam 

daerah ini jatuh dalam kategori yang kemungkinan besar akan 

dipengaruhi oleh syarat-syarat dari peraturan nomor 94 dari CAR 

1988. Dalam daerah yang luas ini terdapat suatu daerah utama di 

mana dibagi menjadi zona kontrol lampu A, B, C dan D. Zona ini 

mencerminkan tingkat gangguan yang dapat diberikan lampu daratan 

pada saat pilot sedang berupaya mendarat.  

9.20.2.2  Daerah utama ditunjukkan pada Gambar 9.20-1. Gambaran ini juga 

menjelaskan intensitas emisi cahaya yang dapat menjadi gangguan 

jika melebihinya. Proyek penerangan dalam daerah tersebut harus 

diuji secara cermat untuk mengetahui apakah mereka tidak melanggar 

peraturan 94 dari CAR 1988. 

9.20.2.3  Kenyataan bahwa suatu jenis tertentu light fitting telah ada dalam 

suatu daerah tidak harus merupakan indikasi bahwa lebih banyak lagi 

lampu dari jenis yang sama dapat ditambahkan ke daerah yang sama.. 

9.20.2.4  Walaupun suatu pengajuan instalasi didisain berkesesuaian dengan 

intensitas zona yang diperlihatkan pada Gambar 9.20-1, perancang 

disarankan untuk berkonsultasi dengan DGAC karena mungkin ada 

faktor-faktor yang terlewati yang membutuhkan kontrol yang lebih ketat 

untuk menghindari pertentangan.  

 
9.20.3 Light Fittings 
9.20.3.1  Diagram isocandela dari light fittings yang dipilih untuk suatu instalasi 

harus diuji untuk memastikan fitting tersebut memenuhi persyaratan 
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zona. Dalam beberapa kasus polar diagrams yang diterbitkan oleh 

produsen tidak menujukkan rincian yang cukup tentang sektor di dekat 

horisontal, dan oleh karena itu referensi yang lebih hati-hati akan 

dibuat pada diagram isocandela.  

9.20.3.2  Untuk instalasi dimana light fittings dipilih karena gradasi emisi cahaya 

di atas horisontalnya sesuai dengan persyaratan zona, tidak 

dibutuhkan modifikasi lebih lanjut.  

9.20.3.3  Untuk instalasi dimana light fitting tidak memenuhi persyaratan zona, 

maka sebuah layar akan ditempelkan untuk membatasi emisi cahaya 

menjadi nol di atas horisontal. Penggunaan sebuah layar untuk 

membatasi cahaya menjadi nol di atas horizontal diperlukan untuk 

mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan pergerakan fitting 

karena angin atau bergerser pada saat pemeliharaan.  

 
9.20.4 Lampu Berwarna (Coloured Light) 
9.20.4.1  Lampu berwarna  (coloured light) cenderung mengakibatkan konflik, 

terlepas dari bahwa intensitasnya sebagai lampu berwarna digunakan 

untuk mengidentifikasi fasilitas aerodrome yang berbeda. Proposal 

untuk lampu berwarna (coloured lights) diacu pada pihak-pihak 

pemegang Otoritas untuk mendapatkan petunjuk yang lebih rinci.  

 
 



VERSION 0.1: Initial Draft, September 2004                                                   page 9 - 161 

 

Gambar 9.20-1: Intensitas Cahaya Maksimum  
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BAB 10: STANDAR OPERASIONAL AERODROMES 
BERSERTIFIKASI 
 
Bagian 10.1: Umum 
 
10.1.1 Pengantar 
10.1.1.1  Bab ini menetapkan standar yang akan dimasukkan ke dalam 

prosedur operasional pada suatu aerodrome bersertifikasi, termasuk di 

dalamnya prosedur-prosedur yang akan didokumentasikan dalam 

manual aerodrome.  

10.1.1.2  Bab ini juga berisikan informasi tentang Sistem Manajemen 

Keselamatan [Safety Management System (SMS)]. Seperti yang 

dijelaskan dalam CASR Part 139, SMS dapat diterapkan pada 

aerodrom bersertifikasi mulai November 2005.  Semua operator 

aerodrome didorong untuk mengadopsi SMS sesegera mungkin, tapi 

hingga batas waktu yang ditegaskan dalam peraturan, pengadopsian 

SMS bersifat suka rela.  

10.1.1.3  Standar diterapkan sesuai dengan jenis dan tingkatan kegiatan 

pesawat terbang pada suatu aerodrome tertentu. Misalnya Bagian 

10.17 tentang operasi dengan daya pandang rendah, tidak dapat 

diterapkan di semua aerodrome.  

 
10.1.2 Manual Aerodrome dan Prosedur Operasi Aerodrome  
10.1.2.1  Sebagai bagian integral dari proses sertifikasi, manual aerodrome 

(aerodrome manual) harus dipersiapkan yang menjelaskan rentang 

informasi dan prosedur operasi yang dijelaskan dalam CASR Part 139.  

Walau proses sertifikasi tidak melibatkan suatu proses persetujuan 

terpisah terhadap manual aerodrome (aerodrome manual), informasi 

yang terdapat dalam manual harus dapat diterima oleh DGAC. 
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10.1.2.2  Manual aerodrome (aerodrome manual) harus dalam suatu format 

yang dapat dengan cepat diperbaiki.  

10.1.2.3  Isi dari manual aerodrome (aerodrome manual) dapat disajikan dalam 

sebuah dokumen tunggal atau dalam sejumlah dokumen terpisah. 

Misalnya, pada aerodrome besar, rancangan gawat darurat aerodrome 

(aerodrome emergency plan) dan buku pegangan kontrol kendaraan 

airside (airside vehicle control handbook) masing-masing dapat berupa 

publikasi yang terpisah. Jika kasusnya demikian, manual aerodrome 

(aerodrome manual) harus mengintegrasi komponen publikasi secara 

efektif dengan referensi yang tepat. 

10.1.2.4  Suatu salinan yang paling akhir dari semua komponen manual 

aerodrome (aerodrome manual) harus dipegang di lokasi bisnis 

operator aerodrome dan siap tersedia untuk tujuan audit DGAC. 

 
10.1.3  Pelatihan Petugas Aerodrome yang Terlibat dalam Fungsi 

Keselamatan 

10.1.3.1  Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi pelaporan, termasuk 

inspeksi aerodrome serviceability, dan fungsi keselamatan lainnya 

harus mendapat pelatihan yang cukup untuk tugas tersebut.  

10.1.3.2  Dengan mengacu pada sertifikasi aerodrome, DGAC terutama 

berkepentingan dengan kemampuan petugas yang terlibat dalam 

fungsi keselamatan aerodrome.  Termasuk dalam kompetensi yang 

utama adalah: 

(a)  melakukan inspeksi dan pelaporan tentang karakteristik fisik dan 

kondisi aerodrome; 

(b)  melakukan inspeksi dan pelaporan tentang sistem penerangan 

aerodrome; 

(c)  melakukan inspeksi dan pelaporan tentang OLS; 

(d)  mengajukan NOTAM; 

(e)  penggunaan radio, dan 

(f)  melakukan supervisi keselamatan pekerjaan aerodrome. 
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10.1.3.3  Tidak ada suatu peraturan wajib yang mengatur inisiatif pelatihan oleh 

organisasi pelatihan  privat atau operator aerodrome, tetapi operator 

aerodrome harus mampu mendemonstrasikan bahwa petugas yang 

menjalankan fungsi keselamatan aerodrome telah mendapatkan 

pelatihan dan pengalaman yang tepat untuk menjalankan fungsi 

tersebut.  
Catatan:  Petunjuk tentang pelatihan bagi petugas aerodrome dapat 

dijumpai dalam Advisory Circular terkait. 

 
10.1.4 Sistem Manajemen Keselamatan Aerodrome [Aerodrome 

Safety Management System (SMS)] 
10.1.4.1  Sejalan dengan praktek-praktek di lingkungan internasional, SMS akan 

diperkenalkan pada aerodrome bersertifikasi. Aerodrome bersertifikat 

disyaratkan untuk memiliki sistem manajemen keselamatan 

operasional  per tanggal 24 November 2005. 

10.1.4.2  Budaya keselamatan serta komitmen berkelanjutan dari manajemen 

puncak adalah bagian penting dari SMS yang berhasil, bersama-sama 

dengan ditetapkannya sasaran keselamatan, tanggungjawab yang 

jelas, identifikasi serta pelaporan gangguan (hazard) yang 

berkelanjutan, pelatihan dan pengukuran kinerja.  

 
Catatan: Suatu Advisory Circular akan dipersiapkan untuk 

menyediakan petunjuk penyiapan SMS. Adalah penting untuk 

menghargai, karena setiap SMS aerodrome memiliki kemiripan 

namun berbeda karena masing-masing akan berkaitan dengan 

situasi yang khas di masing-masing lokasi dan struktur 

manajemen. Aerodromes berbeda karena perbedaan dalam 

ukuran, kerumitan dan jenis operasinya.  
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10.1.4.3  SMS tidak harus menciptakan kebutuhan akan tambahan atau 

duplikasi dokumen. Persyaratan SMS harus berkomplemen dengan 

prosedur yang ditetapkan dalam manual aerodrome.  
 

Bagian 10.2: Pemeriksaan dan Pelaporan Aerodromes 
Serviceability 

 
10.2.1 Umum 
10.2.1.1  Sementara inspeksi aerodrome serviceability pada intinya adalah 

pengujian visual, dalam prosesnya harus dimasukkan tindakan 

pemulihan yang tepat jika ada hal yang langsung memberikan dampak 

terhadap keselamatan operasi pesawat terbang.  Jika kegagalan yang 

dapat diidentifikasi tidak dapat dipulihkan sebelum keberangkatan 

pesawat berikutnya, maka kejadiannya harus dialporkan ke kantor 

NOTAM. Contoh dari tindakan pemulihan jenis ini adalah penggantian 

lensa lampu yang pecah, penggantian lampu atau pembersihan 

reruntuhan dari daerah pergerakan.  

10.2.1.2  Operator aerodrome bersertifikasi disyaratkan untuk mempersiapkan 

inspeksi serviceability aerodrome untuk dilakukan setiap hari, setelah 

suatu fenomena alam seperti angin badai atau badai hujan, gempa 

bumi, atau pada saat diminta oleh pengawas lalu lintas udara (air 

traffic control) atau DGAC.  

10.2.1.3  Dengan persetujuan DGAC, frekuensi pelaksanaan inspeksi dapat 

dikurangi hingga tidak kurang dari 2 kali per minggu pada aerodrome 

dengan jumlah lalu lintas yang rendah.  

10.2.1.4  Pelaporan aerodrome adalah pemberitahuan adanya perubahan 

terhadap informasi aerodrome yang diterbitkan atau adanya kejadian 

atau keadaan gawat darurat yang mempengaruhi ketersediaan 

aerodrome dan keselamatan pesawat terbang yang menggunakan 

aerodrome.  Kejadian tertentu dapat diketahui sebelumnya, seperti 
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rencana pekerjaan aerodrome, atau ditemukan pada saat inspeksi 

terhadap aerodrome atau obstacle limitation surfaces dilakukan. 

10.2.1.5  Penjabaran prosedur untuk menjalankan inspeksi serviceability, 

termasuk pengunaan daftar centang (checklist), dan untuk melaporkan 

perubahan pada informasi aerodrome atau untuk pengajuan isu-isu 

pada NOTAM agar dimasukkan dalam manual aerodrome.  

 
10.2.2 Objek yang Signifikan  
10.2.2.1  Adanya objek signifikan yang ditemukan di saat inspeksi, termasuk 

bagian-bagian pesawat yang mungkin terjatuh, atau bangkai burung 

yang tertabrak pesawat terbang, harus dilaporkan dengan segera ke 

pengawas lalu lintas udara  (Air Traffic Control), jika memadai, dan 

kepada National Transportation Safety Committee (NTSC). 

 
10.2.3 Kondisi Permukaan di Daerah Pergerakan, Termasuk Adanya 
Air  
10.2.3.1  Inspeksi yang dilakukan harus memeriksa akan adanya: 

(a)  genangan; 

(b)  retakan atau pecahan; 

(c)  penumpukan karet; 

(d)  ketidakteraturan permukaan (surface irregularities); 

(e)  kerusakan disebabkan oleh bocoran atau cairan korosif; 

(f)  kerusakan pipa drainasi khususnya di bagian subgrade butiran 

halus non kohesif, di daerah bercurah hujan tinggi; 

(g)  jalur air akibat erosi atau gesekan; 

(h)  gundukan rayap atau gangguan permukaan lainnya yang tertutup 

oleh rerumputan; 

(i)  tanah lunak, khususnya pada saat hadir bersamaan dengan 

kekasaran permukaan serta kemudahan untuk tergelincir; dan 
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(j)  tanda –tanda lain dari gangguan pada perkerasan yang memiliki 

potensi untuk berkembang dengan cepat menjadi situasi yang 

berbahaya.  

 
10.2.4 Marka, Penerangan, Indikator Arah Angin dan Ground Signals 

Aerodrome 
10.2.4.1  Pelaksanaan inspeksi harus memeriksa akan adanya:: 

(a)  kehilangan daya pandang dari marka dan rambu-rambu; 

(b)  penggunaan marka dan rambu yang salah;  

(c)  adanya gangguan pada tingkat dan keselarasan lampu; 

(d)  pemeriksaan intensitas lampu secara visual, apakah suatu lampu 

kurang terang dibandingkan  lampu lain pada sistem yang sama? 

(e)  lensa yang berubah warna atau kotor; 

(f)  lampu padam, sambungan lampu yang tidak tepat, atau lampu 

yang dipasang dengan tidak tepat; 

(g)  kondisi kerapuhan dudukan lampu; 

(h) bagian tepi yang terbuka di sekitar bagian menapak dan instalasi 

aerodrome lainnya; 

(i) kerusakan pada rangkaian atau dudukan indikator angin; dan 

(j)  kerusakan pada kain lengan indikator angin, atau hilangnya 

warna mencolok yang memudahkan untuk dilihat. 

 
10.2.5 Kebersihan Daerah Pergerakan  
10.2.5.1  Pelaksanaan inspeksi harus memeriksa akan adanya: 

(a)  objek asing, seperti aircraft fastening devices dan bagian-bagian 

pesawat terbang lainnya, 

(b)  peralatan mekanis, bagian kecil dari suatu peralatan serta 

barang-barang pribadi; 

(c)  puing, seperti pasir, batuan pecah, beton, karyu, plastik, pecahan 

ban dan lumpur; serta 
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(d)  dengan kewaspadaan yang cukup pada saat dan setelah 

kegiatan konstruksi, dimana kendaraan dan peralatan melintas di 

atas area tanpa perkerasan dalam kondisi hujan.  

 
10.2.6 Hambatan (obstacle) yang Mengganggu Take-off, Approach 

dan Transitional Surfaces 
10.2.6.1  Operator aerodrome harus memiliki prosedur yang tersedia setiap saat 

di samping perlengkapan yang memungkinkan petugas inspeksi untuk 

mengindentifikasi objek yang muncul memasuki OLS. Perlengkapan 

tersebut harus berisikan instrumentasi yang tepat , seperti: 

(a)  clinometer genggam; 

(b)  instalasi ‘sighting plane’; atau 

(c)  perlengkapan survey pada umumnya. 

 
10.2.7 Burung atau Binatang pada, atau di Sekitar Daerah Pergerakan  
10.2.7.1  Inspeksi yang dilakukan harus memeriksa:: 

(a)  kondisi pagar aerodrome, khususnya pada daerah-daerah yang 

penting; 

(b)  pertimbangan iklim (climatic) atau musiman, seperti hadirnya 

burung pada waktu-waktu tertentu pada suatu tahun, atau 

berkaitan dengan kedalaman air dalam daerah genangan 

drainasi; 

(c)  tempat perlindungan poetnsial yang disediakan oleh infrastruktur 

aerodrome seperti bangunan, peralatan dan marka; 

(d)  prosedur pengurangan gangguan burung yang dimasukkan ke 

dalam prosedur manajemen lingkungan bagi aerodrome; 

(e)  hal-hal memikat di luar bandar udara seperti pasar hewan, daerah 

tujuan wisata, fasilitas aerasi serta daerah pembuangan sampah 

atau tanah yang diurug ulang, dan 

(f)  menggunakan prosedur harassment jika diperlukan.  
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10.2.8 Pengukuran Empiris Daya Dukung Perkerasan pada Unrated 
Runway Pavements serta Runway Strips 
10.2.8.1  Daya dukung suatu runway strip hanya akan diminta untuk diukur pada 

saat suatu runway yang tidak dilapis (unsealed runway) tidak memiliki 

marka dan keseluruhan runway strip dapat dipergunakan untuk 

operasional pesawat terbang.  

10.2.8.2  Sementara pengalaman dan keputusan  yang digabungkan dengan 

pengetahuan setempat akan selalu menjadi bagian dari pengukuran 

empiris kapasitas daya dukung, prosedur uji yang tepat harus sudah 

disiapkan untuk menjadi petunjuk praktis bagi orang yang akan 

melakukan pengukuran. Prosedur uji sederhana dapat digunakan 

seperti prosedur-prosedur yang melibatkan: 

(a)  penggunaan linggis pada saat suatu permukaan kering yang 

ternyata menyembunyikan tanah dasar yang lunak dan 

unserviceable; 

(b)  punggung beliung, dalam tangan seseorang yang berpengalaman 

dalam pembuatan perkerasan, atau 

(c)  perangkat pengangkut atau truk untuk membuat simulasi beban 

roda pesawat terbang yang akan menggunakannya.  

 
10.2.9 Kemutakhiran NOTAMs 
10.2.9.1  Inspeksi serviceability harian yang dilakukan juga harus memasukkan 

pemeriksanaan atas NOTAM aerodrome yang masih belum tuntas.  

Periksa apakah isi dari NOTAM, khususnya periode efektif masih tetap 

mutakhir.  

 
10.2.10 Pemagaran Aerodrome  
10.2.10.1  Pemeriksaan juga harus memasukkan pemeriksaan pagar yang rusak, 

pagar terbuka dan tanda-tanda adanya upaya penerobosan yang 

dilakukan oleh binatang atau manusia.. 
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10.2.11 Logbook Inspeksi  
10.2.11.1  Operator aerodrome harus memelihara logbook inspeksi sebagai 

catatan tentang tanggal dan waktu dari setiap inspeksi serviceability 

aerodrome, hasil dari setiap inspeksi dan tindakan-tindakan yang 

diambil.  Logbook harus disimpan paling tidak selama 2 tahun. 
 

Bagian 10.3: Menerbitkan sebuah NOTAM 
 
10.3.1 Pendahuluan 
10.3.1.1  NOTAM digunakan untuk memberitahu pilot dan operator pesawat 

terbang tentang adanya perubahan yang signifikan pada aerodrome 

yang dapat mempengaruhi operasi pesawat terbang. Ini adalah salah 

satu fungsi keselamatan aerodrome yang paling penting, oleh karena 

itu proses dan prosedur pengajuan NOTAM harus dibuat secara jelas  

di Manual Aerodrome (Aerodrome Manual), dan semua orang yang 

terlibat harus mendapatkan informasi dan pelatihan sepenuhnya. 

NOTAM dapat dibuat dan dibatalkan oleh seorang petugas yang diberi 

otoritas atau pegawai DGAC terkait.  

10.3.1.2  Untuk perubahan pada alat bantu navigasi (navigation aids), frekuensi 

ATC atau prosedur khusus, NOTAM dapat dibuat oleh penyedia jasa 

yang relevan atau oleh pegawai DGAC.  Jika alat bantu navigasi 

dimiliki dan dipelihara oleh operator aerodrome, NOTAM untuk 

memberitahukan perubahan pada status alat bantu navigasi dapat 

dibuat oleh petugas pelapor yang diajukan. 

 
10.3.2 Perubahan yang Dilaporkan ke Kantor NOTAM  
10.3.2.1  Jika perubahan pada kondisi aerodrome mensyaratkan diterbitkannya 

NOTAM, petugas pelapor yang diajukan harus mengirm 

pemberitahuan ke kantor NOTAM (NOF) melalui faksimili atau telepon.  

Saran melalui telepon harus dikonfirmasi dalam bentuk tertulis 

sesegera mungkin.  
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10.3.2.2  Kemunculan hal-hal berikut harus dilaporkan ke kantor NOTAM: 

(a)  perubahan (temporer atau permanen) pada informasi aerodrome 

yang dipublikasikan termasuk perubahan tambahan pada 

NOTAM permanen yang ada saat ini.; 

(b)  pekerjaan aerodrome yang mempengaruhi runway atau obstacle 

limitation surfaces, termasuk pekerjaan berbatas waktu (time-

limited works) yang membutuhkan lebih dari 10 menit untuk 

mengembalikan ke kondisi serviceable; 

(c)  bagian unserviceable dari suatu runway atau kegagalan pada 

lampu aerodrome atau lampu hambatan (obstacle); 

(d)  hambatan (obstacle) sementara terhadap operasi pesawat 

terbang; 

(e)  kenaikan yang signifikan pada, atau pengkonsentrasian burung 

atau binatang di atau di sekitar aerodrome; 

(f)  perubahan yang lebih besar dari 0.05% dari data gradien yang 

diterbitkan; 

(g)  munculnya hambatan (obstacle) baru; 

(h)  pada saat alat bantu navigasi radio atau alat bantu pendaratan 

yang dimiliki operator aerodrome ada pada kondisi unserviceable 

atau dikembalikan untuk diperbaiki; 

(i)  pada saat Aerodrome Frequency Response Unit yang dimiliki 

oleh operator aerodrome ada pada kondisi unserviceable atau 

diperbaiki; dan 

(j)  adanya kejadian signifikan lainnya yang mempengaruhi 

keselamatan pesawat terang yang menggunakan aerodrome. 

10.3.2.3  Pelaporan ke kantor NOTAM harus dilakukan secepat mungkin. Jika 

semua data yang relevan tidak dapat dikumpulkan sekaligus, 

permasalahannya harus tetap dilaporkan, rincian lebih lanjut dapat 

diterbitkan pada NOTAM selanjutnya. Jika merasa ragu-ragu, 

berdirilah pada sisi yang mengutamakan keselamatan.  
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 Catatan: Untuk menghindari terlalu dibebaninya sistem NOTAM, 

kegagalan yang tidak terkait dengan masalah keselamatan 

biasanya tidak dilaporkan. Misalnya, kondisi runway strip 

biasanya tidak dilaporkan.  Demikian juga, jika suatu bagian dari 

taxiway atau apron berada pada kondisi unserviceable, 

termasuk beberapa lampu taxiway dan floodlighting apron 

dalam kondisi unserviceable, daerah tersebut harus diberi 

marka dan penerangan dengan tepat, namun kondisi 

unserviceability tidak seharusnya dilaporkan. Jika aerodrome 

hanya memiliki satu taxiway, dan dalam kondisi unserviceable, 

atau hanya satu apron sedangkan keseluruhan apron ada pada 

kondisi unserviceability. Akan menjadi tepat jika pemberitahuan 

ini dilakukan melalui NOTAM, 

10.3.2.4  Dalam melaporkan perubahan pada tindakan NOTAM, operator 

aerodrome harus menyerahkan suatu laporan yang berisikan: 

(a)  nama aerodrome; 

(b)  fasilitas aerodrome yang terpengaruh dan rincian dari 

unserviceability; 

(c)  alasan untuk perubahan;  

(d)  waktu awal dan waktu akhir yang diharapkan dari situasi 

unserviceability; dan 

(e)  durasi harian atau jadwal kerja unserviceability, jika 

memungkinkan. 

 
Catatan: Menggunakan format dengan judul standar akan sangat 

membantu pembuatan laporan. Format laporan aerodrome 

ditunjukkan pada Bagian 10.4. 

10.3.2.5  Setelah membuat permintaan ke NOF untuk pembuatan NOTAM, 

petugas yang melapor harus mendapatkan satu salinan NOTAM 

tersebut untuk mengetahui keakuratan dan sebagai pertinggal atas 

issu yang pernah muncul.  
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 Catatan: Sebagai ilustrasi bagaimana perubahan pada informasi 

aerodrome dikomunikasikan ke pilot, beberapa contoh NOTAMs 

diberikan pada Bagian 0.5.   Bagian ini juga memberikan daftar 

singkatan kata dan pemendekan frasa untuk mempersingkat 

panjang NOTAM aerodrome. 

 
10.3.3 NOTAM Berbatas-Waktu 
10.3.3.1  NOTAM yang bukan merupakan NOTAM permanen adalah ‘Berbatas 

Waktu’. NOTAM berbatas waktu memiliki batas waktu akhir yang 

direncanakan dan waktu penyelesaian yang telaksana, dan akan 

berakhir secara otomatis.  

 
10.3.4 NOTAM Permanen 
10.3.4.1  PERM NOTAM dibuat dengan mengacu pada perubahan permanen 

pada informasi operasional aerodrome yang diterbitkan pada AIP. 

Informasi ini diteruskan ke kantor NOTAM, yang selanjutnya akan 

menerbitkan NOTAM dan meneruskan informasi tersebut ke AIS. AIS 

akan memasukan perubahan ke dalam edisi AIP yang berikutnya. 

NOTAM akan dibatalkan pada saat informasi telah sepenuhnya 

diterbitkan pada AIP. 

 

10.3.5 Membuat Perubahan pada Informasi Aerodrome yang 
Dipublikasikan dalam AIP 
10.3.5.1  Untuk perubahan terhadap informasi AIP yang tidak memiliki dampak 

langsung pada operasional pesawat terbang, perubahan yang terjadi 

tidak diberitahukan kepada NOF akan tetapi operator aerodrome harus 

memberitahu AIS langsung secara tertulis adanya perubahan tersebut. 

Contohnya: perubahan pemasok bahan bakar.  
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10.3.6 Peringatan Gangguan Burung atau Binatang  
10.3.6.1  Pada aerodromes dimana tanda peringatan berdiri (standing caution) 

untuk gangguan burung atau binatang juga dimasukkan di dalam AIP, 

NOTAM hanya diterbitkan pada saat adanya peningkatan burung atau 

binatang. NOTAM harus memberikan informasi rinci tentang spesies, 

periode konsentrasi, daerah serangan dan jalur terbang.  

 
10.3.7 Alat Bantu Visual Baru atau Ditingkatkan  
10.3.7.1  Amandemen terhadap AIP yang memperkenalkan alat bantu visual 

baru, atau peningkatan dari alat bantu yang ada saat ini, harus diacu 

kepada  DGAC untuk diklarifikasi terlebih dahulu. Beberapa alat bantu 

visual harus diuji atau melalui uji penerbangan terlebih dahulu sebelum 

digunakan.  

 
10.3.8 Perubahan menjadi Informasi Diagram Jenis A  
10.3.8.1  Perubahan pada informasi Diagram Jenis A tidak dinotifikasi melalui 

NOTAM, namun demikian AIP harus tetap mengacu pada Diagram 

Jenis A edisi terakhir. Operator aerodrome harus menyediakan jasa 

amandemen informasi Diagram Jenis A langsung ke pemegang 

diagram.  

 
10.3.9 Aksi Tindak Lanjut  
10.3.9.1  Operator aerodrome juga harus memastikan bahwa Manual 

Aerodrome juga diamandemen untuk mencerminkan adanya 

perubahan selain perubahan yang bersifat sementara.  

 
10.3.10 Menyimpan Laporan 
10.3.10.1 Operator aerodrome harus memiliki logbook yang menunjukkan rincian 

semua laporan serta memeriksa NOTAM yang muncul mengikutinya 
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atau atas perubahan pada AIP untuk menguji keakuratannya, dan 

memiliki satu salinan laporan dan NOTAM termasuk logbook.  

 

Bagian 10.4: Contoh Format Laporan Aerodrome  
 

 

Aerodrome Report Form 

 

Notifikasi perubahan Serviceability suatu Aerodrome Bersertifikasi 

 

 

Ke: Kantor NOTAM   Telepon                    Fax   

 

AERODROME:          ......................................                                                                                    

 

 Tanggal                 /        / 20    . 

Jam (UTC lebih disukai)                  UTC . WST . CST . EST . 

 

Tujuan Laporan                MENYEDIAKAN INFORMASI BARU DENGAN RINCIAN BERIKUT      . 

   TERUSKAN SARAN SEBELUMNYA (NOTAM No ................. ) . Tanggal: .................... 

   BATALKAN SARAN SEBELUMNYA (NOTAM No ................. ) . Tanggal  ..…............... 

 

Periode Berlaku   NOTAM Permanen  atau  Sementara (coret salah satu) 

   DARI (tanggal /waktu) .................................. 

   HINGGA (tanggal /waktu)...................................... Perkiraan .(jika tidak bisa dipastikan) 

   (Hanya NOTAM sementara) 

 

Catatan:   Jika tidak bisa dipastikan, hubungi KANTOR NOTAM paling lambat 2 jam 

sebelum waktu yang diperkirakan dan beritahu jika NOTAM harus diperpanjang atau 

dibatalkan. 

 

   Durasi harian atau  jadwal (jika bisa dilakukan) 

   DARI (tanggal /waktu) ..................................  

   HINGGA (tanggal /waktu .............................. 

 

Teks (Contoh dapat dilihat pada Bagian 10.5) 
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Harap kirim salinan NOTAM kepada pembuat melalui fax No. ................................ 

Laporan ini memperkuat informasi melalui telepon sebelumnya. .         Nomor kontak:   Ph ...................…......... 

                                      Fax 

............................... 

 

 

 

 

Tanda tangan............................................................   Tanggal/Waktu.......................... 

Petugas Pelapor (Tulis Nama) ................................................................... 

 

DGAC diberitahu melalui: Telepon . Fax . E-mail . Tidak diberitahu. 

 

 

Hanya untuk kantor NOTAM  

NOTAM No. C ........................................                          Initials ................................ 

 

 

 
Bagian 10.5: Contoh NOTAM dan Daftar Singkatan  
 
10.5.1 Contoh 
10.5.1.1  Untuk menggambarkan bagaimana perubahan informasi aerodrome 

dikomunikasikan kepada pilot, beberapa contoh NOTAM diberikan 

sebagai berikut:  

 
10.5.1.2  Pekerjaan Berbatas-waktu  
C0174/91 NOTAMN 

A) MARYBOROUGH 0174/91 (AD) 9106140900 

B) 9106211000 

C) 9106211600 

E) RWY 17/35 WIP. MAE WILL CLR IF OPRT INDICATED. 

 
10.5.1.3 Penjelasan dari Format NOTAM  
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C0174/91 — nomor NOTAM; 

NOTAMN — NOTAM berisikan informasi baru; 

A) Maryborough — nama aerodrome; 

AD — informasi berkaitan dengan aerodrome, atau fasilitasnya, termasuk 

alat bantu approach dan landing, dan keberadaan atau peniadaan gangguan 

(hazard) atau hambatan (obstacle); 

9106140900 — tahun/tanggal/jam penerbitan NOTAM, dalam sepuluh angka 

UTC, menjelaskan tahun, bulan, tanggal, jam dan menit (perhatikan, angka 

tahun dapat ditiadakan); 

B) 9106211000 — pertama kali NOTAM diadakan; 

C) 9106211600 — penghentian NOTAM dan pemberitahuan; 

D) 1000/1600 — periode aktivitas yang berada di dalam periode yang dijelaskan 

pada Bagian B dan C; 

E) Kalimat pada NOTAM dituliskan sesingkat mungkin. 

 

10.5.1.4 Pekerjaan Utama sesuai dengan Method of Working Plan (MOWP)  
 

(a) C0943/91 NOTAMN 

A) PERTH 0943/91 (AD) 9105200600 

B) 9105222300 

C) 9105270800 EST 

E) RWY 06/24 NOT AVBL DUE WIP. REF MOWP 4/1987 ACT 

STAGE 1.  

 

(b) C0056/91 NOTAMN 

A) COOLANGATTA 0056/91 (AD) 9106101002 

B) 9106121100 

C) 9106140600 

E) RWY 14/32 NOT AVBL DUE WIP. REF MOWP QRO 86/7 ACT 

STAGE3.  
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(c) C0934/95 NOTAMN 

A) MACKAY C0934/95 (AD) 9505200600 

B) 9506032200 

C) 9506100600 

D) 2200/0600 DAILY 

E) RWY 06/24 WIP. REF MOWP 4/1993 AMENDMENT 3. 360M N 

END NOT AVBL. 

 

(d) C0935/95 NOTAMN 

A) MACKAY C0935/95 (AD) 9505200600 

B) 9506032200 

C) 9506040600 

D) 2200/0600 DAILY 

E) RWY 18/36 WIP. REF MOWP 4/1993 AMENDMENT 3. (followed 

by lengthy text of NOTAM). 

 
10.5.1.5 Daerah Pergerakan Unserviceable 
 
(a) C0639/91 NOTAMN 

A) KINGAROY 0639/91 (AD) 9107272100 

B) 9107272100 

C) 9108010600 EST 

E) RWY 05/23 AND TWY PARL RWY 16/34 NOT AVBL DUE SOFT 

WET SFC.  RWY 16/34 AVBL. 

 

(b) C0021/91 NOTAMN 

A) WONDAI 0021/91 (AD) 9103232200 

B) 9103232200 

C) 9103290600 EST 

E) RWY 18/36 AMD. LEN. 140M S END NOT AVBL DUE ROUGH 
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SFC. THR 36 DISP 200M.  

RWY 18 TORA 1264 (4146) TODA 1464 (4802)  ASDA 1264 (4146) LDA 1264 

(4146)  

RWY 36 TORA 1264 (4146) TODA 1324 (4343) ASDA 1264 (4146) LDA 1204 

(3949)  
 

10.5.1.6 Daya dukung permukaan. JIka permukaan atau bagian dari daerah 

manuver tidak serviceable untuk pesawat besar, suatu larangan 

berkaitan dengan berat pesawat dapat diterbitkan sehingga 

memungkinkan pesawat ringan untuk beroperasi. 

 

C0281/91 NOTAMN 

A) TARA 0281/91 (AD) 9108160400 

B) 9108160400 

C) 9108230600 EST 

E) AD NOT AVBLTO ACFT ABV 1930 KG MTOW. DUE SOFT WET SFC. 

 

10.5.1.7  Daerah apron. Bagian ini bukan merupakan bagian dari daerah 

manuver dan oleh karena itu seharusnya tidak menggunakan NOTAM, 

namun NOTAM tetap dapat diterbitkan pada suatu aerodrome kecil 

untuk mengindikasikan adanya kegiatan parkir sementara.  

 

C0256/91 NOTAMN 

A) MERIMBULA 0256/91 (AD) 9108280500 

B) 9108280500 

C) 9108292600 EST 

E) APRON CLOSED DUE WIP. LOAD UNLOAD ON RWY. RWY NOT AVBL 

WHEN ACFT STANDING THEREON. PILOTS SHOULD MAKE PROVISION 

FOR ALTN. 

 

10.5.1.8  Informasi Hambatan (Obstacle) 
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(a)  Sebuah NOTAM permanen untuk mengamandemen perubahan 

pada declared distance yang mengharuskan adanya perubahan 

pada tinggi hambatan (obstacle) kritis (pohon).. 

 

C0166/95 NOTAMN 

A) COOLANGATTA CO166/95 (AD) 9501210200 

B) 9501210200 

C) PERM 

E) AMD RWY 14 GRADIENTS RWY 14 TORA 2042 (6698) TODA 

2102 (6895) ASDA 2042 (6698) LDA 2042 (6698) AMD AIP DATED 12 SEP 96. 

 

(b)    NOTAM sementara yang menjelaskan adanya burung di dalam 

daerah OLS. 

 

C0073/91 NOTAMN 

A) COOLANGATTA 0073/91 (AD) 9104200700 

B) 9104200700 

C) 9106210600 EST 

E) RWY 14/32 TEMPO TEMP OBST CRANE. 300FT AMSL BRG 076 

MAG 2 NM FROM SE END OF RWY 14/32. INFRINGES HZS. 
 

10.5.1.9  Lampu Runway tidak Berfungsi 
 

C0091/91 NOTAMN 

A) RICHMOND 0091/91 (AD) 9108510420 

B) 9108162200 

C) 9108192200 

E) RWY LGT NOT AVBL. 

 

10.5.1.10  Pembatalan Sertifikat Aerodrome Sementara atau Permanen  
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(a) C0037/91 NOTAMN 

A) MOROWA 0037/91 (AD) 9109251035 

B) 9109251035 

C) 9109260600 

E) AD CERTIFICATE SUSPENDED. 

 

(b) C0048/91 NOTAMN 

A) TURKEY CREEK 0048/91 (AD) 9103272218 

B) 9103272220 

C) PERM 

E) AD CERTIFICATE CANCELLED. 

 

10.5.2 Singkatan Kata dan Pemendekan Frasa untuk Meminimalkan 
Panjang Pesan NOTAM Aerodrome 
 

Singkatan Kata dan Frasa  
April APR 

Abbreviated ‘T’ Visual Approach Slope Indicator System AT-VASIS 

Abbreviated Visual Approach Slope Indicator System A-VASIS 

Abeam ABM 

About ABT 

Above Aerodrome level AAL 

Above ground level AGL 

Above mean sea level AMSL 

Accelerate-stop distance available ASDA 

Accept or accepted ACPT 

Active, activated, activity ACT 

Actual time of arrival ATA 

Actual time of departure ATD 

Addition or additional ADDN 

Adjacent ADJ 
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Advise ADZ 

Aerodrome AD 

Aerodrome Diagrams ADDGM 

Aerodrome beacon ABN 

Aerodrome control or aerodrome control tower TWR 

Aerodrome Frequency Response Unit AFRU 

Aerodrome obstruction chart AOC 

Aerodrome reference point ARP 

Aeronautical Information Circular AIC 

Aeronautical Information Publication AIP 

Aeronautical Information Service AIS 

After....(time or place) AFT 

Again AGN 

Air Traffic Control (in general) ATC 

Air traffic services ATS 

Aircraft ACFT 

Aircraft classification number ACN 

Airport AP 

Airway AWY 

All-up-weight AUW 

Alternate (Aerodrome) ALTN 

Alternate or alternating (light alternates in colour) ALTN 

Altimeter sub-scale setting to obtain elevation or altitude QNH 

Altitude ALT 

Amend(ed) AMD 

Amendment (AIP Amendment) AMDT 

Approach APCH 

Approach lighting system ALS 

Approximate(ly) APRX 

Arrange ARNG 

Arrive, or arrival ARR 
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As soon as possible ASAP 

Asphalt ASPH 

Associated with ASSW 

Attention ATTN 

Aircraft landing area (OR Authorised landing area) ALA 

Authorised or authorisation AUTH 

Automatic terminal information service ATIS 

Auxiliary AUX 

Available AVBL 

Average AVG 

Aviation gasoline AVGAS 

Azimuth AZM 

Beacon (aeronautical ground light) BCN 

Bearing BRG 

Becoming BECMG 

Before BFR 

Below BLW 

Between BTN 

Blue B 

Boundary BDRY 

Braking BRKG 

Broken BKN 

Building BLDG 

By way of.. VIA 

Calibration CLBG 

Callsign (used to request a callsign) CSGN 

Category CAT 

Caution CTN 

Celsius (Centigrade) C 

Centreline C/L 

Centimetre CM 
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Centre (runway) C 

Change frequency to... CF 

Channel CH 

Check CK 

Civil CIV 

Clear, cleared to, clearance CLR 

Clearway CWY 

Close or closed or closing CLSD 

Code number (runway) CN 

Commissioned CMSD 

Common Traffic Advisory Frequency CTAF 

Communications COM 

Completion or completed or complete CMPL 

Concrete CONC 

Condition COND 

Confirm(ing) or I confirm CFM 

Conical surface COS 

Construction or constructed CONST 

Contact CTC 

Continue(s) or continued CONT 

Continuous day and night service H24 

Continuous(ly) CONS 

Co-ordinated Universal Time UTC 

Correction or correct or corrected COR 

Cover or covered or covering COV 

Cross X 

Crossbar (of approach lighting system) XBAR 

Crossing XNG 

Customs CUST 

Danger or dangerous DNG 

Decommissioned DCMSD 
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Degrees DEG 

Delay or delayed DLA 

Depart or departure DEP 

Departure and Approach procedures DAP 

Depth DPT 

Destination DEST 

Deteriorate, deteriorating DTRT 

Deviation or deviated DEV 

Direct DCT 

Displaced DISP 

Distance DIST 

Distance measuring equipment DME 

Divert or diverting or diversion DIV 

Docking DOCK 

Document DOC 

Domestic DOM 

Doppler VOR DVOR 

Duration DUR 

During DRG 

Dust DU 

Dust storm DS 

East north-east ENE 

East or east longitude E 

East south-east ESE 

Eastbound EB 

Effective operational length EOL 

Elevation ELEV 

Emergency EMERG 

Enroute Supplement Indonesia (AIP) ERSA 

En route ENRT 

Engine ENG 
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Equipment EQPT 

Estimate or estimated EST 

Estimated/estimating time of arrival ETA 

Estimated/estimating time of departure ETD 

Every EV 

Except EXC 

Exercises or exercising or to exercise EXER 

Expect(ed)(ing) EXP 

Expected approach time EAT 

Extend(ed)(ing) EXTD 

February FEB 

Facility, facilities FAC 

Facsimile transmission FAX 

Feet (dimensional unit) FT 

Field FLD 

First FST 

Flares FLR 

Flight FLG 

Flight information service FIS 

Flight service (in general) FS 

Flight service centre FSC 

Flight service unit FSU 

Flight plan (domestic) PLN 

Fluctuating, fluctuation, fluctuated FLUC 

Fly or flying FLY 

Fog FG 

Follow(s), following FLW 

Forecast FCST 

Frequency FREQ 

Frequent FRQ 

Friday FRI 
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From FM 

General GEN 

General Aviation AWK or PVT 

General Aviation Aerodrome Procedures GAAP 

Glide path GP 

Glider GLD 

Glider flying GLY 

Gradual(ly) GRADU 

Gravel GRVL 

Green G 

Ground GND 

Hazard beacon HBN 

Haze HZ 

Heading HDG 

Heavy HVY 

Height or height above HGT 

Helicopter HEL 

Helicopter Landing Site HLS 

Hertz (cycles per second) HZ 

High intensity approach lighting HIAL 

High intensity obstacle lights HIOL 

High intensity runway lighting HIRL 

Higher HYR 

Hold(ing) HLDG 

Homestead HS 

Horizontal surface HZS 

Hour HR 

International standard atmosphere ISA 

Immediate(ly) IMT 

Immigration IMM 

Improve(ment), improving IMPR 
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Inbound INBD 

Information INFO 

Inner marker IM 

Inoperative INOP 

Install or installed or installation INSTL 

Instrument INSTR 

Instrument approach and landing charts IAL 

Instrument approach chart IAC 

Instrument flight rule IFR 

Instrument landing system ILS 

Instrument meteorological conditions IMC 

Intensify(ing) INTSF 

Intensity INTST 

Intermittent(ly) INTER 

International INTL 

International Civil Aviation Organisation ICAO 

Interrupt(ion)(ed) INTRP 

Intersection INT 

Isolated ISOL 

January JAN 

July JULY 

June JUNE 

Jet barrier JBAR 

Jet stream JTST 

Kilogram KG 

Kilometres KM 

Kilometres per hour KMH 

Kilopascals KPA 

Kilowatts KW 

Knots KT 

Landing LDG 
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Landing direction indicator LDI 

Landing distance available LDA 

Latitude LAT 

Leave or leaving LVE 

Left (runway identification) L 

Length LEN 

Level LVL 

Light or lighting LGT 

Lighted LGTD 

Limited LTD 

Local mean time LMT 

Local, locally, location, located LOC 

Localiser LLZ 

Low intensity obstacle lights LIOL 

Low intensity runway lights LIRL 

Longitude LONG 

Magnetic MAG 

Magnetic bearing QDR 

Magnetic orientation of runway QFU 

Magnetic variation VAR 

Maintain(ed)(ing) MNTN 

Maintenance MAINT 

Mandatory Broadcast Zone MBZ 

Manual MAN 

Marker radio beacon MKR 

Maximum MAX 

Maximum brakes release weight MBRW 

Maximum landing weight MLW 

Maximum take off weight MTOW 

Maximum tyre pressure MTP 

Mean sea level MSL 
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Medical MED 

Medium intensity obstacle lights MIOL 

Medium intensity runway lights MIRL 

Megahertz MHZ 

Men and equipment MAE 

Message MSG 

Method of working plan MOWP 

Metres (preceded by figures) M 

Metres per second MPS 

Microwave landing system MLS 

Mid-point (related to RVR) MID 

Middle marker MM 

Military MIL 

Minimum MNM 

Minimum eye height over threshold (VASI system) MEHT 

Minimum obstacle clearance (required) MOC 

Minus MS 

Minutes MIN 

Miscellaneous MISC 

Missed approach point MAPT 

Mist BR 

Moderate(ly) MOD 

Modification CHG 

Monitor(ed and ing) MNT 

Mountain MT 

Move(d)(ment), moving MOV 

Nautical mile NM 

Navigation NAV 

Near or over large town CIT 

Next NXT 

Night NGT 
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Night visual flight rule NV 

Non scheduled commercial transport CHTR 

No SAR action required NOSAR 

No change NC 

No or negative or permission not granted or that is not correct NEG 

No specific working hours HX 

Non-directional radio beacon NDB 

None or nothing NIL 

North north-east NNE 

North north-west NNW 

North or north latitude N 

North-west NW 

Northbound NB 

NOTAM Office NOF 

Not before NBFR 

Notice to airmen NOTAM 

Number NR 

Open(ed)(ing) OPN 

Obscure OBSC 

Observe(d), observation OBS 

Obstacle OBST 

Obstacle clearance altitude/height OCA/H 

Obstacle clearance limit OCL 

Obstruction OBSTR 

Occasional(ly) OCNL 

Occulting (light) OCC 

On request O/R 

On top OTP 

Operate, operator, operative, operating, operational OPR 

Operation OPRT 

Operations OPS 
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Outbound OUBD 

Outer marker OM 

Overhead OHD 

Parallel PARL 

Parking PRKG 

Passengers PAX 

Passing PSG 

Pavement classification number PCN 

Performance PER 

Persons on board POB 

Pilot activated lighting PAL 

Plus PS 

Position PSN 

Power PWR 

Precision approach path indicator PAPI 

Prior notice required PN 

Probable, probability PROB 

Procedure PROC 

Procedures for air navigation services PANS 

Provisional PROV 

Public Holidays PH 

Quadrant(al) QUAD 

Radial RDL 

Radius RAD 

Ragged RAG 

Rain RA 

Rapid or rapidly RAPID 

Reach or reaching RCH 

Read back RB 

Recent (to qualify other abbreviations) RE 

Reference REF 
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Reference datum height (for ILS) RDH 

Registration REG 

Remarks RMK 

Report(ed)(ing)(ing point) REP 

Requested REQ 

Require RQ 

Requirements RQMNTS 

Reroute RERTE 

Rescue and Fire Fighting Services RFFS 

Rescue Coordination Centre RCC 

Rescue Sub Centre RSC 

Restriction RESTR 

Return to service RTS 

Return(ed)(ing) RTN 

Review REV 

Route RTE 

Runway RWY 

Runway centreline RCL 

Runway centreline light RCLL 

Runway edge light REDL 

Runway end light RENL 

Runway lead in lighting system RLLS 

Runway strip RWS 

Runway surface condition RSCD 

Runway threshold light RTHL 

Runway touchdown zone light RTZL 

Runway visual range RVR 

Rules of the air and air traffic services (associated with AIP) RAC 

Sand SA 

Sandstorm SS 

Scattered SCT 
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Scheduled SKED 

Scheduled commercial air transport S 

Search and Rescue SAR 

Second(ary) SRY 

Secondary surveillance radar SSR 

Seconds SEC 

Sector SECT 

Service available during scheduled hours of operation HS 

Service available to meet operational requirements HO 

Service(ing), served SER 

Serviceable SVCBL 

Severe SEV 

Short take-off and landing STOL 

Showers SH 

Simple approach lighting system SALS 

Simultaneous(ly) SIMUL 

Simultaneous Runway Operations SIMOPS 

Slow(ly) SLW 

Smoke FU 

Snow SN 

South or south latitude S 

South south-east SSE 

South south-west SSW 

South-east SE 

South-west SW 

Southbound SB 

Special series NOTAM (message type designator) SNOWTAM 

Sport aviation SPA 

Standard STD 

Standard instrument arrival STAR 

Standard instrument departure SID 
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Standard departure clearance SDC 

Standby SDBY 

Start of TORA (take-off run available) SOT 

Start of climb SOC 

Station STN 

Stationary STNR 

Status STS 

Stop-end(related to RVR) END 

Stopway SWY 

Stopway light STWL 

Straight in approach STA 

Subject to SUBJ 

Sunrise SR 

Sunrise to sunset HJ 

Sunset SS 

Sunset to sunrise HN 

Supplement (AIP Supplement) SUP 

Supplementary take-off distance STODA 

Surface SFC 

Surface movement control SMC 

Surface movement radar SMR 

‘T’ visual approach slope indicator system T-VASIS 

Take-off TKOF 

Take-off distance available TODA 

Take-off run available TORA 

Taxiing guidance system TGS 

Taxiing or taxi TAX 

Taxiway TWY 

Taxiway link TWYL 

Technical reason TECR 

Telephone TEL 
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Temperature T 

Temporary TEMPO 

Terminal area surveillance radar TAR 

Terminal control area TMA 

Threshold THR 

Threshold crossing height TCH 

Through THRU 

Thunderstorm TS 

Thursday THU 

Time-limited WIP (work in progress) TLW 

Time search action required SARTIME 

To be advised TBA 

Tornado TDO 

Touchdown zone TDZ 

Track TR 

Traffic TFC 

Transitional surface TNS 

Trend or tending to TEND 

Tropical cyclone TC 

True bearing QTE 

Turbulence TURB 

Type of aircraft TYP 

Typhoon TYPH 

UHF tactical air navigation aid TACAN 

Ultra high frequency (300-3000 MHz) UHF 

Unable UNA 

Unable to approve UNAP 

Unlimited UNL 

Unserviceable U/S 

Until TIL 

Until advised by UAB 
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Until further notice UFN 

Upper limits UL 

VHF omni-direction radio range VOR 

Variable VRB 

Vertical VER 

Vertical take-off and landing VTOL 

Very high frequency (30-300 MHz) VHF 

Very important person VIP 

Very low frequency (3-30 kHz) VLF 

Vicinity VCY 

Visibility VIS 

Visual approach slope indicator system VASIS 

Visual en route chart VEC 

Visual flight rules VFR 

Visual meteorological conditions VMC 

Visual terminal chart VTC 

Warning WRNG 

We agree or it is correct OK 

Weaken(ing) WKN 

Weather WX 

Weight WT 

West north-west WNW 

West or west longitude W 

West south-west WSW 

White W 

Widespread WID 

Wind direction indicator WDI 

Wind shear WS 

With effect from, or effective from WEF 

Within WI 

With immediate effect, or effective immediately WIE 
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Without WO 

Work in progress WIP 

World Aeronautical Chart (1:1,000,000) WAC 

Yards YD 

Yellow caution zone (runway lighting) YCZ 

Yes, or affirm, or affirmative, or that is correct AFM 

Yours YR 
 

Bagian 10.6: Penunjukkan Petugas Pelapor  
 
10.6.1 Umum 
10.6.1.1  Operator aerodrome harus menunjuk seorang tenaga terlatih sebagai 

tenaga pelapor yang dicalonkan. Pencalonan harus diajukan secara 

tertulis kepada kantor NOTAM dan DGAC.  

10.6.1.2  Petugas yang bukan merupakan pegawai operator aerodrome, dengan 

pelatihan dan pengalaman yang tepat, juga dapat ditunjuk sebagai 

petugas pelapor aerodrome.  

 
10.6.2 Kualifikasi Petugas Pelapor  
10.6.2.1  Operator aerodrome harus memastikan bahwa petugas yang 

menjalankan tugas pelaporan telah dilatih dengan tepat dan memiliki 

beberapa kriteria berikut:  

(a)  pengetahuan yang baik tentang karakteristik fisik daerah 

pergerakan aerodrome, obstacle limitation surfaces, marka 

aerodrome, lampu dan sinyal permukaan serta perlengkapan 

keselamatan utama; 

(b)  adanya pemahaman tentang informasi aerodrome yang ada pada 

AIP, 

(c)  kemampuan untuk menjalankan inspeksi serviceability 

aerodrome, 

(d)  pengetahuan tentang prosedur gawat darurat aerodrome; dan  
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(e)  pengetahuan tentang sistem NOTAM dan kemampuan untuk 

menjalankan prosedur pelaporan aerodrome.  

 
10.6.3 Apa yang Harus Dilaporkan  
10.6.3.1  Operator aerodrome harus memberitahukan kantor NOTAM tentang 

munculnya beberapa hal berikut: 

(a)  perubahan (sementara atau permanen) pada informasi runway 

yang diterbitkan, termasuk perubahan lebih lanjut pada informasi 

yang dimasukkan pada NOTAM permanen saat ini; 

(b)  pekerjaan aerodrome yang mempengaruhi runway atau obstacle 

limitation surface, termasuk pekerjaan berbatas-waktu yang 

membutuhkan lebih dari 10 menit untuk mengembalikan ke 

standar keselamatan normal;; 

(c)  kegagalam lampu aerodrome atau gangguan penerangan diluar 

batas yang ditetapkan;  

(d)  gangguan temporer terhadap operasi pesawat terbang;  

(e)  peningkatan yang signifikan pada, atau pengkonsentrasian 

burung atau binatang pada atau di dekat aerodrome yang 

membahayakan pesawat terbang;  

(f)  perubahan di atas 0.05% dari data gradien yang diterbitkan; 

(g)  munculnya gangguan baru;  

(h)  pada saat radio navigasi milik operator aerodrome, atau alat 

bantu pendaratan ada pada kondisi unserviceable atau diperbaiki; 

atau  

(i)  kejadian lain yang mempengaruhi keselamatan pesawat terbang 

yang menggunakan aerodrome.  

10.6.3.2  Pelaporan harus dilakukan sesegera mungkin setelah munculnya 

kejadian yang dapat dilaporkan, dan berikan gambaran serinci 

mungkin. Jika dibutuhkan, rincian lebih lanjut dapat dilaporkan jika 

memang tersedia untuk penerbitan NOTAM berikutnya. Jika 
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memungkinkan, ATC harus diberitahu tentang kondisi unserviceability 

dan kebutuhan untuk menerbitkan NOTAM.  

10.6.3.3  Operator aerodrome harus menyediakan pemberitahuan sebanyak 

mungkin tentang pekerjaan aerodrome yang akan mempengaruhi 

jadwal penerbangan.  

 
10.6.4 Pemantauan Kegiatan di Luar Aerodrome 
10.6.4.1  Termasuk dalam fungsi pelaporan juga adalah pemantauan kegiatan 

di luar tapi berada dalam lingkungan aerodrome yang dapat 

mengakibatkan gangguan terhadap operasional pesawat terbang. 

Termasuk di dalamnya: 

(a)  pembangungan yang dapat menjadi hambatan; 

(b)  perencanaan dan penggunaan lahan yang dapat menarik 

kehadiran burung; dan 

(c)  instalasi sistem penerangan yang dapat menciptakan kerancuan 

bagi pilot pada malam hari. 
 

Bagian 10.7: Rancangan Kondisi Gawat Darurat 
Aerodrome  
 
10.7.1 Pendahuluan 
10.7.1.1  Operator aerodrome harus membentuk dan memimpin Komite Gawat 

Darurat Aerodrome [Aerodrome Emergency Committee (AEC)], 

termasuk badan di dalam dan di luar aerodrome yang dapat 

membantu pada saat kondisi gawat darurat. AEC harus 

mengembangkan Rancangan Gawat Darurat Aerodrome [Aerodrome 

Emergency Plan (AEP)], termasuk prosedur koordinasi dengan 

badang pendukung.  

10.7.1.2  Kemutakhiran dan cukup tidaknya AEP paling sedikit harus ditinjau 

ulang setiap dua belas bulan.  
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10.7.1.3  Latihan gawat darurat skala penuh harus dilakukan paling tidak satu 

kali setiap dua tahun, sesuai dengan besar dan skala operasi 

aerodrome, kecuali rancangan gawat darurat pernah direalisasikan 

karena adanya kondisi gawat darurat besar di sepanjang periode dua 

tahun tersebut. Latihan ringan harus dijalankan pada tahun berikutnya.  

10.7.1.4  AEP harus berisikan rancangan organisasi dan prosedur untuk 

menghadapi paling tidak kondisi gawat darurat sebagai berikut: 

(a)  pesawat jatuh; 

(b)  kondisi siaga dan gawat darurat penuh; 

(c)  ancaman bom; 

(d)  pesawat rusak; 

(e)  insiden bahan berbahaya; 

(f)  kebakaran dan bencana alam; atau 

(g)  kondisi darurat medis. 

10.7.1.5  AEP harus mendefinisikan secara jelas urutan aktivasi termasuk 

rancangan penetapan kondisi Local Standby atau Gawat Darurat 

Penuh. Misalnya, kondisi Local Standby tidak memerlukan tanggapan 

dari badan-badan terkait di luar aerodrome sedangkan kondisi Gawat 

Darurat Penuh membutuhkan. Rancangan aktivasi merinci Tindakan 

yang Dibutuhkan untuk setiap jenis gawat darurat.  

10.7.1.6  Operator aerodrome harus membuat suatu peta jaringan (atau peta) 

aerodrome dan lingkungan langsung di sekitarnya, termasuk lokasi 

rinci dari pintu masuk utama dan sekunder. Peta jaringan harus 

tersedia bagi semua badan yang terkait.  

10.7.1.7  DGAC tidak mengatur badan yang terkait dengan AEP dan bagaimana 

mereka menjalankan fungsinya. Itu adalah tanggungjawab AEP untuk 

memastikan bahwa kondisi dan ketersediaan peralatan dan jasa gawat 

darurat mencukupi bagi aerodrome.  

10.7.1.8  Bagi aerodrome yang berlokasi di dekat perairan, AEP harus 

memasukkan, sepanjang masih dapat diterapkan, rancangan 

penyelamatan dalam air.  
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 Catatan: Lihat Bagian 10.8 untuk acuan isi AEP. 

 
10.7.2 Catatan 
10.7.2.1  Catatan tentang peninjauan ulang, latihan dan juga keadaan gawat 

darurat sesungguhnya harus disimpan paling tidak selama tiga tahun.  

 
10.7.3 Penarikan Pesawat Terbang Rusak  
10.7.3.1  Rancangan penarikan pesawat rusak [Disabled Aircraft Removal Plan 

(DARP)] harus memasukkan daftar peralatan dan tenaga kerja yang 

harus tersedia untuk melakukan pemulihan dan penarikan pesawat 

dengan cepat.  

10.7.3.2  Rancangan harus menjelaskan seorang koordinator yang ditunjuk 

untuk menerapkan DARP, jika diperlukan. 

10.7.3.3  Rancangan harus didasarkan pada karakteristik pesawat yang 

umumnya beroperasi di aerodrome.  

 
Bagian 10.8: Petunjuk bagi Rancangan Kondisi Gawat 
Darurat Aerodrome  
 
10.8.1 Umum 
10.8.1.1  Perencanaan gawat darurat aerodrome adalah proses mempersiapkan 

suatu aerodrome untuk menghadapi suatu keadaan gawat darurat 

yang muncul di aerodrome atau di wilayah sekitarnya. Tujuan dari 

perencanaan adalah untuk memastikan tanggapan yang tepat waktu 

dan efektif pada suatu keadaan gawat darurat, terutama untuk 

menyelamatkan nyawa dan menjaga kelangsungan operasi pesawat 

terbang.   
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10.8.1.2  Contoh dari keadaan gawat darurat aerodrome adalah pesawat jatuh 

(kecelakaan pesawat), ancaman bom, pesawat rusak, kebocoran 

bahan berbahaya, kebakaran dan bencana alam. 

10.8.1.3  Rancangan gawat darurat aerodrome harus sepadan dengan skala 

dan jenis pesawat yang beroperasi, geografis di sekitar dan kegiatan 

lain yang dilakukan di aerodrome. Dengan bantuan dari Aerodrome 

Emergency Committee, pemegang sertifikat aerodrome harus memiliki 

rancangan untuk kondisi gawat darurat yang paling buruk yang 

mungkin terjadi dengan tetap mempertimbangkan besaran, lokasi, 

waktu dan cuaca.  

10.8.1.4  Contoh dari badan yang dapat membantu menghadapi kondisi gawat 

darurat aerodrome adalah: 

(a)  badan di dalam-aerodrome: unit layanan lalu lintas udara, unit 

pemadam kebakaran, administrator bandara, operator pesawat 

terbang, satuan pengamanan; dan  

(b)  badan di luar-aerodrome: dinas pemadam kebakaran, polisi, 

layanan medis dan ambulan, rumah sakit, tentara, Komite 

Nasional Kecelakaan Transport [Pesawat National Transport 

Safety Committee (ATSC)], layanan gawat darurat, otoritas 

transportasi, volunteer rescue services, welfare agencies, otoritas 

negara (bea cukai, kesehatan, Imigrasi, dll),  maritime services 

and refuelling agents. 

10.8.1.5  Badan pendukung di luar-aerodrome seharusnya telah ada untuk 

melayani kondisi gawat darurat yang terjadi di lingkungan sekitar. Oleh 

karena itu prosedur gawat darurat aerodrome harus memiliki tingkat 

kemiripan yang tinggi dengan prosedur yang digunakan di lingkungan 

sekitar.  

10.8.1.6  Pemahaman terbaik akan prosedur dapat diperoleh dengan 

mengambil bagian dalam proses perencanaan, dan prosedur yang 

paling dapat dikerjakan adalah prosedur yang dibuat oleh mereka yang 

akan menjalankannya sendiri. Oleh karena itu, pada saat 
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merencanakan prosedur, pemegang sertifikat harus mencoba 

mendapatkan keterlibatan maksimum dari badan-badan terkait dan 

meminta persetujuan mereka akan prosedur yang sedang 

dikembangkan.  

 
10.8.2 Sub Komite Medis  
10.8.2.1  Pada aerodrome yang lebih besar, adalah biasa untuk 

mendelegasikan tugas persiapan rancangan medis kepada suatu sub 

komite. Pada saat ditetapkan, sub komite medis tersebut harus: 

(a)  membuat rancangan pemberdayaan tenaga medis yang dipanggil 

pada saat terjadi kondisi gawat darurat pada sebuah pesawat 

terbang; 

(b)  mengembangkan prosedur untuk menentukan tingkat 

kegawatdaruratan penanganan masalah, penanganan tindakan 

gawat darurat dan pergerakan korban; dan  

(c)  mengusulkan seorang koordinator sumberdaya medis di lokasi 

kejadian. 

 
10.8.3 Pengujian Fasilitas dan Peran  
10.8.3.1  Fasilitas yang digunakan oleh berbagai badan terkait dalam bertindak, 

termasuk di dalamnya sistem komunikasi harus diuji dalam interval 

waktu tidak lebih dari satu tahun.  

10.8.3.2  Peserta individual dalam rancangan gawat darurat aerodrome harus 

terus didorong untuk melakukan uji ulang atas peran mereka (misalnya 

pada suatu hari tertentu setiap bulannya) untuk memastikan bahwa 

mereka memahami tanggungjawabnya dan bahwa semua informasi 

dalam perencanaan adalah informasi terkini. Adalah penting bagi 

semua petugas yang mungkin diminta untuk bertindak pada saat 

terjadi kondisi gawat darurat untuk bersikap mental yang benar 

terhadap racangan gawat darurat aerodrome. Terlepas dari seluruh 

yang telah dijelaskan di atas dan sifat menemukan sendiri, adalah 
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penting untuk mengetahui bahwa pelajaran penting dari mereka yang 

telah berpengalaman dalam kondisi gawat darurat bandar udara 

adalah:   

(a)  dalam situasi gawat darurat seseorang akan melakukan dengan 

baik apa yang telah mereka latih untuk lakukan; 

(b)  keadaan gawat darurat terjadi dengan sedikit atau bahkan tidak 

ada sama sekali peringatan; dan 

(c)  keadaan gawat darurat terjadi pada siapa saja.  

 
10.8.4 Latihan Gawat Darurat Aerodrome  
10.8.4.1  Frekuensi minimum latihan gawat darurat aerodrome skala penuh 

adalah dua tahun dengan mempertimbangkan praktek-praktek 

internasional.  

10.8.4.2  Latihan gawat darurat khusus yang ditujukan untuk menguji dan 

menilai respon dari badan individual yang terkait, seperti pemadam 

kebakaran, demikian juga dengan bagian-bagian dari rancangan 

gawat darurat seperti sistem komunikasi, harus dilakukan dalam 

frekuensi yang lebih sering daripada latihan skala penuh.  

10.8.4.3  Pemegang sertifikat aerodrome harus melakukan latihan parsial atau 

‘table-top’ dengan melibatkan Aerodrome Emergency Committee 

setiap tahun di antara latihan skala penuh, dengan tetap mengingat 

bahwa latihan tersebut  tidak berbenturan dengan latihan khusus.  

10.8.4.4  Pengalaman yang diperoleh dari latihan harus dibagikan dengan cara 

mengundang pemegang sertifikat aerodrome lainnya untuk menghadiri 

sebagai pengamat. Operator aerodrome besar harus memberitahu 

pilot dan asosiasi awak kabin yang terkait dengan setiap jenis latihan 

yang direncanakan untuk memungkinkan perwakilan dari organisasi 

mengamati latihan dan berpartisipasi dalam review jika mereka 

meinginkannya.  
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10.8.5 Pusat Operasi Gawat Darurat dan Pos Komando Bergerak  
10.8.5.1  Pusat operasi gawat darurat yang menetap dan sebuah pos komando 

bergerak harus tersedia untuk digunakan dalam kondisi gawat darurat. 

Pusat operasi gawat darurat menetap harus merupakan bagian dari 

fasilitas aerodrome dan digunakan untuk mengkoordinasi dan 

mengarahkan seluruh pihak terkait. Lokasi pusat operasi gawat darurat 

harus dengan jelas ditetapkan dalam rancangan. Pos komando 

bergerak harus merupakan bentuk yang dengan mudah dikenali yang 

mampu untuk digerakkan dengan cepat ke lokasi gawat darurat, jika 

dibutuhkan, dan harus digunakan untuk mengontrol badan terkait 

dengan kondisi gawat darurat di lokasi kejadian.  

10.8.5.2  Rancangan gawat darurat aerodrome harus dengan jelas menetapkan 

peran dari masing-masing pusat operasi gawat darurat dan pos 

komando bergerak,  termasuk lokasi fisik dari koordinator gawat 

darurat.  

 
10.8.6 Definisi Komando, Kontrol, dan Koordinasi 
10.8.6.1  Definisi ‘komando’, ‘kontrol’, dan ‘koordinasi’ yang akan digunakan 

dalam konteks rancangan gawat darurat aerodrome adalah sebagai 

berikut. 

10.8.6.2  Komando. ‘Komando’ adalah arah dari anggota dan sumberdaya 

suatu organisasi dalam pengejawantahan peran dan tugas organisasi.  

Otoritas untuk melakukan komando diberikan dalam bentuk 

perundangan atau dengan kesepakatan dengan suatu organisasi. 

Komando berhubungan dengan organisasi, dan dalam suatu 

organisasi komando beroperasi secara vertikal.   

10.8.6.3  Kontrol. ‘Kontrol’ adalah arah dari kegiatan secara keseluruhan.  

Otoritas untuk mengontrol ditetapkan dalam bentuk perundangan atau 

ditetapkan dalam rancangan gawat darurat dan bersamanya melekat 

tanggungjawab untuk memberi tugas dan mengkoordinasi organisasi 

lainnya sesuai dengan kebutuhan situasi. Dalam hal ini, memberi 
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tugas berarti memberitahu orang apa yang harus dilakukan tapi bukan 

bagaimana melakukannya. Kontrol berkaitan dengan situasi dan 

beroperasi lintas organisasi secara horisontal. 

10.8.6.4  Koordinasi. ‘Koordinasi’ adalah menggabungkan bersama organisasi-

organisasi dan elemen-elemen untuk memastikan respon 

penanganan-gawat darurat yang efektif, dan terutama berkaitan 

dengan pemilihan dan penggunaan secara sistematis sumberdaya 

(organisasi, manusia dan peralatan) sesuai dengan persyaratan yang 

muncul yang didasarkan pada ancaman atau dampak dari situasi 

gawat darurat yang terjadi. Koordinasi terutama berhubungan dengan  

sumberdaya dan beroperasi:  

(a)  secara vertikal dalam suatu organisasi sebagai suatu fungsi dari 

otoritas untuk mengkomando; dan  

(b)  secara horisontal merentang ke seluruh organisasi sebagai suatu 

fungsi dari otoritas untuk mengontrol. 
 

10.8.7 Peran Polisi 
10.8.7.1  Segera setelah kehadiran polisi di lokasi gawat darurat atau latihan, 

petugas polisi senior disyaratkan melakukan ambil alih posisi 

koordinasi keseluruhan atas badan-badan yang berkaitan dengan 

gawat darurat. Petugas yang sebelumnya memegang kendali 

koordinasi harus menyerahkannya kepada polisi segera setelah 

mereka tiba.   

10.8.7.2  Ada kemungkinan petugas kepolisian untuk diminta menghitung 

semua orang yang berada di dalam pesawat terbang yang jatuh. 

Dalam menjalankan tugas tersebut adalah biasa untuk menjaga 

daerah kejadian dan melakukan kontrol atas orang yang keluar dan 

masuk daerah kejadian.  

10.8.7.3  Polisi atas nama NTSC, juga dapat diberi tanggungjawab untuk 

melakukan pengamanan atas puing pesawat.  
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Bagian 10.9: Kontrol Akses Airside Termasuk Kontrol 
Kendaraan 
 
10.9.1 Pendahuluan 
10.9.1.1  Fakta-fakta pendukung prosedur pencegahan masuknya orang secara 

ilegal ke area pergerakan, termasuk rancangan untuk pengontrolan 

akses ke airside, dan kontrol kendaraan airside, harus dimasukan ke 

dalam manual aerodrome.  

10.9.1.2  Di aerodrome yang melayani operasi transportasi udara oleh pesawat 

dengan tempat duduk lebih dari 30 kursi, adanya pagar atau 

penghalang yang cocok lainnya, jika dapat diterapkan, harus 

disediakan di sekeliling daerah pergerakan aerodrome.  

 
10.9.2 Kontrol Kendaraan Airside  
10.9.2.1  Kendaraan dan peralatan di darat yang beroperasi di airside harus 

dipelihara sehingga memiliki kondisi mekanis serta kemampuan 

digunakan di jalan dengan baik, dan oleh karena itu mencegah 

kerusakan yang memang dapat dihindari serta tercecernya bahan 

bakar, pelumas dan minyak hidrolis.   

10.9.2.2  Dalam kasus aerodrome internasional besar, atau aerodrome dengan 

tingkat lalu lintas kendaraan yang signifikan, operator aerodrome harus 

menerapkan serta mengembangkan suatu sistem perijinan untuk 

memasuki dan mengoperasikan kendaraan di airside.  

10.9.2.3  Dalam kasus aerodrome internasional besar, atau aerodrome dengan 

tingkat lalu lintas kendaraan yang signifikan, operator aerodrome harus 

menetapkan batas kecepatan bagi kendaraan di daerah pergerakan 

dan suatu cara agar ketetapan tersebut berjalan.  

10.9.2.4  Kendaraan tidak boleh dikendarai di bawah suatu pesawat atau dalam 

jarak 3 meter dari bagian-bagian pesawat kecuali jika diperbolehkan 

untuk tujuan melayani pesawat tersebut.  
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10.9.2.5  Kendaraan yang beroperasi di daerah pergerakan pada siang hari 

harus memiliki rambu seperti yang dijelaskan pada 8.10.4. 

10.9.2.6  Kendaraan yang beroperasi di daerah pergerakan pada malam hari 

atau dalam kondisi daya pandang yang buruk, harus memasang lampu 

atas (head light) yang diarahkan ke bawah dan dinyalakan bersamaan 

dengan lampu peringatan kendaraan (vehicle warning light).  

 
10.9.3 Pengendara di Airside  
10.9.3.1  Pengendara yang mengoperasikan kendaraan di airside harus dilatih 

dan berkompetensi melakukannya.  

10.9.3.2  Orang yang mengoperasikan kendaraan dan peralatan darat, harus: 

(a)  memegang surat ijin mengemudi yang sesuai, 

(b)  mengetahui peristilahan yang digunakan untuk menjelaskan, dan 

paham dengan daerah airside, 

(c)  memahami pentingnya sinyal dan marka aerodrome, dan  

(d)  jika memungkinkan, berkompetensi dalam penggunaan peralatan 

radio komunikasi, dan paham tentang instruksi yang disampaikan 

melalui radio.  
 

Bagian 10.10: Keselamatan Kerja Aerodrome  
 
10.10.1 Pendahuluan 
10.10.1.1  Operator dari suatu aerodrome bersertifikasi harus merancang 

pekerjaan aerodrome sehingga tidak menciptakan gangguan (hazard) 

pada pesawat terbang atau kebinguan pada pilot. Manual aerodrome 

harus berisikan fakta pendukung prosedur untuk perencanaan dan 

penyelenggaraan pekerjaan aerodrome yang dilakukan secara aman.  

10.10.1.2 Pekerjaan aerodrome dapat dilakukan tanpa perlu menutup 

aerodrome, jika semua persyaratan keamanan telah dijalankan 

dengan baik. 

10.10.1.3  Pekerjaan aerodrome dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
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(a)  jika pekerjaan tersebut pada dasarnya akan mengganggu operasi 

pesawat, maka harus dijalankan dengan perencanaan yang tepat 

yang disebut dengan method of working plan; dan 

(b)  jika pekerjaannya bersifat pemeliharaan maka harus dijalankan 

sebagai pekerjaan berbatas-waktu.  

10.10.1.4  Jika suatu threshold disyaratkan untuk sementara waktu ditutup untuk 

jarak lebih dari 300 m, karena adanya pekerjaan aerodrome, hal 

tersebut harus beritahukan ke kantor DGAC yang relevan untuk 

mengukur signifakansi dari penutupan tersebut.  

 
10.10.2 Metode Rencana Kerja (Method of Working Plans) 
10.10.2.1 Pada aerodrome yang digunakan untuk pesawat dengan berat take-off 

maksimum lebih dari 5.700 kg, kecuali aerodrome sedang ditutup 

karena adanya pekerjaan, atau pekerjaan tersebut memang sifatnya 

darurat, operator aerodrome tidak boleh menjalankan pekerjaan 

aerodrome tersebut, selain pekerjaan berbatas-waktu, tanpa adanya 

Method of Working Plan (MOWP) yang dipersiapkan untuk pekerjaan 

tersebut.  

10.10.2.2  MOWP harus menetapkan rancangan untuk melakukan suatu 

pekerjaan.  

10.10.2.3  MOWP dipersiapkan sesuai dengan Bagian 10.11 pada Bab ini. 

10.10.2.4 Pada saat mempersiapkan MOWP, operator aerodrome harus 

berkonsultasi dengan: 

(a)  operator transportasi udara komersil yang menggunakan 

aerodrome;  

(b)  Kontrol Lalu Lintas Udara (Air Traffic Control); dan 

(c)  jika MOWP mempengaruhi operasinya, unit Pemadam Kebakaran 

di aerodrome; 

 untuk memastikan keselamatan operasi pesawat di aerodrome.  
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10.10.2.5  Operator aerodrome harus memberikan satu salinan MOWP, dan 

perubahan jika terjadi, ke DGAC segera setelah MOWP dipersiapkan 

atau dirubah.  

10.10.2.6  Pekerjaan aerodrome, yang untuknya suatu MOWP diperlukan, harus 

dijalankan sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan di MOWP 

dan perubahan yang terjadi kemudian.  

10.10.2.7  MOWP tidak disyaratkan, jika operator aerodrome menutup aerodrome 

dari operasi pesawat sementara pekerjaan aerodrome sedang 

dijalankan. DGAC, operator transportasi udara komersil dan pihak-

pihak yang akan terpengaruh oleh penutupan harus mendapat 

pemberitahuan yang beralasan tentang rencana penutupan 

aerodrome.  

10.10.2.8  Operator tidak boleh menutup aerodrome dari operasi pesawat 

terbang karena adanya pekerjaan aerodrome, kecuali sebuah NOTAM 

yang memberitahukan penutupan telah diterbitkan paling tidak 14 hari 

sebelum penutupan dilakukan.  

10.10.2.9  MOWP tidak dibutuhkan bagi suatu pekerjaan aerodrome yang bersifat 

darurat yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan pada bagian 

daerah manuver yang tidak dapat diramalkan, atau untuk 

memindahkan hambatan (obstacle), atau jika pekerjaan tersebut tidak 

memerlukan pembatasan terhadap operasional pesawat terbang. Jika 

dapat dilakukan, sebuah NOTAM, yang harus diterbitkan sesegera 

mungkin karena mengacu pada tanggal dan waktu pelaksanaan 

pekerjaan, akan lebih baik jika diterbitkan tidak kurang dari 48 jam 

sebelum permulaan pekerjaan.    

 
10.10.3 Pekerjaan Berbatas-Waktu (Time-Limited Works) 
10.10.3.1  Pekerjaan aerodrome dapat dijalankan sebagai pekerjaan berbatas-

waktu jika operasional pesawat secara normal tidak terganggu, daerah 

pergerakan dapat dipulihkan ke posisi standar keselamatan normal 
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dalam waktu tidak lebih dari 30 menit, termasuk pemindahan 

hambatan (obstacle) yang muncul akibat pekerjaan tersebut.  

10.10.3.2  Pekerjaan berbatas-waktu antara lain: 

(a)  pemeliharaan lampu dan marka; 

(b)  pemotongan rumput; 

(c)  rolling permukaan; 

(d)  menyapu landasan; 

(e)  perbaikan kecil pada landasan; dan 

(f)  survei dan inspeksi. 

10.10.3.3 Seseorang tidak boleh memulai pekerjaan berbatas-waktu yang 

membutuhkan lebih dari 10 menit untuk memulihkan daerah 

pergerakan ke posisi standar keamanan normal serta memindahkan 

hambatan (obstacle), kecuali sebuah NOTAM telah diterbitkan tidak 

kurang dari 24 jam sebelum permulaan pekerjaan, dengan mengacu 

pada tanggal dan waktu permulaan pekerjaan dan waktu yang 

dibutuhkan untuk memulihkan ke standar keamanan normal.   

 
10.10.4 Larangan-larangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Berbatas-

waktu  
10.10.4.1  Mengacu pada paragraf 10.10.4.2 pekerjaan berbatas-waktu tidak 

boleh dikerjakan pada malam hari atau pada saat jarak pandang 

kurang dari 5 kilometer. 

10.10.4.2  Paragraf 10.10.4.1 tidak berlaku jika hal tersebut diotorisasi oleh Air 

Traffic Control dan terjadi di aerodrome yang dikontrol atau pada 

kasus-kasus lain jika standar keamanan dapat dengan segera 

dipulihkan sehingga memungkinkan operasional pesawat terbang 

dijalankan tanpa adanya penundaan.  
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10.10.5 Pemulihan Standar Keamanan Normal 
10.10.5.1  Jika diperlukan, pekerjaan berbatas-waktu harus dihentkan dan 

standar keamanan normal dipulihkan sehingga memungkinkan 

dilakukannya operasional pesawat terbang.  

10.10.5.2  Semua langkah yang mungkin harus diambil untuk menyelesaikan 

pemulihan ke standar keamanan normal tidak kurang dari 5 menit 

sebelum jadwal atau waktu operasi pesawat terbang yang telah 

ditentukan.  

 
10.10.6 Pembukaan Kembali Pekerjaan Aerodrome  
10.10.6.1  Pada suatu aerodrome yang tidak dikontrol, pekerjaan yang dihentkan 

untuk memungkinkan pemulihan standar keamanan normal dapat 

dibuka kembali:  

(a)  jika pekerjaan dihentikan untuk kedatangan suatu pesawat 

terbang, segera setelah kedatangan, jika keselamatan pesawat 

tidak dibahayakan oleh pembukaan kembali; atau  

(b)  jika pekerjaan dihentikan untuk keberangkatan suatu pesawat 

terbang, 15 menit setelah keberangkatan terlaksana; atau  

(c)  jika pekerjaan dihentikan karena kedatangan suatu pesawat 

ternyata batal, 30 menit setelah waktu yang dijadwalkan atau 

pemberitahuan kedatangan (pada saat perkiraan waktu 

kedatangan ditentukan).  

10.10.6.2  Pada suatu aerodrome terkontrol, Air Traffic Control dapat, jika diminta 

oleh operator aerodrome, mengubah batas waktu yang ditentukan 

dalam paragraf 10.10.6.1 untuk pemulihan standar keamanan normal 

atau pembukaan kembali pekerjaan aerodrome. Variasi dalam 

paragraf tersebut tergantung pada kondisi-kondisi seperti yang 

dikeluarkan oleh Air Traffic Control. 
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10.10.7 Manajemen dan Kontrol Pekerjaan Aerodrome  
10.10.7.1  Operator aerodrome harus memastikan bahwa pekerjaan aerodrome 

dijalankan sesuai dengan standar pada Bab ini. 

10.10.7.2  Operator aerodrome harus menunjuk seseorang secara tertulis 

sebagai petugas keselamatan pekerjaan dengan tujuan memastikan 

perilaku aman dalam pekerjaan aerodrome.  

10.10.7.3  sebelum menunjuk seseorang sebagai petugas keselamatan 

pekerjaan, operator aerodrome harus yakin bahwa petugas tersebut 

mampu melakukan fungsi sebagai petugas keselamatan pekerjaan 

yang diuraikan pada Bagian10.12. 

10.10.7.4  Petugas keselamatan pekerjaan harus hadir setiap saat selama 

pekerjaan aerodrome dilakukan dan aerodrome dibuka kembali siap 

untuk operasi pesawat terbang. Untuk pekerjaan berbatas-waktu, 

petugas keselamatan pekerjaan penuh waktu tidak diperlukan jika ada 

seseorang yang melakukan pekerjaan yang berkompetensi untuk 

menjadi petugas keselamatan pekerjaan.  

10.10.7.5  Operator aerodrome harus menggunakan semua cara yang mungkin 

untuk memastikan bahwa organisasi kerja menjalankan pekerjaan 

aerodrome dengan cara yang menjamin keselamatan operasi pesawat 

terbang.  

10.10.7.6  Orang, kendaran, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk 

melakukan pekerjaan aerodrome tidak boleh diijinkan memasuki 

daerah pergerakan atau tetap tinggal di daerah tersebut, kecuali untuk 

tujuan melakukan pekerjaan tersebut.  

10.10.7.7 Prosedur untuk memasuki area pekerjaan harus disebutkan dalam 

MOWP.  

10.10.7.8  Operator harus memberikan akses ke area pekerjaan hanya di 

sepanjang jalur yang ditetapkan di MOWP.  
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10.10.8 Rambu, Marka dan Lampu  
10.10.8.1  Rambu, marka dan lampu aerodrome yang dibutuhkan untuk, atau 

dipengaruhi oleh, pekerjaan aerodrome harus dipasang, digantikan 

atau dipindahkan sesuai dengan standar yang sesuai.  

10.10.8.2  Bagian dari daerah pergerakan yang unserviceable sebagai akibat dari 

pekerjaan aerodrome yang sedang berlangsung harus diberi rambu 

dan penerangan sesuai dengan standar.  

10.10.8.3  semua hambatan (obstacle) yang tercipta sebagai akibat dari 

pekerjaan aerodrome yang sedang berlangsung harus diberi rambu 

dan penerangan sesuai dengan standar pada Bab 8. 

10.10.8.4  Kendaraan dan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan 

pekerjaan aerodrome harus diberi rambu sesuai dengan paragraf 

8.10.4. 

10.10.8.5  Di samping persyaratan paragraf 10.10.8.4, kendaraan dan peralatan 

yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan aerodrome di malam 

hari harus diberi penerangan sesuai dengan paragraf 9.19.1. 

 
10.10.9 Peralatan Komunikasi  
10.10.9.1  Pada suatu aerodrome yang terkontrol, kendaraan yang digunakan 

oleh petugas keselamatan pekerjaan pada saat melakukan supervisi 

pekerjaan aerodrome harus diperlengkapi dengan radio untuk 

berkomunikasi dua arah dengan Air Traffic Control. 

10.10.9.2  Untuk tujuan komunikasi dengan Air Traffic Control, setiap kendaraan 

yang digunakan oleh petugas keselamatan pekerjaan harus mendapat 

satu sinyal panggilan (call sign). 

10.10.9.3  Kendaraan atau peralatan yang tidak: 

(a)  diberi rambu atau penerangan sesuai dengan Paragraf 10.10.8; 

atau 

(b)  jika bisa diterapkan, diperlengkapi dengan radio dua arah hanya 

dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan aerodrome jika: 
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 (i)  digunakan di bawah pengawasan langsung dari petugas 

keselamatan pekerjaan; atau  

 (ii)   digunakan hanya dalam daerah kerja yang diberi rambu dan 

penerangan dengan cukup. 

 
10.10.10 Penyelesaian 
10.10.10.1  Pada saat pekerjaan aerodrome dan pengembalian pada standar 

keselamatan normal selesai dilakukan, operator aerodrome harus 

membatalkan NOTAM yang diterbitkan berkenaan dengan pekerjaan 

tersebut.  

 

10.10.11 Pekerjaan Pelapisan Perkerasan 
10.10.11.1 Di akhir proses pekerjaan pelapisan, pada saat runway akan 

dikembalikan ke status operasi, permukaan runway yang baru dan 

yang lama tidak boleh dibiarkan memiliki perbedaan permukaan 

vertikal yang berubah mendadak dengan ketinggian lebih dari 25 mm. 

Biasanya hal ini membutuhkan penyediaan transisi (ramp) sementara 

antara permukaan baru dan lama. 

10.10.11.2 Kemiringan longitudinal ramp sementara yang dijelaskan pada 

paragraf 10.10.11.1, diukur dengan mengacu pada permukaan runway 

saat ini atau alur perkerasan sebelumnya, harus: 

(a)  0,5 hingga 1.0 per sen untuk pelapisan dengan ketebalan hingga 

dan termasuk 5 cm; dan  

(b)  tidak lebih dari 0,5 per sen untuk pelapisan dengan ketebalan 

lebih dari 5 cm. 

10.10.11.3 Jika dapat diterapkan, arah pelapisan perkerasan harus dimulai dari 

ujung runway yang satu menuju ke ujung runway yang satunya lagi 

sedemikian rupa sehingga berdasarkan penggunaan runway, sebagian 

besar pesawat terbang akan merasakan transisi yang mulus. 

10.10.11.4 Jika dapat diterapkan, keseluruhan lebar dari runway harus selesai 

dilapis di setiap sessi pekerjaan. Pada saat keseluruhan lebar runway 
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tidak dapat selesai dilapis pada satu sessi pekerjaan,  maka paling 

tidak dua pertiga bagian runway dihitung dari garis tengah harus 

selesai dilapis. Dalam kasus ini, adanya transverse ramp sementara 

antara 0,8 hingga  1 persen harus disediakan antara batas permukaan 

yang baru dilapis dengan permukaan runway lama atau hasil dari 

pelapisan sebelumnya, jika perbedaan permukaan melebihi 25 mm.  

10.10.11.5 Sebelum runway berkode 3 atau 4 yang telah dilapis akan 

dikembalikan ke kondisi perbaikan sementara, harus disediakan 

sebuah  marka garis tengah runway (runway centreline) yang sesuai 

dengan spesifikasi di Bab 8. 

 
10.10.12 Pekerjaan pada Runway Strips 
10.10.12.1 Pekerjaan pada runway strips harus dilakukan dalam tempo 

sesingkat mungkin, dan pada saat dilakukan dalam jarak 23 m dari tepi 

runway atau bahu runway: 

(a)  pekerjaan harus dilakukan pada satu sisi runway setiap kali satu 

pekerjaan dilaksanakan; 

(b) daerah pekerjaan pada setiap satu pekerjaan tidak boleh melebihi 

9 meter persegi, kecuali parit yang digali dengan mesin, lebarnya 

tidak melebihi 100 m dan paniang 280 m;  

(c)  material seperti kerikil, tanda-tanda serta lampu, dll yang ditinggal 

pada bagian dari runway strip, tingginya tidak boleh melebihi 

setengah meter dari permukaan tanah.  Material yang 

kemungkinan akan terpengaruh oleh jet blast atau baling-baling 

pesawat terbang, harus dipindahkan; dan  

(d)  peralatan dan kendaraan harus dikosongkan dari daerah tersebut 

pada saat runway sedang digunakan.  

10.10.12.2 Pada saat pekerjaan dilakukan pada runway strip dalam jarak 23 m 

antara tepi runway atau bahu runway dengan tepi dari runway strip 

yang digradasi, peraturan yang sama harus diterapkan dalam daerah 

runway strip ini, seperti pada paragraf  10.10.12.1, kecuali bahwa 
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daerah pekerjaan dapat diperluas menjadi 18 meter persegi untuk satu 

pekerjaan, dan ketinggian material dapat diperbolehkan hingga 1 m.  

10.10.12.3 Pada saat pekerjaan dilaksanakan di sekitar alat bantu navigasi atau 

alat bantu pendaratan yang berlokasi di dalam runway strip, kehati-

hatian sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa baik pekerjaan 

ataupun kendaraan atau peralatan yang berhubungan dengan 

pekerjaan, tidak akan mempengaruhi kinerja alat bantu tersebut.  
 

Bagian 10.11: Method of Working Plan 
 
10.11.1 Pendahuluan 
10.11.1.1 MOWP harus disajikan dalam bentuk susunan dari bagian-bagian 

dengan urutan sebagai berikut: 

(a)  halaman judul 

(b)  informasi pekerjaan 

(c)  batasan terhadap operasi pesawat terbang 

(d)  batasan terhadap organisasi kerja  

(e)  administrasi 

(f)  otoritas 

(g)  gambar 

(h)  daftar distribusi. 

 
10.11.2 Halaman Judul 
10.11.2.1  Setiap MOWP harus memiliki nomor referensi, berisikan kode yang 

digunakan untuk mengidentifikasi aerodrome dalam AIP Indonesia, 

dua angka terakhir tahun dan nomor yang diberikan kepada MOWP 

oleh operator aerodrome.  

10.11.2.2  MOWP yang diterbitkan untuk aerodrome yang sama harus diberi 

nomor secara berurutan sesuai dengan urutan penerbitannya.  
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10.11.2.3  Nomor MOWP, tanggal penerbitan, serta tanggal dan nomor dari 

amandemen yang pernah dibuat ditempatkan di bagian ujung atas 

kanan halaman judul.  

10.11.2.4  Judul harus menjelaskan lokasi pekerjaan dan memberikan penjelasan 

singkat tentang proyek, misalnya “[nama aerodrome]: runway 07/25 

perbaikan”. 

10.11.2.5  Tanggal persetujuan MOWP, tanggal pelaksanaan dan tanggal 

kadaluarsa MOWP, dan tanggal penyelesaian proyek harus 

ditempatkan di halaman judul.  

10.11.2.6  Halaman judul harus berisikan daftar bagian-bagian dari MOWP. 

 
10.11.3 Informasi Pekerjaan  
10.11.3.1  MOWP harus: 

(a)  berisikan garis besar pekerjaan seluruhnya dan menjelaskan 

fasilitas aerodrome mana saja yang terpengaruh. 

(b)  menyediakan tanggal dan waktu pelaksanaan dimulai, lama dari 

setiap tahap dan tanggal penyelesaian yang direncanakan. 

(c) Berisikan kalimat berikut:  

“Tanggal dan waktu pelaksanaan sebenarnya akan ditetapkan dalam 

NOTAM, yang akan diterbitkan tidak kurang dari 48 jam sebelum 

permulaan pekerjaan.”  
 

10.11.4 Pembatasan terhadap Operasi Pesawat Terbang dan 
penerbitan NOTAM  

10.11.4.1  Bagian dari MOWP ini harus dalam bentuk yang memungkinkannya 

menyampaikan berbagai macam issu kepada operator pesawat 

terband dan memungkinkan operator tersebut untuk memiliki referensi 

yang mudah terhadap informasi yang disampaikan karena akan 

mempengaruhi mereka.  
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10.11.4.2  Bagian-bagian dari MOWP harus menegaskan setiap pembatasan dan 

setiap jenis pesawat terbang yang dipengaruhi oleh pembatasan 

tersebut.  

 
10.11.5 Tahapan Pekerjaan  
10.11.5.1  Setiap pembatasan terhadap operasi pesawat terbang di daerah 

manuver, atau di daerah approach dan take-off harus didaftar dan 

ditunjukkan dalam bentuk gambar pada setiap tahapan pekerjaan.  

10.11.5.2 Pada saat melakukan pekerjaan yang rumit, suatu tabel menunjukkan 

pembatasan yang berlaku untuk setiap tahapan pekerjaan dan untuk 

setiap jenis operasi pesawat terbang harus dimasukkan.  

10.11.5.3  Tabel tersebut harus menggambarkan tahapan pekerjaan yang akan 

dijalani dilengkapi dengan tanggal mulai serta penyelesaian serta 

memiliki kolom catatan untuk merinci batasan-batasan khusus dan 

penerbitan NOTAM sebagai informasi bagi pilot sebelum 

penerbangan.  

 
10.11.6 Gawat Darurat dan Cuaca Buruk  
10.11.6.1 MOWP harus memberikan rincian, jika ada, tentang rancangan khusus 

yang harus dibuat pada saat pekerjaan berlangsung jika terjadi 

keadaan gawat darurat atau cuaca yang buruk.  

 
10.11.7 NOTAM 
10.11.7.1  Rincian lengkap dari seluruh NOTAM yang telah direncanakan 

berkaitan dengan dengan pekerjaan aerodrome harus dimasukkan. 

 
10.11.8 Batasan terhadap Organisasi Kerja  
10.11.8.1  MOWP harus memberikan batasan atas organisasi yang menjalankan 

pekerjaan aerodrome dan persyaratan-persyaratan yang diperlukan 

untuk memulihkan kembali standar keselamatan normal.  
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10.11.9 Personalia dan Peralatan 
10.11.9.1  Pada saat petugas dan peralatan disyaratkan untuk meninggalkan 

daerah pergerakan karena operasi tertentu, pemberitahuan secara 

spesifik tentang.hal tersebut harus dibuat, misalnya “Semua petugas 

dan peralatan akan meninggalkan runway strip 11/29 untuk semua 

kegiatan pesawat terbang lebih besar dari CASA 212”. 

 
10.11.10 Akses 
10.11.10.1 MOWP harus mengindentifikasi jalur ke dan dari daerah pekerjaan 

dan prosedur untuk memasuki daerah pekerjaan yang berada di dalam 

daerah pergerakan.  

 

10.11.10.2 Dolkumen pendukung jalur ke dan dari daerah pekerjaan harus 

disajikan dalam gambar yang dilampirkan pada MOWP.  
 

10.11.11 Rambu, Marka dan Lampu Aerodrome 
10.11.11.1 Rincian perencanaan instalasi, penggantian dan pemindahan marka, 

rambu dan lampu aerodrome di daerah pekerjaan dan daerah lain 

yang dipengaruhi oleh pekerjaan aerodrome  harus disajikan dalam 

gambar yang dilampirkan pada MOWP.  

 
10.11.12 Perlindungan pada Layanan Kelistrikan  
10.11.12.1 MOWP harus menetapkan prosedur untuk memastikan bahwa 

jaringan listrik dan kabel kontrol tidak rusak.  

 
10.11.13 Persyaratan Khusus 
10.11.13.1 MOWP harus menyajikan rincian persyaratan khusus yang akan 

muncul pada saat atau pada penyelesaian pekerjaan aerodrome, 

misalnya, rencana untuk membiarkan permukaan landasan untuk 

disapu dan dibersihkan sebelum evakuasi daerah pergerakan. 
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10.11.14 Administrasi 
10.11.14.1 MOWP harus menyediakan nama manajer proyek yang ditunjuk oleh 

operator aerodrome dan cara untuk menghubungi, termasuk cara yang 

digunakan untuk kejadian yang terjadi di luar jam kerja normal.  

10.11.14.2 MOWP harus menyediakan nama petugas keselamatan pekerjaan 

atau petugas yang ditunjuk oleh operator aerodrome dan cara untuk 

menghubungi, termasuk cara yang digunakan untuk kejadian yang 

terjadi di luar jam kerja normal.  

10.11.14.3 MOWP harus menyediakan nama organisator kerja (jika diperlukan) 

dan cara yang digunakan untuk menghubungi, termasuk cara yang 

digunakan untuk kejadian yang terjadi di luar jam kerja normal  

 
10.11.15 Otoritas 
10.11.15.1 Setiap MOWP harus mencantumkan pernyataan berikut “Semua 

pekerjaan akan dikerjakan sesuai dengan MOWP.”  

10.11.15.2 Setiap MOWP harus menetapkan tanggal kadaluarsa, dan perubahan 

pada tanggal tersebut jika ada.  

10.11.15.3 Setiap  MOWP harus ditandatangani, segera setelah paragraf 

10.11.15 (paragraf ini), oleh operator aerodrome atau manajer proyek.  

 
10.11.16 Gambar 
10.11.16.1 Gambar harus dilampirkan, yang akan menjadi acuan visual untuk 

setiap tahapan pekerjaan. Gambar harus berisikan rincian yang 

spesifik seperti daerah pekerjaan, batasan terhadap pesawat terbang, 

lokasi alat bantu navigasi radio, lokasi sebenarnya dari alat bantu 

visual di atas permukaan tanah dan rambu-rambu, rincian  tinggi dan 

lokasi dari hambatan (obstacle) utama, lokasi taxiway sementara, jalur 

akses, daerah untuk penimbunan material dan peralatan, dan lokasi 

layanan listrik serta kabel kontrol yang mungkin akan terganggu pada 

saat pekerjaan berlangsung.  
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10.11.17 Daftar Distribusi 
10.11.17.1 Daftar distribusi MOWP harus berisikan paling tidak orang-orang dan 

organisasi di bawah ini: 

(a)  manajer proyek, 

(b)  petugas keselamatan pekerjaan; 

(c)  manajer satuan pengamanan aerodrome, jika ada; 

(d)  works organiser; 

(e)  inspektur aerodrome dari DGAC; 

(f)  ATC dan unit Gawat Darurat dan Pemadam Kebarakan 

Aerodrome; 

(g)  operator pesawat terbang transportasi udara yang menggunakan 

aerodrome dimana aerodrome tersebut adalah tempat dimana 

pekerjaan aerodrome dilakukan; dan 

(h)  fixed-base operators yang menggunakan aerodrome dimana 

aerodrome tersebut adalah tempat pekerjaan aerodrome 

dilakukan. 
 

Bagian 10.12: Fungsi Seorang Petugas Keselamatan 
Kerja (Works Safety Officer) 

 
10.12.1 Petugas Keselamatan Kerja (Works Safety Officer) 
10.12.1.1 Petugas keselamatan kerja (Works Safety Officer) menjalankan 

tanggungjawab berikut ini. 

(a)  Memastikan keselamatan operasi pesawat terbang sesuai 

dengan standar untuk pekerjaan aerodrome (aerodrome work) 

dan MOWP yang dapat dijalankan; 

(b)  Memastikan bahwa, jika dapat dilakukan, pekerjaan aerodrome 

(aerodrome work) diberitahukan melalui penerbitan NOTAM dan 

bahwa tulisan dalam setiap NOTAM sama dengan apa yang 

ditegaskan dalam MOWP yang dapat dijalankan; 
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(c)  Berikan kepada air-traffic controller, setiap hari, informasi apapun 

juga yang diperlukan untuk memastikan keselamatan operasi 

pesawat terbang; 

(d)  Diskusikan dengan works organisation, setiap hari, segala 

sesuatu yang diperlukan untuk untuk memastikan keselamatan 

operasi pesawat terbang; 

(e)  Memastikan bahwa bagian unserviceable dari daerah 

pergerakan, hambatan (obstacle) sementara, dan batasan bidang 

pekerjaan dengan tepat diberi rambu dan lampu sesuai dengan 

Paragraf 10.10.8, dan MOWP yang dapat dijalankan; 

(f)  Memastikan bahwa kendaraan, perlengkapan dan peralatan yang 

dipergunakan untuk menjalankan pekerjaan aerodrome diberi 

rambu dan lampu dengan benar atau sedang berada di bawah 

pengawasan petugas keselamatan atau di dalam daerah kreja 

yang diberi rambu dan lampu dengan tepat; 

(g)  Memastikan bahwa semua persyaratan lain tentang arah dan 

MOWP berkaitan dengan kendaraan, perlengkapan, peralatan 

dan material sesuai satu sama lain; 

(h)  Memastikan bahwa jalur akses ke daerah kerja diidentifikasi 

dengan jelas dan telah sesuai dengan MOWP yang dapat 

dijalankan, dan bahwa akses tersebut terbatas bagi jalur ini saja.; 

(i)  Memastikan bahwa penggalian telah dijalankan sesuai dengan 

MOWP dan, khususnya, dengan tujuan untuk menghindari 

kerusakan atau kehilangan kalibrasi pada kabel daya atau kabel 

kontrol di bawah tanah berkaitan dengan precision approach dan 

sistem pendaratan atau alat bantu navigasi lainnya; 

(j)  Melaporkan dengan segera kepada air-traffic controller dan 

operator aerodrome adanya insiden atau kerusakan pada fasilitas 

yang cenderung mengganggu layanan air-traffic control atau 

keselamatan pesawat terbang; 
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(k) Tetap bertugas di daerah pekerjaan sementara pekerjaan terus 

berlangsung dan aerodrome juga terbuka untuk operasi pesawat 

terbang; 

(l)  Memastikan bahwa air-traffic controller tetap memperoleh 

informasi berupa sinyal radio panggil dari kendaraan yang 

digunakan oleh petugas keselamatan kerja (works safety officer); 

(m)  Jika diperlukan, mengajukan pembersihan kendaraan, mesin dan 

petugas dari daerah pergerakan dengan cepat untuk memastikan 

keselamatan operasi pesawat terbang; 

(n)  memastikan bahwa daerah pergerakan aman untuk operasi 

pesawat terbang normal, setelah pembersihan kendaraan, 

peralatan, perlengkapan dan petugas dari daerah kerja.; 

(o)  Dalam kasus pekerjaan berbatas waktu (time-limited works), 

memastikan bahwa daerah kerja dikembalikan ke standar 

keselamatan normal tidak kurang dari 5 menit sebelum jadwal 

yang ditentukan atau yang diberitahukan untuk pergerakan 

pesawat terbang, dan 

(p)  memastikan bahwa floodlighting atau lampu lain yang dibutuhkan 

untuk menjalankan pekerjaan aerodrome ditutupi sehingga tidak 

menjadi gangguan (hazard) bagi operasi pesawat terbang.  
 

Bagian 10.13: Parkir Pesawat Terbang 
 
10.13.1 Pendahuluan 
10.13.1.1  Bagian ini dapat diterapkan hanya di aerodrome dimana kemacetan 

pada apron merupakan suatu masalah. 

10.13.1.2  Operator aerodrome harus memasukkan ke dalam dokumen 

pendukung manual aerodrome rincian prosedur aircraft parking 

control, pada apron tersebut, untuk memastikan keselamatan pesawat 

terbang selama manuver di darat. 
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10.13.2 Kemacetan di Apron  
10.13.2.1 Prosedur keselamatan apron harus dikembangkan oleh operator 

aerodrome bersama-sama dengan organisasi terkait seperti maskapai 

penerbangan atau ground handlers and caterers, dan dipantau agar 

sesuai dengan dasar-dasar umum  Persetujuan tertulis dan kontrak 

merupakan komponen yang bermanfaat dalam cara-cara mengurangi 

kemacetan. 

 
10.13.3 Manajemen Keselamatan Apron (apron safety management) 
10.13.3.1  Operator aerodrome harus memastikan bahwa, terlepas dari siapa 

yang bertanggungjawab dalam pemarkiran pesawat terbang, semua 

prosedur telah dilakukan dan didokumentasikan untuk kegiatan-

kegiatan aircraft docking, ground servicing, engine start dan push 

back. 

10.13.3.2  Prosedur manajemen keselamatan apron (apron safety management 

procedures) harus: 

(a)  memastikan bahwa petugas yang terlibat telah mendapat 

pelatihan dengan tepat dan berpengalaman; dan  

(b)  memastikan bahwa petugas yang terlibat dalam kegiatan ini 

mendapatkan perlengkapan yang tepat seperti komunikasi, 

pakaian yang dapat dilihat dengan mudah serta pemadam 

kebakaran yang cocok untuk paling tidak melakukan tindakan 

awal pada saat terjadi kebakaran akibat bahan bakar.  

10.13.3.3 Jika kegiatan operasional di apron dilakukan oleh organisasi di luar 

operator aerodrome, maka operator aerodrome harus memastikan 

bahwa prosedur manajemen keselamatan apron (apron safety 

management procedures) dilakukan. 

 

Catatan:  Standar USA National Fire Protection Association (NFPA) 

untuk alat pemadam api di posisi parkir pesawat terbang dapat 

dilihat pada http://www.nfpa.org/catalog/home/index.asp 
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Bagian 10.14: Manajemen Gangguan Burung dan 
Binatang (Bird and Animal Hazard Management) 

 
10.14.1 Pendahuluan 
10.14.1.1  Operator aerodrome harus memonitor dan mencatat, secara reguler, 

kehadiran burung atau binatang pada atau di sekitar aerodrome.  

Petugas pemantau harus mendapat pelatihan cukup untuk tujuan ini.  

10.14.1.2 Jika pemantauan secara ruguler memastikan adanya gangguan 

(hazard) burung atau binatang terhadap operasi pesawat terbang, atau 

pada saat DGAC menyatakan demikian, operator aerodrome harus 

membuat rancangan manajemen gangguan (hazard) burung atau 

binatang, yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam Manual 

Aerodrome (Aerodrome Manual). 

10.14.1.3  Rencana manajemen harus disiapkan oleh petugas yang berkualifikasi 

seperti ornithologist atau biologist, dll. 

10.14.1.4  Rencana manajemen harus membahas: 

(a)  pengukuran gangguan (hazard), termasuk kegiatan pemantauan 

dan analisis; 

(b)  pemberitahuan ke pilot; 

(c)  hubungan kerja dengan otoritas perencana penggunaan lahan 

(land use planning authorities); 

(d)  hal-hal di bandar udara yang menyebabkan datangnya burung 

dan binatang, karena menyediakan makanan, air dan tempat 

tinggal; 

(e)  metoda pengusiran yang tepat; dan 

(f)  strategi pengurangan gangguan (hazard) burung dan binatang 

yang dibuat sambil berjalan,  termasuk penyediaan pagar yang 

sesuai.  
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10.14.1.5  Rencana manajemen gangguan burung dan binatang harus ditinjau 

ulang secara reguler untuk melihat keefektivannya, paling tidak 

sebagai bagian dari inspeksi teknis.  

10.14.1.6  Jika keharidan burung atau binatang disimpulkan akan menimbulkan 

gangguan (hazard) yang terus menerus terhadap pesawat terbang, 

operator aerodrome harus memberitahukan secara tertulis kepada 

AIS, agar memasukkan nota peringatan di dalam ERSA. 

10.14.1.7  Jika gangguan (hazard) burung atau binatang dinilai telah akut, karena 

kondisi alami jangka pendek atau musiman, peringatan tambahan 

harus diberikan kepada pilot melalui NOTAM. 
 

Bagian 10.15: Pemeliharaan Perkerasan (pavement) 
 
10.15.1 Kebersihan perkerasan (pavement)  
10.15.1.1 Semua permukaan runway, taxiway dan apron yang mendapat 

perkerasan (pavement) harus dijaga agar tetap bersih dari benda 

asing atau reruntuhan yang dapat menyebabkan kerusakan pada 

pesawat terbang.  

10.15.1.2 Semua perkerasan runway, taxiway dan apron yang digunakan oleh 

pesawat terbang jet transportasi udara dengan nomor kode referensi 3 

dan 4, harus dibersihkan dari benda asing secara reguler. 

 
10.15.2 Kekasaran Permukaan Runway (Runway Surface Friction) 
10.15.2.1  Operator aerodrome harus memelihara runway dengan permukaan 

sealed, aspal atau beton menurut standar tekstur permukaan yang 

dirinci pada Bab 6. 

10.15.2.2  Inspeksi Teknis Aerodrome (Aerodrome Technical Inspection) 

terhadap permukaan runway harus betul-betul memastikan bahwa 

standar teksture telah dipenuhi. 

 



VERSION 0.1: Initial Draft, September 2004                                                  page 10 -  68 

Catatan: DGAC dapat meminta dilakukannya pengujian terhadap 

sebagian atau seluruh permukaan runway untuk memvalidasi 

laporan hasil inspeksi teknis, termasuk penggunaan alat 

pengukuran kekasaran berkelanjutan (continuous friction 

measuring equipment). 

 

10.15.2.3  Mulai bulan Januari 2006, aerodrome internasional bersertifikasi 

dengan runway yang akan digunakan oleh pesawat terbang jet nomor 

kode 4,  melakukan operasi transportasi udara internasional, akan 

disyaratkan untuk menggunakan alat pengukuran kekasaran 

berkelanjutan (continuous friction measuring device) yang telah 

disetujui ICAO yang memiliki fitur membasahi diri sendiri (self-wetting) 

untuk mengukur tingkat kekasaran runway.  

10.15.2.4  Runway harus dievaluasi pada saat pertama kali dibangun atau 

setelah pelapisan ulang untuk menentukan karakteristik kekasaran 

permukaan pada saat basah.  

10.15.2.5  Pengukuran kekasaran harus dilakukan dalam interval tertentu 

sehingga dapat mengidentifikasi kebutuhan runway untuk 

pemeliharaan atau perlakuan khusus sebelum kondisi permukaan 

mengalami penurunan lebih lanjut. Tenggang waktu antara 

pengukuran tergantung pada faktor-faktor seperti jenis pesawat 

terbang dan frekuensi penggunaan, kondisi iklim, jenis perkerasan, 

dan persyaratan pemeliharan  

10.15.2.6 Pada saat melakukan uji kekasaran pada runway basah, ada 

penurunan pada kekasaran pada saat kecepatan meningkat.  Namun 

demikian, pada saat kecepatan meningkat, tingkat pengurangan 

kekasaran menjadi mengecil. Tekstur makro permukaan 

mempengaruhi hubungan antara kekasaran dan kecepatan. Oleh 

karena itu, tingkat kecepatan yang cukup tinggi untuk mengungkapkan 

adanya variasi kekasaran/kecepatan harus digunakan. Lebih disukai, 

namun bukan merupakan keharusan, untuk menguji karakteristik 
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kekasaran runway yang mendapat perkerasan dengan tingkat 

kecepatan lebih dari satu macam.  

10.15.2.7 Hasil dari pengukuran akan digunakan sebagai berikut: 

(a)  untuk memverifikasi karakterstik kekasaran dari permukaan 

runway sealed, aspal atau beton yang baru atau yang 

dilapisulang dengan menggunakan angka Design objective for 

new surface pada Tabel 10.15-1. 

(b)  jika tingkat kekasaran yang diukur jatuh di bawah nilai 

Maintenance planning level yang relevan pada Tabel 10.15-1, 

operator aerodrome harus melakukan tindakan pemeliharaan 

korektif untuk meningkatkan kekasaran kembali.  

(c)  jika tingkat kekasaran yang diukur jatuh dibawah nilai Minimum 

friction level yang relevan pada Tabel 10.15-1, operator 

aerodrome harus mengumumkan secara resmi melalui NOTAM, 

bahwa perkerasan runway jatuh dibawah tingkat kekasaran 

minimum dalam kondisi basah.  Selanjutnya, tindakan 

pemeliharan korektif harus diambil tanpa menunda.  Persyaratan 

ini berlaku pada saat karakteristik kekasaran baik untuk 

keseluruhan atau sebagian runway jatuh di bawah level 

kekasaran minimum.  
 

 
Alat 
Uji 

 
Tekanan  
Ban Uji 

(kPa) 

 
Kecepatan 
Uji 

(km/jam) 

 
Kedalaman 
Uji 

(mm) 

 
Objektif  
Disain 

Untuk 
Permukaan 
Baru 

 
Tingkat 
Perencanaan 

Pemeliharaan 

 
Tingkat 
Kekasaran 

minimum 

Mu-meter 

trailer 
A     70 

A     70 
65 

95 
1.0 

1.0 
0.72 

0.66 
0.52 

0.38 
0.42 

0.26 
Skiddometer 

trailer 
B   210 

B   210 
65 

95 
1.0 

1.0 
0.82 

0.74 
0.60 

0.47 
0.50 

0.34 
Surface 

friction tester 

vehicle 

B   210 

B   210 
65 

95 
1.0 

1.0 
0.82 

0.74 
0.60 

0.47 
0.50 

0.34 
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Runway 

friction tester 

vehicle 

B   210 

B   210 
65 

95 
1.0 

1.0 
0.82 

0.74 
0.60 

0.54 
0.50 

0.41 

TATRA 

friction tester 

vehicle 

B   210 

B   210 
65 

95 
1.0 

1.0 
0.76 

0.67 
0.57 

0.52 
0.48 

0.42 

GRIPTESTER 

trailer 
C   140 

C   140 
65 

95 
1.0 

1.0 
0.74 

0.64 
0.53 

0.36 
0.43 

0.24 
 
 Tabel 10.15-1: Nilai friksi untuk Continuous Friction Measuring Devices 
 

 

10.15.3 Kerusakan pada Runway Grooves 
10.15.3.1  Pada saat permukaan perkerasan runway telah diberi alur (groove) 

operator aerodrome secara periodik harus memeriksa kondisi alur 

runway sesuai dengan saran US Federal Aviation Administration (FAA)  

yang ditetapkan pada FAA Advisory Circular AC 150/5320-12C. 

Advisory Circular menyatakan bahwa pada saat 40 persen dari alur 

pada runway sama dengan atau kurang dari 3 mm kedalamannya 

dan/atau lebarnya untuk suatu jarak sepanjang 457 m, keefektivan alur 

(groove) untuk mencegah hydroplanning dianggap telah mengalami 

penurunan. Operator aerodrome harus segera mengambil tindakan 

koreksi untuk mengembalikan kedalaman dan/atau lebar alur (groove) 

ke 6 mm.  
 

10.15.4 Ketidakseragaman Permukaan  
10.15.4.1  Operator aerodrome harus memelihara permukaan runway yang 

dilapisi perkerasan dalam suatu kondisi sedemikian rupa sehingga 

dapat mengurangi pantulan, getaran yang berlebih atau kesulitan lain 

berkaitan dengan kontrol pesawat terbang.  

 
 Catatan: Laporan kinerja aktual pesawat terbang akan digunakan 

dalam penentuan telah memenuhi persyaratan atau tidak. 
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10.15.4.2 Permukaan runway dengan perkerasan harus dipelihara sehingga 

genangan air tidak terbentuk atau bertahan. Cekungan tempat mandi 

burung harus segera diperbaiki sesegera mungkin.  

 
10.15.5 Standar untuk Permukaan Runway Alami dan Kerikil  
10.15.5.1  Permukaan alami dan kerikil dari runway dan runway strips harus 

diipelihara sesuai dengan standar fisik yang ditetapkan pada Bab 13. 

 
 Catatan: Permukaan kasar jika dikombinasikan dengan permukaan 

lembut dan basah, sebenarnya adalah sesuatu yang 

membahayakan operasi ,pesawat udara.  
 

 
Bagian 10.16: Pemeliharaan di sekitar Alat Bantu 

Navigasi  
 
10.16.1 Pendahuluan 
10.16.1.1  Operator aerodrome harus mendokumentasikan prosedur 

pemeliharaan daerah di sekitar alat bantu navigasi yang melayani 

aerodrome tersebut. Termasuk di dalamnya adalah alat bantu navigasi 

yang berlokasi di atau di luar aerodrome, baik yang dimiliki oleh 

operator aerodrome atau penyedia jasa lainnya.  

10.16.1.2  Rancangan ground maintenance di sekitar instalasi ini harus juga 

memasukkan rincian konsultasi dengan penyedia jasa telekomunikasi 

untuk menghindari gangguan pada operasi alat bantu ini.  

10.16.1.3  Ground maintenance yang dilakukan di  sekitar alat bantu navigasi 

harus sesuai dengan kesepakatan dengan penyedia jasa 

telekomunikasi.  

10.16.1.4  Jika tidak ada spesifikasi yang disepakati bersama penyedia jasa 

telekomunikasi, ground maintenance di sekitar fasilitas baru akan 
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mengikuti instruksi produsen, dan untuk facilities yang telah ada 

sebelumnya dimana instruksi produsen tidak tersedia, akan 

disesuaikan dengan hal berikut ini:  

(a)  pembersihan rerumputan di dasar menara, garis pagar dan 

pondasi bangunan, untuk jarak 500 mm; 

(b)  daerah berpagar tetap dijaga agar bebas dari rerumputan, semak 

belukar yang tumbuh lebih dari 300 mm tingginya; dan 

(c)  dalam daerah yang dipagari, atau di lokasi tak berpagar di dalam 

lingkungan aerodrome: 

  (i)  VOR installations, tinggi rumput dalam radius 150 m dari 

antenna tidak melebihi 600 mm; 

  (ii)  ILS localiser dengan antena  7-element, tinggi rumput dalam 

daerah dengan radius 90 m di belakang antena dan daerah 

berukuran 180 m panjang kali 90 m lebar di depan antena 

tidak melebihi 150 mm; 

  (iii)  ILS localiser dengan antena 12-element, tinggi rumput 

dalam daerah persegi empat merentang 90 m di kedua sisi 

antena dan dari 30 m di belakang hingga 300 m di depan 

antenna (atau ke ujung runway jika memang lebih dekat) 

tidak melebihi 150 mm; 

  iv)  NDB atau DME installations, tinggi rumput yang tumbuh 

menutupi daerah menara, earth mat, bangunan, dan jalan 

akses,  secara bersama-sama ditambah marjin 5 m, tidak 

boleh melebihi 150 mm; 

(d)  Daerah yang dipelihara seperti yang dijelaskan di atas oleh 

karena itu tidak boleh digunakan atau diolah, misalnya dengan 

dicangkul atau ditanami. 

10.16.1.5  Termasuk dalam prosedur ground maintenance di sekitar alat bantu 

navigasi adalah penyediaan dan pemberdayaan tanda yang tepat. 
 



VERSION 0.1: Initial Draft, September 2004                                                  page 10 -  73 

Bagian 10.17: Prosedur Keselamatan Aerodrome pada 
saat  Beroperasi dalam Kondisi Daya Pandang Rendah  
 
10.17.1 Pendahuluan  
10.17.1.1  Pada suatu aerodrome dimana dilakukan operasi dengan daya 

pandang rendah, operator aerodrome harus membuat prosedur tata 

laksana ground activities pada saat operasi dengan daya pandang 

rendah (low visibility). 

10.17.1.2  Prosedur keselamatan aerodrome harus menjabarkan prosedur 

pemberitahuan serta rincian ground operations procedure yang 

melibatkan manusia, kendaraan, pengosongan manusia yang tidak 

berkepentingan dari airside, pemeriksaan fisik instalasi lampu dan alat 

peringatan seperti tanda-tanda. 

10.17.1.3  Jika visibility operations ditentukan oleh pengukuran RVR secara 

manual, prosedur keselamatan aerodrome (aerodrome safety 

procedures) harus memasukkan: 

(a)  metoda pengukuran dan pelaporan RVR yang tepat waktu; 

(b)  lokasi dari posisi observasi runway; dan 

(c)  persyaratan serta pelatihan petugas yang dipilih untuk tugas 

mengamati RVR.  
 

Bagian 10.18: Inspeksi Teknis Aerodrome  
 
10.18.1 Pendahuluan 
10.18.1.1  Inspeksi teknis aerodrome (aerodrome technical inspections) harus 

dilakukan sesuai dengan persyaratan undang-undang. 

10.18.1.2  Inspeksi teknis aerodrome (aerodrome technical inspections) harus 

dijalankan dengan interval tidak lebih dari 12 bulan dan pada saat 

diminta untuk dilakukan sebagai hasil dari temuan inspeksi 

serviceability aerodrome (aerodrome serviceability inspections). 
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10.18.1.3  Sebagian dari Inspeksi teknis aerodrome (aerodrome technical 

inspections) dapat dilakukan pada waktu yang berbeda dari bagian 

yang lain. Masing-masing bagian dari inspeksi teknis harus dilakukan 

dalam  interval tidak lebih dari 12 bulan. 

10.18.1.4  Inspeksi teknis harus mengidentifikasi adanya kekurangan atau 

daerah-daerah yang perlu diperbaiki.  

10.18.1.5  Inspeksi teknis juga harus berisikan rencana tindakan koreksi.  

10.18.1.6  Termasuk dalam kegiatan audit DGAC adalah melakukan tindak lanjut 

dari perkembangan yang telah dicapai pada laporan sebelumnya dan 

merencakan tindakan koreksi.  
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BAB 11: STANDAR UNTUK FASILITAS AERODROME 
LAINNYA 
 
Bagian 11.1: Umum 
 
11.1.1 Pendahuluan 
11.1.1.1   Bab ini berisikan standar pada aspek disain dan operasi aerodrome 

yang tidak dicakup di tempat lain dalam manual ini. 

 
11.1.2 Standar Siting dan Clearance Areas untuk Fasilitas Maskapai 

Penerbangan di Bandar Udara  
11.1.2.1  Fasiltas airways di suatu bandar udara memungkinkan dilakukannya 

navigasi pesawat terbang dalam ruang udara (arispace) suatu airway, 

termasuk di dalamnya alat bantu navigasi di sepanjang lintasan 

pesawat dan untuk approach dan landing di aerodromes, fasilitas 

komunikasi, fasilitas meteorologi dan fasilitas ATC. 

11.1.2.2  Fasilitas airways untuk operasi pesawat terbang yang aman dan 

efisien di daerah terminal yang mengeliling suatu bandar udara dan 

pada daerah manuver perlu, hampir di seluruh kesempatan, 

ditempatkan pada atau di sekeliling aerodrome.  Sebagian dari fasilitas 

ini, khususnya precision approach facilities, harus ditempatkan pada 

relativitas geometris yang presisi terhadap runway atau perpanjangan 

garis tengah runway (runway centerline extensions).  Sebagian besar 

fasilitas memiliki site clearance areas terkait yang mengelilingi lokasi 

untuk memastikan pengoperasian fasilitas dengan benar.. 

11.1.2.3  Standar berikut menetapkan: 

(a)  Persyaratan umum untuk situs, serta dimensi situs tertentu dan 

clearance  area (untuk jenis-jenis fasilitas yang mungkin untuk 

dibuatkan spesifikasinya), untuk fasilitas yang ada saat ini; dan 
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(b)  Tanggungjawab operator aerodrome dalam memelihara situs dan 

clearance areas untuk fasilitas yang sedang direncanakan atau 

yang telah ada saat ini. 

 
Catatan: Sebagian dari fasilitas ini disediakan dan dipelihara oleh 

DGAC. Operator aerodrome juga harus bekerja sama dengan DGAC 

dalam membahas persyaratan teknis dari masing-masing fasilitas 

airways. 

11.1.2.4  Untuk fasilitas baru, ikuti instruksi yang disediakan produsen. 

11.1.2.5  Fasilitas airways di suatu aerodrome dapat berupa sebagian atau 

keseluruhan hal berikut: 

(a) Fasilitas alat bantu navigasi 

(i) ILS 

(ii) DME 

(iii) VOR 

(iv) NDB 

(b)  situs sensor radar (radar sensor sites) 

(c)  sistem komunikasi udara/darat (air/ground) dan titik-ke-titik (point-

to-point) termasuk radio bearer systems dan situs satelit 

komunikasi.  

(d)  air traffic services centres 

(e)  pemadam kebakaran (dan stasiun pemadam kebakaran 

terpencil); serta 

(f)  menara ATC. 

 
11.1.3 Persyaratan General Siting  
11.1.3.1  Kriteria siting menjelaskan persyaratan minimum untuk mendapatkan 

kinerja yang tidak dapat ditawar dari masing-masing fasilitas. Ketidak 

sesuaian atau pelanggaran atas kriteria site dan clearance areas yang 

terkait tidak harus selalu berdampak pada menjadi unserviceable atau 

tidak amannya suatu fasilitas, akan tetapi fungsinya dapat menjadi 
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turun.  Namun demikian, penurunan tersebut dalam beberapa kasus 

dapat memunculkan kebutuhan untuk meniadakannya. Adanya potensi 

pelanggaran oleh operator aerodrome terhadap kriteria dari fasilitas 

yang ada atau yang sedang direncanakan harus diteruskan kepada 

Airservices Australia oleh operator aerodrome. 

11.1.3.2  Persyaratan umum fasilitas airways adalah suatu situs/lokasi tertentu 

untuk instalasi fisiknya, misal. tempat berteduh, pondasi, menara, 

antena ditambah suatu daerah servis di sekitar fitur fisik. Dalam 

beberapa kasus, juga ada persyaratan clearance zone di sekitar ruang 

ini, dan dalam beberapa kasus bahkan relatif ekstensif, untuk tujuan 

memastikan transmisi gelombang elektromagnet  tanpa gangguan dari 

sumber-sumber luar, atau untuk tujuan agar pandangan tak terhalangi 

pada kasus menara ATC atau RFFS stations. 

11.1.3.3  Tanggungjawab operator aerodrome untuk memenuhi persyaratan 

standar ini adalah: 

(a)  kontrol terhadap pendirian struktur, misal. bangunan, hanggar, 

pagar, jalan dalam jarak dan batasan tinggi tertentu dari fasilitas 

airways yang ada saat ini atau yang sedang direncanakan; 

(b)  kontrol terhadap kendaraan atau pesawat terbang yang 

memasuki, melewati atau parkir dalam clearance area tertentu; 

dan 

(c)  memastikan bahwa Airservices Australia diajak berkonsultasi 

tentang dampak dari pekerjaan aerodrome yang sedang 

diusulkan atau pembangunan fasilitas airways.  Bahkan 

pekerjaan konstruksi temporer seperti penimbunan material dapat 

memiliki dampak, khususnya pada alat bantu precision approach. 

11.1.4 Fasilitas Alat Bantu Navigasi  
11.1.4.1  Lokasi dari alat bantu navigasi radio sebagian besar ditentukan oleh 

jalur udara (air route) atau lintasan approach (approach path) dimana 

alat-alat bantu tersebut akan digunakan.  Umumnya alat bantu 

tersebut tidak dapat dipindahkan tanpa ada konsekuensi perubahan 
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pada atau pembatasan terhadap jalur udara (air route) atau lintasan 

approach (approach path). 

11.1.4.2  Fasilitas ini tidak untuk dibandingkan dengan fasilitas radio, televisi 

atau radio bergerak.  Kecuali untuk NDBs, alat bantu navigasi radio 

lebih rumit dalam hal peralatan transmisi, disain antena dan medan 

elektromagnetik yang diciptakan untuk mereka.  Keakuratan lintasan 

(paths) yang dijelaskan oleh alat bantu navigasi ditentukan bukan 

hanya oleh fasilitas transmisi tetapi sebagian besar tergantung oleh 

pemantulan sinyal dari objek di sekitar fasilitas, permukaan tanah, 

tumbuhan, bangunan, kabel listrik (power lines), pesawat terbang, 

kendaraan lainnya, pagar, parit, dll. Dalam mendisain suatu fasilitas, 

posisi objek-objek di atas dimasukkan dalam perhitungan. Misalnya, 

lokasi dipilih sehingga objek-objek diatas memberikan pengurangan 

sinyal yang paling kecil, tumbuhan dibersihkan, permukaan tanah di 

daerah utama ditinggikan, dan kabel listrik (power lines) dapat 

dipindahkan atau ditanam dalam tanah.  

11.1.4.3  Agar fasilitas dapat tetap menjadi bagian yang berguna dari sistem 

airways, karaktersitk lingkungan ini harus dipelihara dan adanya 

proposal perubahan harus diteliti dengan hati-hati.  

11.1.4.4  Batasan dalam pengembangan yang dijelaskan di sini memberikan 

arahan dalam pengendalian kegiatan dan pembangunan di lingkungan 

sekitar alat bantu navigasi. Jika ada pengajuan atau rencana 

pembangunan dalam ukuran yang signifikan, tidak umum atau 

melampaui batasan-batasan ini, maka harus berkonsultasi dengan 

Airservices Australia, dan sebelum memulai pembangunan atau 

kegiatan tersebut harus ada persetujuan tertulis terlebih dahulu.  

11.1.5 Fasilitas VOR  
11.1.5.1  Pergerakan Kendaraan. Roadways, taxiways, jalan publik, rel trem 

dan kereta api tidak boleh kurang dari radius 300 m. Kendaraan yang 

digunakan oleh petugas pemeliharaan aerodrome tidak boleh diparkir 

dalam radius 300 m.  
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11.1.5.2  Area Terbatas. Semua orang dan kendaraan yang tidak memiliki 

otoritas harus dijauhkan dalam jarak minimal radius 300 m. Tanda 

terbuat dari kayu atau pagar kayu dapat digunakan hanya untuk 

menjelaskan daerah terbatas. Pergerakan kendaraan di antara 

bangunan VOR dan antena VOR dilarang.  

11.1.5.3  Pemeliharaan lokasi. Rerumputan dan semak belukar dalam jarak 

150 m dari lokasi harus dibabat atau dipotong secara regular. 

Peralatan pemotong rumput tidak boleh diletakkan dalam jarak radius 

300 m dari bangunan VOR. 

11.1.5.4  Servis. Dalam jarak radius 300 m semua kabel (mis, kabel listrik dan 

telepon) harus ditempatkan di bawah tanah. Kabel dapat ditempatkan 

di atas permukaan tanah pada jarak radius 300 m hingga 600 m dari 

VOR, jika mereka ditempatkan secara radial terhadap VOR.  

11.1.5.5  Clearance zone. Tidak ada struktur, bangunan, pepohonan, pagar, 

tiang atau kabel listrik yang diijinkan terletak dalam radius 600 m dari 

VOT jika mereka menjulang lebih tinggi dari sudut elevasi satu derajat 

seperti yang terlihat dari lokasi VOR.  

 
11.1.6 Fasilitas DME  
11.1.6.1  Pergerakan Kendaraan. Tidak ada pembatasan. 

11.1.6.2  Daerah Terbatas (Restricted area). Tidak ada daerah terbatas. 

11.1.6.3  Pemeliharan lokasi. Tidak ada persyaratan untuk pembersihan 

rumput atau semak, namun demikian, pohon dalam radius 300 m tidak 

boleh tumbuh lebih tinggi dari DMW antenna mounting point pada 

tiang DME. 

11.1.6.4  Servis. LV power dan kabel control di atas kepala diijinkan berada di 

sekitar lokasi DME jika persyaratan clearance pada Paragraf 11.1.7.5 

terpenuhi.  Kabel 2 kV-22 kV HV di atas kepala, paling dekat harus 

berada pada jarak 400 m, sedangkan kabel HV yang melebihi 22 kV 

harus berada paling dekat 1 km dari sistem antena DME. 
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11.1.6.5  Clearance zone. Struktur, bangunan kecil, kabel di atas kepala dan 

pagar diijinkan berada di dekat lokasi antena DME dalam jarak radius 

600 m, jika mereka tidak berada di atas mounting point dari antena 

DME pada tiang DME. 

11.1.6.6  Gangguan yang lebih besar seperti banguna bertingkat tinggi, 

hanggar, jembatan, dll. dapat mempengaruhi kinerja sistem DME dan 

jika ada pengajuan untuk membangun bangunan besar di atas satu 

derajat sudut elevasi seperti yang dilihat dari antena DME dalam 

radius 5 km dapat mempengaruhi kinerja sistem.  

 
11.1.7 Instrument Landing System 
11.1.7.1   Umum. Ada beberapa komponen dalam instrument landing system: 

localiser, lintasan glide, marka dalam , tengah dan luar, monitor jarak 

jauh (remote monitor) dan locator beacons. Fasilitas tersebut 

menjalankan fungsi yang khusus dan diletakkan secara terpisah di 

lintasan approach hingga dan di sepanjang sisi runway yang mereka 

layani. Persyaratan penempatan dan pembatasan untuk akses dan 

pergerakan yang berbeda-beda berlaku untuk masing-masing lokasi.  

11.1.7.2  Servis. Dalam lokasi, semua kabel kontrol dan listrik harus ditanam di 

dalam tanah. 

11.1.7.3  Konstruksi. Tidak ada konstruksi atau variasi pada akses yang 

diijinkan dalam daerah kritis atau sensitif tanpa adanya persetujuan 

dari CASA. 

11.1.7.4 Pesawat terbang. Pesawat terbang tidak boleh masuk atau berada 

dalam daerah kritis pada saat ILS sedang dalam penggunaan. Kondisi 

ini dapat berbeda jika merupakan bagian dari prosedur yang disetujui.  

11.1.7.5  Kendaraan dan Peralatan. Kendaraan dan peralatan tidak boleh 

masuk atau tinggal dalam daerah kritis atau sensitif pada saat ILS 

sedang dalam penggunaan.  

11.1.7.6  Kendaraan yang beroperasi dalam daerah kritis dapat menyebabkan 

peralatan secara otomatis mati. Pada kegiatan yang membutuhkan 
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akses ke daerah kritis, misal. memotong rumput, ILS harus dinon 

aktifkan. 

11.1.7.7  Penggunaan jalan. Persetujuan dapat diberikan untuk digunakan 

pada jalan yang sedang dibangun jika jenis dan ukuran kendaraan 

telah diteliti dan ditetapkan dapat diterima.  

11.1.7.8  Kontrol akses. Akses ke daerah kritis dikontrol oleh petugas ATC 

yang bertanggungjawab.  

11.1.7.9  Tanda. Tanda-tanda harus dipasang untuk menggambarkan garis 

batas daerah kritis.  

11.1.7.10  Daerah Kritis/Sensitif. Adanya gangguan terhadap sinyal ILS 

bergantung pada lingkungan total di sekitar antena ILS, dan 

karakteristik antena.  Lingkungan, untuk tujuan membangun kriteria 

zona yang melindungi (protective zoning criteria), dapat dipilah 

menjadi dua jenis daerah, daerah kritis dan daerah sensitif. 

11.1.7.11  Daerah kritis adalah daerah dengan dimensi yang tertentu di sekitar 

localiser dan lintasan glide dimana kendaraan, termasuk pesawat 

terbang, dapat menyebabkan gangguan yang tidak dapat diterma atas 

kinerja ILS. 

11.1.7.12  Daerah sensitif adalah daerah diluar daerah kritis dimana kendaraan, 

termasuk pesawat terbang, yang parkir dan/atau bergerak dapat 

mempengaruhi kinerja ILS. 

 
11.1.8 Localiser 
1.1.81  Lokasi. Atena localiser ditempatkan di perpanjangan garis tengah 

runway (runway centreline), umumnya 400 m dari stop-end. 

11.1.8.2  Bangunan tempat localiser biasanya ditempatkan pada jarak 90 m dari 

tempat sistem antena pada bagian sisinya. 

11.1.8.3  Daerah kritis. Daerah kritis bagi localiser merentang 90 m di sisi garis 

tengah runway (runway centreline) dimulai dari 10 m di belakang 

antena localiser dan bergerak ke depan hingga ke titik 360 m di depan 

antena (lihat Gambar 11.1-1). 
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11.1.8.4  Daerah sensitif. Daerah sensitif dimulai dari tempat localiser antenna 

dan bergerak maju pada suatu sektor ±10 derajat terhadap garis 

tengah runway (runway centreline).  Dalam bagian sektor ini elevasi 

gangguan harus kurang dari 0,5 derajat elevasi, jika diukur dari 

permukaan tanah pada bagian dasar antena (lihat Gambar11.1-1). 

11.1.8.5  Persiapan situs. Daerah kritis harus disiapkan sedemikian rupa 

sehingga memiliki gradien lateral tidak lebih dari ±1%, gradien 

longitudinal tidak lebih dari ±1% dan harus digradasi secara halus 

dalam batas ±75 mm dari level pada disain awal. 
 

 

 

Gambar 11.1-1: Persiapan dan batasan-batasan pada situs ILS  

 

11.1.9 Lintasan Glide (Glide Path) 
11.1.9.1  Lokasi. Pada umumnya adalah dengan memasang glide path system 

untuk threshold crossing height 15 m, dengan sudut lintasan (path) 3 

derajat. Glide path tower harus ditempatkan pada sisi non-taxiway dari 



VERSION 0.1: Initial Draft, September 2004                                                page 11 - 9 

runway sekitar 300 m ke belakang dari threshold dan di antara 150 m 

hingga 175 m dari garis tengah runway (runway centreline). 

11.1.9.2  Tatakan tanah (earth mat) khusus yang ditempatkan di antara glide 

path antenna dan monitor pick-ups harus diperiksa secara reguler. 

Pertumbuhan rumput harus dicegah dengan menggunakan pembasmi 

rumput seperlunya.  

11.1.9.3 Daerah kritis. Daerah kritis suatu lintasan glide (glide path) merentang 

700 m ke arah depan antena dan pada salah  satu sisi dari suatu garis 

yang paralel dengan garis tengah runway (runway centreline), yang 

melalui menara antena (Lihat Gambar 11.1-2). 

11.1.9.4 Daerah sensifit. Termasuk dalam daerah sensitif adalah daerah kritis 

ditambah dengan suatu daerah yang dipagari oleh garis yang 

membentuk sudut ±30 derajat dari suatu garis yang berawal dari 

antena dan terletak paralel terhadap garis tengah runway (runway 

centreline) menuju ke threshold.  Di luar daerah kritis masih 

diperbolehkan adanya konstruksi dengan sudut elevasi 0.5 derajat 

(Lihat Gambar 11.1-1). 

11.1.9.5  Monitor jarak jauh. Monitor jarak jauh adalah non-executive monitor 

dari localiser, yang ditempatkan di kejauhan, umumnya di daerah 

rambu tengah (middle marker).  

11.1.9.6   Daerah sensitif dirinci pada Gambar 11.1-3. 
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Gambar 11.1-2: Persiapan situs lintasan glide (glide path) ILS serta larangan 

yang perlu diperhatikan 

 

 
 

Gambar 11.1-3: Antena monitor jarak jauh ILS untuk daerah sensitif  
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11.1.10 Marker Beacons 
11.1.10.1  Rambu dalam (inner marker). Rambu dalam harus ditempatkan di 

antara 75 m dan 450 m dari threshold dan tidak boleh lebih dari 30 m 

dari garis tengah runway (runway centreline) yang diperpanjang.  

Perhatian harus diberikan pada saat menempatkan rambu dalam 

untuk menghindari percampuran dengan rambu tengah. 

11.1.10.2  Rambu tengah (middle marker). Rambu tengah harus ditempatkan 

1.050 ±150 m dari landing threshold di ujung approach suatu runway, 

dan tidak boleh lebih dari 75 m dari perpanjangan garis tengah runway 

(runway centreline). 

11.1.10.3  Rambu luar (outer marker). Rambu luar harus ditempatkan 3,9 

nautical miles dari threshold suatu runway.  Jika jarak ini tidak 

mencukupi, maka dapat ditempatkan antara 3,5 dan 6 nautical miles 

dari threshold.  Jika rambu ditempatkan di luar perpanjangan garis 

tengah runway (runway centreline), maka tidak boleh lebih dari 75 m. 

11.1.10.4  Gangguan. Bangunan, kabel listrik atau telepon, atau kerumunan 

pohon tidak boleh melebihi sudut elevasi 30 derajat dari suatu titik 1,5 

m di atas permukaan tanah di lokasi antena marker beacon. 

11.1.10.5  Pergerakan kendaraan. Tidak ada persyaratan khusus. 

11.1.10.6  Servis. Dalam jarak 15 m dari antena, semua kabel listrik dan telepon 

harus ditanam di bawah tanah. Di luar jarak ini adanya konstruksi di 

atas kepala harus memenuhi batasan-batasan atas gangguan 

(obstruction) di atas. 

11.1.10.7  Pengaruh listrik. Tidak ada persyaratan. 

11.1.10.8  Daerah terbatas. Tidak ada persyaratan. 

11.1.10.9  Pemeliharaan situs. Rumput, semak, dan sebagainya harus tetap 

dipotong hingga ketinggian tertentu, misal. kurang dari 0,6 m. Pohon di 

lokasi tersebut tidak diperbolehkan menabrak batas gangguan 

(obstruction limits) seperti dijelaskan di atas. 
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11.1.11 Locator Beacons 
11.1.11.1  semua persyaratan sama seperti untuk non-directional beacons di 

bawah. 

 
11.1.12 Non-Directional Beacons (NDB) 
11.1.12.1  Gangguan. Lingkungan langsung dalam jarak radius 150 m dari 

antena harus terbebas dari bangunan yang melebihi 2,5 m terlepas 

dari dimensinya, tumbuhan harus tetap pada ketinggian di bawah 0,6 

m.  Bangunan kecil yang pada intinya adalah bangunan non-metalic 

dengan ketinggian kurang dari 2,5 m untuk sebarang dimensi, dapat 

dibangun hingga tidak kurang dari jarak 60 m dari antena. 

11.1.12.2  Kabel listrik dan telepon di atas kepala untuk melayani NDB tidak 

boleh ditempatkan pada jarak kurang dari 150 m dari antenna.  

Menara dan tiang besi harus membentuk sudut elevasi kurang dari 3 

derajat dihitung dari permukaan tanah di pusat sistem antena NDB. 

11.1.12.3  Pergerakan kendaraan. Terkecuali kendaraan yang telah mendapat 

otorisasi, semua kendaraan tidak boleh mendekati antena dalam jarak 

kurang dari 60 m.  

11.1.12.4  Servis. Kabel listrik dan telepon harus ditanam di bawah tanah hingga 

kedalaman 0,45 m jika terletak dalam jarak 150 m dari antena. 

11.1.12.5 Daerah terbatas. Tidak ada persyaratan khusus. Jika dibutuhkan, 

pembangunan pagar dapat dilakukan untuk menjauhkan hewan ternak 

dan kuda dari daerah earth mat.  

11.1.12.6  Pemeliharaan situs. Tidak ada pesyaratan khusus kecuali tetap 

mempertahankan belukar agar tidak melebihi ketinggian 0,6 m dan 

agar penampakan situs tetap rapih. Mencangkul tidak diperbolehkan di 

daerah earth mat.  Kambing yang merumput masih diperbolehkan 

namun tidak untuk sapi dan kuda. 
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11.1.13 Situs Radar Sensor  
11.1.13.1  Persyaratan situs. Persyaratan situs untuk jenis sensor radar yang 

telah ada adalah daerah persegiempat dengan ukuran sekitar 50 m 

kali 40 m, termasuk ruang yang cukup untuk manuver alat berat 

(crane) dan sebuah landasan untuk pemeliharaan antena.  

11.1.13.2  Untuk situs baru, dimensi di atas dapat dikurangi, tergantung pada 

apakah pembangkit listrik cadangan ditempatkan berdekatan atau 

tidak. Namun demikian, ruang untuk pemeliharaan antena di mana 

sebuah crane harus dapat bermanuver dapat menjadi faktor 

pembatas.  

11.1.13.3  Persyaratan kejernihan (clearance requirements). Persyaratan 

kejernihan transmisi radar (radar transmission clearance) ditujukan 

untuk mencegah hal-hal berikut: 

(a)  Lobang dalam cakupan radar akibat konstruksi baru yang 

menutup garis pandang antara radar dan pesawat terbang. 

Sebarang konstruksi, yang secara geometris menembus di atas 

garis kaki langit seperti yang dilihat oleh radar, dapat memberikan 

pengaruh.  

(b)  Interferensi dengan bidang di dekat antena, yang dapat 

mengganggu pola antena di tempat kejauhan. Hal ini berlaku 

dalam jarak 50 m, pada sebagian besar radar.  

(c)  Difraksi dan pelengkungan sinyal oleh garis tepi dan objek tipis 

yang mana dapat menyebabkan kesalahan penetapan lokasi 

radar, kehilangan atau kerancuan lajur radar dsb. Gangguan jenis 

ini adalah macam-macam tiang seperti penangkal petir. 

(d)  Pantulan sinyal radar dari permukaan tetap atau bergerak. 

Pantulan menyebabkan pesawat terbang muncul pada layar radar 

di lebih dari satu lokasi.  

11.1.13.4  Persyaratan kejernihan berikut harus dipelihara: 

(a)  Dalam jarak 1 km dari radar tidak ada yang masuk ke dalam 

ketinggian permukaan 5 m di bawah bagian bawah antena. Tidak 
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ada sesuatu yang masuk di antara radar dan kemungkinan lokasi 

dari target yang diinginkan, misal: katakanlah di atas 0,5 derajat 

elevasi pada jarak sebarang. 

(b)  Tidak ada permukaan metalik atau yang memantulkan listrik 

lainnya di manapun yang tingginya akan membentuk sudut lebih 

dari 0,5 derajat pada saat dipandang dari radar, misal. pagar, 

kabel listrik, tangki dan bangunan-bangunan.  Semua kabeli listrik 

di atas kepala dalam jarak 1 km harus atur secara radial terhadap 

radar atau ditempatkan paling sedikit 10 derajat di bawah 

horisontal dari antena. 

(c)  Tidak ada pemancar radio pengganggu dalam jarak 2 km yang 

memiliki komponen transmisi dalam pita band radar, misal. las 

dan kabel transmisi listrik.  Tidak ada kabel transmisi listrik dalam 

jarak spesifik berikut: 
     

Kapasitas 
Kabel 

Jarak 

2 kV – 22 kV 400 m 

22 kV – 110 kV 1 km 

Di atas 110 kV 2 km 

 

 
 Tabel 11.1-1 

 

(d)  Peralatan elektronik lainnya dapat dipengaruhi oleh transmisi 

radar. Perlatan tersebut tidak boleh ditempatkan dimana radar 

dapat mengganggu kinerja mereka.  

11.1.13.5 Pencegahan terjadinya eksposur seseorang kepada radiasi 
frekuensi radio dari sistem radar. Pemancar radar pengamat primer 

pada bandar udara memancarkan radiasi enerji frekuensi radio 

kekuatan tinggi.  Pada jarak di sekitar antena radar, kekuatan medan 

elektromagnetik dalam rentang pancaran radar bisa melampaui batas 
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eksposur radiasi yang aman yang dijelaskan pada Australian Standard 

2772. Petugas bandar udara oleh karena itu harus diberitahu agar 

tidak mendekati sebarang lokasi dalam radius 500 m dari antena radar 

primer dan pada ketinggian 5 m di bawah serta 50 m di atas bidang 

horisontal bagian bawah antena. 

 
11.1.14 Fasilitas Komunikasi  
11.1.14.1  Persyaratan situs. Persyaratan fisik situs berbeda secara signifikan 

tergantung pada jenis fasilitas komunikasi, dan oleh karena itu tidak 

mungkin menetapkan persyaratan yang umum (kecuali untuk situs 

satellite ground station). 

11.1.14.2  Persyaratan kejernihan. Komunikasi VHF/UHF yang dapat 

dihandalkan membutuhkan suatu line-of-sight path yang jernih antara 

base station dengan pesawat terbang serta kendaran yang 

menguunakan fasilitas.  Konstruksi bangunan, menara, dll., bisa 

mengganggu komunikasi yang handal.  

11.1.14.3  Satellite Ground Stations. Persyaratan situs adalah suatu daerah 

persegi empat dengan dimensi 25 m kali 25 m. Kejernihan yang 

dibutuhkan di sekitar satellite ground stations ditunjukkan pada  

Gambar 11.1-4. 

11.1.14.4  Kantor Pemadam Kebakaran dan SAR. Lokasi dari stasiun 

pemadam kebakaran airport (atau pemadam kebakaran di sekitarnya) 

harus memenuhi MOS 139 subpart H persyaratan tentang waktu 

respon RFFS, dan oleh karena itu pada umumnya perlu ditempatkan di 

tengah-tengah dengan mengacu pada konfigurasi runway. Lihat MOS 

139H untuk lebih rinci.  
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Gambar 11.1-4: Communications Satellite Ground Station Manned Centre Site 

 
11.1.15 Ground Earthing Points 
11.1.15.1  Jika dibutuhkan, penyediaan ground earthing points harus dibuat 

sesuai kesepakatan dengan agen penyedia bahan bakar.  

11.1.15.2  Pada saat ground earthing points disediakan, hambatan ke bumi tidak 

boleh lebih dari 10,000 ohms. 

11.1.15.3  Jika ground earthing points disediakan, mereka harus dirawat sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan pada paragraf 11.1.17.1 hingga 

11.1.19.1. 
 

 Catatan: Civil Aviation Order Section 20.9 dengan judul ‘Air Service 

Operations - Precautions in Refuelling, Engine and Radar Ground 

Operations’ juga berisikan informasi tentang ground earthing points. 
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11.1.16 Uji Ground Earthing Points 
11.1.16.1  Setiap ground earthing point harus diuji hambatan listriknya, baik 

sebagai bagian awal dari pemasangan (atau penggantian), enam 

bulan setelah pemasangan (atau penggantian), dan juga waktu-waktu 

selanjutnya sebagai bagian dari Inspeksi Teknis Aerodrome 

(Aerodrome Technical Inspection). 

11.1.16.2  Pada saat pengujian menunjukkan bahwa earthing points bekerja 

dengan baik, mereka harus memberi marka dengan sebuah lingkaran 

berwarna putih dengan diameter 15 cm. 

 
11.1.17 Inspeksi Ground Earthing Points 
11.1.17.1  Ground earthing points harus diperiksa sebagai bagian dari inspeksi 

teknis kuartalan untuk memastikan bahwa: 

(a)  ground earthing point dihubungkan dengan kuat kepada earthing 

rod dan didudukkan pada perkerasan; 

(b)  earthing rod harus ditanam dengan kokoh di dalam tanah; 

(c)  peralatan yang digunakan untuk membuat hubungan listrik bebas 

dari kotoran, minyak pelumas, atau benda-benda lainnya, dan  

(d)  tidak ada ground earthing points yang dikubur atau dipindahkan. 

 
11.1.18  Tindakan Pemulihan 
11.1.18.1  Pada saat hambatan ke bumi melebih 10.000 ohm dan ground 

earthing point tidak dapat dengan segera diperbaiki atau digantikan, 

kepala earthing point harus dipindahkan atau diberi tanda bulatan 

berdiameter 15 cm, dicat warna merah, untuk menunjukkkan bahwa 

benda tersebut tidak dapat digunakan.  

11.1.19 Compass Swinging Site 
11.1.19.1 Kalibrasi kompas pesawat terbang dapat dilakukan dengan 

menggunakan peralatan kalibarasi kompas yang disetujui atau dengan  

menyelaraskan suatu pesawat terbang dengan magnetic headings 
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yang diketahui untuk tujuan menetapkan derajat kesalahan pada 

kompas magnetik, yang umumnya dikenal sebagai ‘swinging the 

compass’.  Metoda yang terakhir hanya dilakukan pada lokasi 

compass swinging site yang tepat..  
11.1.19.2  Informasi dan petunjuk untuk membangun suatu compass swinging 

site disediakan dalam Advisory Circular (AC). 
 

11.1.20 Fasilitas Light Aircraft Tie-Down  
11.1.20.1  Fasilitas light aircraft tie-down dapat disediakan untuk mengamankan 

pesawat terbang terhadap kemungkinkan kerusakan jika mereka 

tertiup oleh angin yang kuat pada posisi parkir di apron.  

11.1.20.2  Jika disediakan, fasilitas tie down harus memiliki kekuatan yang cukup 

bagi jenis pesawat terbang yang akan dijamin. Disain dari fasilitas tie-

down harus ditentukan setelah berkonsultasi dengan konsultan atau 

manufacturer.  Fasilitas tie-down idealnya dihubungkan ke tanah 

dengan menggunakan jangkar yang ditanam, dan jangan dibiarkan 

tidak terikat kuat di permukaan apron yang dapat mengakibatkan 

masalah FOD. 
 



VERSION 0.1: Initial Draft, September 2004                                                page 12 - 1 

BAB 12: STANDAR OPERASIONAL UNTUK 
AERODROMES BEREGISTRASI 
 
Bagian 12.1: Umum 

 
12.1.1 Pendahuluan 
12.1.1.1  Tidak seperti suatu aerodrome yang bersertifikat dimana prosedur 

operasi aerodrome diatur melalui manual aerodrome, prosedur untuk 

sebuah aerodrome beregistrasi lebih sederhana. 

12.1.1.2  Operator aerodrome beregistrasi disyaratkan untuk: 

(a)  Memastikan bahwa informasi operasional aerodrome, yang 

telah disediakan dan diterbitkan dalam AIP, tetap mutakhir; 

(b)  Jika tidak, segera beritahukan kepada pilot, melalui sistem 

NOTAM tentang perubahan yang dapat mempengaruhi operasi 

pesawat terbang; dan  

(c)  Sampaikan kepada DGAC laporan inspeksi keselamatan 

aerodrome, yang dilakukan oleh petugas yang disetujui, 

setahun sekali atau pada waktu yang disetujui oleh DGAC. 

12.1.1.3  Untuk memastikan bahwa informasi aerodrome yang disajikan adalah 

mutakhir, fasilitas aerodrome harus dipelihara sesuai dengan standar 

yang ditetapkan pada saat aerodrome diregistrasi atau jika suatu 

fasilitas ditingkatkan ke standar yang baru, maka harus disesuaikan 

dengan standar tersebut. 

12.1.1.4  Agar mampu memberikan pemberitahuan tentang perubahan dengan 

segera, operator aerodrome beregistrasi perlu memiliki petugas dan 

prosedur untuk melakukan inspeksi serviceability tepat waktu, 

mengidentifikasi perubahan pada lingkungan dan membuat laporan. 

12.1.1.5  Walaupun dokumentasi formal tentang semua aspek operasi 

aerodrome tidak disyaratkan, adalah tetap menjadi perhatian operator 

aerodrome beregistrasi untuk mampu mendemonstrasikan bahwa 
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mereka melakukan tugas dengan sungguh-sungguh dalam 

menyiapkan suatu fasilitas yang aman bagi operasi pesawat terbang. 

Untuk menghindari kerancuan dan kesalahpahaman, semua 

rancangan berkaitan dengan fungsi keselamatan aerodrome harus 

dibuat tertulis.  

12.1.1.6 Jika suatu aerodrome beregistrasi gagal dalam memenuhi persyaratan 

keselamatan, DGAC dapat menahan atau membatalkan registrasi 

yang telah diberikan. Staf DGAC dapat melakukan inspeksi terjadwal 

atau tidak terjadwal terhadap aerodrome untuk mengukur apakah 

suatu aerodrome beregistrasi telah memenuhi persyaratan 

keselamatan. 

12.1.1.7  Standar dan prosedur dari Bab ini ditujukan untuk membantu operator 

aerodrome beregistrasi untuk memenuhi persyaratan keselamatan 

aerodrome yang sedang berjalan saat ini.  

 
12.1.2 Petugas Pelaporan Aerodrome  
12.1.2.1  Operator aerodrome beregistrasi harus memiliki petugas yang 

berpengalaman atau yang terlatih dengan benar yang berada di lokasi, 

yang dikenal sebagai petugas pelapor (reporting officers), untuk 

menjalankan fungsi keselamatan aerodrome.  Karakteristik yang 

disyaratkan antara lain: 

(a)  Pengetahuan tentang standar yang harus dipelihara oleh 

aerodrome; 

(b)  Kematangan dan tanggungjawab untuk memastikan 

kehandalan dari pelaksanaan inspeksi serviceability reguler 

terhadapi elemen-elemen keselamatan aerodrome; 

(c)  Memiliki keahlian komunikasi tertulis maupun lisan untuk 

menerbitkan NOTAM atau untuk mengkomunikasikan kondisi 

aerodrome ke ATC, pilot dan pengguna aerodrome lainnya.  

12.1.2.2  Petugas pelapor biasanya dipekerjakan langsung oleh operator 

aerodrome.  Namun demikian, pada suatu aerodrome dimana 
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karyawan operator aerodrome mungkin tidak tersedia setiap saat, 

orang lain dapat diajukan sebagai petugas pelapor, misalnya agen 

maskapai penerbangan setempat pada saat maskapai penerbangan 

mereka sedang menggunakan aerodrome. Sebelum mempercayakan 

fungsi pelaporan kepada seseorang, operator aerodrome harus 

memastikan bahwa petugas tersebut dilatih dan memiliki karkateristik 

yang dibutuhkan.. 

12.1.2.3  Petugas pelapor harus diperlengkapi dengan radio yang tepat pada 

kendaraan mereka sehingga mereka dapat mendengar-melihat 

kegiatan pesawat terbang pada dan di sekitar aerodrome selama jam 

kerja.. 

 

12.1.3 Inspeksi Serviceability Aerodrome 

12.1.3.1  Inspeksi serviceability aerodrome adalah pemeriksaan visual terhadap 

elemen-elemen aerodrome yang dapat mempengaruhi keselamatan 

pesawat terbang.  Sebuah daftar centang materi yang akan diperiksa 

harus dikembangkan, disesuaikan dengan besar dan tingkat kerumitan 

aerodrome.  

12.1.3.2  Daftar centang harus mencakup palig tidak hal-hal berikut ini: 

(a)  Kondisi permukaan dari daerah pergerakan, termasuk 

kebersihannya 

(b)  Kondisi permukaan runway, khususnya penggunaan dari 

perkerasan yang unsealed dalam kondisi basah; 

(c)  Marka, rambu, indikator arah angin dan sistem penerangan 

aerodrome; 

(d)  Gangguan yang dapat mengganggu approach, take-off, 

transitional dan permukaan inner-horizontal; 

(e)  Kegiatan binatang atau burung di dan di sekitar lingkungan 

aerodrome; 
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(f)  Pemeriksaan pagar atau peralatan lain yang ditujukan untuk 

mencegah manusia dan kendaraan masuk ke daerah 

pergerakan; dan 

(g)  Pemeriksaan kemutakhiran NOTAM yang diterbitkan dan masih 

berlangsung. 

 
Catatan:  Elemen dari topik yang akan diperiksa seperti yang dirinci 

pada Bab 10: Bagian10.2. 

 
12.1.4 Frekuensi Inspeksi Serviceability  
12.1.4.1  Pada suatu aerodrome dengan operasi transportasi udara harian, 

inspeksi serviceability harus dilakukan setiap hari, dan dilakukan 

sebelum jadwal operasi. 

12.1.4.2  Inspeksi serviceability tambahan harus dilakukan setelah terjadinya 

fenomena cuaca yang signifikan seperti angin kencang atau hujan 

deras.  

12.1.4.3  Pada aerodrome tanpa kegiatan transportasi publik harian yang 

reguler, inspeksi serviceability harus dilakukan sebelum setiap 

kegiatan transportasi udara dilakukan atau tidak kurang dari 2 kali per 

minggu, tergantung mana yang lebih banyak.  

 
12.1.5 Catatan Inspeksi dan Tindakan Pemulihan  
12.1.5.1  Operator aerodrome beregistrasi harus memiliki logbook inspeksi 

untuk menunjukkan bahwa inspeksi telah dijalankan. Di samping 

mencatat kegiatan inspeksi, logbook juga mencatat pekerjaan 

peningkatan aerodrome atau pekerjaan pemulihan yang siginifikan.  

12.1.5.2  Logbook harus disimpan paling tidak untuk jangka waktu 12 bulan atau 

sepanjang periode yang disepakati untuk suatu inspeksi keselamatan 

aerodrome, tergantung mana yang lebih lama.  Logbook harus dapat 

segera disediakan pada saat petugas dari DGAC melakukan inspeksi 
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ke aerodrome dan bagi setiap orang yang melakukan inspeksi 

keselamatan periodik atau tahunan.  

 
12.1.6 Pelaporan Perubahan  
12.1.6.1  Pada saat suatu perubahan pada kondisi aerodrome mensyaratkan 

diterbitkannya NOTAM, hal ini harus dilakukan dengan mengacu pada 

Bagian 10.3. 

 
Catatan: Satu salinan contoh Aerodrome Report Form kepada kantor 

NOTAM ditunjukkan pada Bagian 12.2. 

 

12.1.6.2  Catatan tentang NOTAM yang diterbitkan harus dipegang untuk jangka 

waktu paling tidak satu tahun atau selama periode inspeksi 

keselamatan yang disepakati, tergantung mana yang lebih lama.  

 
12.1.7 Pekerjaan Aerodrome  
12.1.7.1  Pekerjaan aerodrome harus direncanakan sehingga tidak menciptakan 

gangguan terhadap pesawat terbang atau menciptakan kebingungan 

terhadap pilot. 

12.1.7.2  Pekerjaan aerodrome dapat dilakukan tanpa harus menutup 

aerodrome karena persyaratan-persyaratan keselamatan telah 

dilakukan. 

12.1.7.3  Jika pekerjaan aerodrome dilakukan tanpa menutup aerodrome, 

prosedur keselamatan pekerjaan aerodrome yang dijelaskan pada Bab 

10: Bagian 10.7 untuk aerodrome bersertifikasi dapat juga diterapkan 

pada aerodrome beregistrasi.. 

 

12.1.8 Laporan Inspeksi Keselamatan  
12.1.8.1 1CASR Part 139 mensyaratkan agar suatu aerodrome beregistrasi yang 

dipergunakan oleh pesawat terbang dengan tempat duduk lebih dari 9 

penumpang, untuk menyiapkan dan menyerahkan kepada DGAC 



VERSION 0.1: Initial Draft, September 2004                                                page 12 - 6 

setiap tahunnya, atau pada periode yang telah disepakati oleh DGAC, 

suatu inspeksi keselamatan aerodrome.  Hal-hal yang harus disajikan 

pada laporan juga dijelaskan dalam regulasi. 

12.1.8.2  Laporan yang diberikan harus memberikan gambaran sebenarnya 

tentang kondisi aerodrome dan kepatutannya terhadap standar yang 

diterapkan.  Jika dilihat adanya keperluan akan tindakan koreksi atau 

perbaikan, operator aerodrome harus menyediakan suatu pernyataan 

tentang bagaimana tindakan koreksi atau perbaikan akan dijalankan. 

12.1.8.3  Untuk aerodromes yang digunakan oleh pesawat terbang dengan 

tempat duduk tidak lebih dari 9 penumpang, daerah approach dan 

take-off harus tetap perlu diperiksa dengan jadwal reguler, dan lebih 

disukai paling tidak satu kali setahun untuk pertumbuhan pohon atau 

objek baru yang tinggi.  Pada saat hambatan (obstacle) lain dapat 

menjadi hambatan kritis (critical obstacle) dan mempengaruhi gradien 

take-off yang dipublikasikan atau lokasi threshold, pemeriksaan harus 

dilakukan oleh seorang petugas yang memiliki keahlian teknis yang 

memandai.  
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Bagian 12.2: Contoh Format Laporan Aerodrome  
 

form 1122 08/2002 MOS—Part 139—aerodrome report form Page 1 of 1 

Aerodrome Report Form 
Notifikasi Perubahan pada Serviceability Aerodrome Bersertifikasi 

 

 

 

Kepada:  Kantor NOTAM  Telepon     Fax  

 

AERODROME: ......................................  

Tanggal ........... / ......... / 20 ........     WAKTU (UTC lebih disukai) UTC . WiB . WIT . WIT .  

 

Tujuan Laporan MEMBERIKAN INFORMASI BARU DIRINCI SEBAGAI BERIKUT. 

MEMBATALKAN SARAN SEBELUMNYA (NOTAM No ................. ) . Tanggal: .................... 

MENERUSKAN SARAN SEBELUMNYA (NOTAM No ................. ) . Tanggal: .................... 

 

 

Periode Berlaku NOTAM Permanen/Sementara (coret salah satu) 

DARI (tanggal/waktu) ...............................  HINGGA (tanggal/waktu)............................... Perkiraan . (jika tidak pasti) 

(Hanya NOTAM sementara) 

 
Catatan: Jika tidak pasti, hubungi KANTOR NOTAM paling tidak 2 jam sebelum waktu yang diperkirakan dan beritahu jika 

NOTAM akan diperpanjang atau dibatalkan. 

 

Durasi harian  or time schedule (jika dapat dilakukan) 

 

DARI (tanggal/waktu) ...............................  HINGGA (tanggal/waktu).............................. 

 

 

Teks (Contoh dapat dilihat pada Bagian 10.5) 
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Harap fax salinan NOTAM pada pembuat  Fax No. ................................ 

Laporan ini mengkonfirmasi saran melalui telepon sebelumnya .  Nomor kontak  Ph .............................. 

                              Fax ............................... 

 

Tanda Tangan....................................    Tanggal/Waktu..........................    Petugas Pelapor (Tulis Nama) 

...................................................... 

Kantor DGAC diberitahu oleh:            Phone . Fax . E-mail . Tidak diberitahu. 

 

 

Hanya untuk Kantor NOTAM: 

 

NOTAM No. C            ...........................                      Pembuat ................................      tanggal/waktu……………………… 
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BAB 13: STANDAR AERODROMES YANG DITUJUKAN 
UNTUK PESAWAT TERBANG KECIL YANG 
MELAKUKAN OPERASI TRANSPORTASI UDARA 
DIBAWAH CASR 135 

 
Bagian 13.1: Umum 
 
13.1.1 Pendahuluan 
13.1.1.1  Menurut CASR Part 139, Bab ini berisikan standar untuk aerodrome 

yang digunakan dalam operasi CASR 135. CASR 135 mensyaratkan 

pemegang Air Operator’s Certificates (AOCs) agar pada saat 

melakukan kegiatan transportasi udara dalam pesawat terbang 

dengan bobot maksimum take-off tidak melebihi 5700 kg, agar 

beroperasi dari suatu aerodrome yang memenuhi standar CASR Part 

139. 

13.1.1.2 Menurut CASR 135, tanggungjawab untuk memastikan bahwa suatu 

aerodrome memenuhi standar CASR Part 139 berada pada pemegang 

AOC.  Tanggungjawab ini tidak dapat dipindahtangankan walaupun 

sebagian atau semua fungsi dari aerodrome dapat didelegasikan 

kepada orang lain, seperti pemilik atau operator aerodrome. 

13.1.1.3  Terlepas dari Paragraph 13.1.1.2, orang yang menyediakan layanan 

atau fasilitas aerodrome untuk operasi pesawat terbang mempunyai 

tugas untuk menyediakan layanan atau fasilitas yang aman. Terkecuali 

suatu aerodrome telah disertifikasi atau beregistrasi, DGAC tidak 

mengatur operator aerodrome. Namun demikian, kegiatan operator 

aerodrome dapat diteliti secara mendalam oleh DGAC sebagai bagian 

dari audit terhadap pemegang AOC akan kepatuhan terhadap 

peraturan.  
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13.1.2 Standar Aerodrome  
13.1.2.1  Syarat-syarat dimensi fisik serta obstacle limitation surfaces (OLS) 

ditetapkan pada Tabel 13.1-1. 
 

 
 

 Gambar 13.1-1: Obstacle limitation surfaces 
 

 

  

 
Runway dan  
obstacle limitation  
surfaces 

 

Pesawat 
terbang tidak 
melebihi  
5,700 kg – pada 
malam hari  

 

Pesawat 
tebang 
melebihi 
2,000 kg 
tapi tidak 
melebihi  
5,700 kg –  
pada siang 
hari 

Pesawat terbang 
tidak melebihi 
2,000 kg pada 
siang hari pada 
angin melintang 
tidak melebihi 5 
knots—untuk 
penggunaan 
sesekali  

Runway dan strip 

Lebar runway  18 m 15 m 10 m 

Lebar runway strip  

- Graded 

 

 

      -     ungraded 

 

45 m, 80 m jika 

dapat dilakukan  

 

80m 

 

45 m,60 m 

jika dapat 

dilakukan  

60 m 

 

30 m 

 

 

60 m 
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Kemiringan longitudinal 

runway 

2%  2% 2% 

Kemiringan transverse 

runway 

2.5%  2.5% 2.5% 

Kemiringan strip 

transverse runway 

2.5%  2.5% 2.5% 

Permukaan approach dan take-off  

Panjang dari inner edge 80 m 60 m 30 m 

Jarak inner edge sebelum 

threshold 

60 m 30 m 30 m 

Divergence, setiap sisi 10% 10% 10% 

Panjang permukaan 2500 m 1600 m 900 m 

Kemiringan 4% 5% 5% 

Permukaan Transitional  

Kemiringan (hingga 45 m 

tinggi) 

20%  20% 20% 

Inner horizontal surface    

Tinggi 45 m 45 m 45 m 

Radius dari runway strip 2,500 m 2,000 m 2,000 m 

    

    

 

   Tabel 13.1-1: Standar untuk dimensi fisik dan obstacle limitation surfaces  
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Gambar 13.1-2: Potongan melintang OLS  

 

13.1.2.2  Hambatan (obstacles). Pada saat suatu operasi pesawat udara 

dipengaruhi oleh kehadiran hambata (obstacle), masalah tersebut 

perlu dibawa kepada DGAC yang selanjutnya akan menentukan syarat 

marka dan lampu bagi hambatan (obstacles) dan batasan-batasan 

operasional lainnya,  

13.1.2.3  Panjang Runway. Persyaratan panjang runway beragam tergantung 

pada jenis pesawat terbang dan geografis setempat. Adalah penting 

untuk memastikan bahwa panjang runway yang tersedia memadai 

bagi pesawat terbang yang tuntutannya paling banyak (tidak harus 

selalu beroperasi pada bobot maksimum take-off) yang menjadi tujuan 

pelayanan aerodrome.  

13.1.2.4  Clearways dan stopways. Jika clearway atau stopway disediakan 

sebagai pelengkap bagi panjang runway, hal tersebut harus 

disediakan sesuai dengan standar untuk clearways dan stopways yang 

dirinci pada Bab 6. 
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13.1.3 Marka Aerodrome  
13.1.3.1 Marka atau rambu aerodrome harus disediakan. Permukaan sealed 

biasanya di beri marka dengan marka yang dicat dan permukaan yang 

tidak di-sealed menggunakan tambu.  
 

 
  Gambar 13.1-3: Marka Aerodrome  

 

13.1.3.2  Untuk runway sealed, runway threshold harus dicat dengan mengacu 

pada Paragraf 8.3.8.  Marka gais tengah runway (runway centreline) 

tidak disyaratkan pada runway dengan lebar 18 m atau kurang.  

Runway side stripes yang dicat warna putih, dengan lebar 0,3, harus 

disediakan jika ada kekurangkontrasan antara permukaan runway dan 

daerah sekelilingnya.  

13.1.3.3  Pada runway unsealed, dimana runway strip tidak dipelihara sesuai 

dengan standar gradasi umumnya, runway harus diberi marka dengan 

menggunakan marka tepi, kecuali bahwa marka tepi runway (runway 

edge markers) dapat diabaikan jika lebar keseluruhan runway strip 

tetap dipertahankan agar sesuai untuk operasional pesawat terbang 

dan marka untuk runway strip adalah berupa marka strip (strip 

markers).  Jika pada runway tidak diberi marka tepi (edge marker), 

lokasi threshold perlu diberi marka dengan benar dengan bentuk 

sebuah huruf U. 

13.1.3.4  Untuk runway yang sealed dan unsealed, runway strip juga harus 

diberi marka dengan menggunakan kerucut, gable, ban, atau drum 

berukuran 200 liter yang dipotong pada bagian tengah dan 
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ditempatkan dengan sisi terbuka menghadap ke bawah atau sesuatu 

yang mirip bentuknya.  Marka runway strip ini harus berwarna putih.  

 
 Catatan: Marka kerucut harus memiliki diameter dasar 0,4 m dan 

tinggi 0,3 m. Marka kerucut runway strip harus memiliki diameter dasar 

0,75 m dan tinggi 0,5 m.  Panjang marka gable harus 3 m. 

 

13.1.3.5 Kerucut atau marka dengan ukuran yang sama agar ditempatkan tidak 

lebih dari 90 m satu sama lain.  Marka gable atau marka dengan 

ukuran yang sama agar ditempatkan tidak lebih dari 180 m satu sama 

lain.  

13.1.3.6 Pada saat tepi dari taxiway atau apron unsealed tidak dapat dilihat 

dengan jelas oleh pilot, marka dapat dimodifikasi agar sesuai dengan 

apa yang dijelaskan pada Bagian 8.2 

 
13.1.4 Penerangan Aerodrome  
13.1.4.1  Jika suatu runway ditujukan untuk digunakan di malam hari, runway 

harus dilengkapi dengan penerangan tepi runway (runway edge) yang 

disusun ke samping dengan jarak 30 m satu sama lain, dan membujur 

pada jarak kurang lebih 90 m satu sama lain. Lampu tepi pada masing-

masing sisi harus merupakan dua garis lurus paralel dengan jarak 

yang sama terhadap garis tengah runway.  Lampu yang 

mengindikasikan ujung runway (runway ends) harus membentuk garis 

tegak lurus dengan garis tengah.  

13.1.4.2 Jika tidak ada pasokan listrik yang permanen, dapat digunakan lampu 

warna putih dengan sumberdaya dari generator, baterai atau yang 

sejenis. Lampu berbahan bakar cair juga dapat digunakan. Lebih 

disukai jika hanya satu jenis sumber cahaya yang digunakan untuk 

suatu instalasi tertentu. 
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 Gambar 13.1-4: Lampu Penerangan Aerodrome  

 

13.1.5 Iindikator Arah Angin (Wind Direction Indicators) 
13.1.5.1  Indikator arah angin [wind direction indicator (WDI)] standar berupa 

lengan kain berbentuk lonjong (kaos angin/wind sock), dengan 

panjang 3,65 m dan berwarna putih. Alat tersebut harus ditempatkan 

sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas dari udara. Alat 

tersebut juga ditempatkan  Alat tersebut juga harus ditempatkan tidak 

pada 1:5 (20%) transitional surface. 

13.1.5.2  Jika suatu aerodrome ditujukan untuk penggunaan di malam hari, 

indikator arah angin (wind direction indicator) harus diperlengkapi 

dengan lampu penerangan.  

13.1.5.3  Untuk mempertegas indikator arah,. WDI harus ditempatkan dalam 

suatu bidang bulat dengan diameter 15 m, yang diberi warna hitam 

atau dibuat agar memiliki warna yang kontras, dan dikelilingi oleh 15 

marka berwarna putih yang disusun dengan jarak yang sama.  

 
13.1.6 Ground Signal dan Signal Area 
13.1.6.1  Daerah ground signal, berupa sebuah lingkaran, diberi warna hitam 

atau diwarnai sedemikian rupa sehingga terlihat kontras dengan 

diameter 9 m dan diberi marka berupa 6 buah marka putih yang 

disusun pada jarak yang sama, harus disediakan di dekat indikator 

arah angin dengan tujuan menunjukkan ground signals kepada pilot. 

13.1.6.2  Marka bagi unserviceability di suatu aerodrome adalah berupa sebuah 

silang warna putih dengan masing-masing panjang lengan  6 m dan 
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lebar 0,9 m harus ditampilkan pada lingkaran sinyal (signal circle) pada 

saat aerodrome ditutup bagi operasional pesawat terbang.  
6m 

0.9m  

 

  

  Gambar 13.1-5: Marka unserviceability total 

 

13.1.7 Kondisi Runway dan Runway Strip  
13.1.7.1  Permukaan runway dan runway strip perlu dipelihara untuk 

meminimalkan dampak yang merugikan bagi operasional pesawat 

terbang, sebagai berikut: 
 
  

Permukaan Runway Runway strip 

Permukaan sealed  Setelah 

pemampatan, 

permukaan disapu 

untuk membersihkan 

batuan lepas 

N/A 

Tinggi rumput    

� Jarang 450 mm 600 mm 

� Sedang 300 mm 450 mm 
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� Lebat 150 mm 300 mm 

Ukuran batu lepas    

� Isolated stones pada 

permukaan alami 

25 mm 50 mm 

�  Permukaan kerikil 

dikonstruksi  

50 mm 75 mm 

� Retakan permukaan 40 mm 75 mm 

  
 Tabel 13.1-2 

 

13.1.7.2  Permukaan runway unsealed tidak boleh memiliki bagian yang tidak 

rata, yang dapat berakibat buruk bagi take-off dan landing pesawat 

terbang.  

 
Catatan: Uji empiris terhadap kualitas berkendaraan suatu runway 

adalah dengan mengendarai suatu kendaraan dengan per yang 

keras seperti kendaraan utilitas ukuran sedang atau truk tak 

bermuatan di sepanjang runway dengan kecepatan tidak kurang 

dari 65 km/jam. Jika kendaraan tersebut dirasa tidak nyaman 

dikendarai, maka permukaan tersebut perlu diratakan. 

 

13.1.8 Laporan Serviceability Aerodrome 
13.1.8.1  Jika suatu aerodrome tidak dilengkapi dengan layanan NOTAM, 

pemegang AOC perlu membuat, bersama-sama dengan operator 

aerodrome, sebuah sistem pelaporan sehingga seorang pilot dapat 

diberitahu akan adanya perubahan pada status serviceability 

aerodrome, lebih disukai jika diberikan sebelum mulai melakukan 

perjalanan.  

13.1.8.2  Operator aerodrome memiliki tugas untuk menyediakan informasi 

seakurat mungkin.  Untuk menyediakan informasi ini dibutuhkan 

inspeksi fisik terhadap aerodrome, idealnya dilakukan sebelum 



VERSION 0.1: Initial Draft, September 2004                                                page 13 - 10 

keberangkatan pesawat terbang dari basis aerodromenya, akan tetapi 

selalu dilakukan sebelum kedatangan suatu pesawat terbang. Untuk 

mempertahankan keakuratan status serviceability aerodrome, adalah 

hal yang penting bahwa aerodrome diinspeksi setelah terjadinya angin 

atau hujan yang kuat. Informasi yang disediakan antara lain adalah: 

(a)  kondisi permukaan runway: kering, basah, lembut, atau licin; 

(b)  kondisi runway strip: adanya gangguan, kekasaran yang tidak 

merata, kemampuan marka untuk dilihat; 

(c)  indikator arah angin: apakah robek atau terhalang; 

(d)  daerah approach dan take-off: jika ada objek yang berada dekat 

ke atau di atas permukaan hambatan (obstacle surfaces); 

(e)  kondisi gangguan lain atau objek yang dikenal oleh operator 

aerodrome, misal, gangguan binatang atau burung. 

13.1.8.3  jika aerodrome tidak dipublikasikan dalam AIP, Manual Operasi 

pemegang AOC harus mengindikasikan dengan jelas rincian kontak 

laporan status serviceability yang dilakukan operator aerodrome.  

 
 Catatan: Adalah penting bahwa petugas yang melakukan tugas 

inspeksi dan membuat laporan memiliki pengetahuan tentang 

persyaratan keselamatan aerodrome dan mengenal dengan jelas 

tanggungjawabnya.  

13.1.8.4  Untuk daerah landing unsealed, serviceability sering dipengaruhi oleh 

hujan. Jika aerodrome dikatakan terlalu basah untuk operasional 

pesawat terbang, operator aerodrome perlu mendisplai sinyal 

unserviceability, dan selanjutnya memberitahu maskapai 

penerbangan. Jika merasa ragu-ragu, selalu berpihak kepada sisi 

keselamatan.  
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