
1.       Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat 
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MODUL 
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Lokasi penting dalam penanggulangan gawat darurat 

1.1.1 Rendezpous point 

Adalah tempat tertentu di bandar udara yang disediakan untuk 
bertemu atau berkumpulnya personel atau kendaraan pertolongan 
kecelakaan penerbangan sebelum menuju ke staging area;   

1.1.2 Staging area 

           Adalah tempat tertentuyang strategis di dalam bandar udara yang 
disediakan untuk standby personel dan fasilitas dalam upaya 
penanggulangan kecelakaan pesawat udara; 

1.1.3 Crash area 

Adalah lokasi kejadian kecelakaan pesawat udara di dalam bandar 
udara yang luasnya ditentukan oleh dimensi pesawat udara yang 
mengalami kecelakaan.  Crash area merupakan lokasi kerja PKP-
PK dalam upaya pemadaman dan pertolongan dimana unit 
fungsional lainnya tidak dibenarkan memasuki lokasi ini saat PKP-
PK melaksanakan pemadaman kebakaran pesawat udara.  Unit 
fungsional lainnya yang akan turut membantu evakuasi korban 
agar memberitahukan kepada pimpinan PKP-PK di lokasi ketika 
akan memasuki crash area; 

1.1.4    Collection Area 

            Adalah suatu daerah dekat dengan lokasi kecelakaan yang 
diperuntukkan mengumpulkan korban pertama kali; 

            Lokasi ini ditentukan oleh pimpinan operasi PKP-PK bila terjadi 
kecelakaan pesawat udara secara tiba-tiba atau oleh senior 
medical officer bila terjadi kecelakaan pesawat udara yang sudah 
diprediksi sebelumnya (kecelakaan pesawat udara disebabkan 
lanjutan dari full emergency); 

1.1.4 Triage Area 

Adalah suatu daerah di lokasi kecelakaan pesawat udara di dalam 
bandar udara yang digunakan untuk mengidentifikasi korban dan 
sekaligus pemberian label sesuai prioritas korban untuk 
memudahkan tim medis dalam penanganan korban; 
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 1.1.5    Care Area 

Adalah suatu daerah tertentu yang berjarak lebih kurang 500 feet 
dari lokasi kecelakaan / kebakaran pesawat udara, yang 
dipergunakan sebagai tempat untuk memberikan pertolongan 
pertama bagi korban yang ada;  

1.1.6   Emergency Operation Centre (EOC)  

            Adalah tempat berkumpulnya seluruh perwakilan instansi / unit 
kerja terkait (Airport  Emergency Committee) dalam rangka 
mendukung, memantau, dan mengkoordinir pelaksanaan operasi 
penanggulangan keadaan gawat darurat / siaga. Ditempat ini 
diterima dan disebarkan informasi serta keputusan penting selama 
berlangsungnya operasi penanggulangan dimaksud; 

1.1.7 Ttransportation Area 

Adalah tempat berkumpulnya kendaraan yang dipersiapkan untuk 
mengangkut korban sesuai kondisi korban yang dinyatakan oleh 
koordinator transportasi; 

1.1.8 Isolated Area  

Adalah lokasi yang telah ditentukan sebelumnya dan  
diperuntukkan parkir pesawat udara yang sedang dibajak atau 
mendapat ancaman bom.   Isolated area merupakan lokasi yang 
ditentukan dengan memperhatikan jarak aman  dari parkir pesawat 
udara lainnya dan gedung fasilitas bandar udara serta aktifitas 
orang di sekitar lokasi tersebut; 

1.1.9 Isolated Room 

Adalah ruangan steril yang sudah ditentukan sebelumnya dan 
diperuntukkan awak pesawat udara yang selamat dalam 
kecelakaan pesawat udara.   Siapaun tidak dibenarkan masuk ke 
ruangan ini tanpa seizin Ketua Komite Penanggulangan Gawat 
Darurat; 

1.1.10 Emergency Hall 

Adalah ruangan di dalam kawasan bandar udara yang 
diperuntukkan penanganan korban lanjutan yang tidak perlu 
dirujuk ke rumah sakit; 

1.1.11 Holding Area 

Adalah tempat berkumpulnya korban yang selamat dari 
kecelakaan pesawat udara dan tidak luka sebelum diangkut ke 
ruangan yang sudah ditentukan; 

 
 
 
Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat                                                                                            2 of 9 



                                                                                                                            Modul Diklat  Junior PKP-PK 

 
MODUL 

 

 
SUBSTANSI  MATERI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.3 
 
 
 

1.1.12  Greeters and Meeters 

           Adalah suatu  tempat di dalam bandar udara yang diperuntukkan 
berkumpulnya keluarga korban kecelakaan pesawat udara untuk 
mendapatkan informasi lebih lanjut; 

 
1.1.13  Press Room 
            Adalah suatu ruangan di dalam kawasan bandar udara yang 

diperuntukkan kepentingan wartawan (media electronik dan media 
cetak); 

 
Sosialisasi lokasi penting dalam PGD 

1.2.1 Anggota komite penanggulangan gawat darurat bertanggung 
jawab untuk mensosialisasikan lokasi penting yang sudah 
ditentukan di bandar udara kepada seluruh instansi sesuai 
dokumen yang disepakati bersama; 

1.2.2 Maksud dan tujuan sosialisasi tersebut agar seluruh pihak yang 
terlibat dalam penanggulangan gawat darurat mengetahui lokasi 
dimaksud dan memahami fungsi lokasi penting tersebut; 

 

Unit fungsional yang terkait dalam penanggulangan gawat darurat 

1.3.1  Internal bandar udara  

a. Airport authority  bertanggung jawab mengkoordinir para 
komunitas bandar udara dalam peran serta penanggulangan 
gawat darurat  di dalam dan diluar  bandar udara; 

b.  ATC  bertanggung jawab mengkoordinir komunikasi seluruh 
kegiatan unit fungsional di daerah sisi udara dan 
menginformasikan tahapan kondisi pesawat udara yang 
mengalami darurat kepada unit fungsional berkaitan dengan 
penanggulangan gawat darurat,  

           c.  PKP-PK bertanggung jawab dalam upaya pertolongan dan 
pemadaman bila terjadi kecelakaan pesawat udara; 

           d.  Sekuriti, bertanggung jawab dalam pengamanan lokasi penting    
penanggulangan gawat darurat di dalam kawasan bandar 
udara; 

e. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) mengkoordinir pelaksanaan 
penanganan korban baik di lokasi kejadian maupun pengiriman 
korban ke rumah sakit yang menjadi rujukan; 
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1.4 

f.   Unit fungsional lainnya seperti airlines, ground handling, CIQ, 
dll bertanggung jawab mendukung pelaksanaan 
penanggulangan gawat darurat sesuai fungsi dan tugas 
masing-masing 

1.3.2   Eksternal bandar udara 

a. Search and Rescue (SAR) bertanggung jawab mengkoordinir 
pelaksanaan pertolongan korban kecelakaan pesawat udara di 
luar bandar udara dan membantu evakuasi korban bila terjadi 
kecelakaan pesawat udara di dalam bandar udara; 

b.  Pemadam kebakaran Pemda bertanggung jawab mengkoordinir 
pelaksanaan pemadaman kebakaran pesawat udara di luar 
bandar udara dan membantu mensupply air ke kendaraan 
PKP-PK dalam operasi pemadaman kebakaran pesawat di 
dalam bandar udara; 

c. TNI dan/atau Polri bertanggung jawab mengkoordinir 
pelaksanaan penanggulangan melawan hukum dan 
mendukung pengamanan bila terjadi kecelakaan pesawat 
udara baik di dalam maupun di luar bandar udara (masalah 
tanggung jawab TNI atau Polri disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi bandar udara setempat sesuai kesepakatan yang 
dituangkan dalam dokumen); 

d.  Rumah sakit , bertanggung jawab dalam penanganan lanjut 
para korban kecelakaan pesawat udara dan berkoordinasi 
dengan airlines operator pesawat udara yang mengalami 
kecelakaan; 

e.  Unit fungsional lainnya bertanggung jawab sesuai tugas pokok 
dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan 
gawat darurat penerbangan; 

 

 Kecelakaan pesawat udara di luar bandar udara 

Kecelakaan pesawat udara di luar kawasan bandar udara adalah apabila 
lokasi kejadian  di luar batas  bandar udara (perimeter) sampai dengan 
jarak 5 NM (+ 8 km).  

1.4.1 Tindakan Air Traffic Controller  :   

Setelah menerima berita kecelakan / kebakaran pesawat udara di 
luar  kawasan  bandar udara , maka tindakan yang dilakukan adalah   
: 
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a.  Menginformasikan berita kepada    : 

1) Kantor SAR; 

2) PKP-PK;  

3) Sekuriti bandar udara; 

b Format berita : 

1) Lokasi     Sesuai Grid Map (Lampiran  ) 

2) Operator Pesawat Udara  :  ..................... 

3) Tipe pesawat udara   :  ………………… 

4) Jumlah penumpang dan crew  :  ..........  orang 

c.    Meneruskan berita kepada  ketua komite PGD; 

 

1.4.2 Tindakan Kantor SAR   : 

a. Menyiapkan fasilitas secara maksimal dan langsung menuju 
lokasi kejadian; 

b. Salah seorang staff senior yang ditunjuk segera menjadi On 
Scene Commander (Koordinator Operasi PGD); 

c. Berkoordinasi dengan petugas yang sudah berada di lokasi; 

d. Mengkoordinir pelaksanaan evakuasi korban dan tugas lain 
yang berkaitan dengan penanggulangan kecelakaan pesawat 
udara; 

e.  Menginformasikan kepada pengendali di emergency operation 
centre tentang perkembangan situasi dan kondisi di lapangan; 

f. Melaporkan hasil kegiatan penanggulangan kecelakaan 
pesawat udara kepada pengendali di emergency operation 
centre; 

1.4.3   Tindakan PKP-PK 

a. Menghubungi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Jakarta; 

b. Mengkoordinasikan dengan Pemadam Kebakaran setempat 
dekat lokasi kejadian; 
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            c.    Menyiapkan personil dan kendaraan untuk  menuju lokasi 
kejadian bila memungkinkan karena fasilitas PKP-PK tidak 
dibenarkan menurunkan kategori bandar udara; 

  d.    Menyiapkan emergency hall untuk  korban; 

1.4.4   Tindakan Pemadam Kebakaran Kota  

a. Segera menuju lokasi untuk  memberi pertolongan dan 
pemadaman; 

b. Mengkoordinir pelaksanaan pemadaman dan evakuasi korban 
ke tempat yang aman dari lokasi kejadian; 

c. Menyerahkan tugas koordinator evakuasi dan penanganan 
korban kepada On Scene Commander; 

1.4.5   Tindakan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)  :  

a. Menghubungi tim medis rumah sakit yang terdekat dengan 
lokasi kejadian; 

b. Menyiapkan fasilitas dan personel menuju lokasi kejadian 
untuk memberi bantuan; 

c. Berkoordinasi dengan unsur kesehatan di lokasi kejadian;  

1.4.6 Tindakan Tim Medis Rumah Sakit  

a. Menghubungi rumah sakit terdekat guna menampung korban 
baik yang masih dapat diselamatkan ataupun yang sudah 
meninggal; 

b. Menangani korban luka ringan sebelum diangkut ke rumah 
sakit; 

c. Mengidentifikasi korban jika dapat dilakukan; 

d. Menyiapkan dokter forensic untuk mengidentifikasi korban 
yang meninggal dan sulit dikenali; 

e. Menangani korban secara maksimal di rumah sakit yang 
dirujuk; 

f. Melayani keluarga korban yang berkunjung di rumah sakit; 

g. Menyiapkan pengangkutan jenazah korban yang sudah selesai 
dalam pengurusan dan akan dibawa oleh keluarga korban; 

h. Menyiapkan peti jenazah dan lokasi kuburan masal bila 
diperlukan; 
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 1.4.7  Tindakan Pengamanan Bandar Udara  : 

          Meneruskan berita ke TNI dan Polri; 

1.4.8 Tindakan TNI atau Polri 

a. Mendirikan Posko sebagai tempat komando operasi di 
lapangan; 

b. Melokalisir tempat kejadian agar terisolasi dari umum; 

c. Menginformasikan lokasi kejadian ke Emergency Operation 
Centre atau pejabat yang berwenang di bandar udara; 

d. Mengamankan jalan akses menuju lokasi kejadian; 

e. Mengatur lalu lintas dari / ke lokasi kejadian; 

f. Mengamankan barang milik korban yang ditemukan; 

1.4.9   Tindakan Ketua Komite / Pengendali  

Setelah menerima pemberitahuan adanya kecelakaan pesawat 
udara di luar batas Bandar Udara, segera melakukan tindakan : 

a. Mengaktifkan Emergency Operation Centre; 

b. Meneruskan berita kepada  : 

1) Menteri Perhubungan ; 

2) Dirjen Perhubungan Udara, 

3) KNKT; 

      4)   Anggota Komite Penanggulangan Gawat Darurat; 

c. Menunjuk  pejabat Kantor SAR Jakarta sebagai On Scene 
Commander; 

d. Memantau perkembangan operasi penanggulangan; 

e. Mengkoordinasikan dengan seluruh unsur muspida di daerah 
Propinsi Banten dan DKI Jakarta dalam hal penanggulangan 
kecelakaan pesawat; 

1.4.10 Tindakan Anggota Komite / Pengendali PGD : 

           a.  Membantu tugas Ketua di Emergency Operation Centre yang 

berkaitan dengan  : 
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 1) Pengendalian kegiatan operasi penanggulangan 
kecelakaan pesawat udara dan berkoordinasi dengan On 
Scene Commander; 

2) Penyiapan untuk memberikan keterangan pers di ruang 
emergency operation centre / pers room tentang hasil 
kegiatan operasi penanggulangan kecelakaan pesawat 
udara;  

b. Berkoordinasi dengan pemko setempat jika dilaksanakan 
penguburan jenazah secara masal; 

c.  Melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan kecelakaan 
pesawat udara kepada pejabat yang berwenang;  

1.4.11 Tindakan On Scene Commander  

a. Mengkoordinir pelaksanaan operasi penanggulangan 
kecelakaan pesawat udara di lokasi kejadian; 

b. Berkoordinasi dengan Tim Pusat Kendali Krisis (EOC); 

c. Menginformasikan ke Emergency Operation Centre  tentang 
perkembangan situasi dan kondisi di lokasi kejadian; 

d.  Memutuskan hal yang berkaitan dengan : 

1) Operasi pertolongan dan pemadaman; 

2) Pengangkutan korban ke rumah sakit terdekat; 

3) Pendukung pelaksanaan operasi di lokasi kejadian; 

4) Laporan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan; 

1.4.12 Tindakan Airline Operator Pesawat Udara Yang Bersangkutan : 

a. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan; 

b. Menyediakan transportasi dan logistik; 

c. Mengirimkan : 

1) Tim ke lokasi kejadian, 

2) Staf senior sebagai staf  Emergency Operation Centre 
Team (EOC); 

3) Daftar nama penumpang  ( Passenger Manifest ) ke Mobile 
Command Post dan Emergency Operation Centre; 
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4) Menyiapkan beberapa orang personel untuk bertugas di 

Greeters & Meeters; 

5) Mempersiapkan pemberangkatan jenazah korban 
kecelakaan pesawat udara dari Bandar Udara Soekarno-
Hatta dan berkoordinasi dengan Kacab Utama PT AP II 
dan pejabat internal Bandar Udara Soekarno Hatta  yang 
berwenang dalam pelaksanaan tersebut; 

1.4.13  Tindakan Kelompok Pendukung : 

a. Melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sesuai bidang 
tugasnya masing-masing untuk mendukung operasi 
penanggulangan kecelakaan pesawat udara di luar Bandar 
Udara Soekarno-Hatta; 

b. Masing-masing unit fungsional internal bandar udara 
menyiapkan fasilitas yang berkaitan dengan bantuan korban 
sesuai dengan bidang tugasnya; 
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Lokasi penting dalam penanggulangan gawat darurat 

1.1.5 Rendezpous point 

Adalah tempat tertentu di bandar udara yang disediakan untuk 
bertemu atau berkumpulnya personel atau kendaraan pertolongan 
kecelakaan penerbangan sebelum menuju ke staging area;   

1.1.6 Staging area 

           Adalah tempat tertentuyang strategis di dalam bandar udara yang 
disediakan untuk standby personel dan fasilitas dalam upaya 
penanggulangan kecelakaan pesawat udara; 

1.1.7 Crash area 

Adalah lokasi kejadian kecelakaan pesawat udara di dalam bandar 
udara yang luasnya ditentukan oleh dimensi pesawat udara yang 
mengalami kecelakaan.  Crash area merupakan lokasi kerja PKP-
PK dalam upaya pemadaman dan pertolongan dimana unit 
fungsional lainnya tidak dibenarkan memasuki lokasi ini saat PKP-
PK melaksanakan pemadaman kebakaran pesawat udara.  Unit 
fungsional lainnya yang akan turut membantu evakuasi korban 
agar memberitahukan kepada pimpinan PKP-PK di lokasi ketika 
akan memasuki crash area; 

1.1.4    Collection Area 

            Adalah suatu daerah dekat dengan lokasi kecelakaan yang 
diperuntukkan mengumpulkan korban pertama kali; 

            Lokasi ini ditentukan oleh pimpinan operasi PKP-PK bila terjadi 
kecelakaan pesawat udara secara tiba-tiba atau oleh senior 
medical officer bila terjadi kecelakaan pesawat udara yang sudah 
diprediksi sebelumnya (kecelakaan pesawat udara disebabkan 
lanjutan dari full emergency); 

1.1.8 Triage Area 

Adalah suatu daerah di lokasi kecelakaan pesawat udara di dalam 
bandar udara yang digunakan untuk mengidentifikasi korban dan 
sekaligus pemberian label sesuai prioritas korban untuk 
memudahkan tim medis dalam penanganan korban; 
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 1.1.5    Care Area 

Adalah suatu daerah tertentu yang berjarak lebih kurang 500 feet 
dari lokasi kecelakaan / kebakaran pesawat udara, yang 
dipergunakan sebagai tempat untuk memberikan pertolongan 
pertama bagi korban yang ada;  

1.1.6   Emergency Operation Centre (EOC)  

            Adalah tempat berkumpulnya seluruh perwakilan instansi / unit 
kerja terkait (Airport  Emergency Committee) dalam rangka 
mendukung, memantau, dan mengkoordinir pelaksanaan operasi 
penanggulangan keadaan gawat darurat / siaga. Ditempat ini 
diterima dan disebarkan informasi serta keputusan penting selama 
berlangsungnya operasi penanggulangan dimaksud; 

1.1.12 Ttransportation Area 

Adalah tempat berkumpulnya kendaraan yang dipersiapkan untuk 
mengangkut korban sesuai kondisi korban yang dinyatakan oleh 
koordinator transportasi; 

1.1.13 Isolated Area  

Adalah lokasi yang telah ditentukan sebelumnya dan  
diperuntukkan parkir pesawat udara yang sedang dibajak atau 
mendapat ancaman bom.   Isolated area merupakan lokasi yang 
ditentukan dengan memperhatikan jarak aman  dari parkir pesawat 
udara lainnya dan gedung fasilitas bandar udara serta aktifitas 
orang di sekitar lokasi tersebut; 

1.1.14 Isolated Room 

Adalah ruangan steril yang sudah ditentukan sebelumnya dan 
diperuntukkan awak pesawat udara yang selamat dalam 
kecelakaan pesawat udara.   Siapaun tidak dibenarkan masuk ke 
ruangan ini tanpa seizin Ketua Komite Penanggulangan Gawat 
Darurat; 

1.1.15 Emergency Hall 

Adalah ruangan di dalam kawasan bandar udara yang 
diperuntukkan penanganan korban lanjutan yang tidak perlu 
dirujuk ke rumah sakit; 

1.1.16 Holding Area 

Adalah tempat berkumpulnya korban yang selamat dari 
kecelakaan pesawat udara dan tidak luka sebelum diangkut ke 
ruangan yang sudah ditentukan; 
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1.1.12  Greeters and Meeters 

           Adalah suatu  tempat di dalam bandar udara yang diperuntukkan 
berkumpulnya keluarga korban kecelakaan pesawat udara untuk 
mendapatkan informasi lebih lanjut; 

 
1.1.13  Press Room 
            Adalah suatu ruangan di dalam kawasan bandar udara yang 

diperuntukkan kepentingan wartawan (media electronik dan media 
cetak); 

 
Sosialisasi lokasi penting dalam PGD 

1.2.3 Anggota komite penanggulangan gawat darurat bertanggung 
jawab untuk mensosialisasikan lokasi penting yang sudah 
ditentukan di bandar udara kepada seluruh instansi sesuai 
dokumen yang disepakati bersama; 

1.2.4 Maksud dan tujuan sosialisasi tersebut agar seluruh pihak yang 
terlibat dalam penanggulangan gawat darurat mengetahui lokasi 
dimaksud dan memahami fungsi lokasi penting tersebut; 

 

Unit fungsional yang terkait dalam penanggulangan gawat darurat 

1.3.1  Internal bandar udara  

a. Airport authority  bertanggung jawab mengkoordinir para 
komunitas bandar udara dalam peran serta penanggulangan 
gawat darurat  di dalam dan diluar  bandar udara; 

b.  ATC  bertanggung jawab mengkoordinir komunikasi seluruh 
kegiatan unit fungsional di daerah sisi udara dan 
menginformasikan tahapan kondisi pesawat udara yang 
mengalami darurat kepada unit fungsional berkaitan dengan 
penanggulangan gawat darurat,  

           c.  PKP-PK bertanggung jawab dalam upaya pertolongan dan 
pemadaman bila terjadi kecelakaan pesawat udara; 

           d.  Sekuriti, bertanggung jawab dalam pengamanan lokasi penting    
penanggulangan gawat darurat di dalam kawasan bandar 
udara; 

e. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) mengkoordinir pelaksanaan 
penanganan korban baik di lokasi kejadian maupun pengiriman 
korban ke rumah sakit yang menjadi rujukan; 
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1.4 

f.   Unit fungsional lainnya seperti airlines, ground handling, CIQ, 
dll bertanggung jawab mendukung pelaksanaan 
penanggulangan gawat darurat sesuai fungsi dan tugas 
masing-masing 

1.3.2   Eksternal bandar udara 

a. Search and Rescue (SAR) bertanggung jawab mengkoordinir 
pelaksanaan pertolongan korban kecelakaan pesawat udara di 
luar bandar udara dan membantu evakuasi korban bila terjadi 
kecelakaan pesawat udara di dalam bandar udara; 

b.  Pemadam kebakaran Pemda bertanggung jawab mengkoordinir 
pelaksanaan pemadaman kebakaran pesawat udara di luar 
bandar udara dan membantu mensupply air ke kendaraan 
PKP-PK dalam operasi pemadaman kebakaran pesawat di 
dalam bandar udara; 

c. TNI dan/atau Polri bertanggung jawab mengkoordinir 
pelaksanaan penanggulangan melawan hukum dan 
mendukung pengamanan bila terjadi kecelakaan pesawat 
udara baik di dalam maupun di luar bandar udara (masalah 
tanggung jawab TNI atau Polri disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi bandar udara setempat sesuai kesepakatan yang 
dituangkan dalam dokumen); 

d.  Rumah sakit , bertanggung jawab dalam penanganan lanjut 
para korban kecelakaan pesawat udara dan berkoordinasi 
dengan airlines operator pesawat udara yang mengalami 
kecelakaan; 

e.  Unit fungsional lainnya bertanggung jawab sesuai tugas pokok 
dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan 
gawat darurat penerbangan; 

 

 Kecelakaan pesawat udara di luar bandar udara 

Kecelakaan pesawat udara di luar kawasan bandar udara adalah apabila 
lokasi kejadian  di luar batas  bandar udara (perimeter) sampai dengan 
jarak 5 NM (+ 8 km).  

1.4.1 Tindakan Air Traffic Controller  :   

Setelah menerima berita kecelakan / kebakaran pesawat udara di 
luar  kawasan  bandar udara , maka tindakan yang dilakukan adalah   
: 
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a.  Menginformasikan berita kepada    : 

4) Kantor SAR; 

5) PKP-PK;  

6) Sekuriti bandar udara; 

b Format berita : 

5) Lokasi     Sesuai Grid Map (Lampiran  ) 

6) Operator Pesawat Udara  :  ..................... 

7) Tipe pesawat udara   :  ………………… 

8) Jumlah penumpang dan crew  :  ..........  orang 

c.    Meneruskan berita kepada  ketua komite PGD; 

 

1.4.2 Tindakan Kantor SAR   : 

e. Menyiapkan fasilitas secara maksimal dan langsung menuju 
lokasi kejadian; 

f. Salah seorang staff senior yang ditunjuk segera menjadi On 
Scene Commander (Koordinator Operasi PGD); 

g. Berkoordinasi dengan petugas yang sudah berada di lokasi; 

h. Mengkoordinir pelaksanaan evakuasi korban dan tugas lain 
yang berkaitan dengan penanggulangan kecelakaan pesawat 
udara; 

e.  Menginformasikan kepada pengendali di emergency operation 
centre tentang perkembangan situasi dan kondisi di lapangan; 

f. Melaporkan hasil kegiatan penanggulangan kecelakaan 
pesawat udara kepada pengendali di emergency operation 
centre; 

1.4.3   Tindakan PKP-PK 

c. Menghubungi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Jakarta; 

d. Mengkoordinasikan dengan Pemadam Kebakaran setempat 
dekat lokasi kejadian; 
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            c.    Menyiapkan personil dan kendaraan untuk  menuju lokasi 
kejadian bila memungkinkan karena fasilitas PKP-PK tidak 
dibenarkan menurunkan kategori bandar udara; 

  d.    Menyiapkan emergency hall untuk  korban; 

1.4.4   Tindakan Pemadam Kebakaran Kota  

d. Segera menuju lokasi untuk  memberi pertolongan dan 
pemadaman; 

e. Mengkoordinir pelaksanaan pemadaman dan evakuasi korban 
ke tempat yang aman dari lokasi kejadian; 

f. Menyerahkan tugas koordinator evakuasi dan penanganan 
korban kepada On Scene Commander; 

1.4.5   Tindakan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)  :  

a. Menghubungi tim medis rumah sakit yang terdekat dengan 
lokasi kejadian; 

b. Menyiapkan fasilitas dan personel menuju lokasi kejadian 
untuk memberi bantuan; 

c. Berkoordinasi dengan unsur kesehatan di lokasi kejadian;  

1.4.7 Tindakan Tim Medis Rumah Sakit  

a. Menghubungi rumah sakit terdekat guna menampung korban 
baik yang masih dapat diselamatkan ataupun yang sudah 
meninggal; 

b. Menangani korban luka ringan sebelum diangkut ke rumah 
sakit; 

c. Mengidentifikasi korban jika dapat dilakukan; 

d. Menyiapkan dokter forensic untuk mengidentifikasi korban 
yang meninggal dan sulit dikenali; 

e. Menangani korban secara maksimal di rumah sakit yang 
dirujuk; 

f. Melayani keluarga korban yang berkunjung di rumah sakit; 

g. Menyiapkan pengangkutan jenazah korban yang sudah selesai 
dalam pengurusan dan akan dibawa oleh keluarga korban; 

h. Menyiapkan peti jenazah dan lokasi kuburan masal bila 
diperlukan; 
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 1.4.7  Tindakan Pengamanan Bandar Udara  : 

          Meneruskan berita ke TNI dan Polri; 

1.4.8 Tindakan TNI atau Polri 

g. Mendirikan Posko sebagai tempat komando operasi di 
lapangan; 

h. Melokalisir tempat kejadian agar terisolasi dari umum; 

i. Menginformasikan lokasi kejadian ke Emergency Operation 
Centre atau pejabat yang berwenang di bandar udara; 

j. Mengamankan jalan akses menuju lokasi kejadian; 

k. Mengatur lalu lintas dari / ke lokasi kejadian; 

l. Mengamankan barang milik korban yang ditemukan; 

1.4.9   Tindakan Ketua Komite / Pengendali  

Setelah menerima pemberitahuan adanya kecelakaan pesawat 
udara di luar batas Bandar Udara, segera melakukan tindakan : 

f. Mengaktifkan Emergency Operation Centre; 

g. Meneruskan berita kepada  : 

1) Menteri Perhubungan ; 

2) Dirjen Perhubungan Udara, 

3) KNKT; 

      4)   Anggota Komite Penanggulangan Gawat Darurat; 

h. Menunjuk  pejabat Kantor SAR Jakarta sebagai On Scene 
Commander; 

i. Memantau perkembangan operasi penanggulangan; 

j. Mengkoordinasikan dengan seluruh unsur muspida di daerah 
Propinsi Banten dan DKI Jakarta dalam hal penanggulangan 
kecelakaan pesawat; 

1.4.10 Tindakan Anggota Komite / Pengendali PGD : 

           a.  Membantu tugas Ketua di Emergency Operation Centre yang 

berkaitan dengan  : 
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 3) Pengendalian kegiatan operasi penanggulangan 
kecelakaan pesawat udara dan berkoordinasi dengan On 
Scene Commander; 

4) Penyiapan untuk memberikan keterangan pers di ruang 
emergency operation centre / pers room tentang hasil 
kegiatan operasi penanggulangan kecelakaan pesawat 
udara;  

b. Berkoordinasi dengan pemko setempat jika dilaksanakan 
penguburan jenazah secara masal; 

c.  Melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan kecelakaan 
pesawat udara kepada pejabat yang berwenang;  

1.4.11 Tindakan On Scene Commander  

d. Mengkoordinir pelaksanaan operasi penanggulangan 
kecelakaan pesawat udara di lokasi kejadian; 

e. Berkoordinasi dengan Tim Pusat Kendali Krisis (EOC); 

f. Menginformasikan ke Emergency Operation Centre  tentang 
perkembangan situasi dan kondisi di lokasi kejadian; 

d.  Memutuskan hal yang berkaitan dengan : 

5) Operasi pertolongan dan pemadaman; 

6) Pengangkutan korban ke rumah sakit terdekat; 

7) Pendukung pelaksanaan operasi di lokasi kejadian; 

8) Laporan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan; 

1.4.12 Tindakan Airline Operator Pesawat Udara Yang Bersangkutan : 

a. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan; 

b. Menyediakan transportasi dan logistik; 

c. Mengirimkan : 

6) Tim ke lokasi kejadian, 

7) Staf senior sebagai staf  Emergency Operation Centre 
Team (EOC); 

8) Daftar nama penumpang  ( Passenger Manifest ) ke Mobile 
Command Post dan Emergency Operation Centre; 
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9) Menyiapkan beberapa orang personel untuk bertugas di 

Greeters & Meeters; 

10) Mempersiapkan pemberangkatan jenazah korban 
kecelakaan pesawat udara dari Bandar Udara Soekarno-
Hatta dan berkoordinasi dengan Kacab Utama PT AP II 
dan pejabat internal Bandar Udara Soekarno Hatta  yang 
berwenang dalam pelaksanaan tersebut; 

1.4.13  Tindakan Kelompok Pendukung : 

a. Melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sesuai bidang 
tugasnya masing-masing untuk mendukung operasi 
penanggulangan kecelakaan pesawat udara di luar Bandar 
Udara Soekarno-Hatta; 

b. Masing-masing unit fungsional internal bandar udara 
menyiapkan fasilitas yang berkaitan dengan bantuan korban 
sesuai dengan bidang tugasnya; 
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1.1 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Lokasi penting dalam penanggulangan gawat darurat 

1.1.9 Rendezpous point 

Adalah tempat tertentu di bandar udara yang disediakan untuk 
bertemu atau berkumpulnya personel atau kendaraan pertolongan 
kecelakaan penerbangan sebelum menuju ke staging area;   

1.1.10 Staging area 

           Adalah tempat tertentuyang strategis di dalam bandar udara yang 
disediakan untuk standby personel dan fasilitas dalam upaya 
penanggulangan kecelakaan pesawat udara; 

1.1.11 Crash area 

Adalah lokasi kejadian kecelakaan pesawat udara di dalam bandar 
udara yang luasnya ditentukan oleh dimensi pesawat udara yang 
mengalami kecelakaan.  Crash area merupakan lokasi kerja PKP-
PK dalam upaya pemadaman dan pertolongan dimana unit 
fungsional lainnya tidak dibenarkan memasuki lokasi ini saat PKP-
PK melaksanakan pemadaman kebakaran pesawat udara.  Unit 
fungsional lainnya yang akan turut membantu evakuasi korban 
agar memberitahukan kepada pimpinan PKP-PK di lokasi ketika 
akan memasuki crash area; 

1.1.4    Collection Area 

            Adalah suatu daerah dekat dengan lokasi kecelakaan yang 
diperuntukkan mengumpulkan korban pertama kali; 

            Lokasi ini ditentukan oleh pimpinan operasi PKP-PK bila terjadi 
kecelakaan pesawat udara secara tiba-tiba atau oleh senior 
medical officer bila terjadi kecelakaan pesawat udara yang sudah 
diprediksi sebelumnya (kecelakaan pesawat udara disebabkan 
lanjutan dari full emergency); 

1.1.12 Triage Area 

Adalah suatu daerah di lokasi kecelakaan pesawat udara di dalam 
bandar udara yang digunakan untuk mengidentifikasi korban dan 
sekaligus pemberian label sesuai prioritas korban untuk 
memudahkan tim medis dalam penanganan korban; 
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 1.1.5    Care Area 

Adalah suatu daerah tertentu yang berjarak lebih kurang 500 feet 
dari lokasi kecelakaan / kebakaran pesawat udara, yang 
dipergunakan sebagai tempat untuk memberikan pertolongan 
pertama bagi korban yang ada;  

1.1.6   Emergency Operation Centre (EOC)  

            Adalah tempat berkumpulnya seluruh perwakilan instansi / unit 
kerja terkait (Airport  Emergency Committee) dalam rangka 
mendukung, memantau, dan mengkoordinir pelaksanaan operasi 
penanggulangan keadaan gawat darurat / siaga. Ditempat ini 
diterima dan disebarkan informasi serta keputusan penting selama 
berlangsungnya operasi penanggulangan dimaksud; 

1.1.17 Ttransportation Area 

Adalah tempat berkumpulnya kendaraan yang dipersiapkan untuk 
mengangkut korban sesuai kondisi korban yang dinyatakan oleh 
koordinator transportasi; 

1.1.18 Isolated Area  

Adalah lokasi yang telah ditentukan sebelumnya dan  
diperuntukkan parkir pesawat udara yang sedang dibajak atau 
mendapat ancaman bom.   Isolated area merupakan lokasi yang 
ditentukan dengan memperhatikan jarak aman  dari parkir pesawat 
udara lainnya dan gedung fasilitas bandar udara serta aktifitas 
orang di sekitar lokasi tersebut; 

1.1.19 Isolated Room 

Adalah ruangan steril yang sudah ditentukan sebelumnya dan 
diperuntukkan awak pesawat udara yang selamat dalam 
kecelakaan pesawat udara.   Siapaun tidak dibenarkan masuk ke 
ruangan ini tanpa seizin Ketua Komite Penanggulangan Gawat 
Darurat; 

1.1.20 Emergency Hall 

Adalah ruangan di dalam kawasan bandar udara yang 
diperuntukkan penanganan korban lanjutan yang tidak perlu 
dirujuk ke rumah sakit; 

1.1.21 Holding Area 

Adalah tempat berkumpulnya korban yang selamat dari 
kecelakaan pesawat udara dan tidak luka sebelum diangkut ke 
ruangan yang sudah ditentukan; 
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1.2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.3 
 
 
 

1.1.12  Greeters and Meeters 

           Adalah suatu  tempat di dalam bandar udara yang diperuntukkan 
berkumpulnya keluarga korban kecelakaan pesawat udara untuk 
mendapatkan informasi lebih lanjut; 

 
1.1.13  Press Room 
            Adalah suatu ruangan di dalam kawasan bandar udara yang 

diperuntukkan kepentingan wartawan (media electronik dan media 
cetak); 

 
Sosialisasi lokasi penting dalam PGD 

1.2.5 Anggota komite penanggulangan gawat darurat bertanggung 
jawab untuk mensosialisasikan lokasi penting yang sudah 
ditentukan di bandar udara kepada seluruh instansi sesuai 
dokumen yang disepakati bersama; 

1.2.6 Maksud dan tujuan sosialisasi tersebut agar seluruh pihak yang 
terlibat dalam penanggulangan gawat darurat mengetahui lokasi 
dimaksud dan memahami fungsi lokasi penting tersebut; 

 

Unit fungsional yang terkait dalam penanggulangan gawat darurat 

1.3.1  Internal bandar udara  

a. Airport authority  bertanggung jawab mengkoordinir para 
komunitas bandar udara dalam peran serta penanggulangan 
gawat darurat  di dalam dan diluar  bandar udara; 

b.  ATC  bertanggung jawab mengkoordinir komunikasi seluruh 
kegiatan unit fungsional di daerah sisi udara dan 
menginformasikan tahapan kondisi pesawat udara yang 
mengalami darurat kepada unit fungsional berkaitan dengan 
penanggulangan gawat darurat,  

           c.  PKP-PK bertanggung jawab dalam upaya pertolongan dan 
pemadaman bila terjadi kecelakaan pesawat udara; 

           d.  Sekuriti, bertanggung jawab dalam pengamanan lokasi penting    
penanggulangan gawat darurat di dalam kawasan bandar 
udara; 

e. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) mengkoordinir pelaksanaan 
penanganan korban baik di lokasi kejadian maupun pengiriman 
korban ke rumah sakit yang menjadi rujukan; 
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1.4 

f.   Unit fungsional lainnya seperti airlines, ground handling, CIQ, 
dll bertanggung jawab mendukung pelaksanaan 
penanggulangan gawat darurat sesuai fungsi dan tugas 
masing-masing 

1.3.2   Eksternal bandar udara 

a. Search and Rescue (SAR) bertanggung jawab mengkoordinir 
pelaksanaan pertolongan korban kecelakaan pesawat udara di 
luar bandar udara dan membantu evakuasi korban bila terjadi 
kecelakaan pesawat udara di dalam bandar udara; 

b.  Pemadam kebakaran Pemda bertanggung jawab mengkoordinir 
pelaksanaan pemadaman kebakaran pesawat udara di luar 
bandar udara dan membantu mensupply air ke kendaraan 
PKP-PK dalam operasi pemadaman kebakaran pesawat di 
dalam bandar udara; 

c. TNI dan/atau Polri bertanggung jawab mengkoordinir 
pelaksanaan penanggulangan melawan hukum dan 
mendukung pengamanan bila terjadi kecelakaan pesawat 
udara baik di dalam maupun di luar bandar udara (masalah 
tanggung jawab TNI atau Polri disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi bandar udara setempat sesuai kesepakatan yang 
dituangkan dalam dokumen); 

d.  Rumah sakit , bertanggung jawab dalam penanganan lanjut 
para korban kecelakaan pesawat udara dan berkoordinasi 
dengan airlines operator pesawat udara yang mengalami 
kecelakaan; 

e.  Unit fungsional lainnya bertanggung jawab sesuai tugas pokok 
dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan 
gawat darurat penerbangan; 

 

 Kecelakaan pesawat udara di luar bandar udara 

Kecelakaan pesawat udara di luar kawasan bandar udara adalah apabila 
lokasi kejadian  di luar batas  bandar udara (perimeter) sampai dengan 
jarak 5 NM (+ 8 km).  

1.4.1 Tindakan Air Traffic Controller  :   

Setelah menerima berita kecelakan / kebakaran pesawat udara di 
luar  kawasan  bandar udara , maka tindakan yang dilakukan adalah   
: 
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a.  Menginformasikan berita kepada    : 

7) Kantor SAR; 

8) PKP-PK;  

9) Sekuriti bandar udara; 

b Format berita : 

9) Lokasi     Sesuai Grid Map (Lampiran  ) 

10) Operator Pesawat Udara  :  ..................... 

11) Tipe pesawat udara   :  ………………… 

12) Jumlah penumpang dan crew  :  ..........  orang 

c.    Meneruskan berita kepada  ketua komite PGD; 

 

1.4.2 Tindakan Kantor SAR   : 

i. Menyiapkan fasilitas secara maksimal dan langsung menuju 
lokasi kejadian; 

j. Salah seorang staff senior yang ditunjuk segera menjadi On 
Scene Commander (Koordinator Operasi PGD); 

k. Berkoordinasi dengan petugas yang sudah berada di lokasi; 

l. Mengkoordinir pelaksanaan evakuasi korban dan tugas lain 
yang berkaitan dengan penanggulangan kecelakaan pesawat 
udara; 

e.  Menginformasikan kepada pengendali di emergency operation 
centre tentang perkembangan situasi dan kondisi di lapangan; 

f. Melaporkan hasil kegiatan penanggulangan kecelakaan 
pesawat udara kepada pengendali di emergency operation 
centre; 

1.4.3   Tindakan PKP-PK 

e. Menghubungi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Jakarta; 

f. Mengkoordinasikan dengan Pemadam Kebakaran setempat 
dekat lokasi kejadian; 
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            c.    Menyiapkan personil dan kendaraan untuk  menuju lokasi 
kejadian bila memungkinkan karena fasilitas PKP-PK tidak 
dibenarkan menurunkan kategori bandar udara; 

  d.    Menyiapkan emergency hall untuk  korban; 

1.4.4   Tindakan Pemadam Kebakaran Kota  

g. Segera menuju lokasi untuk  memberi pertolongan dan 
pemadaman; 

h. Mengkoordinir pelaksanaan pemadaman dan evakuasi korban 
ke tempat yang aman dari lokasi kejadian; 

i. Menyerahkan tugas koordinator evakuasi dan penanganan 
korban kepada On Scene Commander; 

1.4.5   Tindakan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)  :  

a. Menghubungi tim medis rumah sakit yang terdekat dengan 
lokasi kejadian; 

b. Menyiapkan fasilitas dan personel menuju lokasi kejadian 
untuk memberi bantuan; 

c. Berkoordinasi dengan unsur kesehatan di lokasi kejadian;  

1.4.8 Tindakan Tim Medis Rumah Sakit  

a. Menghubungi rumah sakit terdekat guna menampung korban 
baik yang masih dapat diselamatkan ataupun yang sudah 
meninggal; 

b. Menangani korban luka ringan sebelum diangkut ke rumah 
sakit; 

c. Mengidentifikasi korban jika dapat dilakukan; 

d. Menyiapkan dokter forensic untuk mengidentifikasi korban 
yang meninggal dan sulit dikenali; 

e. Menangani korban secara maksimal di rumah sakit yang 
dirujuk; 

f. Melayani keluarga korban yang berkunjung di rumah sakit; 

g. Menyiapkan pengangkutan jenazah korban yang sudah selesai 
dalam pengurusan dan akan dibawa oleh keluarga korban; 

h. Menyiapkan peti jenazah dan lokasi kuburan masal bila 
diperlukan; 
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 1.4.7  Tindakan Pengamanan Bandar Udara  : 

          Meneruskan berita ke TNI dan Polri; 

1.4.8 Tindakan TNI atau Polri 

m. Mendirikan Posko sebagai tempat komando operasi di 
lapangan; 

n. Melokalisir tempat kejadian agar terisolasi dari umum; 

o. Menginformasikan lokasi kejadian ke Emergency Operation 
Centre atau pejabat yang berwenang di bandar udara; 

p. Mengamankan jalan akses menuju lokasi kejadian; 

q. Mengatur lalu lintas dari / ke lokasi kejadian; 

r. Mengamankan barang milik korban yang ditemukan; 

1.4.9   Tindakan Ketua Komite / Pengendali  

Setelah menerima pemberitahuan adanya kecelakaan pesawat 
udara di luar batas Bandar Udara, segera melakukan tindakan : 

k. Mengaktifkan Emergency Operation Centre; 

l. Meneruskan berita kepada  : 

1) Menteri Perhubungan ; 

2) Dirjen Perhubungan Udara, 

3) KNKT; 

      4)   Anggota Komite Penanggulangan Gawat Darurat; 

m. Menunjuk  pejabat Kantor SAR Jakarta sebagai On Scene 
Commander; 

n. Memantau perkembangan operasi penanggulangan; 

o. Mengkoordinasikan dengan seluruh unsur muspida di daerah 
Propinsi Banten dan DKI Jakarta dalam hal penanggulangan 
kecelakaan pesawat; 

1.4.10 Tindakan Anggota Komite / Pengendali PGD : 

           a.  Membantu tugas Ketua di Emergency Operation Centre yang 

berkaitan dengan  : 
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 5) Pengendalian kegiatan operasi penanggulangan 
kecelakaan pesawat udara dan berkoordinasi dengan On 
Scene Commander; 

6) Penyiapan untuk memberikan keterangan pers di ruang 
emergency operation centre / pers room tentang hasil 
kegiatan operasi penanggulangan kecelakaan pesawat 
udara;  

b. Berkoordinasi dengan pemko setempat jika dilaksanakan 
penguburan jenazah secara masal; 

c.  Melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan kecelakaan 
pesawat udara kepada pejabat yang berwenang;  

1.4.11 Tindakan On Scene Commander  

g. Mengkoordinir pelaksanaan operasi penanggulangan 
kecelakaan pesawat udara di lokasi kejadian; 

h. Berkoordinasi dengan Tim Pusat Kendali Krisis (EOC); 

i. Menginformasikan ke Emergency Operation Centre  tentang 
perkembangan situasi dan kondisi di lokasi kejadian; 

d.  Memutuskan hal yang berkaitan dengan : 

9) Operasi pertolongan dan pemadaman; 

10) Pengangkutan korban ke rumah sakit terdekat; 

11) Pendukung pelaksanaan operasi di lokasi kejadian; 

12) Laporan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan; 

1.4.12 Tindakan Airline Operator Pesawat Udara Yang Bersangkutan : 

a. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan; 

b. Menyediakan transportasi dan logistik; 

c. Mengirimkan : 

11) Tim ke lokasi kejadian, 

12) Staf senior sebagai staf  Emergency Operation Centre 
Team (EOC); 

13) Daftar nama penumpang  ( Passenger Manifest ) ke Mobile 
Command Post dan Emergency Operation Centre; 
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14) Menyiapkan beberapa orang personel untuk bertugas di 

Greeters & Meeters; 

15) Mempersiapkan pemberangkatan jenazah korban 
kecelakaan pesawat udara dari Bandar Udara Soekarno-
Hatta dan berkoordinasi dengan Kacab Utama PT AP II 
dan pejabat internal Bandar Udara Soekarno Hatta  yang 
berwenang dalam pelaksanaan tersebut; 

1.4.13  Tindakan Kelompok Pendukung : 

a. Melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sesuai bidang 
tugasnya masing-masing untuk mendukung operasi 
penanggulangan kecelakaan pesawat udara di luar Bandar 
Udara Soekarno-Hatta; 

b. Masing-masing unit fungsional internal bandar udara 
menyiapkan fasilitas yang berkaitan dengan bantuan korban 
sesuai dengan bidang tugasnya; 
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1.       Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat 
           

                                                                                                                            Modul  Diklat Junior PKP-PK 

 
MODUL 
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1.1 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Lokasi penting dalam penanggulangan gawat darurat 

1.1.13 Rendezpous point 

Adalah tempat tertentu di bandar udara yang disediakan untuk 
bertemu atau berkumpulnya personel atau kendaraan pertolongan 
kecelakaan penerbangan sebelum menuju ke staging area;   

1.1.14 Staging area 

           Adalah tempat tertentuyang strategis di dalam bandar udara yang 
disediakan untuk standby personel dan fasilitas dalam upaya 
penanggulangan kecelakaan pesawat udara; 

1.1.15 Crash area 

Adalah lokasi kejadian kecelakaan pesawat udara di dalam bandar 
udara yang luasnya ditentukan oleh dimensi pesawat udara yang 
mengalami kecelakaan.  Crash area merupakan lokasi kerja PKP-
PK dalam upaya pemadaman dan pertolongan dimana unit 
fungsional lainnya tidak dibenarkan memasuki lokasi ini saat PKP-
PK melaksanakan pemadaman kebakaran pesawat udara.  Unit 
fungsional lainnya yang akan turut membantu evakuasi korban 
agar memberitahukan kepada pimpinan PKP-PK di lokasi ketika 
akan memasuki crash area; 

1.1.4    Collection Area 

            Adalah suatu daerah dekat dengan lokasi kecelakaan yang 
diperuntukkan mengumpulkan korban pertama kali; 

            Lokasi ini ditentukan oleh pimpinan operasi PKP-PK bila terjadi 
kecelakaan pesawat udara secara tiba-tiba atau oleh senior 
medical officer bila terjadi kecelakaan pesawat udara yang sudah 
diprediksi sebelumnya (kecelakaan pesawat udara disebabkan 
lanjutan dari full emergency); 

1.1.16 Triage Area 

Adalah suatu daerah di lokasi kecelakaan pesawat udara di dalam 
bandar udara yang digunakan untuk mengidentifikasi korban dan 
sekaligus pemberian label sesuai prioritas korban untuk 
memudahkan tim medis dalam penanganan korban; 
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 1.1.5    Care Area 

Adalah suatu daerah tertentu yang berjarak lebih kurang 500 feet 
dari lokasi kecelakaan / kebakaran pesawat udara, yang 
dipergunakan sebagai tempat untuk memberikan pertolongan 
pertama bagi korban yang ada;  

1.1.6   Emergency Operation Centre (EOC)  

            Adalah tempat berkumpulnya seluruh perwakilan instansi / unit 
kerja terkait (Airport  Emergency Committee) dalam rangka 
mendukung, memantau, dan mengkoordinir pelaksanaan operasi 
penanggulangan keadaan gawat darurat / siaga. Ditempat ini 
diterima dan disebarkan informasi serta keputusan penting selama 
berlangsungnya operasi penanggulangan dimaksud; 

1.1.22 Ttransportation Area 

Adalah tempat berkumpulnya kendaraan yang dipersiapkan untuk 
mengangkut korban sesuai kondisi korban yang dinyatakan oleh 
koordinator transportasi; 

1.1.23 Isolated Area  

Adalah lokasi yang telah ditentukan sebelumnya dan  
diperuntukkan parkir pesawat udara yang sedang dibajak atau 
mendapat ancaman bom.   Isolated area merupakan lokasi yang 
ditentukan dengan memperhatikan jarak aman  dari parkir pesawat 
udara lainnya dan gedung fasilitas bandar udara serta aktifitas 
orang di sekitar lokasi tersebut; 

1.1.24 Isolated Room 

Adalah ruangan steril yang sudah ditentukan sebelumnya dan 
diperuntukkan awak pesawat udara yang selamat dalam 
kecelakaan pesawat udara.   Siapaun tidak dibenarkan masuk ke 
ruangan ini tanpa seizin Ketua Komite Penanggulangan Gawat 
Darurat; 

1.1.25 Emergency Hall 

Adalah ruangan di dalam kawasan bandar udara yang 
diperuntukkan penanganan korban lanjutan yang tidak perlu 
dirujuk ke rumah sakit; 

1.1.26 Holding Area 

Adalah tempat berkumpulnya korban yang selamat dari 
kecelakaan pesawat udara dan tidak luka sebelum diangkut ke 
ruangan yang sudah ditentukan; 
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1.2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.3 
 
 
 

1.1.12  Greeters and Meeters 

           Adalah suatu  tempat di dalam bandar udara yang diperuntukkan 
berkumpulnya keluarga korban kecelakaan pesawat udara untuk 
mendapatkan informasi lebih lanjut; 

 
1.1.13  Press Room 
            Adalah suatu ruangan di dalam kawasan bandar udara yang 

diperuntukkan kepentingan wartawan (media electronik dan media 
cetak); 

 
Sosialisasi lokasi penting dalam PGD 

1.2.7 Anggota komite penanggulangan gawat darurat bertanggung 
jawab untuk mensosialisasikan lokasi penting yang sudah 
ditentukan di bandar udara kepada seluruh instansi sesuai 
dokumen yang disepakati bersama; 

1.2.8 Maksud dan tujuan sosialisasi tersebut agar seluruh pihak yang 
terlibat dalam penanggulangan gawat darurat mengetahui lokasi 
dimaksud dan memahami fungsi lokasi penting tersebut; 

 

Unit fungsional yang terkait dalam penanggulangan gawat darurat 

1.3.1  Internal bandar udara  

a. Airport authority  bertanggung jawab mengkoordinir para 
komunitas bandar udara dalam peran serta penanggulangan 
gawat darurat  di dalam dan diluar  bandar udara; 

b.  ATC  bertanggung jawab mengkoordinir komunikasi seluruh 
kegiatan unit fungsional di daerah sisi udara dan 
menginformasikan tahapan kondisi pesawat udara yang 
mengalami darurat kepada unit fungsional berkaitan dengan 
penanggulangan gawat darurat,  

           c.  PKP-PK bertanggung jawab dalam upaya pertolongan dan 
pemadaman bila terjadi kecelakaan pesawat udara; 

           d.  Sekuriti, bertanggung jawab dalam pengamanan lokasi penting    
penanggulangan gawat darurat di dalam kawasan bandar 
udara; 

e. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) mengkoordinir pelaksanaan 
penanganan korban baik di lokasi kejadian maupun pengiriman 
korban ke rumah sakit yang menjadi rujukan; 
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1.4 

f.   Unit fungsional lainnya seperti airlines, ground handling, CIQ, 
dll bertanggung jawab mendukung pelaksanaan 
penanggulangan gawat darurat sesuai fungsi dan tugas 
masing-masing 

1.3.2   Eksternal bandar udara 

a. Search and Rescue (SAR) bertanggung jawab mengkoordinir 
pelaksanaan pertolongan korban kecelakaan pesawat udara di 
luar bandar udara dan membantu evakuasi korban bila terjadi 
kecelakaan pesawat udara di dalam bandar udara; 

b.  Pemadam kebakaran Pemda bertanggung jawab mengkoordinir 
pelaksanaan pemadaman kebakaran pesawat udara di luar 
bandar udara dan membantu mensupply air ke kendaraan 
PKP-PK dalam operasi pemadaman kebakaran pesawat di 
dalam bandar udara; 

c. TNI dan/atau Polri bertanggung jawab mengkoordinir 
pelaksanaan penanggulangan melawan hukum dan 
mendukung pengamanan bila terjadi kecelakaan pesawat 
udara baik di dalam maupun di luar bandar udara (masalah 
tanggung jawab TNI atau Polri disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi bandar udara setempat sesuai kesepakatan yang 
dituangkan dalam dokumen); 

d.  Rumah sakit , bertanggung jawab dalam penanganan lanjut 
para korban kecelakaan pesawat udara dan berkoordinasi 
dengan airlines operator pesawat udara yang mengalami 
kecelakaan; 

e.  Unit fungsional lainnya bertanggung jawab sesuai tugas pokok 
dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan 
gawat darurat penerbangan; 

 

 Kecelakaan pesawat udara di luar bandar udara 

Kecelakaan pesawat udara di luar kawasan bandar udara adalah apabila 
lokasi kejadian  di luar batas  bandar udara (perimeter) sampai dengan 
jarak 5 NM (+ 8 km).  

1.4.1 Tindakan Air Traffic Controller  :   

Setelah menerima berita kecelakan / kebakaran pesawat udara di 
luar  kawasan  bandar udara , maka tindakan yang dilakukan adalah   
: 
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a.  Menginformasikan berita kepada    : 

10) Kantor SAR; 

11) PKP-PK;  

12) Sekuriti bandar udara; 

b Format berita : 

13) Lokasi     Sesuai Grid Map (Lampiran  ) 

14) Operator Pesawat Udara  :  ..................... 

15) Tipe pesawat udara   :  ………………… 

16) Jumlah penumpang dan crew  :  ..........  orang 

c.    Meneruskan berita kepada  ketua komite PGD; 

 

1.4.2 Tindakan Kantor SAR   : 

m. Menyiapkan fasilitas secara maksimal dan langsung menuju 
lokasi kejadian; 

n. Salah seorang staff senior yang ditunjuk segera menjadi On 
Scene Commander (Koordinator Operasi PGD); 

o. Berkoordinasi dengan petugas yang sudah berada di lokasi; 

p. Mengkoordinir pelaksanaan evakuasi korban dan tugas lain 
yang berkaitan dengan penanggulangan kecelakaan pesawat 
udara; 

e.  Menginformasikan kepada pengendali di emergency operation 
centre tentang perkembangan situasi dan kondisi di lapangan; 

f. Melaporkan hasil kegiatan penanggulangan kecelakaan 
pesawat udara kepada pengendali di emergency operation 
centre; 

1.4.3   Tindakan PKP-PK 

g. Menghubungi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Jakarta; 

h. Mengkoordinasikan dengan Pemadam Kebakaran setempat 
dekat lokasi kejadian; 
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            c.    Menyiapkan personil dan kendaraan untuk  menuju lokasi 
kejadian bila memungkinkan karena fasilitas PKP-PK tidak 
dibenarkan menurunkan kategori bandar udara; 

  d.    Menyiapkan emergency hall untuk  korban; 

1.4.4   Tindakan Pemadam Kebakaran Kota  

j. Segera menuju lokasi untuk  memberi pertolongan dan 
pemadaman; 

k. Mengkoordinir pelaksanaan pemadaman dan evakuasi korban 
ke tempat yang aman dari lokasi kejadian; 

l. Menyerahkan tugas koordinator evakuasi dan penanganan 
korban kepada On Scene Commander; 

1.4.5   Tindakan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)  :  

a. Menghubungi tim medis rumah sakit yang terdekat dengan 
lokasi kejadian; 

b. Menyiapkan fasilitas dan personel menuju lokasi kejadian 
untuk memberi bantuan; 

c. Berkoordinasi dengan unsur kesehatan di lokasi kejadian;  

1.4.9 Tindakan Tim Medis Rumah Sakit  

a. Menghubungi rumah sakit terdekat guna menampung korban 
baik yang masih dapat diselamatkan ataupun yang sudah 
meninggal; 

b. Menangani korban luka ringan sebelum diangkut ke rumah 
sakit; 

c. Mengidentifikasi korban jika dapat dilakukan; 

d. Menyiapkan dokter forensic untuk mengidentifikasi korban 
yang meninggal dan sulit dikenali; 

e. Menangani korban secara maksimal di rumah sakit yang 
dirujuk; 

f. Melayani keluarga korban yang berkunjung di rumah sakit; 

g. Menyiapkan pengangkutan jenazah korban yang sudah selesai 
dalam pengurusan dan akan dibawa oleh keluarga korban; 

h. Menyiapkan peti jenazah dan lokasi kuburan masal bila 
diperlukan; 
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 1.4.7  Tindakan Pengamanan Bandar Udara  : 

          Meneruskan berita ke TNI dan Polri; 

1.4.8 Tindakan TNI atau Polri 

s. Mendirikan Posko sebagai tempat komando operasi di 
lapangan; 

t. Melokalisir tempat kejadian agar terisolasi dari umum; 

u. Menginformasikan lokasi kejadian ke Emergency Operation 
Centre atau pejabat yang berwenang di bandar udara; 

v. Mengamankan jalan akses menuju lokasi kejadian; 

w. Mengatur lalu lintas dari / ke lokasi kejadian; 

x. Mengamankan barang milik korban yang ditemukan; 

1.4.9   Tindakan Ketua Komite / Pengendali  

Setelah menerima pemberitahuan adanya kecelakaan pesawat 
udara di luar batas Bandar Udara, segera melakukan tindakan : 

p. Mengaktifkan Emergency Operation Centre; 

q. Meneruskan berita kepada  : 

1) Menteri Perhubungan ; 

2) Dirjen Perhubungan Udara, 

3) KNKT; 

      4)   Anggota Komite Penanggulangan Gawat Darurat; 

r. Menunjuk  pejabat Kantor SAR Jakarta sebagai On Scene 
Commander; 

s. Memantau perkembangan operasi penanggulangan; 

t. Mengkoordinasikan dengan seluruh unsur muspida di daerah 
Propinsi Banten dan DKI Jakarta dalam hal penanggulangan 
kecelakaan pesawat; 

1.4.10 Tindakan Anggota Komite / Pengendali PGD : 

           a.  Membantu tugas Ketua di Emergency Operation Centre yang 

berkaitan dengan  : 
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 7) Pengendalian kegiatan operasi penanggulangan 
kecelakaan pesawat udara dan berkoordinasi dengan On 
Scene Commander; 

8) Penyiapan untuk memberikan keterangan pers di ruang 
emergency operation centre / pers room tentang hasil 
kegiatan operasi penanggulangan kecelakaan pesawat 
udara;  

b. Berkoordinasi dengan pemko setempat jika dilaksanakan 
penguburan jenazah secara masal; 

c.  Melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan kecelakaan 
pesawat udara kepada pejabat yang berwenang;  

1.4.11 Tindakan On Scene Commander  

j. Mengkoordinir pelaksanaan operasi penanggulangan 
kecelakaan pesawat udara di lokasi kejadian; 

k. Berkoordinasi dengan Tim Pusat Kendali Krisis (EOC); 

l. Menginformasikan ke Emergency Operation Centre  tentang 
perkembangan situasi dan kondisi di lokasi kejadian; 

d.  Memutuskan hal yang berkaitan dengan : 

13) Operasi pertolongan dan pemadaman; 

14) Pengangkutan korban ke rumah sakit terdekat; 

15) Pendukung pelaksanaan operasi di lokasi kejadian; 

16) Laporan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan; 

1.4.12 Tindakan Airline Operator Pesawat Udara Yang Bersangkutan : 

a. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan; 

b. Menyediakan transportasi dan logistik; 

c. Mengirimkan : 

16) Tim ke lokasi kejadian, 

17) Staf senior sebagai staf  Emergency Operation Centre 
Team (EOC); 

18) Daftar nama penumpang  ( Passenger Manifest ) ke Mobile 
Command Post dan Emergency Operation Centre; 
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19) Menyiapkan beberapa orang personel untuk bertugas di 

Greeters & Meeters; 

20) Mempersiapkan pemberangkatan jenazah korban 
kecelakaan pesawat udara dari Bandar Udara Soekarno-
Hatta dan berkoordinasi dengan Kacab Utama PT AP II 
dan pejabat internal Bandar Udara Soekarno Hatta  yang 
berwenang dalam pelaksanaan tersebut; 

1.4.13  Tindakan Kelompok Pendukung : 

a. Melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sesuai bidang 
tugasnya masing-masing untuk mendukung operasi 
penanggulangan kecelakaan pesawat udara di luar Bandar 
Udara Soekarno-Hatta; 

b. Masing-masing unit fungsional internal bandar udara 
menyiapkan fasilitas yang berkaitan dengan bantuan korban 
sesuai dengan bidang tugasnya; 
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2.1 

 
Proses pengembangan kebakaran 

2.1.1   Fase Pertumbuhan 

Kebakaran tidak terjadi begitu saja , tetapi melalui tahapan atau 
tingkat pengembangan api .  Setiap kebakaran selalu dimulai 
dengan cepat atau secara perlahan-lahan tergantung situasi dan 
kondisi yang mendukung , seperti jenis bahan bakar yang terbakar, 
suplai oksigen yang cukup, dan panas yang tinggi; 

2.1.2   Flash over 

           Api dapat dengan singkat berkobar besar, tetapi dapat juga 
berkembang perlahan 1 sampai 10 menit.   Pada saat ini api 
menuju tahap sempurna dengan temperatur mencapai 1000ºF 
(537ºC).  Selanjutnya jika kondisi mendukung, maka api akan 
berkembang menuju puncaknya,   Semua bahan bakar yang ada 
akan dilahap dan kobaran api akan membubung tinggi.             
Penjalaran api karena konveksi yang dapat membakar semua 
bahan yang adadengan cepat.  Terjadi sambaran-sambaran atau 
penyalaan (flash over) dan temperatur mencapai puncaknya 
sekitar 700 - 1000ºC. 

2.1.3 Decay 

     Setelah mencapai puncaknya dan bahan bakar mulai menipis, api 
akan menurun intensitasnya yang disebut fase pelapukan api 
(decay).  Api mulai membentuk bara-bara jika api terjadi dalam 
ruangan.Produksi asap semakin meningkat karena kebakaran 
tidak lagi sempurna. 

2.1.4 Back Draft 

Jika kebakaran terjadi dalam ruangan, maka ruangan mulai 
dipenuhi oleh beberapa macam gas hasil kebakaran yang siap 
meledak atau tersambar ulangyang disebut back draft.  Terjadi 
letupan letupan kecildi beberapa tempat.                                       
Udara panas di dalam juga mendorong aliran oksigen masuk ke 
daerah kebakaran karena tekanan udara lebih rendah dibanding 
tekanan udara luar.  Namun secara perlahan dan pasti, api akan 
berhenti total setelah semua bahan yang terbakar musnah. 
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2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 
 
 

 
Struktur api 
2.2.1 Komponen api 

Jika dilihat dari strukturnya api terdiri dari 4 komponen yaitu gas , 
nyala , asap dan energi panas.  Pada bagian terbawah dekat 
sumbernya api merupakan gas yang bereaksi dengan oksigen.  
Bahan yang terbakar dari suatu benda pada dasarnya dalam 
bentuk gas.  Gas ini secara terus menerus terbentuk karena panas 
dan reaksi berantai selama kebakaran berlangsung.   Kayu 
misalnya tidak mungkin langsung terbakar , tetapi terlebih dahulu 
membentuk partikel –partikel gas yang kemudian bereaksi dengan 
oksigen dan dapat nyala.    

2.2.2 Nyala api  dan smoke 

Selanjutnya gas yang terbentuk ini akan menimbulkan nyala 
(flame) yang kita lihat sebagai api.   Nyala ini berwarna biru atau 
kemerahan tergantuyng sempurna atau tidaknya proses reaksi 
antara gas dan oksigen.  Dari nyala ini akan dihasilkan smoke 
yaitu berupa hasil sisa pembakaran.   Semakin sempurna 
pembakaran semakin sedikit asap yang terbentuk.   

2.2.3 Energi panas 

Energi panas dihasilkan oleh reaksi pembakaran.  Energi ini 
besarnya bervariasi mulai dari 100ºC sampai ribuan derjat 
tergantung intensitas kebakaran, jumlah bahan yang terbakar dan 
sifat kimianya. 

Sumber Penyalaan 

Api dapat terjadi jika ada sumber panas yang potensial untuk menyalakan 
bahan bakar yang telah bercampur dengan oksigen.                           
Terdapat berbagai sumber penyalaan api yang dapat memicu terjadinya 
api antara lain  : 

2.3.1 Api terbuka , panas langsung dan permukaan panas, misalnya api 
rokok, sterika, benda panas, api dapur, tungku pembakaran dan 
bentuk api terbuka lainnya; 

2.3.2 Pengelasan dan pemotongan; 

Api dari kegiatan pengelasan berpotensi untuk menyalakan bahan 
mudah terbakar lainnya.  Banyak kebakaran disulut oleh kegiatan 
pengelasan, misalnya saat melakukan perbaikan kapal , pesawat 
udara dan mobil tangki; 

2.3.3 Percikan mekanik , yaitu sumber penyalaan yang berasal dari 
benturan logam dari lat-alat mekanis seperti palu besi, pemecah 
beton atau batu gerinda; 



 
 
Pengantar Pengetahuan Tentang Api                                                                                                       2  of 6 

Modul  Diklat  Junior PKP-PK                                                                                                                                                                                                    

 
MODUL 

 

 
SUBSTANSI  MATERI 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.4 Energi kimia, sumber penyalaan yang berasal dari reaksi kimia 
misalnya reaksi antara phirophoris sulfide dengan udara atau 
oksigen.  Besi sulfide ini dapat timbul pada kerak tangki yang 
bekas berisi minyak mentah atau dari karat-karat yang menmpel di 
dinding tangki. 

2.3.5 Energi listrik, yaitu sumber panas yang berasal dari energi listrik.  
Panas dari listrik dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 
hubungan singkat dan beban lebih (over load).  Hubungan singkat 
adalah terjadinya kontak antara muatan positif dan negatif.  Beban 
lebih misalnya kabel untuk 12 ampere dialiri arus listrik 16 ampere, 
maka kabel dan isolasinya akan menjadi panas; 

2.3.6 Kendaraan bermotor, yang menggunakan busi atau listrik dapat 
menjadi sumber api yang dapat menyalakan bahan bakar.  
Sumber api dari kendaraan biasanya dapat timbul dari percikan 
bunga api yang keluar dari knalpot , percikan pada busi dan 
baterai serta bagian permukaan panas di dalam mesin atau ujung 
knalpot; 

2.3.7 Listrik statis , yaitu energi yang timbul akibat adanya muatan listrik 
statis misalnya timbul karena adanya beda potensial antara dua 
benda yang mengandung muatan listrik positif dan negatif yang 
mengakibatkan terjadinya loncatan bunga api listrik; 

2.3.8 Petir , yang juga bersumber dari adanya perbedaan potensial di 
udara dapat mengakibatkan kebakaran; 

Proses Pengembangan Kebakaran 

2.4.1 Fase Pertumbuhan 

           Kebakaran tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui tahapan atau 
tingkat pengembangan api.  Setiap kebakaran selalu dimulai 
dengan adanya percikan api atau penyalaan.  Api dapat membesar 
dengan cepat atau secara perlahan-lahan tergantung situasi dan 
kondisi yang mendukung, seperti jenis bahan yang terbakar, suplai 
oksigen yang cukup dan panas yang tinggi;     

2.4.2 Fase Flash Over 

Api dapat dengan singkat berkobar besar, tetapi dapat juga 
berkembang perlahan 1 sampai 10 menit.    Pada saat itu api 
menuju tahap sempurna dengan temperatur mencapai 1000ºF 
(537ºC),   Selanjutnya jika kondisi mendukung, maka api akan 
berkembang menuju puncaknya.  Semua bahan bakar yang ada 
akan dilahap dan kobaran api akan membubung tinggi.      
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Penjalaran api karena konveksi dapat membakar semua bahan 
yang ada dengan cepat.  Terjadi sambaran-sanbaran atau 
penyalaan (flash over) dan temperatur mencapai puncaknya 
sekitar 700 – 1000ºC; 

2.4.3 Fase decay 

Setelah mencapai  puncaknya, dan bahan bakar mulai menipisapi 
akan menurun intensitasnya yang disebut fase pelapukan api 
(decay) .  Api mulai membentuk bara bara jika api terjadi dalam 
ruangan. Produksi asap semakin meningkatkarena kebakaran 
tidak lagi sempurna. 

2.4.4 Back Draft 

Jika kebakaran terjadi dalam ruangan , maka ruangan akan mulai 
dipenuhi oleh gas-gas hasil kebakaranyang siap meledak atau 
tersambar ulangyang disebut back draft.  Terjadi letupan-letupan 
kecil di beberapa tempat.                                                            
Udara panas di dalam, juga mendorong aliran oksigen masuk ke 
daerah kebakarankarena tekanan udara lebih rendah dibanding 
tekanan udara luar.  Namun secara perlahan dan pasti, api akan 
berhenti total setelah semua bahan yang terbakar musnah; 

 
Klasifikasi Bahan Bakar 

 
2.5.1 Klasifikasi berdasarkan atas temperatur penyalaan; 

a. Bahan dapat terbakar  (combustible material) yaitu bahan 
bakar dengan flash point di atas 37,8ºC; 

b. Bahan mudah terbakar (flammable material) yaitu bahan bakar 
dengan flash point di bawah 37,8ºC; 

2.5.2  Klasifikasi berdasarkan NFPA (National Fire Protection Association) 

            Bahan mudah menyala dan meledak dapat dikategorikan  : 

           a. Cairan sangat mudah menyala (extreme flammable liquid) 
adalah setiap cairan yang memiliki titik nyala (flash point)  
<100ºF (37,8º C) disebut juga cairan kelas I.   Bahan bakar 
kelas I ini selanjutnya dibagi atas 3 golongan yaitu kelas I A, 
kelas I B dan I C sesuai dengan titik didih (boiling point) masing 
masing.  Bahan kelas I A memiliki boling point di bawah 100ºF, 
dan bahan bakar kelas I B memilikiboiling point di atas 100ºF; 
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c. Cairan mudah menyala  (highly flammable); 

Cairan yang memiliki flash point 100ºF - 140ºF disebut juga 
produk kelas II; 

d. Cairan dapat menyala (flammable)  

Cairan yang memiliki flash point di atas 100ºF disebut juga 
produk kelas III; 

 
Proses Pemadaman 

 
2.6.1 Prinsip dari pemadaman kebakaran adalah memutus mata rantai 

segitiga api (chain breaking reaction) , misalnya dengan 
menghilangkan bahan bakar, membuang panas atau oksigen; 

2.6.2 Memadamkan kebakaran adalah upaya untuk mengendalikan atau 
mematikan api dengan cara merusak keseimbangan panas; 

2.6.3 Memadamkan kebakaran atau mematikan api dapat dilakukan 
dengan beberapa teknik atau pendekatan yaitu  : 

a. Pemadaman dengan pendinginan; 

Teknik pendinginan (cooling) adalah teknik memadamkan 
kebakaran dengan cara mendinginkan atau menurunkan 
temperatur uap atau gas yang terbakar sampai di bawah flash 
point.  Jika panas tidak memadai , maka suatu bahan 
(material)  tidak akan mudah terbakar.  Cara ini banyak 
dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dengan 
menggunakan pancaran air ke lokasi atau titik kebakaran 
sehingga api secara perlahan dapat berkurang dan mati.   
Pancaran atau semprotan air yang disiramkan ke tengah api 
akan mengakibatkan udara sekitar api mendingin.  Sebagian 
panas akan diserap oleh air yang kemudian berubah bentuk 
menjadi uap air yang akan mendinginkan api;  

b. Pembatasan oksigen;    

Untuk proses pembakaran, suatu bahan bakar membutuhkan 
oksigen yang cukup misalnya kayu akan mulai menyala pada 
permukaan bila kadar oksigen 4 – 5% , acetylene memerlukan 
oksigen di bawah 5%, sedangkan gas dan uap hidrokarbon 
biasanya tidak akan terbakar bila kadar oksigen di bawah 
15%; 
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 Sesuai dengan teori segitiga api , kebakaran dapat dihentikan 
dengan menghilangkan atau mengurangi suplai oksigen.  
Dengan membatasi atau emengurangi oksigen dalam proses 
pembakaran, api dapat padam.    Teknik ini disebut 
smothering. 

c. Penghilangan bahan baker; 

Api secara alamiah akan mati dengan sendirinya jika bahan 
yang dapat terbakar (fuel) sudah habis.  Atas dasar ini, api 
dapat dikurangi dengan menghilangkan atau mengurangi 
jumlah bahan yang terbakar.  Teknik ini disebut starvation.    
Penghilangan bahan baker untuk memadamkan api lebih 
efektif akan tetapi tidak selalu dapat dilakukan karena dalam 
prakteknya mungkin sulit, sebagai contoh memindahkan 
bahan baker yaitu dengan menutup atau membuka katup 
aliran bahan baker, memompa minyak ke tempat lain, 
memindahkan bahan bahan yang mudah terbakar. 

Teknik starvation ini juga dapat dilakukan misalnya dengan 
menyemprot bahan yang terbakar dengan busa sehingga 
suplai bahan bakar untuk kelangsungan pembakaran terhenti 
atau berkurang sehingga api akan mati.  Api juga dapat 
dipadamkan dengan menjauhkan bahan yang terbakar ke 
tempat yang aman, misalnya memindah tabung gas LPG yang 
terbakar sehingga api berkurang; 

d. Memutus reaksi berantai; 

Cara terakhir untuk memadamkan api adalah dengan 
mencegah terjadinya reaksi rantai di dalam proses 
pembakaran.   Para ahli menemukan bahwa reaksi rantai bisa 
menghasilkan nyala api.  Pada beberapa zat kimia mempunyai 
sifat memecah sehingga terjadi reaksi rantai oleh atom atom 
yang dibutuhkan oleh nyala untuk tetap terbakar. 
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Proses pengembangan kebakaran 

2.1.1   Fase Pertumbuhan 

Kebakaran tidak terjadi begitu saja , tetapi melalui tahapan atau 
tingkat pengembangan api .  Setiap kebakaran selalu dimulai 
dengan cepat atau secara perlahan-lahan tergantung situasi dan 
kondisi yang mendukung , seperti jenis bahan bakar yang terbakar, 
suplai oksigen yang cukup, dan panas yang tinggi; 

2.1.2   Flash over 

           Api dapat dengan singkat berkobar besar, tetapi dapat juga 
berkembang perlahan 1 sampai 10 menit.   Pada saat ini api 
menuju tahap sempurna dengan temperatur mencapai 1000ºF 
(537ºC).  Selanjutnya jika kondisi mendukung, maka api akan 
berkembang menuju puncaknya,   Semua bahan bakar yang ada 
akan dilahap dan kobaran api akan membubung tinggi.             
Penjalaran api karena konveksi yang dapat membakar semua 
bahan yang adadengan cepat.  Terjadi sambaran-sambaran atau 
penyalaan (flash over) dan temperatur mencapai puncaknya 
sekitar 700 - 1000ºC. 

2.1.5 Decay 

     Setelah mencapai puncaknya dan bahan bakar mulai menipis, api 
akan menurun intensitasnya yang disebut fase pelapukan api 
(decay).  Api mulai membentuk bara-bara jika api terjadi dalam 
ruangan.Produksi asap semakin meningkat karena kebakaran 
tidak lagi sempurna. 

2.1.6 Back Draft 

Jika kebakaran terjadi dalam ruangan, maka ruangan mulai 
dipenuhi oleh beberapa macam gas hasil kebakaran yang siap 
meledak atau tersambar ulangyang disebut back draft.  Terjadi 
letupan letupan kecildi beberapa tempat.                                       
Udara panas di dalam juga mendorong aliran oksigen masuk ke 
daerah kebakaran karena tekanan udara lebih rendah dibanding 
tekanan udara luar.  Namun secara perlahan dan pasti, api akan 
berhenti total setelah semua bahan yang terbakar musnah. 
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Struktur api 
2.2.4 Komponen api 

Jika dilihat dari strukturnya api terdiri dari 4 komponen yaitu gas , 
nyala , asap dan energi panas.  Pada bagian terbawah dekat 
sumbernya api merupakan gas yang bereaksi dengan oksigen.  
Bahan yang terbakar dari suatu benda pada dasarnya dalam 
bentuk gas.  Gas ini secara terus menerus terbentuk karena panas 
dan reaksi berantai selama kebakaran berlangsung.   Kayu 
misalnya tidak mungkin langsung terbakar , tetapi terlebih dahulu 
membentuk partikel –partikel gas yang kemudian bereaksi dengan 
oksigen dan dapat nyala.    

2.2.5 Nyala api  dan smoke 

Selanjutnya gas yang terbentuk ini akan menimbulkan nyala 
(flame) yang kita lihat sebagai api.   Nyala ini berwarna biru atau 
kemerahan tergantuyng sempurna atau tidaknya proses reaksi 
antara gas dan oksigen.  Dari nyala ini akan dihasilkan smoke 
yaitu berupa hasil sisa pembakaran.   Semakin sempurna 
pembakaran semakin sedikit asap yang terbentuk.   

2.2.6 Energi panas 

Energi panas dihasilkan oleh reaksi pembakaran.  Energi ini 
besarnya bervariasi mulai dari 100ºC sampai ribuan derjat 
tergantung intensitas kebakaran, jumlah bahan yang terbakar dan 
sifat kimianya. 

Sumber Penyalaan 

Api dapat terjadi jika ada sumber panas yang potensial untuk menyalakan 
bahan bakar yang telah bercampur dengan oksigen.                           
Terdapat berbagai sumber penyalaan api yang dapat memicu terjadinya 
api antara lain  : 

2.3.9 Api terbuka , panas langsung dan permukaan panas, misalnya api 
rokok, sterika, benda panas, api dapur, tungku pembakaran dan 
bentuk api terbuka lainnya; 

2.3.10 Pengelasan dan pemotongan; 

Api dari kegiatan pengelasan berpotensi untuk menyalakan bahan 
mudah terbakar lainnya.  Banyak kebakaran disulut oleh kegiatan 
pengelasan, misalnya saat melakukan perbaikan kapal , pesawat 
udara dan mobil tangki; 

2.3.11 Percikan mekanik , yaitu sumber penyalaan yang berasal dari 
benturan logam dari lat-alat mekanis seperti palu besi, pemecah 
beton atau batu gerinda; 
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2.3.12 Energi kimia, sumber penyalaan yang berasal dari reaksi kimia 
misalnya reaksi antara phirophoris sulfide dengan udara atau 
oksigen.  Besi sulfide ini dapat timbul pada kerak tangki yang 
bekas berisi minyak mentah atau dari karat-karat yang menmpel di 
dinding tangki. 

2.3.13 Energi listrik, yaitu sumber panas yang berasal dari energi listrik.  
Panas dari listrik dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 
hubungan singkat dan beban lebih (over load).  Hubungan singkat 
adalah terjadinya kontak antara muatan positif dan negatif.  Beban 
lebih misalnya kabel untuk 12 ampere dialiri arus listrik 16 ampere, 
maka kabel dan isolasinya akan menjadi panas; 

2.3.14 Kendaraan bermotor, yang menggunakan busi atau listrik dapat 
menjadi sumber api yang dapat menyalakan bahan bakar.  
Sumber api dari kendaraan biasanya dapat timbul dari percikan 
bunga api yang keluar dari knalpot , percikan pada busi dan 
baterai serta bagian permukaan panas di dalam mesin atau ujung 
knalpot; 

2.3.15 Listrik statis , yaitu energi yang timbul akibat adanya muatan listrik 
statis misalnya timbul karena adanya beda potensial antara dua 
benda yang mengandung muatan listrik positif dan negatif yang 
mengakibatkan terjadinya loncatan bunga api listrik; 

2.3.16 Petir , yang juga bersumber dari adanya perbedaan potensial di 
udara dapat mengakibatkan kebakaran; 

Proses Pengembangan Kebakaran 

2.4.5 Fase Pertumbuhan 

           Kebakaran tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui tahapan atau 
tingkat pengembangan api.  Setiap kebakaran selalu dimulai 
dengan adanya percikan api atau penyalaan.  Api dapat membesar 
dengan cepat atau secara perlahan-lahan tergantung situasi dan 
kondisi yang mendukung, seperti jenis bahan yang terbakar, suplai 
oksigen yang cukup dan panas yang tinggi;     

2.4.6 Fase Flash Over 

Api dapat dengan singkat berkobar besar, tetapi dapat juga 
berkembang perlahan 1 sampai 10 menit.    Pada saat itu api 
menuju tahap sempurna dengan temperatur mencapai 1000ºF 
(537ºC),   Selanjutnya jika kondisi mendukung, maka api akan 
berkembang menuju puncaknya.  Semua bahan bakar yang ada 
akan dilahap dan kobaran api akan membubung tinggi.      
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Penjalaran api karena konveksi dapat membakar semua bahan 
yang ada dengan cepat.  Terjadi sambaran-sanbaran atau 
penyalaan (flash over) dan temperatur mencapai puncaknya 
sekitar 700 – 1000ºC; 

2.4.7 Fase decay 

Setelah mencapai  puncaknya, dan bahan bakar mulai menipisapi 
akan menurun intensitasnya yang disebut fase pelapukan api 
(decay) .  Api mulai membentuk bara bara jika api terjadi dalam 
ruangan. Produksi asap semakin meningkatkarena kebakaran 
tidak lagi sempurna. 

2.4.8 Back Draft 

Jika kebakaran terjadi dalam ruangan , maka ruangan akan mulai 
dipenuhi oleh gas-gas hasil kebakaranyang siap meledak atau 
tersambar ulangyang disebut back draft.  Terjadi letupan-letupan 
kecil di beberapa tempat.                                                            
Udara panas di dalam, juga mendorong aliran oksigen masuk ke 
daerah kebakarankarena tekanan udara lebih rendah dibanding 
tekanan udara luar.  Namun secara perlahan dan pasti, api akan 
berhenti total setelah semua bahan yang terbakar musnah; 

 
Klasifikasi Bahan Bakar 

 
2.5.2 Klasifikasi berdasarkan atas temperatur penyalaan; 

e. Bahan dapat terbakar  (combustible material) yaitu bahan 
bakar dengan flash point di atas 37,8ºC; 

f. Bahan mudah terbakar (flammable material) yaitu bahan bakar 
dengan flash point di bawah 37,8ºC; 

2.5.2  Klasifikasi berdasarkan NFPA (National Fire Protection Association) 

            Bahan mudah menyala dan meledak dapat dikategorikan  : 

           a. Cairan sangat mudah menyala (extreme flammable liquid) 
adalah setiap cairan yang memiliki titik nyala (flash point)  
<100ºF (37,8º C) disebut juga cairan kelas I.   Bahan bakar 
kelas I ini selanjutnya dibagi atas 3 golongan yaitu kelas I A, 
kelas I B dan I C sesuai dengan titik didih (boiling point) masing 
masing.  Bahan kelas I A memiliki boling point di bawah 100ºF, 
dan bahan bakar kelas I B memilikiboiling point di atas 100ºF; 
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g. Cairan mudah menyala  (highly flammable); 

Cairan yang memiliki flash point 100ºF - 140ºF disebut juga 
produk kelas II; 

h. Cairan dapat menyala (flammable)  

Cairan yang memiliki flash point di atas 100ºF disebut juga 
produk kelas III; 

 
Proses Pemadaman 

 
2.6.4 Prinsip dari pemadaman kebakaran adalah memutus mata rantai 

segitiga api (chain breaking reaction) , misalnya dengan 
menghilangkan bahan bakar, membuang panas atau oksigen; 

2.6.5 Memadamkan kebakaran adalah upaya untuk mengendalikan atau 
mematikan api dengan cara merusak keseimbangan panas; 

2.6.6 Memadamkan kebakaran atau mematikan api dapat dilakukan 
dengan beberapa teknik atau pendekatan yaitu  : 

e. Pemadaman dengan pendinginan; 

Teknik pendinginan (cooling) adalah teknik memadamkan 
kebakaran dengan cara mendinginkan atau menurunkan 
temperatur uap atau gas yang terbakar sampai di bawah flash 
point.  Jika panas tidak memadai , maka suatu bahan 
(material)  tidak akan mudah terbakar.  Cara ini banyak 
dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dengan 
menggunakan pancaran air ke lokasi atau titik kebakaran 
sehingga api secara perlahan dapat berkurang dan mati.   
Pancaran atau semprotan air yang disiramkan ke tengah api 
akan mengakibatkan udara sekitar api mendingin.  Sebagian 
panas akan diserap oleh air yang kemudian berubah bentuk 
menjadi uap air yang akan mendinginkan api;  

f. Pembatasan oksigen;    

Untuk proses pembakaran, suatu bahan bakar membutuhkan 
oksigen yang cukup misalnya kayu akan mulai menyala pada 
permukaan bila kadar oksigen 4 – 5% , acetylene memerlukan 
oksigen di bawah 5%, sedangkan gas dan uap hidrokarbon 
biasanya tidak akan terbakar bila kadar oksigen di bawah 
15%; 
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 Sesuai dengan teori segitiga api , kebakaran dapat dihentikan 
dengan menghilangkan atau mengurangi suplai oksigen.  
Dengan membatasi atau emengurangi oksigen dalam proses 
pembakaran, api dapat padam.    Teknik ini disebut 
smothering. 

g. Penghilangan bahan baker; 

Api secara alamiah akan mati dengan sendirinya jika bahan 
yang dapat terbakar (fuel) sudah habis.  Atas dasar ini, api 
dapat dikurangi dengan menghilangkan atau mengurangi 
jumlah bahan yang terbakar.  Teknik ini disebut starvation.    
Penghilangan bahan baker untuk memadamkan api lebih 
efektif akan tetapi tidak selalu dapat dilakukan karena dalam 
prakteknya mungkin sulit, sebagai contoh memindahkan 
bahan baker yaitu dengan menutup atau membuka katup 
aliran bahan baker, memompa minyak ke tempat lain, 
memindahkan bahan bahan yang mudah terbakar. 

Teknik starvation ini juga dapat dilakukan misalnya dengan 
menyemprot bahan yang terbakar dengan busa sehingga 
suplai bahan bakar untuk kelangsungan pembakaran terhenti 
atau berkurang sehingga api akan mati.  Api juga dapat 
dipadamkan dengan menjauhkan bahan yang terbakar ke 
tempat yang aman, misalnya memindah tabung gas LPG yang 
terbakar sehingga api berkurang; 

h. Memutus reaksi berantai; 

Cara terakhir untuk memadamkan api adalah dengan 
mencegah terjadinya reaksi rantai di dalam proses 
pembakaran.   Para ahli menemukan bahwa reaksi rantai bisa 
menghasilkan nyala api.  Pada beberapa zat kimia mempunyai 
sifat memecah sehingga terjadi reaksi rantai oleh atom atom 
yang dibutuhkan oleh nyala untuk tetap terbakar. 
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Aircraft System 

Dasar pengetahuan tentang system yang ada di dalam pesawat sebagai 
berikut  : 

3.1.1    Fuel System 

           Fuel system dikategorikan sebagai prioritas utama untuk dipelajari 
karena bagi unit PKP-PK hal ini merupakan bagian yang sangat 
perlu diperhatikan ketika memberikan layanan terhadap 
kecelakaan pesawat udara.   Sebab bahan bakar yang 
didistribusikan di dalam pesawat udara sangat berbahaya , karena 
mudah terbakar.  Persyaratan yang harus dipenuhi dalam 
perencanaan pembuatan fuel system adalah  : 

a. Harus dibuat sesederhana mungkin , aman , ringan, mudah 
diadakan pemeriksaan dan perawatan, mudah mengadakan 
perbaikan, mudah mengadakan pengisian; 

b. Aliran bahan bakar ke mesin harus lancar dan tidak boleh 
terhambat meskipun pesawat udara pada cuaca yang dingin 
ataupun pesawat udara terbang tinggi serta waktu membelok 
tajam , bahkan untuk jenis pesawat udara aerobatic; 

c. Untuk pesawat multi engine , tiap engine harus mempunyai fuel 
system tersendiri, dan komponennya harus serba ganda.  Hal 
ini untuk mencegah bila salah satu system terjadi kegagalan, 
sehingga tidak akan berpengaruh terhadap system yang lain 
dan tidak akan menghambat kerja engine yang lainnya; 

  Fuel system suatu pesawat udara meliputi dan mencakup tentang 
penyimpanan, pendistribusian bahan bakar ke masing-masing 
tangki bahan bakar , klep-klep pengontrol, pompa-pompa dan lailn-
lain komponen peralatan dari fuel system yang letaknya tersebar 
pada badan pesawat udara itu sendiri. 

Bila pesawat udara mengalami kecelakaan, tekanan dan sentuhan 
akibat benturan biasanya dapat merusak fuel line (pipa saluran 
bahan bakar) serta tangki bahan bakar yang dapat mengakibatkan 
kebocoran.  Kebocoran ini sangat berbahaya , sebab akan 
menimbulkan kebakaran pesawat udara; 

            Bahan bakar pesawat udara  : 

            a.    Gasoline fuel / AVIGAS (aviation gasoline) mempunyai sifat 
yang mudah terbakar dan mempunyai oktan yang tinggi yaitu  
100-130 dan 115-145; 
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 Flash point dari gasoline sekitar minus 30ºF s.d minus 50ºF  
dan Flammable limitnya dari 1,4% s.d 7,6% .  Ignition 
temperaturnya dari 124ºFs.d 180ºF serta rate of flame spread 
antara 700-800 feet per point; 

b. Jet fuel / AVTUR (aviation turbine) 

Jet fuel ini dibagi menjadi 2 tingkatan yaitu : Jet A dan Jet B. 
Jet A fuel adalah kerosene murni dan mempunyai flash point 
sampai dengan 145ºF , flammable limitnya 0,6 – 4,9%. 

Ignition Tempereture 440ºF dan rate of flame spread nya  
kurang dari 100 feet per menit;   Karena Jet A lebih aman 
dari Jet B fuel , maka jet A ini sekarang banyak digunakan 
untuk pesawat udara komersial / berpenumpang banyak; 

Jet B fuel adalah campuran antara gasoline dengan kerosene 
dan mempunyai flash point rendah yakni minus 60ºF , 
flammable limit nya 0,5-5,6% , ignition temperature  470ºF 
dan rate of plane apread nya 700-800 feet per point.   Jet B 
fuel kebanayakan digunakan oleh pesawat militer karena 
bahan bakar jet B fuel ini mudah dinyalakan pada waktu start 
engine dalam keadaan cuaca yang sangat dingin. 

3.1.2    Fuel Tank 

Fuel tank  adalah suatu unit terpisah yang dipasang diantara 
rangka wing atau dalam bagian wing pesawat udara.    Akibat 
suatu benturan , tangki ini biasanya dapat bocor dan fuselage bisa 
terbakar.  Dan pada helicopter biasanya fuel tank terletak di bawah 
lantai cabin. 

Auxiliary tank biasanya dipasang pada pesawat tempur yang dapat 
dilepas / dibuang pada waktu kecepatan tinggi , terutama pada 
pesawat tersebut akan melakukan pendaratan darurat (emergency 
landing). 

Fuel tank dilengkapi dengan filler neck dan cap, vent, drain valve , 
fuel quantity gauge, sump outlet part. 

Pada pesawat udara komersil yang besar , biasanya juga 
dilengkapi dengan fuel dump valve pada fuel tank nya.  Guna fuel 
dump valve adalah untuk membuang bahan bakar di udara bila 
pesawat   mengalami darurat saat akan melakukan pendaratan. 
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 3.1.3 Fuel Lines 

Fuel lines merupakan  suatu alat untuk mendistribusikan bahan 
bakar fuel tank ke bagian-bagian penting ke engine. 

Fuel lines mempunyai ukuran diameter 1/6 – 4 inch. Fuel lines 
terbuat dari alluminium alloy , sedangkan fuel lines yang 
menghubungkan bagian-bagian yang banyak getaran dengan 
bagian yang tidak ada getaran digunakan flakible , yang terbuat 
dari synthetic rubber yang diperkuat dengan anyaman fiber dan 
bagian luarnya dilindungi dengan anyaman asbestos untuk 
menahan pengaruh temperatur yang tinggi dari luar. 

Pemasangan fuel lines di pesawat udara diletakkan di bagian 
yang terlindung dari penyebab kerusakan yang datang dari luar.   
Apabila pemasangan engine pesawat diletakkan di bagian 
belakang fuselage, maka fuel lines yang menghubungkan fuel 
tank dengan engine akan dipasang melalui fuselage bagian 
bawah. 

3.1.4     Installation  extinguishing system 

             a.  Fungsi 

                  Untuk memadamkan kebakaran pada komponen pesawat 
udara yang dilakukan oleh pilot agar terhindar terjadinya 
kebakaran yang lebih besar; 

b. System 

1)   System deteksi yang cukup baik tentang adanya 
kebakaran pada komponen di pesawat udara; 

2)   System pemancaran bahan pemadam ke object 
yang terbakar dari alat pemadam yang telah dipasang 
dan dilengkapi dengan nozzle dan dapat dioperasikan 
secara otomatis dari cockpit; 

c. Bahan pemadam 

1)    Ditempatkan di cabin pesawat dalam posisi aman; 

2)    Tidak mengandung racun yang membahayakan 
kesehatan penumpang; 

3)    Tidak merusakkan komponen pesawat udara; 
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 3.1.5 Fire Detection System  
a. Fungsi 

Untuk mendeteksi secara dini komponen pesawat yang 
terbakar.  Apabila terjadi kebakaran pada salah satu 
komponen pesawat udara, maka lampu alarm sebagai 
penunjuk tersebut pada fire control panel akan menyala 
berkedip-kedip dan alarm bell akan berbunyi; 

b. System 

System ini terjadi dari fire detector, alarm light dan bell serta 
jaringan kabel yang dihubungkan dengan sumber tenaga 
listrik dari pesawat udara tersebut.  Pada umunya fire detector 
ini dipasang pada bagian engine , baggage compartment dan 
lainnya. 

c. Jenis fire detector 

1) Rate of temperature rise detector; 

2) Radiation sensing detector; 

3) Overheat detector; 

4) Smoke detector; 

3.1.6   Fire Extinguishing System 

a.  System pemadam kebakaran pesawat udara yang digunakan 
adalah system high rate discharge.  Term tersebut di atas 
disingkat dengan HRD.  System HRD ini sangat baik dan  
pancarannya dapat menjangkau seluruh komponen pesawat 
udara yang dianggap cukup rawan terjadi kebakaran; 

b.  Bahan pemadam masih menggunakan halogeneted hydro 
carbon atau pesawat yang baru sudah menggunakan bahan 
pemadam pengganti halon karena bahan pemadam kebakaran 
halon sudah dilarang digunakan karena mengandung racun 
dan merusak lapisan ozone; 

3.1.7  Electrical System 

           a.   Berfungsi untuk memberi penerangan, kerja mesin, peralatan 
listrik, pompa-pompa hydraulic, pompa fuel system, system 
peralatan lainnya; 

           b.  Jumlah kabel listrik cukup banyak dan tenaga listrik cukup 
besar; 
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 3.1.8   Hydraulic System 

a. Terdiri dari sebuah reservoir of hydraulic fluid (penyimpanan 
cairan hydraulic) dan pompa-pompa serta berbagai macam 
peralatan dan pipa-pipa yang menghubungkan satu sama 
lainnya; 

b. Cara kerjanya yaitu cairan hydraulic masuk kedalam pompa 
penekan, menyalurkan cairan tersebut ke accumulator (tempat 
penyimpanan) dan tersimpan dalam tekanan (under pressure); 

c. Biasanya tekanan untuk hydraulic accumulator mencapai 3000 
psi dan cairan tersebut siap untuk digunakan dengan 
menghidupkan dan mematikan pompa tekanan.  Pada 
accumulator dapat menyimpan cairan ini dalam keadaan 
bertekanan untuk beberapa saat lamanya, walaupun mesin 
pesawat sudah dimatikan; 

d. Cairan hydraulic yang sudah bertekanan ini digunakan untuk 
menggerakkan berbagai macam alat dan komponen pesawat 
udara dengan maksud untuk meringankan tugas pilot; 

e. Komponen pesawat udara yang digerakkan dengan hydraulic 
system  : 

1) Wheel brake; 

2) Control surface pesawat udara; 

3) Nose wheel steering; 

4) Wing flaps; 

5) Landing gear system; 

3.1.9 Oxygen System 

a. Semua pesawat udara yang  terbang tinggi diperlukan 
membawa banyak oksigen cadangan untuk keperluan 
penumpangdan awak pesawat di dalam cabin. 

b. System penyimpanan biasanya berupa gas dan berupa cairan; 

c. Kebanyakan pesawat udara modern dilengkapi system 
emergency perorangan dan pada waktu pesawat udara terlalu 
tinggi serta di dalam cabin kekurangan oksigen untuk 
bernapas, maka secara otomatis oksigen masker keluar dan 
terbuka dari kotak penyimpanannya dan selanjutnya dapat 
digunakan oleh penumpang; 

d. Bahaya bahaya system oxygen  : 
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   3.2 

1) Bahaya dari peledakan; 

2) Bahaya dari oksigen yang bebas; 

e. Sifat sifat umum oksigen cair  : 

1) Cairan oksigen dinamakan LOX (liquid oxygen); 

2) Berwarna biru muda bening dan jernih; 

3) Boiling point 297ºF; 

4) Cairan oksigen ini sama dengan oksigen gas, tidak 
menyala dengan sendirinya, tetapi akan sangat membantu 
proses pembakaran suatu benda yang lain; 

f. Bahaya-bahaya oksigen cair  : 

1) Berbahaya bila terjadi fuel spill; 

2) Bila berada di aspal berubah mempunyai daya ledak 
yang sangat peka, bila diberi pukulan sedikit saja dapat 
meledak atau meletus dengan dahsyat; 

3) Cairan oksigen yang dingin dapat menimbulkan 
pembakaran pada kulit yang menyerupai radang 
kedinginan; 

 

Aircraft Interior Arrangement 

Sebagai anggota PKP-PK harus mengetahui dan mengenal bagian 
bagian dalam dari pesawat udara.  Hal ini dimaksudkan akan sangat 
membantu dalam pelaksanaan operasi pertolongan dan penyelamatan 
korban kecelakaan pesawat udara.   

Bagian bagian dalam pesawat udara yang perlu diketahui adalah  : 

3.2.1 Letak kursi kursi (seat) serta susunan dan jumlahnya; 

3.2.2 Letak dan jumlah oksigen di dalam pesawat udara; 

3.2.3 Jenis material yang terdapat di dalam cabin terutama bahan yang 
mudah terbakar serta beracun bila terbakar; 

3.2.4 Letak dan jumlah alat pemadam kebakaran; 

3.2.5 Letak dan jumlah emergency exit; 

3.2.6 Letak dan jumlah emergency facilities; 
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3.1 

 
Aircraft System 

Dasar pengetahuan tentang system yang ada di dalam pesawat sebagai 
berikut  : 

3.1.1    Fuel System 

           Fuel system dikategorikan sebagai prioritas utama untuk dipelajari 
karena bagi unit PKP-PK hal ini merupakan bagian yang sangat 
perlu diperhatikan ketika memberikan layanan terhadap 
kecelakaan pesawat udara.   Sebab bahan bakar yang 
didistribusikan di dalam pesawat udara sangat berbahaya , karena 
mudah terbakar.  Persyaratan yang harus dipenuhi dalam 
perencanaan pembuatan fuel system adalah  : 

d. Harus dibuat sesederhana mungkin , aman , ringan, mudah 
diadakan pemeriksaan dan perawatan, mudah mengadakan 
perbaikan, mudah mengadakan pengisian; 

e. Aliran bahan bakar ke mesin harus lancar dan tidak boleh 
terhambat meskipun pesawat udara pada cuaca yang dingin 
ataupun pesawat udara terbang tinggi serta waktu membelok 
tajam , bahkan untuk jenis pesawat udara aerobatic; 

f. Untuk pesawat multi engine , tiap engine harus mempunyai fuel 
system tersendiri, dan komponennya harus serba ganda.  Hal 
ini untuk mencegah bila salah satu system terjadi kegagalan, 
sehingga tidak akan berpengaruh terhadap system yang lain 
dan tidak akan menghambat kerja engine yang lainnya; 

  Fuel system suatu pesawat udara meliputi dan mencakup tentang 
penyimpanan, pendistribusian bahan bakar ke masing-masing 
tangki bahan bakar , klep-klep pengontrol, pompa-pompa dan lailn-
lain komponen peralatan dari fuel system yang letaknya tersebar 
pada badan pesawat udara itu sendiri. 

Bila pesawat udara mengalami kecelakaan, tekanan dan sentuhan 
akibat benturan biasanya dapat merusak fuel line (pipa saluran 
bahan bakar) serta tangki bahan bakar yang dapat mengakibatkan 
kebocoran.  Kebocoran ini sangat berbahaya , sebab akan 
menimbulkan kebakaran pesawat udara; 

            Bahan bakar pesawat udara  : 

            a.    Gasoline fuel / AVIGAS (aviation gasoline) mempunyai sifat 
yang mudah terbakar dan mempunyai oktan yang tinggi yaitu  
100-130 dan 115-145; 
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 Flash point dari gasoline sekitar minus 30ºF s.d minus 50ºF  
dan Flammable limitnya dari 1,4% s.d 7,6% .  Ignition 
temperaturnya dari 124ºFs.d 180ºF serta rate of flame spread 
antara 700-800 feet per point; 

c. Jet fuel / AVTUR (aviation turbine) 

Jet fuel ini dibagi menjadi 2 tingkatan yaitu : Jet A dan Jet B. 
Jet A fuel adalah kerosene murni dan mempunyai flash point 
sampai dengan 145ºF , flammable limitnya 0,6 – 4,9%. 

Ignition Tempereture 440ºF dan rate of flame spread nya  
kurang dari 100 feet per menit;   Karena Jet A lebih aman 
dari Jet B fuel , maka jet A ini sekarang banyak digunakan 
untuk pesawat udara komersial / berpenumpang banyak; 

Jet B fuel adalah campuran antara gasoline dengan kerosene 
dan mempunyai flash point rendah yakni minus 60ºF , 
flammable limit nya 0,5-5,6% , ignition temperature  470ºF 
dan rate of plane apread nya 700-800 feet per point.   Jet B 
fuel kebanayakan digunakan oleh pesawat militer karena 
bahan bakar jet B fuel ini mudah dinyalakan pada waktu start 
engine dalam keadaan cuaca yang sangat dingin. 

3.1.2    Fuel Tank 

Fuel tank  adalah suatu unit terpisah yang dipasang diantara 
rangka wing atau dalam bagian wing pesawat udara.    Akibat 
suatu benturan , tangki ini biasanya dapat bocor dan fuselage bisa 
terbakar.  Dan pada helicopter biasanya fuel tank terletak di bawah 
lantai cabin. 

Auxiliary tank biasanya dipasang pada pesawat tempur yang dapat 
dilepas / dibuang pada waktu kecepatan tinggi , terutama pada 
pesawat tersebut akan melakukan pendaratan darurat (emergency 
landing). 

Fuel tank dilengkapi dengan filler neck dan cap, vent, drain valve , 
fuel quantity gauge, sump outlet part. 

Pada pesawat udara komersil yang besar , biasanya juga 
dilengkapi dengan fuel dump valve pada fuel tank nya.  Guna fuel 
dump valve adalah untuk membuang bahan bakar di udara bila 
pesawat   mengalami darurat saat akan melakukan pendaratan. 
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 3.1.4 Fuel Lines 

Fuel lines merupakan  suatu alat untuk mendistribusikan bahan 
bakar fuel tank ke bagian-bagian penting ke engine. 

Fuel lines mempunyai ukuran diameter 1/6 – 4 inch. Fuel lines 
terbuat dari alluminium alloy , sedangkan fuel lines yang 
menghubungkan bagian-bagian yang banyak getaran dengan 
bagian yang tidak ada getaran digunakan flakible , yang terbuat 
dari synthetic rubber yang diperkuat dengan anyaman fiber dan 
bagian luarnya dilindungi dengan anyaman asbestos untuk 
menahan pengaruh temperatur yang tinggi dari luar. 

Pemasangan fuel lines di pesawat udara diletakkan di bagian 
yang terlindung dari penyebab kerusakan yang datang dari luar.   
Apabila pemasangan engine pesawat diletakkan di bagian 
belakang fuselage, maka fuel lines yang menghubungkan fuel 
tank dengan engine akan dipasang melalui fuselage bagian 
bawah. 

3.1.4     Installation  extinguishing system 

             a.  Fungsi 

                  Untuk memadamkan kebakaran pada komponen pesawat 
udara yang dilakukan oleh pilot agar terhindar terjadinya 
kebakaran yang lebih besar; 

d. System 

1)   System deteksi yang cukup baik tentang adanya 
kebakaran pada komponen di pesawat udara; 

2)   System pemancaran bahan pemadam ke object 
yang terbakar dari alat pemadam yang telah dipasang 
dan dilengkapi dengan nozzle dan dapat dioperasikan 
secara otomatis dari cockpit; 

e. Bahan pemadam 

1)    Ditempatkan di cabin pesawat dalam posisi aman; 

2)    Tidak mengandung racun yang membahayakan 
kesehatan penumpang; 

3)    Tidak merusakkan komponen pesawat udara; 
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 3.1.6 Fire Detection System  
d. Fungsi 

Untuk mendeteksi secara dini komponen pesawat yang 
terbakar.  Apabila terjadi kebakaran pada salah satu 
komponen pesawat udara, maka lampu alarm sebagai 
penunjuk tersebut pada fire control panel akan menyala 
berkedip-kedip dan alarm bell akan berbunyi; 

e. System 

System ini terjadi dari fire detector, alarm light dan bell serta 
jaringan kabel yang dihubungkan dengan sumber tenaga 
listrik dari pesawat udara tersebut.  Pada umunya fire detector 
ini dipasang pada bagian engine , baggage compartment dan 
lainnya. 

f. Jenis fire detector 

1) Rate of temperature rise detector; 

2) Radiation sensing detector; 

3) Overheat detector; 

4) Smoke detector; 

3.1.6   Fire Extinguishing System 

a.  System pemadam kebakaran pesawat udara yang digunakan 
adalah system high rate discharge.  Term tersebut di atas 
disingkat dengan HRD.  System HRD ini sangat baik dan  
pancarannya dapat menjangkau seluruh komponen pesawat 
udara yang dianggap cukup rawan terjadi kebakaran; 

b.  Bahan pemadam masih menggunakan halogeneted hydro 
carbon atau pesawat yang baru sudah menggunakan bahan 
pemadam pengganti halon karena bahan pemadam kebakaran 
halon sudah dilarang digunakan karena mengandung racun 
dan merusak lapisan ozone; 

3.1.7  Electrical System 

           a.   Berfungsi untuk memberi penerangan, kerja mesin, peralatan 
listrik, pompa-pompa hydraulic, pompa fuel system, system 
peralatan lainnya; 

           b.  Jumlah kabel listrik cukup banyak dan tenaga listrik cukup 
besar; 
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 3.1.8   Hydraulic System 

f. Terdiri dari sebuah reservoir of hydraulic fluid (penyimpanan 
cairan hydraulic) dan pompa-pompa serta berbagai macam 
peralatan dan pipa-pipa yang menghubungkan satu sama 
lainnya; 

g. Cara kerjanya yaitu cairan hydraulic masuk kedalam pompa 
penekan, menyalurkan cairan tersebut ke accumulator (tempat 
penyimpanan) dan tersimpan dalam tekanan (under pressure); 

h. Biasanya tekanan untuk hydraulic accumulator mencapai 3000 
psi dan cairan tersebut siap untuk digunakan dengan 
menghidupkan dan mematikan pompa tekanan.  Pada 
accumulator dapat menyimpan cairan ini dalam keadaan 
bertekanan untuk beberapa saat lamanya, walaupun mesin 
pesawat sudah dimatikan; 

i. Cairan hydraulic yang sudah bertekanan ini digunakan untuk 
menggerakkan berbagai macam alat dan komponen pesawat 
udara dengan maksud untuk meringankan tugas pilot; 

j. Komponen pesawat udara yang digerakkan dengan hydraulic 
system  : 

1) Wheel brake; 

2) Control surface pesawat udara; 

3) Nose wheel steering; 

4) Wing flaps; 

5) Landing gear system; 

3.1.10 Oxygen System 

g. Semua pesawat udara yang  terbang tinggi diperlukan 
membawa banyak oksigen cadangan untuk keperluan 
penumpangdan awak pesawat di dalam cabin. 

h. System penyimpanan biasanya berupa gas dan berupa cairan; 

i. Kebanyakan pesawat udara modern dilengkapi system 
emergency perorangan dan pada waktu pesawat udara terlalu 
tinggi serta di dalam cabin kekurangan oksigen untuk 
bernapas, maka secara otomatis oksigen masker keluar dan 
terbuka dari kotak penyimpanannya dan selanjutnya dapat 
digunakan oleh penumpang; 

j. Bahaya bahaya system oxygen  : 
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   3.2 

3) Bahaya dari peledakan; 

4) Bahaya dari oksigen yang bebas; 

k. Sifat sifat umum oksigen cair  : 

1) Cairan oksigen dinamakan LOX (liquid oxygen); 

2) Berwarna biru muda bening dan jernih; 

3) Boiling point 297ºF; 

4) Cairan oksigen ini sama dengan oksigen gas, tidak 
menyala dengan sendirinya, tetapi akan sangat membantu 
proses pembakaran suatu benda yang lain; 

l. Bahaya-bahaya oksigen cair  : 

1) Berbahaya bila terjadi fuel spill; 

2) Bila berada di aspal berubah mempunyai daya ledak 
yang sangat peka, bila diberi pukulan sedikit saja dapat 
meledak atau meletus dengan dahsyat; 

3) Cairan oksigen yang dingin dapat menimbulkan 
pembakaran pada kulit yang menyerupai radang 
kedinginan; 

 

Aircraft Interior Arrangement 

Sebagai anggota PKP-PK harus mengetahui dan mengenal bagian 
bagian dalam dari pesawat udara.  Hal ini dimaksudkan akan sangat 
membantu dalam pelaksanaan operasi pertolongan dan penyelamatan 
korban kecelakaan pesawat udara.   

Bagian bagian dalam pesawat udara yang perlu diketahui adalah  : 

3.2.7 Letak kursi kursi (seat) serta susunan dan jumlahnya; 

3.2.8 Letak dan jumlah oksigen di dalam pesawat udara; 

3.2.9 Jenis material yang terdapat di dalam cabin terutama bahan yang 
mudah terbakar serta beracun bila terbakar; 

3.2.10 Letak dan jumlah alat pemadam kebakaran; 

3.2.11 Letak dan jumlah emergency exit; 

3.2.12 Letak dan jumlah emergency facilities; 
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Melakukan pekerjaan pengelasan pada pesawat udara dalam 
hanggar 

4.1.1   Pendahuluan  

  Pekerjaan yang menggunakan panas dan api dalam hangar, 
diijinkan apabila telah dilakukan segi-segi keamanannya dengan 
baik, yang maksudnya melindungi bahan-bahan yang mudah 
terbakar akibat loncatan bunga api dan panas. 

Pada pekerjaan las dapat terjadi bahaya-bahaya kebakaran akibat 
dari gas, bunga api dan api (las) pemotong. Oleh sebab itu 
pekerjaan yang memakai api/nyala api yang terbuka tidak 
diperkenakan dalam setiap hanggara atau bagiannya. Api dapat 
juga terjadi karena kerusakan peralatan atau salah menggunakan 
peralatan. 

Bila melakukan pekerjaan las pada pesawat terbang, hanya 
dilakukan dengan memakai gas shielded are (lampu las yang 
memakai pelinglung). 

Oxyacetylene, straight are welding dan jenis alat las lainnya tidak 
boleh dipakai dalam hangar. 

Sedapat mungkin pekerjaan las pesawat terbang dilakukan di luar, 
bila pekerjaan las dilakukan di dalam hangar, ketentuan ini harus 
dipatuhi. Sebagian besar dari syarat keamanan kerja ini juga 
dipakai untuk mengelas di dalam pesawat terbang. 

Melakukan pekerjaan las pesawat terbang harus mendapat ijin 
tertulis dari Kepala Unit PKP-PK. Dalam pengamanan melakukan 
pekerjaan las pesawat terbang harus terperinci dan sesuai dengan 
daftar terlampir. 

Disarankan untuk melakukan pekerjaan las kecil/besar didalam 
hanggar dengan memperhatikan bahaya-bahaya yang mungkin 
timbul menurut daftar terlampir. 

Sedapat mungkin pesawat terbang dipindah untuk menghindari 
kemungkinan bahaya-bahaya tersebut. 

4.1.2 Pengamanan 

Dilarang melakukan pekerjaan las pada pesawat terbang di dalam 
hanggar jika sedang melakukan pekerjaan lain yang berhubungan 
dengan adanya bahan bakar atau bahan-bahan lain yang mudah 
terbakar. 
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 Pekerjaan las tidak boleh dilakukan pada pesawat terbang di 
dalam hanggar jika sedang ada pekerjaan pada sistem 
perminyakan pesawat terbang lain yang berada dalam jarak 30 M 
dari tempat pekerjaan las tersebut. 

Harus dijaga kebersihan sekitar pekerjaan las. Saluran pada lantai 
hanggar (floor drain) terutama pada daerah tempat pekerjaan 
dillakukan harus diperiksa secara teratur untuk memastikan bahwa 
tidak terdapat sisa bahan bakar, atau cairan yang mudah 
menguap. 

Bila ada pesawat terbang yang ditempatkan berdekatan dengan 
tempat dimana kegiatan kerja sedang dilakukan orang-orang yang 
bekerja atau orang yang ada kepentingannya dengan pesawat 
terbang lainnya, harus diberitahu sebelumnya bahwa ada 
pekerjaan las sedang dilakukan. 

Tutup luar tangki pesawat terbang dan tutup tangki harus tertutup 
bagi pesawat terbang radius 30 M dari tempat pekerjaan las 
sedang dilakukan. Semua saluran perminyakan, katub-katub, 
manifield dan komponen-komponen perminyakan lainnya dari 
pesawat dimana pekerjaan sedang dilakukan harus dalam 
keadaan baik, rapat atau tertutup sebelum pekerjaan las 
dilakukan. Hal ini terus berlangsung sampai pekerjaan las 
selesainya. 

Semua corong hawa (fuel,tank,vents) pada pesawat terbang yang 
sedang dikerjakan dan corong hawa dari pesawat terbang yang 
berada dalam radius 11 meter jika menggunakan alat las lainnya. 
Semua pekerjaan lain boleh dilakukan dengan catatan bahwa 
tidak terdapat gas/uap yang mudah terbakar. 

  Hanya petugas las yang mahir dan terlatih dan mengetahui 
bahaya-bahaya yang dapat terjadi yang dibenarkan melakukan 
pekerjaan las. 

  Tempat melakukan pekerjaan las diberi batas dengan pagar tali 
atau dibatasi dengan rintangan-rintangan lain untuk mencegah 
orang-orangyang berkepentingan memasuki tempat tersebut. 
Pasanglah papan tanda “PEKERJAAN LAS”. 

Pembangkit tenaga alat las harus member tanda “AWAS JANGAN 
DITEMPATKAN DALAM JARAK 1,5 METER DARI MESIN 
PESAWAT UDARA DAN TANGKI BAHAN BAKAR”. 
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 Komponen-komponen listrik (kecuali kabel penghubung listrik yang 
fleksibel) harus terletak lebih kurang 50 cm di atas tanah. Kabel 
masa harus berada sedekat mungkin dengan tempat yang akan di 
las dan jepitan yang akan digunakan pada kabel masa tersebut 
harus jepitan yang berbentuk ``C’’ ( jepitan bergigi ), dan jangan 
yang jenis jepitan biasa. Komponen-komponen yang dapat 
menimbulkan bunga api, harus menggunakan tameng atau 
pengamanan untuk mencegah loncatan/percikan bunga api. 
Cilinderb yang berisi gas harus dipasang terikat kuat untuk 
mencegah terguling. Meter ukuran yang dipakai harus dalam 
keadaan baik. 

Disarankan jika akan melakukan pekerjaan las terhadap pesawat 
terbang dalam hanggar, pesawat terbang itu harus ada dalam 
keadaan siap ditarik dengan alat gandengan sudah dipasang rem 
tangan, dilepas dan roda pesawat diganjal, dan menyingkir 
peralatan yang dapat menganganggu, bila pesawat terbang 
tersebut dipindahkan segera. Bila hal tersebut sudah 
dilaksanakan, tentukan operator yang akan menarik, melepas 
ganjal roda dan orang yang akan melayani dalam cockpit. 
Kadang-kadang dalam suatu keadaan tertentu pesawat terbang 
yang akan/sedang dikerjakan tidak mungkin dipindahkan, jika 
demikian perlu mengikuti petunuk-petunjuk dengan cermat. 

4.1.3 Pengawasan / Supervisi 

Jumlah alat pemadam kebakaran yang diperlukan selama 

pekerjaan las berlangsung ditetapkan oleh Kepala Unit PKP-PK. 

Jika pekerjaan las dilakukan di dalam hanggar, satu unit 

kendaraan operasi PKP-PK dengan jumlah alat pemadam yang 

mencukupi siap ditempat pekerjaan. Jika sewaktu-waktu timbul 

bahaya, PKP-PK berhak untuk menghentikan pekerjaan tersebut. 

   Daftar pengamanan dalam melakukan pekerjaan las untuk 

pesawat terbang harus diadakan, yang merupakan sebagian ijin 

untuk melakukan pekerjaan las yang diberikan, (lihat lampiran) 

apabila pekerjaan las akan dikerjakan. Pengawas pekerjaan harus 

benar-benar menguasai setiap pesawat terbang yang akan di las 

sehingga mengetahui letak sumber-sumber gas yang mudah 

menyala dan bahan bakar yang mudah terbakar pada pesawat 

terbang tersebut. Sebelum memulai pekerjaan las, pengawas 

pekerjaan harus memeriksa daerah dan memperhatikan bahwa  
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 semua persyaratan yang ditentukan menurut daftar sudah 

dipenuhi dan ditanda tangani. Apabila hal tersebut sudah 

memenuhi persyaratan, pengawas dapat memerintahkan untuk 

memulai pekerjaan las dengan menandatangani daftar tersebut 

dan bertanggung jawab atas keamanan pelaksanaan pekerjaan. 

Apabila pekerjaan las tersebut diteruskan oleh regu berikutnya, 

daftar pengamanan untuk pesawat terbang yang baru harus dibuat 

oleh petugas pengganti sesuai dengan langkah-langkah yang 

diambil sebelumnya. 

LAMPIRAN I 

 

IJIN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN LAS 

 

( dibuat untuk setiap pekerjaan las ) 

 

1. Jenis pesawat terbang       : 

………………………………………………………………………

………….. 

2. Registrasi                              : 

………………………………………………………………………

………….. 

3. Bagian-bagian yang akan dikerjakan    : 

………………………………………………………… 

 

( Jelaskan secara terpinci ) 

 

………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 

………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 

……………………………………………………………………… 

 
 
 



Pencegahan dan Perlindungan Kebakaran                                                                                             4 of 10 
Modul Diklat  Junior PKP-PK 

 
MODUL 

 

 
SUBSTANSI  MATERI 

 4. Tempat pekerjaan              : 

………………………………………………………………………

………. 

5. Nama petugas las               : 

………………………………………………………………………

………. 

6. Tanggal                                 : 

………………………………………………………………………

……… 

7. Regu                                      : 

………………………………………………………………………

…….. 

 

Disetujui   : 

 

………………. 

(Kepala Unit PKP-PK) 

   

 

    LAMPIRAN 2  

Ya  / Tidak 

 

1. PERALATAN LAS 

a. Pembangkitan tenaga listrik untuk las ditempatkan pada                

jarak 1,50 meter dari mesin pesawat terbang, tangki bahan 

bakar.                                                                      Ya /Tidak 
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4.2 
 

b.  Peralatan listrik lain berada 0,50 meter (minimum) berada di 

atas lantai.                                                              Ya / Tidak 

      c.  Kabel masa dijepitkan ke grounding pesawatt.   

                                                                                      Ya / Tidak 

 

d. Cilinder gas terpasang kuat untuk mencegah terguling. 

                                                                                                                          

Ya/Tidak  

e. Meter ukuran bekerja dengan baik.                Ya / Tidak  

The 3 E’s of fire prevention activities   

Kegiatan pencegahan kebakaran harus dilakukan secara rutin  dengan 

menggunakan konsep 3 E’s fire prevention activities yaitu  : 

4.2.1 Engineering  meliputi 

a. Survey luas dan isi bangunan; 

b. Kegiatan di dalam bangunan; 

c. Peralatan pemadam kebakaran yang ada; 

d. Jumlah dan letak pintu (escape door); 

4.2.2 Education meliputi  : 

a. Mensosialisasikan tentang bahaya kebakaran; 

b. Mengajarkan tentang penggunaan alat pemadam api ringan; 

c. Menjelaskan tentang peralatan yang perlu mendapatkan 
perhatian khusus seperti kabel listrik, stop contact, kompor 
listrik dan susunan barang di dalam ruangan; 

4.2.3    Enforcement   : 

            a.  Mengingatkan orang yang melakukan tindakan tidak mematuhi   
                 standar pencegahan bahaya kebakaran; 

            b.  Memberi tanda tentang bahaya kebakaran; 

            c.  Menyebarluaskan peraturan pencegahan bahaya kebakaran 
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4.3 Ketentuan kendaraan dan peralatan beroperasi di apron 

Setiap kendaraan dan peralatan yang akan beroperasi di sisi udara  harus 
mendapat iizin dari Pimpinan pengelola bandar udara (Kabandara/Kacab) 
setelah  dan peralatan tersebut diperiksa oleh unit PKP-PK. 

Komponen kendaraan yang diperiksa meliputi  : 

4.3.1 Kendaraan mesin bensin  : 

a.  Pemeriksaan komponen bahan bakar seperti   : 

     1)  Slang dan pipa bahan bakar harus dipastikan tidak ada 
banhan bakar yang menetes; 

     2)   Pompa bahan bakar; 

     3)   Fuel filter harus sesuai pemasangannya dan bahan bakar 
tidak meleleh; 

     4)   Tangki bahan bakar pastikan tidak bocor; 

     5)   Carburator harus stabil dan tidak menyulitkan kendaraan 
untuk dihidupkan; 

b.  Pemeriksaan busi dan pengapian harus sempurna ; 

c.  Pemeriksaan rem  : 

     1)  Rem kaki harus macet; 

     2)  Rem tangan harus dapat terpasang; 

d.  Pemeriksaan lampu-lampu , klakson, kaca spion, kipas kaca    
harus berfungsi; 

e.  Memiliki alat pemadam api ringan jenis  dry chemical powder 
atau halon replacement atau gas CO2 yang ukurannya minimal 
0,75 kg; 

f.  Dilengkapi dengan kedap api (flame proofing) yang dipasang 
diujung knalpot kendaraan atau peralatan dan ukurannya 
disesuaikan dengan diameter knalpot dan spesifikasi flame 
proofing tersebut dikoordinasikan dengan unit PKP-PK; 

4.3.2    Kendaraan mesin diesel/solar 

            a. Prosedur pemeriksaan sama dengan mobil bensin dan hanya 
berbeda system bahan bakar dan pengapian; 

            b. Kendaraan mesin diesel/solar tidak  memerlukan flame  
                proofing karena pembakarannya dinyatakan sudah sempurna  
                dan tidak mengeluarkan percikan bunga api dari ujung knalpot; 
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4.4 

 

4.3.3 Pemberian sticker kendaraan dan perlatan 

Pemilik kendaraan akan diberikan sticker yang bentuknya diatur 
oleh unit AMC , setelah kendaraan dan peralatan tersebut 
dinyatakan lulus pemeriksaan oleh unit PKP-PK; 

Unit AMC bertanggung jawab tentang proses penyelesaian 
pemberian sticker kepada pemilik kendaraan dan peralatan yang 
beroperasi di sisi udara; 

4.3.4 Pemeriksaan ulang kendaraan dan peralatan dilakukan setiap satu 
tahun sekali sesuai masa berlaku sticker yang diberikan dan hal ini 
dikoordinir oleh unit AMC; 

4.3.5 Untuk bandar udara yang belum memiliki unit AMC, maka poses 
secara keseluruhan dilaksanakan oleh unit PKP-PK; 

 

 Praktek Lapangan  

Dalam hal ini peserta praktek dibagi dalam 3 group (group 1, group 2 dan 
group 3) dan masing-masing group dipandu oleh 1 orang instruktur 
dengan kegiatan praktek sebagai berikut  :  

4.4.1 Group 1 meninjau hangar pesawat udara  untuk menyaksikan 
pekerjaan pengelasan;  

a. Pengamanan pekerjaan meliputi : 

1) Antisipasi bila terjadi bahaya kebakaran (peralatan 
pemadam,  petugas pemadam, means of escape dll); 

2) Peralatan listrik yang digunakan harus sesuai 
ketentuan; 

3) Penyesuaian peralatan dengan fire hazard; 

b. Pengawasan terhadap pekerjaan pengelasan;  

1) Petugas pengelasan; 

2) Peralatan yang digunakan; 

3) Lokasi pekerjaan; 

4) Alat pemadam yang tersedia; 

5) Peralatan lain dekat lokasi pekerjaan; 
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 4.4.2    Group 2 melaksanakan praktek kegiatan pencegahan kebakaran   
(3 E’s Fire Prevention Actvities  : 

            a.  Engineering   : 

                 Peserta mengadakan kunjungan ke lokasi yang sarat dengan 
ancaman bahaya kebakaran (extra hazard); 

                 1)  Mencatat barang / material dalam ruangan dan disusun 
sesuai klasifikasi hazard; 

                 2)  Alat pemadam yang tersedia apakah sudah sesuai dengan 
luas dan isi ruangan; 

                 3)  Peralatan listrik yang ada di dalam ruangan apakah sudah 
memenuhi ketentuan yang berlaku; 

                 4)  Peralatan lainnya yang mengundang bahaya kebakaran; 

      

             b. Education  : 

                 1) Apakah peraturan pencegahan kebakaran sudah 
disosialisasikan kepada petugas yang ada di dalam 
ruangan; 

2) Apakah petugas sudah dilatih menggunakan alat 
pemadam api ringan yang disediakan dalam ruangan; 

c. Enforcement  :  

1) Apakah tanda larangan seperti tanda larangan 
merokok, larangan menggunakan stop contact listrik secara 
berlebihan dan larangan lainnya sudah terpasang di dalam 
ruangan; 

2) Tanda untuk emergency exit atau means of escape 
bila terjadi kebakaran; 

3) Mengingatkan penghuni bila belum mematuhi 
peraturan pencegahan bahaya kebakaran; 

            Para peserta agar mencatat seluruh kegiatan praktek untuk 
menjadi bahan evaluasi hasil praktek; 

4.4.3   Group 3 melaksanakan praktek dengan peninjauan ke Apron untuk 
melihat kendaraan dan peralatan yang beroperasi di lokasi 
tersebut; 
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 a. Peserta memeriksa salah satu kendaraan dan peralatan milik 
salah satu ground handling sebagai sample praktek; 

1) Apakah kendaraan dan peralatan tersebut sudah 
memenuhi persyaratan seperti tersedianya alat pemadam 
api portable, flame trap dan sticker terpasang di kendaraan; 

2) Lihat kondisi kendaraan dan peralatan sebenarnya  dan 
bandingkan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan; 

b. Peserta agar mencatat yang ditemukan di lapangan sebagai 
bahan evaluasi hasil praktek yang dilaksanakan; 

4.4.4  Pertukaran group disesuaikan dengan jam pelajaran praktek dan 
hal ini agar dikoordinasikan antar instruktur yang mengajar 
praktek; 
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4.1 

 
Melakukan pekerjaan pengelasan pada pesawat udara dalam 
hanggar 

4.1.1   Pendahuluan  

  Pekerjaan yang menggunakan panas dan api dalam hangar, 
diijinkan apabila telah dilakukan segi-segi keamanannya dengan 
baik, yang maksudnya melindungi bahan-bahan yang mudah 
terbakar akibat loncatan bunga api dan panas. 

Pada pekerjaan las dapat terjadi bahaya-bahaya kebakaran akibat 
dari gas, bunga api dan api (las) pemotong. Oleh sebab itu 
pekerjaan yang memakai api/nyala api yang terbuka tidak 
diperkenakan dalam setiap hanggara atau bagiannya. Api dapat 
juga terjadi karena kerusakan peralatan atau salah menggunakan 
peralatan. 

Bila melakukan pekerjaan las pada pesawat terbang, hanya 
dilakukan dengan memakai gas shielded are (lampu las yang 
memakai pelinglung). 

Oxyacetylene, straight are welding dan jenis alat las lainnya tidak 
boleh dipakai dalam hangar. 

Sedapat mungkin pekerjaan las pesawat terbang dilakukan di luar, 
bila pekerjaan las dilakukan di dalam hangar, ketentuan ini harus 
dipatuhi. Sebagian besar dari syarat keamanan kerja ini juga 
dipakai untuk mengelas di dalam pesawat terbang. 

Melakukan pekerjaan las pesawat terbang harus mendapat ijin 
tertulis dari Kepala Unit PKP-PK. Dalam pengamanan melakukan 
pekerjaan las pesawat terbang harus terperinci dan sesuai dengan 
daftar terlampir. 

Disarankan untuk melakukan pekerjaan las kecil/besar didalam 
hanggar dengan memperhatikan bahaya-bahaya yang mungkin 
timbul menurut daftar terlampir. 

Sedapat mungkin pesawat terbang dipindah untuk menghindari 
kemungkinan bahaya-bahaya tersebut. 

4.1.4 Pengamanan 

Dilarang melakukan pekerjaan las pada pesawat terbang di dalam 
hanggar jika sedang melakukan pekerjaan lain yang berhubungan 
dengan adanya bahan bakar atau bahan-bahan lain yang mudah 
terbakar. 
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 Pekerjaan las tidak boleh dilakukan pada pesawat terbang di 
dalam hanggar jika sedang ada pekerjaan pada sistem 
perminyakan pesawat terbang lain yang berada dalam jarak 30 M 
dari tempat pekerjaan las tersebut. 

Harus dijaga kebersihan sekitar pekerjaan las. Saluran pada lantai 
hanggar (floor drain) terutama pada daerah tempat pekerjaan 
dillakukan harus diperiksa secara teratur untuk memastikan bahwa 
tidak terdapat sisa bahan bakar, atau cairan yang mudah 
menguap. 

Bila ada pesawat terbang yang ditempatkan berdekatan dengan 
tempat dimana kegiatan kerja sedang dilakukan orang-orang yang 
bekerja atau orang yang ada kepentingannya dengan pesawat 
terbang lainnya, harus diberitahu sebelumnya bahwa ada 
pekerjaan las sedang dilakukan. 

Tutup luar tangki pesawat terbang dan tutup tangki harus tertutup 
bagi pesawat terbang radius 30 M dari tempat pekerjaan las 
sedang dilakukan. Semua saluran perminyakan, katub-katub, 
manifield dan komponen-komponen perminyakan lainnya dari 
pesawat dimana pekerjaan sedang dilakukan harus dalam 
keadaan baik, rapat atau tertutup sebelum pekerjaan las 
dilakukan. Hal ini terus berlangsung sampai pekerjaan las 
selesainya. 

Semua corong hawa (fuel,tank,vents) pada pesawat terbang yang 
sedang dikerjakan dan corong hawa dari pesawat terbang yang 
berada dalam radius 11 meter jika menggunakan alat las lainnya. 
Semua pekerjaan lain boleh dilakukan dengan catatan bahwa 
tidak terdapat gas/uap yang mudah terbakar. 

  Hanya petugas las yang mahir dan terlatih dan mengetahui 
bahaya-bahaya yang dapat terjadi yang dibenarkan melakukan 
pekerjaan las. 

  Tempat melakukan pekerjaan las diberi batas dengan pagar tali 
atau dibatasi dengan rintangan-rintangan lain untuk mencegah 
orang-orangyang berkepentingan memasuki tempat tersebut. 
Pasanglah papan tanda “PEKERJAAN LAS”. 

Pembangkit tenaga alat las harus member tanda “AWAS JANGAN 
DITEMPATKAN DALAM JARAK 1,5 METER DARI MESIN 
PESAWAT UDARA DAN TANGKI BAHAN BAKAR”. 
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 Komponen-komponen listrik (kecuali kabel penghubung listrik yang 
fleksibel) harus terletak lebih kurang 50 cm di atas tanah. Kabel 
masa harus berada sedekat mungkin dengan tempat yang akan di 
las dan jepitan yang akan digunakan pada kabel masa tersebut 
harus jepitan yang berbentuk ``C’’ ( jepitan bergigi ), dan jangan 
yang jenis jepitan biasa. Komponen-komponen yang dapat 
menimbulkan bunga api, harus menggunakan tameng atau 
pengamanan untuk mencegah loncatan/percikan bunga api. 
Cilinderb yang berisi gas harus dipasang terikat kuat untuk 
mencegah terguling. Meter ukuran yang dipakai harus dalam 
keadaan baik. 

Disarankan jika akan melakukan pekerjaan las terhadap pesawat 
terbang dalam hanggar, pesawat terbang itu harus ada dalam 
keadaan siap ditarik dengan alat gandengan sudah dipasang rem 
tangan, dilepas dan roda pesawat diganjal, dan menyingkir 
peralatan yang dapat menganganggu, bila pesawat terbang 
tersebut dipindahkan segera. Bila hal tersebut sudah 
dilaksanakan, tentukan operator yang akan menarik, melepas 
ganjal roda dan orang yang akan melayani dalam cockpit. 
Kadang-kadang dalam suatu keadaan tertentu pesawat terbang 
yang akan/sedang dikerjakan tidak mungkin dipindahkan, jika 
demikian perlu mengikuti petunuk-petunjuk dengan cermat. 

4.1.5 Pengawasan / Supervisi 

Jumlah alat pemadam kebakaran yang diperlukan selama 

pekerjaan las berlangsung ditetapkan oleh Kepala Unit PKP-PK. 

Jika pekerjaan las dilakukan di dalam hanggar, satu unit 

kendaraan operasi PKP-PK dengan jumlah alat pemadam yang 

mencukupi siap ditempat pekerjaan. Jika sewaktu-waktu timbul 

bahaya, PKP-PK berhak untuk menghentikan pekerjaan tersebut. 

   Daftar pengamanan dalam melakukan pekerjaan las untuk 

pesawat terbang harus diadakan, yang merupakan sebagian ijin 

untuk melakukan pekerjaan las yang diberikan, (lihat lampiran) 

apabila pekerjaan las akan dikerjakan. Pengawas pekerjaan harus 

benar-benar menguasai setiap pesawat terbang yang akan di las 

sehingga mengetahui letak sumber-sumber gas yang mudah 

menyala dan bahan bakar yang mudah terbakar pada pesawat 

terbang tersebut. Sebelum memulai pekerjaan las, pengawas 

pekerjaan harus memeriksa daerah dan memperhatikan bahwa  
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 semua persyaratan yang ditentukan menurut daftar sudah 

dipenuhi dan ditanda tangani. Apabila hal tersebut sudah 

memenuhi persyaratan, pengawas dapat memerintahkan untuk 

memulai pekerjaan las dengan menandatangani daftar tersebut 

dan bertanggung jawab atas keamanan pelaksanaan pekerjaan. 

Apabila pekerjaan las tersebut diteruskan oleh regu berikutnya, 

daftar pengamanan untuk pesawat terbang yang baru harus dibuat 

oleh petugas pengganti sesuai dengan langkah-langkah yang 

diambil sebelumnya. 

LAMPIRAN I 

 

IJIN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN LAS 

 

( dibuat untuk setiap pekerjaan las ) 

 

8. Jenis pesawat terbang       : 

………………………………………………………………………

………….. 

9. Registrasi                              : 

………………………………………………………………………

………….. 

10. Bagian-bagian yang akan dikerjakan    : 

………………………………………………………… 

 

( Jelaskan secara terpinci ) 

 

………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 

………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 

……………………………………………………………………… 
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 11. Tempat pekerjaan              : 

………………………………………………………………………

………. 

12. Nama petugas las               : 

………………………………………………………………………

………. 

13. Tanggal                                 : 

………………………………………………………………………

……… 

14. Regu                                      : 

………………………………………………………………………

…….. 

 

 

 

Disetujui   : 

 

………………. 

(Kepala Unit PKP-PK) 

   

 

    LAMPIRAN 2  

Ya  / Tidak 

 

2. PERALATAN LAS 

b. Pembangkitan tenaga listrik untuk las ditempatkan pada                

jarak 1,50 meter dari mesin pesawat terbang, tangki bahan 

bakar.                                                                      Ya /Tidak 
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4.2 
 

b.  Peralatan listrik lain berada 0,50 meter (minimum) berada di 

atas lantai.                                                              Ya / Tidak 

      c.  Kabel masa dijepitkan ke grounding pesawatt.   

                                                                                      Ya / Tidak 

 

d. Cilinder gas terpasang kuat untuk mencegah terguling. 

                                                                                                                          

Ya/Tidak  

e. Meter ukuran bekerja dengan baik.                Ya / Tidak  

The 3 E’s of fire prevention activities   

Kegiatan pencegahan kebakaran harus dilakukan secara rutin  dengan 

menggunakan konsep 3 E’s fire prevention activities yaitu  : 

4.2.3 Engineering  meliputi 

e. Survey luas dan isi bangunan; 

f. Kegiatan di dalam bangunan; 

g. Peralatan pemadam kebakaran yang ada; 

h. Jumlah dan letak pintu (escape door); 

4.2.4 Education meliputi  : 

d. Mensosialisasikan tentang bahaya kebakaran; 

e. Mengajarkan tentang penggunaan alat pemadam api ringan; 

f. Menjelaskan tentang peralatan yang perlu mendapatkan 
perhatian khusus seperti kabel listrik, stop contact, kompor 
listrik dan susunan barang di dalam ruangan; 

4.2.3    Enforcement   : 

            a.  Mengingatkan orang yang melakukan tindakan tidak mematuhi   
                 standar pencegahan bahaya kebakaran; 

            b.  Memberi tanda tentang bahaya kebakaran; 

            c.  Menyebarluaskan peraturan pencegahan bahaya kebakaran 
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4.3 Ketentuan kendaraan dan peralatan beroperasi di apron 

Setiap kendaraan dan peralatan yang akan beroperasi di sisi udara  harus 
mendapat iizin dari Pimpinan pengelola bandar udara (Kabandara/Kacab) 
setelah  dan peralatan tersebut diperiksa oleh unit PKP-PK. 

Komponen kendaraan yang diperiksa meliputi  : 

4.3.2 Kendaraan mesin bensin  : 

a.  Pemeriksaan komponen bahan bakar seperti   : 

     1)  Slang dan pipa bahan bakar harus dipastikan tidak ada 
banhan bakar yang menetes; 

     2)   Pompa bahan bakar; 

     3)   Fuel filter harus sesuai pemasangannya dan bahan bakar 
tidak meleleh; 

     4)   Tangki bahan bakar pastikan tidak bocor; 

     5)   Carburator harus stabil dan tidak menyulitkan kendaraan 
untuk dihidupkan; 

b.  Pemeriksaan busi dan pengapian harus sempurna ; 

c.  Pemeriksaan rem  : 

     1)  Rem kaki harus macet; 

     2)  Rem tangan harus dapat terpasang; 

d.  Pemeriksaan lampu-lampu , klakson, kaca spion, kipas kaca    
harus berfungsi; 

e.  Memiliki alat pemadam api ringan jenis  dry chemical powder 
atau halon replacement atau gas CO2 yang ukurannya minimal 
0,75 kg; 

f.  Dilengkapi dengan kedap api (flame proofing) yang dipasang 
diujung knalpot kendaraan atau peralatan dan ukurannya 
disesuaikan dengan diameter knalpot dan spesifikasi flame 
proofing tersebut dikoordinasikan dengan unit PKP-PK; 

4.3.2    Kendaraan mesin diesel/solar 

            a. Prosedur pemeriksaan sama dengan mobil bensin dan hanya 
berbeda system bahan bakar dan pengapian; 

            b. Kendaraan mesin diesel/solar tidak  memerlukan flame  
                proofing karena pembakarannya dinyatakan sudah sempurna  
                dan tidak mengeluarkan percikan bunga api dari ujung knalpot; 
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4.4 

 

4.3.6 Pemberian sticker kendaraan dan perlatan 

Pemilik kendaraan akan diberikan sticker yang bentuknya diatur 
oleh unit AMC , setelah kendaraan dan peralatan tersebut 
dinyatakan lulus pemeriksaan oleh unit PKP-PK; 

Unit AMC bertanggung jawab tentang proses penyelesaian 
pemberian sticker kepada pemilik kendaraan dan peralatan yang 
beroperasi di sisi udara; 

4.3.7 Pemeriksaan ulang kendaraan dan peralatan dilakukan setiap satu 
tahun sekali sesuai masa berlaku sticker yang diberikan dan hal ini 
dikoordinir oleh unit AMC; 

4.3.8 Untuk bandar udara yang belum memiliki unit AMC, maka poses 
secara keseluruhan dilaksanakan oleh unit PKP-PK; 

 

 Praktek Lapangan  

Dalam hal ini peserta praktek dibagi dalam 3 group (group 1, group 2 dan 
group 3) dan masing-masing group dipandu oleh 1 orang instruktur 
dengan kegiatan praktek sebagai berikut  :  

4.4.2 Group 1 meninjau hangar pesawat udara  untuk menyaksikan 
pekerjaan pengelasan;  

d. Pengamanan pekerjaan meliputi : 

1) Antisipasi bila terjadi bahaya kebakaran (peralatan 
pemadam,  petugas pemadam, means of escape dll); 

2) Peralatan listrik yang digunakan harus sesuai 
ketentuan; 

3) Penyesuaian peralatan dengan fire hazard; 

e. Pengawasan terhadap pekerjaan pengelasan;  

1) Petugas pengelasan; 

2) Peralatan yang digunakan; 

3) Lokasi pekerjaan; 

4) Alat pemadam yang tersedia; 

5) Peralatan lain dekat lokasi pekerjaan; 
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 4.4.2    Group 2 melaksanakan praktek kegiatan pencegahan kebakaran   
(3 E’s Fire Prevention Actvities  : 

            a.  Engineering   : 

                 Peserta mengadakan kunjungan ke lokasi yang sarat dengan 
ancaman bahaya kebakaran (extra hazard); 

                 1)  Mencatat barang / material dalam ruangan dan disusun 
sesuai klasifikasi hazard; 

                 2)  Alat pemadam yang tersedia apakah sudah sesuai dengan 
luas dan isi ruangan; 

                 3)  Peralatan listrik yang ada di dalam ruangan apakah sudah 
memenuhi ketentuan yang berlaku; 

                 4)  Peralatan lainnya yang mengundang bahaya kebakaran; 

      

             b. Education  : 

                 1) Apakah peraturan pencegahan kebakaran sudah 
disosialisasikan kepada petugas yang ada di dalam 
ruangan; 

2) Apakah petugas sudah dilatih menggunakan alat 
pemadam api ringan yang disediakan dalam ruangan; 

f. Enforcement  :  

1) Apakah tanda larangan seperti tanda larangan 
merokok, larangan menggunakan stop contact listrik secara 
berlebihan dan larangan lainnya sudah terpasang di dalam 
ruangan; 

2) Tanda untuk emergency exit atau means of escape 
bila terjadi kebakaran; 

3) Mengingatkan penghuni bila belum mematuhi 
peraturan pencegahan bahaya kebakaran; 

            Para peserta agar mencatat seluruh kegiatan praktek untuk 
menjadi bahan evaluasi hasil praktek; 

4.4.3   Group 3 melaksanakan praktek dengan peninjauan ke Apron untuk 
melihat kendaraan dan peralatan yang beroperasi di lokasi 
tersebut; 
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 c. Peserta memeriksa salah satu kendaraan dan peralatan milik 
salah satu ground handling sebagai sample praktek; 

1) Apakah kendaraan dan peralatan tersebut sudah 
memenuhi persyaratan seperti tersedianya alat pemadam 
api portable, flame trap dan sticker terpasang di kendaraan; 

2) Lihat kondisi kendaraan dan peralatan sebenarnya  dan 
bandingkan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan; 

d. Peserta agar mencatat yang ditemukan di lapangan sebagai 
bahan evaluasi hasil praktek yang dilaksanakan; 

4.4.4  Pertukaran group disesuaikan dengan jam pelajaran praktek dan 
hal ini agar dikoordinasikan antar instruktur yang mengajar 
praktek; 
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5.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 

Visual Approach Slope Indicator  (VASI) 

5.1.1 Pengertian 

Salah satu alat bantu navigasi dengan sistim electrical dan dilihat 
secara visual.  Alat tersebut memberikan berkas sinar (beam) yang 
menunjukkan posisi glidepath sebuah pesawat apabila sedang 
melakukan pendaratan; 

5.1.2 Fungsi 

            Tiap unit lampu memancarkan  : 

a. Warna putih di bagian atas; 

b. Warna merah di bagian bawah; 

5.1.3 Ketentuan pendaratan pesawat udara 

            Apabila pesawat udara melakukan pendaratan melihat lampu  : 

a.  Warna merah   berarti pendaratan terlalu rendah; 

b. Warna merah di atas berarti pendaratan tepat pada putih di 
bawah; 

c.  Merah putih berarti pendaratan terlalu tinggi; 

Clearway 

5.2.1   Lokasi clearway      :   dimulai dari akhir take off runway available; 

5.2.2   Panjang clearway   :    tidak lebih dari 0,5 dari take off run available; 

5.2.3   Lebar clearway     :  75 meter (250 ft) ke samping kiri dan kanan 
dari perpanjangan garis tengah runway 
(runway centreline); 

Declared Distance 

5.3.1 Take Off Run Available  (TORA)  ,  panjang landasan yang dapat 
dipergunakan  untuk take off; 

5.3.2 Accelerate Stop Distance Available  (ASDA)  ,  panjang runway 
(TORA) + stopway (jika ada); 

5.3.3 Take Off Distance Available  (TODA)  ,  panjang runway (TORA) + 
Clearway (jika ada); 

 

 

 

  
Topografi Bandar Udara                                                                                                                             1 of 5 



Modul Diklat  Junior PKP-PK 

 
MODUL 

 

 
SUBSTANSI  MATERI 

 
 
 
 
 
 

5.4 

5.3.4 Landing Distance Available (LDA), panjang runway yang dapat 
digunakan untuk landing; 

Catatan  :   Landing ataupun take off maka akan dinyatakan dalam 
Aeronautical Information Publication (AIP) dinyatakan dengan 
huruf NU (Not Usable) 

Vasi Aids untuk menunjukkan obstacle  

5.4.1    Visual Aids   :    Petunjuk bantuan yang dapat dilihat; 

5.4.2    Obstacle       :    Halangan / rintangan; 

                                       Semua bangunan tetap ataupun object / benda 
yang bergerak (kendaraan, orang, binatang, dll) 
yang berada di daerah pergerakan pesawat 
udara; 

5.4.3 Pemberian marking (tanda) pada suatu object  : 

a. Untuk semua fixed object (objek yang tetap) ditandai dengan 
warna , kalau tidak memungkinkan dapat diberi marker (tanda) 
atau bendera; 

b. Untuk object yang bergerak dapat diberi tanda dengan warna, 
marker atau bendera; 

5.4.4 Pemakaian warna  : 

a. Dipilih warna yang kontras :  orange dan putih, merah dan 
putih; 

b. Untuk object yang bergerak (kendaraan) digunakan warna 
menyolok  : 

1) Warna kuning untuk kendaraan dinas di 
movement area; 

2) Warna merah untuk kendaraan yang diperlukan 
kebutuhan darurat (emergency); 

5.4.5   Pemakaian marker   : 

           a.  Diletakkan pada object dan jelas kelihatan dari semua arah 
sekurang kurangnya pada jarak 300 meter; 

            b.   Warna kontras dengan warna object.  Biasanya orange dan 
putih atau merah dan putih; 

  

 

.  
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 5.4.6  Pemakaian bendera 

           a.   Untuk fixed object warna orange atau kombinasi orange putih 
atau merah putih; 

            b.   Untuk object yang bergerak  :  kotak-kotak warna kontras 
orange putih atau merah putih;     

 
5.4.7 Pemakaian lampu pada objek  : 

a. Jika obstacle light dipakai , akan dipasan sebuah lampu atau 
lebih diletakkan di puncak dari objek tersebut; 

b. Warna lampu  :  untuk fixed object  :  merah nyala tetap; 

                                Untuk mobile object  : merah atau kuning               
(berkedip-kedip) 

5.4. 8   Closed runway of taxiway  : 

            a.  Tanda  :  silang warna putih atau kuning; 

            b.  Lokasi  :  pada tiap ujung (end) runway atau taxiway yang 
ditutup atau bagian yang dinyatakan ditutup; 

5.4.9    Uncerviceable  area 

            Uncerviceable marker diletakkan di bagian taxiway, apron atau 
holding bay yang dinyatakan tidak memungkinkan untuk 
pergerakan pesawat , tetapi sebagian masih memungkinkan 
untuk lewat pesawat; 

5.4.10 Uncerviceable markers 

Tanda tanda menyolok untuk menyatakan / membatasi 
uncerviceable area (daerah yang tidak dapat digunakan); 

              Biasanya dipakai tanda-tanda antara lain  : 

              a.   Pemakaian lampu           :    lampu merah menyala tetap atau 
merah dan kuning menyala 
bergantian (flashing); 

              b.   Pemakaian kerucut        :     tinggi sekurang-kurangnya 0,5 
meter , warna merah, orange 
atau kuning atau kombinasi 
dengan putih; 
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5.5 

                   c. Pemakaian bendera    : persegi empat, sekurang-   
kurangnya 0,5 meter , 
warna merah , orange atau 
kuning kombinasi dengan 
putih; 

                   d.   Pemakaian papan       :      tinggi 0,5 m , lebar 0,9 meter                   
warna merah dan putih atau 

                                                                         orange dan putih (vertical 
strip) 

 

Grid Map 

5.5.1 Pengertian 

Peta daerah lintas operasi PKP-PK dimaksudkan agar para 
personel PKP-PK atau petugas khusu lainnya dapat mengenal 
dengan baik keadaan permukaan tanah disemua bagian dari 
bandar udara dan daerah sekitarnya, 

5.5.2 Jenis grid map 

Grid map terdiri dari 2 jenis yaitu  : 

a. Grid map di dalam  bandar udara sampai batas pagar; 

b. Grid map di luar bandar udara sampai radius 8 km dari pusat 
bandara; 

5.5.3 Pembuatan grid map 

a. Digambar dengan ukuran skala , ukuran dibuat sedemikian 
rupa sehingga mudah dilihat , dibaca dan mudah diartikan; 

b. Untuk grid map di dalam bandar udara  sampai batas pagar :  

1)    Berbentuk empat persegi , dan ditentukan skala 
estimasi crash area  (sektor) berbentuk persegi panjang 
dan diberi tanda angka  1, 2, 3 dst , kemudian selanjutnya 
daerah dari sektor ke perimeter (zone) diberi tanda huruf 
A, B, C ,D, E dst ; 
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 2) Tergambar tentang letak runway, taxiway, apron, 
shoulder, access road, inspection road, fire station, bak 
air, rendezvous point, isolated area, gedung terminal, 
tower, hydrant, staging area, standby position, pagar 
bandara, hanggar, dll yang berkaitan dengan 
kepentingan penanggulangan darurat di dalam 
bandara; 

3) Untuk memudahkan pembacaan , fasilitas yang penting 
diberi warna merah seperti fire station, rendezvous 
point, staging araea, access road, standby position, 
isolated area, hydrant, bak air; 

 

c. Untuk gridmap dari pusat bandar udara sampai radius 8 km  :  

1)   Berbentuk lingkaran dengan skala sampai radius 8 
km; 

2)   Tergambar dengan jelas, jalan jalan besardi luar 
bandara, sungai-sungai, jembatan, rumah sakit dan 
daerah lainnya yang penting untuk penanggulangan 
gawat darurat; 
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5.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 

Visual Approach Slope Indicator  (VASI) 

5.1.4 Pengertian 

Salah satu alat bantu navigasi dengan sistim electrical dan dilihat 
secara visual.  Alat tersebut memberikan berkas sinar (beam) yang 
menunjukkan posisi glidepath sebuah pesawat apabila sedang 
melakukan pendaratan; 

5.1.5 Fungsi 

            Tiap unit lampu memancarkan  : 

c. Warna putih di bagian atas; 

d. Warna merah di bagian bawah; 

5.1.6 Ketentuan pendaratan pesawat udara 

            Apabila pesawat udara melakukan pendaratan melihat lampu  : 

a.  Warna merah   berarti pendaratan terlalu rendah; 

b. Warna merah di atas berarti pendaratan tepat pada putih di 
bawah; 

c.  Merah putih berarti pendaratan terlalu tinggi; 

Clearway 

5.2.1   Lokasi clearway      :   dimulai dari akhir take off runway available; 

5.2.2   Panjang clearway   :    tidak lebih dari 0,5 dari take off run available; 

5.2.3   Lebar clearway     :  75 meter (250 ft) ke samping kiri dan kanan 
dari perpanjangan garis tengah runway 
(runway centreline); 

Declared Distance 

5.3.5 Take Off Run Available  (TORA)  ,  panjang landasan yang dapat 
dipergunakan  untuk take off; 

5.3.6 Accelerate Stop Distance Available  (ASDA)  ,  panjang runway 
(TORA) + stopway (jika ada); 

5.3.7 Take Off Distance Available  (TODA)  ,  panjang runway (TORA) + 
Clearway (jika ada); 
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5.4 

5.3.8 Landing Distance Available (LDA), panjang runway yang dapat 
digunakan untuk landing; 

Catatan  :   Landing ataupun take off maka akan dinyatakan dalam 
Aeronautical Information Publication (AIP) dinyatakan dengan 
huruf NU (Not Usable) 

Vasi Aids untuk menunjukkan obstacle  

5.4.1    Visual Aids   :    Petunjuk bantuan yang dapat dilihat; 

5.4.2    Obstacle       :    Halangan / rintangan; 

                                       Semua bangunan tetap ataupun object / benda 
yang bergerak (kendaraan, orang, binatang, dll) 
yang berada di daerah pergerakan pesawat 
udara; 

5.4.5 Pemberian marking (tanda) pada suatu object  : 

d. Untuk semua fixed object (objek yang tetap) ditandai dengan 
warna , kalau tidak memungkinkan dapat diberi marker (tanda) 
atau bendera; 

e. Untuk object yang bergerak dapat diberi tanda dengan warna, 
marker atau bendera; 

5.4.6 Pemakaian warna  : 

c. Dipilih warna yang kontras :  orange dan putih, merah dan 
putih; 

d. Untuk object yang bergerak (kendaraan) digunakan warna 
menyolok  : 

1) Warna kuning untuk kendaraan dinas di 
movement area; 

2) Warna merah untuk kendaraan yang diperlukan 
kebutuhan darurat (emergency); 

5.4.5   Pemakaian marker   : 

           a.  Diletakkan pada object dan jelas kelihatan dari semua arah 
sekurang kurangnya pada jarak 300 meter; 

            b.   Warna kontras dengan warna object.  Biasanya orange dan 
putih atau merah dan putih; 

  

 

.  
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 5.4.6  Pemakaian bendera 

           a.   Untuk fixed object warna orange atau kombinasi orange putih 
atau merah putih; 

            b.   Untuk object yang bergerak  :  kotak-kotak warna kontras 
orange putih atau merah putih;     

 
5.4.8 Pemakaian lampu pada objek  : 

c. Jika obstacle light dipakai , akan dipasan sebuah lampu atau 
lebih diletakkan di puncak dari objek tersebut; 

d. Warna lampu  :  untuk fixed object  :  merah nyala tetap; 

                                Untuk mobile object  : merah atau kuning               
(berkedip-kedip) 

5.4. 8   Closed runway of taxiway  : 

            a.  Tanda  :  silang warna putih atau kuning; 

            b.  Lokasi  :  pada tiap ujung (end) runway atau taxiway yang 
ditutup atau bagian yang dinyatakan ditutup; 

5.4.9    Uncerviceable  area 

            Uncerviceable marker diletakkan di bagian taxiway, apron atau 
holding bay yang dinyatakan tidak memungkinkan untuk 
pergerakan pesawat , tetapi sebagian masih memungkinkan 
untuk lewat pesawat; 

5.4.11 Uncerviceable markers 

Tanda tanda menyolok untuk menyatakan / membatasi 
uncerviceable area (daerah yang tidak dapat digunakan); 

              Biasanya dipakai tanda-tanda antara lain  : 

              a.   Pemakaian lampu           :    lampu merah menyala tetap atau 
merah dan kuning menyala 
bergantian (flashing); 

              b.   Pemakaian kerucut        :     tinggi sekurang-kurangnya 0,5 
meter , warna merah, orange 
atau kuning atau kombinasi 
dengan putih; 
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5.5 

                   c. Pemakaian bendera    : persegi empat, sekurang-   
kurangnya 0,5 meter , 
warna merah , orange atau 
kuning kombinasi dengan 
putih; 

                   d.   Pemakaian papan       :      tinggi 0,5 m , lebar 0,9 meter                   
warna merah dan putih atau 

                                                                         orange dan putih (vertical 
strip) 

 

Grid Map 

5.5.4 Pengertian 

Peta daerah lintas operasi PKP-PK dimaksudkan agar para 
personel PKP-PK atau petugas khusu lainnya dapat mengenal 
dengan baik keadaan permukaan tanah disemua bagian dari 
bandar udara dan daerah sekitarnya, 

5.5.5 Jenis grid map 

Grid map terdiri dari 2 jenis yaitu  : 

c. Grid map di dalam  bandar udara sampai batas pagar; 

d. Grid map di luar bandar udara sampai radius 8 km dari pusat 
bandara; 

5.5.6 Pembuatan grid map 

c. Digambar dengan ukuran skala , ukuran dibuat sedemikian 
rupa sehingga mudah dilihat , dibaca dan mudah diartikan; 

d. Untuk grid map di dalam bandar udara  sampai batas pagar :  

1)    Berbentuk empat persegi , dan ditentukan skala 
estimasi crash area  (sektor) berbentuk persegi panjang 
dan diberi tanda angka  1, 2, 3 dst , kemudian selanjutnya 
daerah dari sektor ke perimeter (zone) diberi tanda huruf 
A, B, C ,D, E dst ; 
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 2) Tergambar tentang letak runway, taxiway, apron, 
shoulder, access road, inspection road, fire station, bak 
air, rendezvous point, isolated area, gedung terminal, 
tower, hydrant, staging area, standby position, pagar 
bandara, hanggar, dll yang berkaitan dengan 
kepentingan penanggulangan darurat di dalam 
bandara; 

3) Untuk memudahkan pembacaan , fasilitas yang penting 
diberi warna merah seperti fire station, rendezvous 
point, staging araea, access road, standby position, 
isolated area, hydrant, bak air; 

 

f. Untuk gridmap dari pusat bandar udara sampai radius 8 km  :  

1)   Berbentuk lingkaran dengan skala sampai radius 8 
km; 

2)   Tergambar dengan jelas, jalan jalan besardi luar 
bandara, sungai-sungai, jembatan, rumah sakit dan 
daerah lainnya yang penting untuk penanggulangan 
gawat darurat; 
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 6.1 Pemeliharaan/perawatan dan pengetesan slang pemadam  : 

6.1.1 Pemeliharaan/Perawatan  : 

a. Slang pemadam dan perlengkapannya pada 
hakekatnya sebagian besar untuk mengalirkan air guna 
pemadaman kebakaran. 

b. Karena seringnya digunakan, maka perlu diperhatikan 
hal-hal yang menyangkut pemeliharaannya agar senantiasa 
slang-slang dalam kendaraan awet dan siap apabila sewaktu-
waktu dipakai operasi. 

c. Untuk menjaga agar slang-slang dan perlengkapannya 
lebih terawat sebaiknya dalam mpenyimpanan diatur sesuai 
dengan sesuai dengan jenisnya yang antara lain sebagai 
berikut  : 

1) Membersihkan slang 

a) Setelah selesai dipakai operasi pemadaman slang-
slang dibersihkan. 

b) Cara membersihkan yaitu slang yang tidak dilapisi 
karet pada bagian luarnya disemprot dengan air, guna 
menghilangkan kotoran-kotoran  yang melekat pada 
lapisan slang. 

c) Pergunakan alat untuk menyikat yang ringan dan 
kalau perlu memakai sabun. 

d) Kopling-kopling dibersihkan dari kotoran-kotoran 
yang menyumbat. 

2) Mengeringkan slang 

a) Sesudah bersih 
slang dikeringkan diluar fire station. 

b) Ada beberapa cara 
untuk melakukan pengeringan slang yaitu   : 

- Hose Drying Tower; 

Yang dimaksud dengan hose drying tower adalah 
suatu tempat/gedung berbentuk menara, yang 
khusus untuk mengeringkan slang-slang pemadam. 
Untuk mengeringkan slang-slang tersebut dengan 
cara digantung 
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 -    Hose Drying Rack  : 

Yang dimaksud dengan hose drying rack adalah 

suatu tempat yang dibuat dari kayu dan plat 

bebrbentuk rak-rak miring dan bertingkat, digunakan 

khusus untuk mengeringkan slang-slang tersebut. 

Untuk mengeringkan slang-slang tersebut dengan 

cara digelar. 

6.1.2  Test slang-slang pemadam  : 

a. Yang dimaksud pengetesan slang adalah suatu 
kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan  slang 
pemadam dengan kriteria sebagai berikut  : 

1) Slang harus di test pada waktu masih baru atau masih 
masih belum pernah digunakan. 

2) Slang harus di test setelah dipakai operasi pemadam. 

3) Slang harus di test sesudah diperbaiki 

4) Secara rutin slang harus di test 1 (satu) tahun sekali 

5) Hasil pengetesan harus di catat dalam kartu 
pemeriksaan; 

             b.Test slang pemadam dengan menggunakan air yang 
bertekanan ( hydrostatic pressure test) untuk mengetahui 
kemampuan slang pemadam , meliputi  : 

1) Proof preassure test; 

Ialah suatu percobaan untuk mengetahui kemampuan 
slang dengan menggunakan air yang bertekanan, sehingga 
slang itu pecah 

2) Burst test; 

3) Kink test; 

Ialah suatu percobaan untuk mengetahui kemampuan 

slang keadaan terputar, dengan menggunakan air yang 

bertekanan. 

4) Elengation test; 

Ialah suatu percobaan untuk mengetahui kemampuan 

slang dengan berbagai keadaan misalnya ; slang berbelit-

belit, slang bengkok, slang naik. 
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6.2 Tambang 

6.2.1    Jenis dan  penggunaan tambang  : 

            a.  Hawser lide repo :     Yang digunakan di unit PKP-PK; 

 b. A Shreud laid repo : Digunakan untuk mengangkat benda 
benda   yang berat (pada kapal); 

 c.  Three hawser laid repo : Digunakan untuk Derek/katrol; 

6.2.2    Satuan-satuan/ukuran tambang  : 

a. Panjang ditentukan dalam  : feet. 

b. Berat tambang ditentukan dalam  :pound/1kg 2,2 pound 

c. Diameter tambang ditentukan dalam : inch 

6.2.3   Jenis tambang yang digunakan fire service  : 

a. Diameter ¼ “-1” inch 

b. Panjang 100-125 feet. 

c. Hawser laid repo. 

6.2.4    Cara melemaskan tambang  : 

a. Tambang yang masih baru/kaku dan berat 

b. Direbus kedalam air selama 15 s/d 20 menit 

c. Tambang digantung dan diberi beban yang sesuai. 

6.2.5   Jenis beban tambang  : 

a. Safety load : Beban maximum yang diberikan terhadap 

tambang. 

b. Breaking load  : Beban yang diberikan terhadap tambang 

sehingga tambang menjadi putus. 

6.2.6   Rumus/ketentuan  : 

a. Safety load :  1/7 x D² x 7200x 1 pound 

b. Breaking load : D² x 7200 x 1 pound 
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 6.2.7     Pemeriksaan tambang : 

a. Permukaan tambang. 

b. Pada bagian dalam tembang strand pada tambang pada 
jarak 3 feet. 

6.2.8     Kerusakan-kerusakan tambang : 

a. Abration (gesekan) 

b. Terpotong 

c. Terlalu lunak 

d. Terbakar/kena panas/chemical contack; 

e. Yarn/strand putus-putus, 

f. Adanya pasir/batu-batu kerikil. 

g. Berjamur. 

6.2.9      Penyimpanan tambang  : 

a. Disimpan pada tempat yang kering (tidak lembab) 

b. Tidak dicampur dengan benda-benda (peralatan-
peralatan yang tajam) 

c. Disimpan dalam keadaan gulungan. (coil) 

6.2.10    Contoh soal : 

Diketahui Diameter (D) tambang = ½”. 

Berapa safety loadnya? 

SL  = 1/7 × (0,25)² × 7200 × 11 pound. 

      = 1/7 × 450 × 1 pound. 

      = 64,3 pound. 

Berapa breaking leadnya ? 

BL = (0,25)² × 7200 × 1 pound 

     = 450 pound 
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6.3 Tangga (ladder) 

6.3.1 Konstruksi  : 

a. Terbuat dari metal allumminium Alley. 

b. Solid boam lader (batangnya berisi/padat) 

c. Truss boam leader ( batangnya berongga) 

6.3.2    Bentuk rungs (anak tangga) 

a. Bulat atau persegi dan bergerigi; 

b. Jarak dari rung ke rung/antara rung nyaman untuk dinaiki; 

c. Diameter ruang minimum 1 ¼”. 

d. Panjang rung 14 inch. 

6.3.3 Mengetest tangan : 

Tes 1 (satu) tahun sekali 

6.3.4     Beban tangga : 

a. Mempunyai ketentuan beban keselamatan. 

b. Jenis-jenis tangga berikut bebannya : 

c. Falding leaders : Dirancang untuk 1 orang  

d. Small inside extention leaders : Dirancang untuk 1 
orang. 

e. Pempier leaders : Dirancang untuk 2 orang. 

f. Reef leadders  : Dirancang untuk 1 orang (setiap anak 
tangga,jika dalam keadaan tergantung di atap). 

g. Wall ladder :                           

1) Solid beam leader :   - panjang 20 feet 

2) Beban tidak boleh lebih dari 2 orang 

3) Solid beam leadder :  - panjang lebih dari 20 
feet. 

4) Beban tidak boleh lebih dari 3 orang. 

5) Truss beam leadder :  - panjang 20 feet. 

6) Beban tidak boleh lebih dari 3 orang. 

7) Truss beam leadder :  - Panjang lebih dari 
20 feet. 

- Beban tidak boleh lebih dari 4 

orang 
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 h.    Extention ladder 

1) Solid boam extention ladder : 

a) Panjang 16-26 feet. 

b) Beban tidak boleh lebih dari 2 orang. 

2) Solid boam extention leadder  :   

a)  Panjang 26 feet. 

       b)  Beban tidak boleh lebih dari 3 orang. 

3) Truss boam extention leadder  :   

a)  Panjang tidak lebih dari 26 feet, 

       b)  Beban tidak boleh lebih dari 3 orang. 

4) Truss boam extention leadder  :  

a)  Panjang 26-35 feet. 

       b)  Beban tidak boleh lebih dari 5 orang. 

5) Truss boam extention leadder  :  

a)  Panjang 36-45 feet. 

      b)  Beban tidak boleh lebih dari 5 orang. 

6) Truss boam extention leadder  :  

a)  Panjang lebih dari 45 feet. 

       b)  Beban tidak boleh lebih dari 6 orang. 

6.3.5   Penempatan/penyimpanan tangga. 

Ditempatkan pada rak kendaraan pemadam, setelah digunakan 
dipasang kembali. 

6.3.6    Kerusakaan tangga : 

a. Sering dipindah-pindah; 

b. Memasukan/mengeluarkan dengan paksa. 

c. Digunakan untuk mendobrak…….. dalam keadaan 
emergency (darurat). 
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6.3.7   Perawatan tangga : 

a. Pada bagian-bagian yang bergerak untuk 
mengegerakan tangga sepert 

b. Tempat meluncurnya tangga perlu pelumasan dengan 
menggunakan gemuk (groase) pada setiap 6 bulan. 

c. Tambang/tali (fly repo) pada tangga ganda harus 
diganti apabila rusak/putus 

d. Tangga dapat dibersihkan antara lain : 

1) Bersihkan tangga dengan air 

2) Jika tangga terkena gemuk atau olie, gunakanlah 

dengan minyak pembersih untuk menghilangkan olie 

pada permukannya. 

3) Gunakan OO Stool Wheel (bulu baja), kalau ingin 

terang pada permukaan tangga dan kemudian hilangkan 

semua sisa bulu-bulu baja. 

6.3.8 Prosedur pengetesan rungs (anak tangga)  

a. Semua anak tangga dipastikan kencang, dengan coba memutar 
dengan kedua tangan. Jika ada anak tangga yang kendor, 
dilakukan pengetesan menggunakan alat twist test.  

Dibuatkan penjepit terdiri dari beberapa bagian .  : 

1) Dua potong kayu dengan ukuran sebagai berikut  : 

2) Potongan pertama panjang  = 16¾ in. 

3) Potongan kedua                    = 6 in. 

4) Lebar kayu                 = 4 in. 

5) Lebar kayu                            = 2 in. 

6) Sebuah kaleng berisi pasir sebebrat 25 pound. 

b. Cek semua kancing-kancing dan paku kling dan untuk 

dikencangkan. 

c.   Cek setiap las-lasan untuk membuktikan/melihat kerusakan. 
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6.4 
 
 

d.   Cek setiap las-lasan untuk membuktikan/melihat kerusakan. 

e.   Teliti celah-celah, aluran-aluran, cek atau tandai tempat yang 

lemah. 

f.  Apabila ada pelenturan atau sedikit perubahan dalam tangga 

dari keadaan semula, maka menunjukkan bahwa tidak aman. 

Test tangga untuk menentukan/memastikan keamanannya. 

6.3.9    Prosedur pengetesam tangga tunggal (straight ladder) 

a. Kedua batang tangga ditunjang posisi mendatar (horizontal) 

untuk tangga tunggal, dan tangga ganda tiap-tiap tangga harus 

dilepas. 

b. Pertama letakkan kantong berisi pasir sebanyak 50 pound, 

kedua tambahkan lagi 50 pound pasir, atau dua kantong 

masing-masing berisi 25 pound. Didalam meletakkan kantong-

kantong pasit tersebut, diharapkan tidak dijatuhkan, tetapi 

dengan secara pelan-pelan. Tahap ketiga letakkan lagi 50 

pound pasir dan keempat 25 pound dan kelima 25 pound pasir 

yang jumlah beban semua adalah 200 pound. 

c. Beban tetap tinggal ditempatnya selama 5 (lima) menit. 

d. Setelah 5 (lima) menit semua beban diangkat. 

e. Tunggu selama 5 (lima) menit setelah semua beban diangkat. 

f. Kemudian cek besarnya A, atau diukur kedua batangnya. 

Praktek Lapangan  : 

Peserta praktek dibagi dalam 3 group (group 1,2 dan 3) dengan kegiatan 
praktek sebagai berikut  : 

6.4.1 Group 1 melaksanakan praktek pengetesan slang pemadam 

(hydrostatic pressure test); 

a. Proof preassure test; 

Ialah suatu percobaan untuk mengetahui kemampuan slang 
dengan menggunakan air yang bertekanan sesuai standar 
fabrik pembuat; 
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b. Kink test; 

Ialah suatu percobaan untuk mengetahui kemampuan slang 

keadaan terputar, dengan menggunakan air yang bertekanan. 

c. Elengation test; 

Ialah suatu percobaan untuk mengetahui kemampuan slang 

dengan berbagai keadaan misalnya ; slang berbelit-belit, slang 

bengkok, slang naik. 

6.4.2 Group 2 melaksanakan praktek pengetesan tambang yaitu dengan 
cara  : 

a. Safety load : Beban maximum yang diberikan terhadap         

tambang. 

b. Breaking load  : Beban yang diberikan terhadap tambang 

sehingga tambang menjadi putus; 

c. Safety load :  1/7 x D² x 7200x 1 pound; 

d. Breaking load : D² x 7200 x 1 pound; 

6.4.3 Group 3 melaksanakan praktek pengetesan tangga sesuai 

prosedur pengetesan straight ladder; 

6.4.4   Pertukaran antar group dilakukan sesuai koordinasi antar instruktur 

praktek dengan mengacu kepada jam pelajaran praktek yang 

tersedia dan diakhiri dengan evaluasi hasil praktek untuk seluruh 

peserta; 
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   7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    7.2 

Jenis bahan pemadam kebakaran 

Secara umum bahan pemadam kebakaran terbagi atas 6 jenis yaitu  : 

7.1.1 Bahan pemadam air; 

7.1.2 Bahan pemadam busa; 

7.1.3 Bahan pemadam carbon dioksida (CO2); 

7.1.4 Bahan pemadam halon (saat ini sudah ada pengganti halon, 
karena halon sudah dilarang digunakan); 

7.1.5 Bahan pemadam serbuk kimia kering (dry chemical powder); 

7.1.6 Bahan pemadam untuk metal (combustible metal extinguishing 
agent); 

Karena bahan pemadam Chemical foam, CO2, Pengganti halon, Dry 
Chemical powder dan Dry Powder metal extinguishing sudah dibahas 
pada diklat basic PKP-PK maka dalam hal ini hanya dijelaskan bahan 
pemadam air dan mechanical foam yang digunakan media bahan 
pemadam di kendaraan utama PKP-PK. 

Bahan pemadam air 

7.2.1 Sifat alamiah air  

 Air sudah lama dikenal dan digunakan sebagai bahan pemadam 
utama karena memiliki  sifat alamiah yang menguntungkan untuk 
pemadaman  : 

a. Air mempunyai daya mengisap/menyerap panas yang besar; 

b. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah; 

c. Air tidak dapat ditekan atau dipress oleh tekanan; 

d. Air senantiasa rata pada permukaannya; 

e. Air dapat berudah bentuk menurut tempatnya; 

7.2.2 Sifat mengisap panas dari air 

Apabila air dingin menyentuh benda yang terbakar, maka 
temperatur panas benda yang terbakar itu akan turun, uap yang 
terjadi akan menutupi dan membantu mematikan nyala api atau 
mencegah oksigen berhubungan dengan api.  Efek pendinginan 
ini akibat dari banyaknya panas yang diisap oleh air. 
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7.3 

7.2.3 British thermal unit (BTU)                    

Hasil penyelidikan di laboratorium ukuran standar panas disebut 
British Thermal Unit (BTU) yang artinya banyaknya panas yang 
dibutuhkan untuk menaikkan derajat dari satu pound (lb) air satu 
derajat Fahrenheit. 

Harus diingat........................ 

           970 BTU dibutuhkan untuk mengubah satu pound (lb) air yang 
mendidih untuk menjadi uap. 

Satu pound air pada 60ºF (hal ini tergantung daerah setempat) 
mencapai titik didih 212ºF memerlukan 212-60 = 152 BTU.  Air 
yang mendidih itu menjadi uap memerlukan tambahan panas 970 
BTU.  Jadi 1 pound air 60ºF menjadi uap memerlukan panas =  
152 + 970 BTU  =  1122 BTU; 

7.2.4   Faktor lain yang berpengaruh pada pemadaman adalah jika air 
dirubah dari cairan menjadi uap pada tekanan biasa maka volume 
akan menjadi bertambah kira-kira 1700 kali.  Volume uap ini akan 
mendesak  / memindahkan volume udara yang berada disekitar 
permukaan api sehingga mengurangi volume oksigen yang dapat 
membantu pembakaran. 

Kemampuan air untuk memadamkan kebakaran 

7.3.1 Kemampuan untuk mendinginkan (cooling); 

Apabila benda yang terbakar didinginkan dengan air sampai 
dibawah ignition temperature , maka uap bahan bakar dari benda 
tersebut tidak cukup membantu terbentuknya nyala kembali 
sehingga api akan mudah padam. 
Prinsip dasar inilah yang dipakai sebagai cara mendinginkan.  
Banyaknya air yang diperlukan untuk pemadaman adalah 
tergantung dari jumlah panas yang akan diserap atau diisap oleh 
air.  Prinsip pelaksanaan pendinginan yang efektif dari pancaran 
spray adalah sebagai berikut  : 

a. Banyaknya panas yang diserap / dipindahkan sebanding 
dengan permukaan cairan yang terbakar, diperlukan jumlah 
pancaran air yang sebanding dengan permukaannya; 

b. Banyaknya panas yang diserap / dipindahkan tergantung 
pada perbedaan temperatur antara air dan udara sekitar 
benda yang terbakar; 
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7.4 

 
c. Banyaknya panas yang diserap / dipindahkan juga 

tergantung volume uap di udara; 

d. Semakin kecil percikan air yang jatuh, semakin cepat 
menguap dan menyerap panas; 

Diameter percikan air yang terbaik untuk tujuan pemadaman 
adalah antara 0,3 – 1 mm; 

7.3.2 Kemampuan untuk melemaskan/menutupi (smothering) 

a. Jika volume uap air yang dihasilkan , jumlahnya mencukupi 
maka udara yang ada dipermukaan api akan didesak dan 
digantikan oleh uap air atau uap air akan menekan / mendesak 
panas yang ada di permukaan api, dihalau keluar sehingga 
oksigen berkurang dan apai akan mati lemas. 

b. Kebakaran pada benda biasa pemadamannya dengan cara 
pendinginan dengan air, bukan dengan cara melemaskan 
(smothering) dengan uap air yang dihasilkan. 

c. Air dapat pula dipakai untuk melemaskan / menutupi cairan 
yang terbakar apabila cairan tersebut flash pointnya di atas 
100ºF dan berat jenisnya 1,1 atau lebih besar , dan jika cairan 
itu tidak dapat larut dengan air. 

7.3.3 Kemampuan pemadaman dengan genangan air (flooding system) 

Api  dari cairan yang dapat terbakar dilarutkan dengan air dengan 
cara genangan air ; 

a. Methyl alkohol yang terbakar, dipadamkan dengan 
memancarkan air sebanyaknya yang akan larut dengan 
alkohol , sehingga api akan padam; 

b. Tidak praktis pada bahan yang terbakar di dalam tangki, 
karena bahayanya cairan akan meluap keluar dari tangki; 

 

Air sebagai penghantar listrik 

Air dengan sifat alamiahnya adalah penghantar aliran listrik yang baik.   
Karena itu tidak dibenarkan memadamkan kebakaran yang mengandung 
aliran listrik sebab akan membahayakan petugas.  Kadar bahayanya 
bervariasi dan tergantung pada beberapa keadaan anatara lain  : 
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7.5 
 
 

7.4.1 Besarnya tegangan (voltage) dan aliran listrik yang mengalir; 

7.4.2 Pancaran air yang dihasilkan oleh jenis nozzle, tekanan nozzle 
dan keadaan angin; 

7.4.3 Kebersihan/kemurnian air sebagi penghantar yang relatif; 

7.4.4 Jauhnya pancaran air dari sumber listrik; 

7.4.5 Penghantar aliran listrikke tanah melalui tubuh fireman 
dipengaruhi oleh lokasi (basah atau kering); 

7.4.6 Penghantar aliran listrikke tanah melalui slang pemadam; 

Mechanical Foam (Foam konsentrat) 

7.5.1 Busa (foam)  sebagai bahan pemadam dibedakan atas dua jenis : 

a. Chemical foam yaitu reaksi kimia dari larutan Aluminium 
Sulphate dengan Sodium Bicarbonate dan menghasilkan 
gelembung busa yang mengandung gas CO2 dan hal ini 
sudah dibahas pada diklat basic PKP-PK; 

b. Mechanical foam yaitu busa yang dihasilkan secara mekanik .  
Mechanical foam juga disebut air foam karena busa yang 
terjadi / diolah secara mekanik antara foam liquid, air dan 
udara; 

7.5.2 Bahan pembuat busa mekanikal (air foam) 

Bahan pembuat busa mekanikal diklasifikasi dalam 4 kategori 
yang didasarkan  pada kadar bahan pembuat busa pemadam 
kebakaran (concentration percentage) , tingkatan nilai 
pengembangannya (expantion rate) dan komposisi kimianya 
(chemical composition) dan dapat dijelaskan sebagai berikut  : 

a. Synthetic 

1)  Low expansion    

    a)  Expansion  :12  to 30 

    b)  Concentration percent  3 to 6; 

2)  High expansion 

    a)  Expansion  :100  to 1000 

    b)  Concentration percent  2 plus; 
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 b. Protein 

1) Air aspirating nozzle concentration percent  3 or 6 
(Expantion 7 to 12 ) 

2) Pump aspirating concentration percent 3 or 6 
(Expantion 12 to 15 ); 

c. Fluorocarbon 

1) Air aspirating nozzle concentration percent  6        
(Expantion 5 to 10 ) 

                 2)   Pump aspirating concentration percent 6              
(Expantion 5  to 12 ); 

d. Fluoroprotein 

1) Air aspirating nozzle concentration percent  3 or 6 
(Expantion 7 to 12 ) 

                 2)   Pump aspirating concentration percent 3 or  6          
(Expantion 10  to 12 ); 

7.5.3     Jenis Foam yang digunakan 

   Foam konsentrat yang digunakan untuk bandar udara di 
Indonesia adalah jenis Fluorocarbon (Aqueous Film Forming 
Foam / AFFF); 

    Karakteristik foam konsentrat AFFF  : 

a. Bahan dasarnya adalah protein dengan komposisi synthetic 
dan fluorocarbon surfactants.    

b. Bahan tambahan adalah lapisan film, yang akan mengapung 
pada permukaan fuel.    

c. AFFF dapat dicampur dengan air tawar , air laut maupun air 
payau; 

d. Kkonsentrat 3 sampai 6 persen.dan pengembangan AFFF 
berkisar antara 5 s.d 10 kali; 

e. Tingkat kepekatan AFFF rendah, dan mempunyai kecepatan 
untuk menjalar serta tidak memberi kesempatan kepada 
udara untuk memasuki api dan menghentikan uap bahan 
bakar; 

f. Lapisan film AFFF akan mengapung dan menjalar, menutupi 
seluruh permukaan bahan bakar.  Lapisan ini juga berfungsi 
sebagai bahan pengurang daya gabung dengan minyak. 
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 g. Keistimewaan AFFF dapat dipakai untuk memadamkan 
secara bersama dengan dry chemical powder , tanpa 
menimbulkan masalah penggabungan (compatible with dry 
chemical powder); 

h. AFFF tidak beracun dan dapat dipakai untuk menutupi dan 
mencegah bahan bakar cair agar tidak terbakar; 

i. Rata-rata pemakaian liter/menit/m² (application rate ) dalam 
komposisi  percampuran dengan air = 5,5 dan hal ini 
merupakan foam konsentrat yang paling sedikit 
membutuhkan air untuk memproduksi busa dibanding 
dengan jenis foam konsentrat yang lain; 

7.5.4      Application Rates 

Application rates merupakan ketentuan tentang kebutuhan air 
untuk memproduksi busa (buble) dalam satuan liter/menit/m² 
yang dipancarkan (discharge) oleh kendaraan utama PKP-PK.  
Proses  discharge tersebut   tentunya  memerlukan komposisi air 
dan foam konsentrat yang tepat untuk menghasilkan busa 
(buble) dan lapisan foam (film). 

Lebih lanjut di dalam dokumen ICAO 9137-AN/898 Part 1 
dijelaskan tentang application rates komposisi air dan foam 
konsentrat dengan formula sebagai berikut  :  

a. Jumlah kebutuhan air 
untuk memproduksi foam konsentrat mutu A   setiap per 
menit /m² (application rate) adalah 8,2 liter; 

b. Jumlah kebutuhan air 
untuk memproduksi foam konsentrat mutu B   setiap per 
menit /m² (application rate) adalah 5,5 liter; 

Dari penjelasan di atas terdapat istilah jenis foam konsentrat 
yang digunakan dalam ketentuan application rates yaitu foam 
kinerja mutu A dan foam kinerja mutu B. Dalam NFPA 403 
tentang Standard for Aircraft Rescue and Fire-Fighting 
Services at Airports 2009 Edition Annex B Background 
halaman 403-19 menyatakan  :  ” The quantity of water for 
foam production required for 1 minute fire control of the 
Practical Critical Area (PCA) is still referred to as Q1.  
However, data collected in the ensuring years now permit us to 
specify the required application rates for three generic foam 
types needed to extinguish fire in 1 m² or 1 ft² of the PCA as 
follows  : 
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 (1) AFFF = 5,5 (L/min/m² or 0,13 gpm/ft²); 

(2) FP      = 7,5 (L/min/m² or 0,18 gpm/ft²); 

(3) PF      = 8,2 (L/min/m² or 0,20 gpm/ft²); 

Dari ketentuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut  : 

1) Application Rates Foam konsentrat mutu A = Application 
Rates Foam Konsentrat Protein Foam = 8,2 L/min/m² ; 

2) Application Rates Foam konsentrat mutu B = Application 
Rates Foam Konsentrat Aqueous Film Forming Foam 
(AFFF) = 8,2 L/min/m² ; 

   Dengan demikian dapat disebutkan bahwa Application Rates 
(litre/minute/m²)    sebagai berikut : 

Foam kinerja mutu A =  Protein Foam :    8,2 

Foam kinerja mutu B  = AFFF              :    5,5 

7.5.5   Foam konsentrat untuk kepentingan pemadaman 

           Busa paling sesuai digunakan untuk memadamkan kebakaran 
minyak yang merupakan bahan bakar pesawat udara , karena 
busa akan mengapung dan menyelimuti permukaan bahan bakar; 

            Dua mekanisme kerja busa dalam memadamkan kebakaran 
minyak yaitu  : 

a. Busa merintangi penguapan bahan bakar; 

b. Air sebagai bagian dari busa akan mendinginkan bahan bakar, 
memutus uap yang mudah terbakar. 

Penggunaan foam kosentrat untuk kebakaran minyak terutama 
pada minyak yang mempunyai flash point rendah, dengan tingkat 
penguapan yang tinggi.  Sebagai bahan bakar cair, foam 
konsentrat tidak boleh digunakan untuk memadamkan api kelas C 
karena dapat menghantar arus listrik.  Tidak boleh digunakan 
untuk memadamkan kebakaran bahan-bahan methalic sodium 
dan sejenisnya karena bahan tersebut sangat kontra dengan air. 
Pada pendaratan darurat pesawat udara tanpa menggunakan 
roda (belly landing) busa digunakan untuk melapisi landasan untuk 
menghindari percikan bunga api yang timbul akibat gesekan 
badan pesawat dengan landasan. 

Penyimpanan bahan pemadam busa harus di tempat kering dan 
dingin tetapi tidak temperatur beku.  Life time berkisar 5 s.d 10 thn 
dan tergantung dari pemenuhan syarat pada prosedur 
penyimpanan dari fabrik.  
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8.1 Karakteristik kendaraan  Foam Tender  

8.1.1 Foam Tender Type I 

a. Kapasitas tangki air lebih dari 4500 liter; 

b. Kapasitas tangki foam concentrate foam minimum 450 liter 

dan disarankan dapat digunakan 2(dua) kali pemakaian untuk 

200 % kapasitas tangki air; 

c. Kapasitas pompa minimum 5000 liter per menit; 

d. Kapasitas pancaran utama busa minimum 4500 liter per menit; 

e. Akselerasi 80 km/jam dalam 40 detik; 

f.    Kecepatan maksimum 100 km/jam pada kondisi baru dan 

dilengkapi dengan  monitor (turret) , hose reels (kiri dan kanan) 

handlines (kiri dan kanan) , nozzle di bawah dan di depan 

kendaraan;  

g. Rangka khusus untuk cross country; 

h. Transmisi automatic; 

i. Ban jenis tubeless; 

j. Kemudi kanan atau tengah; 

k. Sistem penggerak roda double gardan; 

l. Konfigurasi roda belakang tunggal; 

m. Dilengkapi radio komunikasi 2 arah; 

8.1.2     Foam Tender Type II 

a. Kapasitas tangki air 4000 liter sampai dengan 4500 liter; 

b. Kapasitas tangki foam concentrate foam minimum 400 liter 

dan disarankan dapat digunakan 2(dua) kali pemakaian untuk 

200 % kapasitas tangki air; 
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 c. Kapasitas pompa minimum 2500 liter per menit; 

      d.   Kapasitas pancaran utama busa minimum 2000 liter per menit; 

e. Akselerasi 80 km/jam dalam 25 detik; 

f. Kecepatan maksimum 105 km/jam pada kondisi baru; 

g. Dst  Sama seperti Foam Tender Type I; 

8.1.3  Karakteristik  Foam Tender Type III 

a. Kapasitas tangki air kurang dari 4000 liter; 

b. Kapasitas tangki foam concentrate foam minimum 200 liter 

dan disarankan dapat digunakan 2(dua) kali pemakaian untuk 

200% kapasitas tangki air; 

c. Kapasitas pompa minimum 1500 liter per menit; 

d. Kapasitas pancaran utama busa minimum 1000 liter per menit; 

e. Akselerasi 80 km/jam dalam 25 detik; 

f. Kecepatan maksimum 105 km/jam pada kondisi baru; 

g. Dst Sama seperti Foam Tender Type II; 

8.1.4    Karakteristik  kendaraan Combined Agent Type II 

a. Kapasitas tangki air 4000 sampai dengan 4500 liter; 

b. Kapasitas tangki tepung kimia (dry chemical powder)   

minimum 450 kg; 

c. Kapasitas tangki foam concentrate foam minimum 400 liter     

dan disarankan dapat digunakan 2(dua) kali pemakaian untuk 

200 % kapasitas tangki air; 

d. Kapasitas pompa minimum 5000 liter per menit; 

e. Kapasitas pancaran utama busa minimum 4000 liter per       

menit; 

f. Akselerasi 80 km/jam dalam 25 detik; 

g. Kecepatan maksimum 105 km/jam pada kondisi baru; 

h. Dst  sama seperti Foam Tender Type II; 
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8.1.5 Combined Agent Type III 

a. Kapasitas tangki air kurang dari 4000 liter; 

b. Kapasitas tangki tepung kimia (dry chemical powder)    

minimum 225 kg; 

c. Kapasitas tangki foam concentrate foam minimum 200 liter 

dan disarankan dapat digunakan 2(dua) kali pemakaian untuk 

200 % kapasitas tangki air; 

d. Kapasitas pompa minimum 2500 liter per menit; 

e. Kapasitas pancaran utama busa minimum 1500 liter per menit; 

f.   Akselerasi 80 km/jam dalam 25 detik; 

g. Kecepatan maksimum 105 km/jam pada kondisi baru; 

h. Dst  sama seperti  Combined Agent Type II; 

Jenis peralatan pemadam di Foam Tender 

8.2.1   Turret / monitor : 

a. Alat pemadam kebakaran yang terletak di atas kendaraan dan 
ada juga di depan bumper depan; 

b. Fungsi pancaran turret merupakan acuan pengukuran 
response time PKP-PK jika pesawat udara mengalami 
kecelakaan di movement area;  

8.2.2 Hose reels; 

a. Alat pemadam kebakaran terbuat dari slang karet ukuran 1,5 
inch yang digulung terletak di locker kiri dan kanan kendaraan; 

b.  Sebagai alat pemadam kebakaran  untuk memadamkan 
kebakaran di dalam cabin pesawat udara atau kobaran api 
kecil di sekitar pesawat; 

c. Hose reel dapat juga berfungsi memadamkan kebakaran 
dengan menggunakan dry chemical powder; 

8.2.3 Handlines; 

a. Alat pemadam kebakaran dimana pipa outlet terletak di 
sebelah kiri dan kanan kendaraan.; 
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8.3 

b. Alat ini memerlukan beberapa rol slang pemancar yang digelar 
dan disambung sesuai kebutuhan serta dilengkapi dengan 
nozle sebagai pemancar; 

c. Handlines sama fungsinya dengan hose reel , tetapi handline 
tidak terbatas panjangnya; 

c. Ground sweep nozzle  merupakan alat pemadam di depan 
kendaraan yang dipancarkan untuk mencegah bahaya api 
yang datang dari depan kendaraan; 

d. Undertruck Nozzle merupakan alat pemadam di bawah 
kendaraan yang dipancarkan untuk mencegah bahaya api 
yang datang dari bawah kendaraan; 

e.  Foam proportioner sebagai pengatur persentase foam 
konsentrat yang digunakan; 

 b.    Peralatan penunjang 

         Foam Tender dilengkapi dengan peralatan penunjang   : 

1) Tangga (ladder); 

2) Slang pemancar (hand line); 

3) Slang pengisap (suction hose); 

4) Kunci coupling; 

5) Strainer; 

6) Tambang; 

7) Alat komunikasi dua arah;  

 

Peralatan pemadam di Combined Agent; 

8.3.1 Sama halnya dengan peralatan di foam tender, tetapi dilengkapi 
dengan bahan pemadam dry chemical powder dan dengan  
Combined Agent dilengkapi turret dan hose reel untuk pancaran 
dry chemical powder. 

8.3.2 Peralatan penunjang 

Sama halnya dengan peralatan penunjang di foam tender tetapi 
Combined agent dilengkapi dengan peralatan operasi pertolongan 
yaitu sebagai berikut  : 
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8.4  

a. Breathing Apparatus; 

b. Protective clothing; 

c. Rescue axe; 

d. Hydraulic jack; 

e. Percussion hammer; 

f. Gergaji listrik; 

g. Linggis; 

h. Gunting kawat / gunting pipa; 

i. Skop; 

j. Generator + spot light; 

k. Tambang; 

l. Tangga; 

m. Hook; 

 

Praktek Lapangan 

Praktek dibagi 3 group (group 1, 2 dan 3) dengan kegiatan praktek 
sebagai berikut  : 

8.4.1 Group 1 praktek tentang  pengenalan   kendaraan Foam Tender; 

a. Jenis dan kelengkapan sesuai type nya; 

1)    Foam Tender type I ,  type II dan type III; 

        2)   Karakteristik; 

        3)   Kapasitas tangki bahan pemadam; 

        4) Kelengkapan / peralatan pendukung seperti slang  
pemadam. tangga, pakaian pelindung, BA Set; 

b. Fungsi operasional dan locker drill; 

1)   Fungsi kendaraan Foam Tender sebagai ukuran 
pencapaian kinerja operasi PKP-PK;  

2) Kendaraan Foam Tender sebagai pencapaian target 
response time;     

c. Familiarisasi terhadap kendaraan Foam 
Tender; 
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 1) Jumlah dan jenis bahan pemadam dalam 
tangki kendaraan Foam Tender sesuai typenya; 

2) Peralatan pemadam  dan peralatan 
pendukung di kendaraan foam tender; 

3) Penempatan peralatan pendukung di locker 
kendaraan; 

Masing-masing peserta harus memahami fungsi kendaraan 
foam tender dan juga familiar terhadap jenis dan jumlah serta 
penempatan peralatan tersebut; 

8.4.2 Group 2  dan group 3 praktek  pengenalan  tentang karakteristik  
kendaraan Combined Agent dengan kegiatan sebagai berikut  : 

a.   Combined Agent Type II dan type III; 

1) Kapasitas tangki bahan pemadam (air , foam konsentrat 
dan tepung kimia kering); 

2) Kapasitas pompa minimum; 

3) Kapasitas pancaran utama busa; 

4) Akselerasi 80 km/jam dalam 25 detik; 

5) Kecepatan maksimum 105 km/jam pada kondisi baru; 

            b.   Fungsi operasional dan locker drill; 

      1) Fungsi kendaraan Combined Agent sebagai ukuran 
pencapaian kinerja operasi PKP-PK dan sekaligus dapat 
difungsikan sebagai rescue tender; 

2) Kendaraan Combined agent  sebagai pencapaian target 
response time;     

c.  Familiarisasi terhadap kendaraan Combined agent; 

1) Jumlah dan jenis bahan pemadam dalam tangki kendaraan 
Combined agent sesuai typenya; 

2) Peralatan pemadam  dan peralatan pendukung di 
kendaraan combined agent; 

3) Penempatan peralatan pendukung di locker kendaraan; 

Masing-masing peserta harus memahami fungsi kendaraan 
combined agent dan juga familiar terhadap jenis dan jumlah 
serta penempatan peralatan tersebut; 
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8.4.3 Pertukaran group 

 Pertukaran group untuk praktek dapat diatur oleh instruktur dan 
disesuaikan dengan jam pelajaran praktek.   Untuk group 2 dan 3 
karena diawali satu kelompok dalam praktek, maka pada 
pertukaran praktek dapat diatur di lapangan., misalnya group 2 dan 
3 juga satu kelompok praktek di kendaraan Foam Tender atau ada 
hal lain yang lebih baik; 

8.4.4 Evaluasi hasil praktek 

Sedapat mungkin para peserta bisa membedakan antara 
kendaraan Foam Tender dengan Combined Agent dengan 
pengertian perbedaan dari aspek efektifitas operasional dan 
efisiensi biaya operasional; 
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9.1 Mesin penggerak pompa  

Untuk dapat bekerjanya suatu pompa perlu adanya mesin penggerak.  
Mengenai mesin penggerak tersebut ada beberapa sistim yang digunakan 
antara lain  : 

9.1.1   Separate Engine System 

             Pada sistim ini mesin penggerak khususnya untuk menggerakkan 
pompa; 

Prinsip kerjanya adalah poros (as) pompa dihubungkan menjadi 
satu, sehingga apabila mesin penggerak bekerja maka 
pompapun dapat bekerja.  Untuk sistim ini banyak digunakan 
pada jenis pompa portable; 

9.1.2 Front of crankshaft system (fungsi ganda) 

Dimana hubungan antara mesin penggerak kendaraan dan 
pompa menggunakan plat kopling yang dipasang pada bagian 
depandari crankshaft, dan fungsi plat kopling tersebut untuk 
menghubungkan dan melepaskan poros (as) pompa, sehingga 
bekerjanya pompa dapat diatur setiap saat oleh operator dengan 
menggunakan alat pengatur plat kopling; 

9.1.3 Drive shaft system (fungsi ganda) 

Untuk sistim ini dimana bagian yang menggerakan pompa 
dihubungkan / diselipkan pada jalur penggerak dan bagian 
penggerak roda belakang kendaraan, sehingga apabila 
kendaraan bergerak / berjalan maka pompa akan bekerja.    
Sedangkan pada saat kendaraan tidak bergerak atau tidak 
berjalan, untuk bekerjanya pompa dilengkapi dengan suatu gigi 
pengatur yang dapat melepaskan hubungan penggerak roda 
belakang kendaraan, sehingga pompa dapat bekerja dan 
kendaraan dalam keadaan diam / tidak bergerak.  Atau dengan 
cara lain yaitu menggunakan rantai yang menghubungkan antar 
mesin penggerak dengan pompa, sehingga dapat memutarkan 
pompa apabila kendaraan diam / tidak bergerak; 

9.1.4 Power Take Off (PTO) System 

Pada sistim ini , suatu PTO unit dipasang antara mesin 
penggerak dan transmisi yang hubungannya dapat diatur setiap 
saat. Sehingga bekerjanya pompa tergantung dengan hubungan 
tersebut, baik kendaraan dalam keadaan diam atau bergerak. 
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9.2 Prosedur pengoperasian pompa 

Mengoperasikan suatu pompa dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, 
sehingga untuk itu perlu diperhatikan mengenai prosedur 
pengoperasiannya sebagai berikut  : 

9.2.1  Prosedur pengisapan dari sumber air terbuka  :  

a. Seperti telah disinggung terdahulu (dalam pembahasan 
priming) bahwa melakukan pengisapan air dari sumber air 
terbuka pada prinsipnya air dapat masuk ke pompa karena 
tekanan udara luar.  Tekanan udara luar tersebut dapat 
menekan air mempunyai kemampuan yang terbatas, 
secara praktis hanya dapat mencapai ketinggian +  6,5 
meter.  Oleh sebab itu perlu diperhatikan jarak ketinggian 
antara permukaan sumber air dengan bagian pengisapan 
dari pompa (suction inlet) jangan melebihi 6,5 meter. 

b. Kemampuan yang dihasilkan oleh tekanan udara luar pada 
saat pelaksanaan pengisapan dari sumber air terbuka, 
adalah karena proses kehampaan udara pada bagian 
pompa dan slang pengisapnya.   Oleh sebab itu maka 
diperhatikan jangan sampai ada kebocoran pada bagian 
pompa maupun bagian slang pengisap dan valve yang lain. 

c. Dalam proses penghampaan udara harus benar-benar 
murni (100%) jangan sampai masih terjadi adanya udara 
yg tertangkap pada bagian slang penghisap, sehingga 
proses penghisap air tidak berjalan lancar. Untuk hal 
tersebut maka perlu diperhatikan jangan sampai terjadi 
bagian slang lebih tinggi dari bagian suction inlet pompa. 

d. Dalam pelaksanaan penghisapan air sumber terbuka 
pergunakanlah 2 (dua) jenis saringan yaitu saringan dari 
metal dan keranjang. Selain dari itu perlu diperhatikan 
jangan sampai ada sampah atau kotoran yang berada 
pada sumber air menyumbat saringan atau masuk melalui 
saringan ke dalam slang penghisap pompa. 

e. Dalam pelaksanaan penghisapan air dari sumber air 
terbuka, proses penghisapan air melalui slang penghisap 
akan mengakibatkan bagian air yang berada dekat slang 
penghisap, permukaannya akan turun, kejadian ini disebut 
Portax. 

f. Akibat dari kejadian itu, kemungkinan udara luar akan 
dapat masuk ke dalam slang penghisap dan pompa.  
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 Berkaitan dengan hal itu, maka perlu diperhatikan slang 
penghisap yang masuk ke permukaan air harus cukup 
dalam, untuk mencegah udara luar masuk ke dalam slang 
penghisap dan pompa. Kedalamannya minimal 2 feet (±60 
cm) di bawah permukaan air. 

 
d. Pelaksanaan penghisapan yang dilakukan pada sumber air 

yang terbuka dan airnya mengalir dengan deras, 
kemungkinan hal tersebut dapat mengakibatkan slang 
penghisap akan timbul pada permukaan air. 

         Sehubungan dengan kejadian tersebut, maka perlu 
diperhatikan  : Cegahlah slang penghisap agar timbul pada 
permukaan air, dan usahakan slang penghisap yang 
terbenam pada permukaan air menyongsong arus aliran 
air. 

 
e. Tidak semua pompa dilengkapi dengan suatu klep yang 

disebut : Non Retrun Valve, yang fungsinya mencegah 
udara dari bagian pemancaran agar tidak dapat masuk ke 
dalam pompa pada saat pelaksanaan penghampaan udara. 
Berkaitan dengan itu maka perlu diperhatikan : apabila 
pompa tidak dilengkapi dengan Non Retrun Valve, maka 
semua pada bagian pemancaran harus ditutup pada saat 
pelaksanaan penghisapan air dari sumber air terbuka akan 
dilakukan. 

f. Pada semua pompa terdapat bagian yang dipergunakan 
untuk pembuangan air yang berada pada pompa, apabila 
pompa tidak digunakan, yang disebut Drain Cock. Fungsi 
drain cock, adalah untuk pengeringan bagian dalam pompa 
agar pompa tidak berkarat atau rusak akibat yang ada 
didalamnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka 
diperlukan : Drain Cock harus dalam keadaan tertutup pada 
saat pelaksanaan penghisapan dari sumber air yang 
terbuka akan dilakukan, dan selama pompa dalam keadaan 
operasi/bekerja. 

9.2.2 Prosedur Penghisapan dari Sumber Air Bertekanan 
             Dalam pelaksanaan penghisapan dari sumber air bertekanan, 

maka pelaksanaan priming tidak diperlukan. 
             Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut  : 
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 a. Tekanan yang dikeluarkan dari sumber air dimana supply 
langsung dilakukan, minimal 20 psi. 

b. Dalam pelaksanaan supply ke pompa hanya boleh 
menggunakan 1(satu) buah slang yang panjangnya 100 
feet dan umumnya diameter slang 2,5 inch, apabila tekanan 
yang dikeluarkan hanya sebesar 20 psi. 

c. Tiap-tiap kopling penghubung yang dipergunakan harus 
sesuai dengan jenisnya, dan apabila tidak sesuai harus 
menggunakan kopling adaptor. 

d. Kapasitas pancaran air yang dikeluarkan dari sumber air 
bertekanan tersebut harus lebih besar dari kapasitas 
pancaran pompa. 

e. Apabila melakukan supply dari sumber air bertekanan 
langsung ke tangki air (khusus pada kendaraan pemadam), 
maka pada bagian penghisapan pompa harus tertutup. 

9.2.3  Prosedur priming pompa 

 Dalam melaksanakan Priming yang bertujuan untuk 
menghampakan udara pada bagian pompa dan slang penghisap, 
pada saat penghisapan dari sumber air yang terbuka, disamping 
hal-hal yang telah tersebut pada point a s/d h dalam prosedur 
penghisapan, maka perlu diperhatikan juga mengenai perputaran 
mesin penggerak, yang dihitung dalam RPM (Revolution Per 
Minutes). 

 Mengenai RPM tersebut untuk setiap mesin penggerak yang 
dipergunakan, tidak semua dalam pelaksanaan pada setiap mesin 
penggerak pompa, khususnya pada saat pelaksanaan priming dan 
lamanya pelaksanaan priming pada umumnya 30-45 detik. 

9.2.4  Kegagalan operasi pompa (Pump Troubles In Operation) 

           Pada saat mengoperasikan pompa, sering terjadi kegagalan-
kegagalan. Kejadian itu tentunya sangat mempengaruhi 
kelancaran operasi dan dapat mengakibatkan hal-hal yang fatal, 
terutama apabila dalam pelaksanaan pertolongan. Oleh sebab itu, 
maka perlu mengetahui secara pasti penyebab-penyebab dari 
suatu kegagalan, sehingga dapat diatasi dengan segera apabila 
hal tersebut terjadi. 
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  Berkaitan dengan itu dan sebelum dijelaskan penyebab-penyebab 
suatu kegagalan, maka perlu diingatkan bahwa “Prosedur 
Pelaksanaan Operasi merupakan kunci pokok untuk mencegah 
kegagalan-kegagalan dalam pelaksanaan operasi, sehingga haris 
dilaksanakaan secara benar” 

           Mengenai kegagalan-kegagalan tersebut antara lain : 

a.   Penghisapan dari sumber air terbuka (tidak bertekanan) 

                 1)   Pompa berjalan normal, pelaksanaan priming berjalan baik, 
tetapi air tidak memancar dari pompa.                    
Penyebab kegagalan  : jarak antara permukaan sumber air 
dan bagian penghisapan pompa (suction intake of pump) 
melebihi jarak yang semestinya, secara praktis ± 6,5 meter; 

                 2)   pompa berjalan normal, pelaksanaan priming berjalan baik, 
jarak antara permukaan sumber air dan bagian pengisapan 
pompa (suction intake of pump) sudah benar , tetapi air 
tidak memancar dari pompa.                                        
Penyebab kegagalan  :  bagian jalur pengisapan tersumbat 
bisa pada saringan atau pada bagian dalam dari slang 
pengisap; 

                 3)   Pompa berjalan normal, pelaksanaan priming dilakukan 
kehampaan tidak tercapai.                                            
Penyebab  kegagalan  :  Terjadi kebocoran sehingga udara 
luar dapat masuk pada bagian pengisapan.  Kebocoran 
tersebut dapat terjadi pada  : 

                       a)  Drain cock pompa karena tidak tertutup secara 
sempurna; 

                        b)  Kebocoran pada slang pengisap; 

                        c) Pemasangan sambungan coupling pada bagian 
pengisapan tidak benar, atau gasketnya telah rusak 
atau adanya kotoran yang mengganjal seperti lumpur, 
kerikil , rerumputan dll;   

                        d) Bagian pemancaran tidak tertutup, bagi pompa yang 
tidak mempunyai non return valve, sedangkan pompa 
yang menggunakan non return valve tidak ada 
masalah; 
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9.3 

4) Pompa berjalan normal jarak antara permukaan sumber air         
dan pompa sudah benar, tidak ada kebocoran, dalam 
pelaksanaan ppriming, setiap hampir tercapai kehampaan 
gagal kembali.                                                        
Penyebab kegagalan  :  slang pengisap dan saringan yang 
dimasukkan ke dalam air kurang dalam dan yang terbaik 
adalah sekurang kurangnya 2 feet ( +  60 cm ) dari 
permukaan air. 

5) Pelaksanaan pemancaran dari suatu pompa menggunakan 
sumber air terbuka terjadi pancaran tidak sempurna , 
adanya letupan-letupan pada pemancaran.   Hal itu adalah 
akibat proses kehampaan tidak sempurna.                                 
Penyebab kegagalan ada bagian dari slang pengisap 
letaknya lebih tinggi dari bagian pengisap pompa , 
sehingga ada udara yang terperangkap di antara air yang 
berada di dalam slang pengisap. 

b.  Pengisapan dari sumber air bertekanan 

1)  Pompa berjalan normal, air tidak memancar , penyebab ini 
adalah karena tekanan yang dikeluarkan dari sumber air 
sangat kecil.  Ketentuan minimal adalah 20 psi; 

2)   Pompa berjalan normal , tekanan dari sumber air cukup, 
tetapi air tidak memancar dari pompa, hal ini dapat terjadi 
karena pengguanaan slang yang menghubungkan dari 
sumber air ke pompa terlalu panjang sehingga tekanan 
yang sampai ke pompa tidak memadai; 

3)  Pompa berjalan normal, tekanan dari sumber air cukup, 
tekanan yang sampai ke pompa memadai, tetapi pancaran 
tidak stabil, sering terjadi pemancaran terhenti berulang 
ulang;  Kejadian tersebut disebabkan karena kapasitas 
pemancaran dari sumber air lebih kecil dari kapasitas 
pemancaran pompa; 

 

Perawatan pompa pemadam 

9.3.1 Perawatan harian dan priodik 

a. Keadaan unit pompa harus selalu bersih; 

b. Minyak pelumas / olie mesin penggerak harus selalu 
diperiksa, baik banyaknya mutu / keadaannya harus sesuai 
dengan ketentuan; 
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 c. Keadaan batteray dan cairan harus selalu diperiksa, jangan 
sampai ada kebocoran,keretakan atau kotor pada kepala 
battery dan cairannya jangan sampai berkurang dari 
ketentuan. 

d. Unit pompa harus selalu dihidupkan bagi pompa yang jarang 
dipergunakan dan diuji kemampuan kerjanya termasuk unit 
primingnya. 

e. Apabila pompa tidak dipergunakan, air di dalam pompa harus 
tidak ada/dalam keadaan kosong. 

f. Periksa apakah ada kebocoran-kebocoran pada unit pompa 
maupun pada perlengkapannya. 

g. 1 (satu) kali dalam seminggu dilakukan test kemampuan 
secara basah, apabila pompa jarang dipergunakan 

h. Keadaan batteray dan cairan harus selalu diperiksa, jangan 
sampai ada kebocoran,keretakan atau kotor pada kepala 
battery dan cairannya jangan sampai berkurang dari 
ketentuan. 

i. Unit pompa harus selalu dihidupkan bagi pompa yang jarang 
dipergunakan dan diuji kemampuan kerjanya termasuk unit 
primingnya. 

j. Apabila pompa tidak dipergunakan, air di dalam pompa harus 
tidak ada/dalam keadaan kosong. 

k. Periksa apakah ada kebocoran-kebocoran pada unit pompa 
maupun pada perlengkapannya. 

l. 1 (satu) kali dalam seminggu dilakukan test kemampuan 
secara basah, apabila pompa jarang dipergunakan. 

m. Gantilah minyak pelumas mesin penggerak apabila 
keadaannya telah tidak baik, antara lain telah berwarna hitam 
dan encer. 

n. Lakukanlah pelumasan dengan greace, apabila suatu unit 
pompa memang disediakan untuk itu. 

o. Lakukan dry test untuk pelumasan pada bagian alat priming. 

p. Keadaan batteray dan cairan harus selalu diperiksa, jangan 
sampai ada kebocoran,keretakan atau kotor pada kepala 
battery dan cairannya jangan sampai berkurang dari 
ketentuan; 
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9.4 

q. Keadaan batteray dan cairan harus selalu diperiksa, jangan 
sampai ada kebocoran,keretakan atau kotor pada kepala 
battery dan cairannya jangan sampai berkurang dari 
ketentuan. 

r. Unit pompa harus selalu dihidupkan bagi pompa yang jarang 
dipergunakan dan diuji kemampuan kerjanya termasuk unit 
primingnya. 

s. Apabila pompa tidak dipergunakan, air di dalam pompa harus 
tidak ada/dalam keadaan kosong. 

t. Periksa apakah ada kebocoran-kebocoran pada unit pompa 
maupun pada perlengkapannya. 

u. 1 (satu) kali dalam seminggu dilakukan test kemampuan 
secara basah, apabila pompa jarang dipergunakan. 

v. Gantilah minyak pelumas mesin penggerak apabila 
keadaannya telah tidak baik, antara lain telah berwarna hitam 
dan encer. 

w. Lakukanlah pelumasan dengan greace, apabila suatu unit 
pompa memang disediakan untuk itu. 

x. Lakukan dry test untuk pelumasan pada bagian alat priming. 

9.3.2 . Perawatan setelah penggunaan 

    a. Bilaslah pompa dengan menggunakan air yang bersih, 
setelah beroperasi menggunakan air asin, payau atau air 
yang agak kotor 

    b. Pompa dan perlengkapannya harus dikeringkan, sehingga 
tidak ada air di dalamnya untuk mencegah proses 
pengaratan dan berjamur. 

    c.   Lakukan dry test untuk pelumasan bagian alat priming. 

    d.   Unit pompa harus dibersihkan  dari kotoran-kotoran. 

    e. Catat lamanya penggunaan dari unit pompa tersebut untuk 
dapat menetukan waktu penggantian dari minyak pelumas. 

Praktek lapangan 

Dalam hal ini  peserta dibagi 3 group praktek menyangkut 3 kriteria dalam 
substansi materi yang sering dihadapi oleh personel PKP-PK di lapangan 
tentang pompa pemadam , yaitu sebagai berikut  : 
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9.4.1 Group 1, group 2 dan group 3 diawali secara serentaK mendapat 

penjelasan dari instruktur tentang proses priming pompa 
pemadam, karena hal ini merupakan dasar pemasok air ke 
tangki air kendaraan dari sumber air terbuka.   Rata-rata bandar 
udara yang kecil jarang menyiapkan hidran di fire station 
sebagai pemasok air ke kendaraan pemadam.   Tetapi 
Keputusan Dirjen Hubud Nomor SKEP/94/IV/98 menyatakan 
bahwa Fire Station harus dilengkapi bak air yang kapasitasnya 
400% dari kebutuhan kategori bandar udara;  Oleh sebab itu 
untuk mengisap air dari bak air tersebut perlu dilakukan priming 
pompa pemadam.  Hal ini yang perlu disampaikan kepada 
peserta , sehingga mereka harus memahami tentang pentingnya 
merawat pompa pemadam kendaraan PKP-PK; 

9.4.2 Proses priming pompa pemadam; 

1) Tahap pertama para peserta harus menyiapkan peralatan 
pengisapan seperti 2 rol slang pengisap lengkap dengan 
strainer, tambang (besar dan kecil), kunci coupling, slang 
pemancar sesuai kebutuhan ; 

2) Group 1 menyiapkan slang pengisap dan kemudian 
hubungkan ke pipa pengisap di kendaraan setelah ke dua rol 
slang tersebut dan beserta strainer dipasang pada coupling 
paling ujung slang.  Kemudian ikat strainer tersebut dengan 
tambang ukuran kecil dengan simpul clove hitch; 

Kemudian turunkan slang pengisap tersebut kedalam bak air 
sampai ke dalaman minimum 2 feet di bawah permukaan air; 

3) Group 2 memeriksa seluruh komponen valve outlet ataupun 
inlet secara keseluruhan jangan sampai ada yang terbuka. 
Jika ada yang terbuka proses priming akan mengalami 
kegagalan; 

4) Group 3 kembali memeriksa pemasangan slang pengisap 
pada pipa pengisap apakah sudah benar dan tertutup rapat 
dan juga valve sudah tertutup karena priming akan 
dilaksanakan; 

5) Instruktur menghidupkan kendaraan dan kemudian 
mengoperasikan pompa pemadam dan dilanjutkan dengan 
pelaksanaan priming; 
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6) Para peserta secara bergantian melihat dan mendengarkan 

penjelasan instruktur tentang cara mengoperasikan pompa 
dan pelaksanaan priming; 

7) Jika priming mengalami kegagalan , maka group 3 segera 
memeriksa kembali valve kemungkinan ada yang bocor / 
terbuka . (Priming diperbolehkan hanya 45 detik dan kalau 
gagal , handle priming harus dikembalikan ke posisi off); 

9.4.3 Setelah priming berhasil maka air akan terisap dan segera  buka 
valve tangki air dan air akan masuk ke tangki  (instruktur akan 
menjelaskan proses air masuk ke tangki kendaraan) 

9.4.4 Kemudian setelah selesai praktek pengisapan air dari bak, maka 
peserta akan diberi penjelasan tentang cara memasok air dari 
hidran.  Dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa ada 2 cara 
memasok air dari hidran yaitu  : 

a. Dengan menggunakan slang pemancar sesuai 
kebutuhan yang sudah dipasang di hidran dan di kendaraan 
(water filler), maka langsung buka kran hidran dan air akan 
masuk ke tangki kendaraan dan tidak perlu mengoperasikan 
pompa; 

(dilakukan group 1) 

b. Proses melalui suction inlet dengan menggelar slang 
pemancar dan dikombinasikan dengan coupling yang sesuai 
di suction inlet dan hidupkan pompa pemadam maka air akan 
masuk ke pompa dan kemudian akan mengalir ke tangki 
setelah valve tangki air dibuka.   (Hal ini dilakukan kalau 
kendaraan tersebut tidak dilengkapi water filler. (dilakukan 
group 2) 

9.4.5   Praktek ini dilakukan secara bergantian antar group dan diatur oleh 
instruktur sesuai jam pelajaran praktek yang tersedia dan 
alokasikan waktu untuk evaluasi hasil praktek; 
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                                                                                                                            Modul Diklat  Junior PKP-PK 

 
MODUL 

 
SUBSTANSI MATERI 

  10.1 Ketentuan pemadaman kebakaran pesawat udara dan pertolongan 
(Basic aeroplane fire and rescue)  
   
10.1.1  Ketentuan-ketentuan di bawah ini dapat dijadikan pedoman bagi 

semua petugas yang bidang kerjanya berhubungan dengan 
penyelamatan jika terjadikecelakaan pesawat udara; 

 
10.1.2   Penyergapan dapat dilengkapi/dilindungi dibantu dengan : 

a. Adanya arah angin. 

b. Adanya daerah yang terkena sedikit limpahan bahan bakar 
dengan menghalau api jauh dari badan pesawat terbang. 
(jangan mendekatkan api ke badan pesawat); 

10.1.3  Prosedur penyergapan   

a. Sergaplah searah angin dengan angin 

b. Sergaplah dari tempat/bagian yang tinggi. 

c. Sergaplah dari hidung pesawat atau dari ekor pesawat 

d. Sergaplah dari daerah yang sedikit terkena/terdapat limpahan 
bahan bakar. 

e. Sergaplah dengan menghalau/menjauhkan api dari pesawat 

f. Sergaplah dengan segala peralatan yang ada 

g. Sergaplah bila memungkinkan dengan cara Rear Approach 
(menghampiri dari belakang) dengan maksud dapat 
menempatkan kendaraan lebih dekat/cepat dan bebas dari 
panas dan asap. 

10.1.4  Bahan pemadam api utama  (foam konsentrat) 

Adalah bahan pemadam api utama yang dapat memukul api, 

dengan menyelimuti permukaan api, menutupi daerah limpahan 

bahan bakar. Kemudian dapat membuka jalan penyelamatan 

melalui daerah limpahan yang terbakar untuk maksud pertolongan, 

serta menyelimuti limpahan bahan bakar yang belum terbakar 

guna mencegah terjadinya kebakaran; 
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  10.2  Pelaksanaan pemadaman kebakaran pesawat udara  

10.2.1 Pemadaman pesawat udara bukanlah menjadi obyek pertama, 
tetapi termasuk dalam pekerjaan penyelamatan. 

Fire Officer in Charge dalam pelaksanaan operasi harus melakukan 
tindakan-tindakan yang prinsip dan berguna sejalan dengan 
pikirannya. Kerja pemadaman adalah tindakan lanjutan pada suatu 
kejadian.  

Setiap saat harus dapat menyingkirkan api jauh dari daerah yang 
digunakan untuk menyelamatkan atau usaha pemindahan yang 
sedang dijalankan. 

Bila api hanya terdapat diengine nacelle atau wing, usahakanlah 
menghentikan api (stop) di atas wing, bila bahan bakar bocor dari 
tengki dan berserakan diatas tanah, tujuan utama adalah 
membebaskan seluruh daerah tersebut dari api selama 
menyelesaikan pekerjaan penyelamatan. 

Dengan adanya angin, kemungkinan bagian (sebelah) lain dari 
pesawat bebas dari asap dan panas, dan petugas pemadam 
berusaha sedapat mungkin tetap membebaskan daerah tersebut, 
sehingga penumpang dapat dikeluarkan dari pesawat kesuatu 
tempat yang aman. Karena itu control adalah penting disamping 
pemadaman. 

10.2.2   Prosedur bantuan 

Ketentuan di bawah ini mengenai gerakan kendaraan operasi dari 

fire station ke lokasi standby yang telah ditentukan dekat runway 

untuk standby dalam menghadapi emergency landing (staging area)   

atau langsung ke lokasi aircraft accident yang  tidak terduga 

sebelumnya, serta kebakaran atau kejadian lain. Personel PKP-PK 

yang akan melaksanakan operasi penanggulangan tersebut harus  

mengetahui/menerima informasi  tentang kejadian tersebut 

sebelumnya , antara lain : 

a. Type pesawat yang mengalami darurat; 

b. Tingkat darurat, dalam penerbangan mengalami keadaan darurat 

yang bagaimana. 

c. Crash, kondisi pesawat; 
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  10.3 
 
 
 
 

d. Jumlah bahan bakar yang ada 

e. Jumlah penumpang dan crew, bila mungkin mengetahui 
letak/tempat-tempatnya. 

f. Penderita, bila diketahui tempatnya 

g. Runway yang dipakai, jika mendarat, letak tempat crash yang 
tentu/pasti 

h. Barang-barang yang penting,keadaannya,tempatnya. 

i. Arah dan kecepatan angin. 

10.2.3  Pergerakan kendaraan PKP-PK 

Keadaan dari kendaraan operasi bila memerlukan kecepatan dalam 
melaksanakan prosedur emergency perlu diketahui dengan teliti. 
Pengamatan terus dilaksanakan menurut keadaan yang ada seperti 
cuaca, jarak pandangan, keadaan lapangan, lalu lintas dan situasi 
lainnya.  

 Ketelitian dan keselamatan adalah  hal yang penting dalam memberi 
bantuan. 

Bila akan memberi bantuan kesuatu tempat yang jauh dari fire 
station baik berangkat secara bersama-sama (Convoy) dalam hal ini 
perlu pengaturan seperti pemimpin Convoy dan jenis kendaraan 
yang diperlukan. 

Jalan yang akan dilalui ditentukan dari fire station. Dalam menetukan 
jalan-jalan yang akan dilalui harus didasarkan atas factor-faktor : 

a. Kemungkinan kecelakaan 

b. Adanya jalan yang ditempuh  

c. Data-data kendaraan (berat,tinggi,lebar dan lain sebagaiannya) 

d. Letak jembatan-jembatan dan kekuatannya. 

e. Keadaan lapangan (pasar, rata, aspal, dan lain sebagiannya). 

f. Keadaan cuaca (yang mempengaruhi jalan, larangan-larangan) 

g. Rintangan-rintangan lain. 

Kecelakaan pesawat udara secara tiba-tiba (sudden crash) 

Sudden crash maksudnya pesawat udara mengalami kecelakaan secara 

tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan darurat terlebih dahulu.  
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  10.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Dalam penerbangan biasanya crew memberi penjelasan-penjelasan 
beberapa menit sebelum pesawat landing. 

 
Dalam keadaan darurat yang tidak diduga ini, mereka hanya dapat 
menyampaikan pesan singkat seperti “Pesawat kebakaran diujung 
landasan”. Petugas Fire Flighting harus selalu dalam keadaan siap untuk 
mengatasi segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. 

 
 Petugas fire flighting segera memencar melalui jalan-jalan langsung 
ketempat kejadian. Biasanya Control Tower meneruskan berita-berita ke 
kendaraan operasi yang sedang dalam perjalanan. Jenis kecelakaan ini 
termasuk ABORTED TAKE OFF, OVERHEATED BRAKERS (Rem yang 
terlampau panas) atau terjadi kebakaran kelas A di dalam ruangan atau 
ruang barang. 

Size up  and approach  

Sebelum tiba ditempat kejadian yang sebenarnya, beberapa pemikiran 
harus dibuat. Pada situasi demikian yang dimaksud ialah bersize up 
dengan segal factor-faktor yang harus dipikirkan kembali yaitu faktor yang 
akan menetukan tindakan yang diperlukan, bantuan tambahan yang 
dibutuhkan dan menempatkan kendaraan-kendaraan operasi untuk kerja 
pemadam dan penyelamatan. Perlu juga dipikrkan adanya kemungkinan 
hambatan seperti jalan yang digunakan, angin, lapangan, serta keadaan 
pesawat yang terbakar sehingga tidak menguntungkan bagi kendaraan 
yang pertama. 

Mendekati pesawat diperlukan kendaraan utama  karena kendaraan yang 

pertama tiba dapat membuka jalan untuk kendaraan lain, dan menghampiri 

pesawat pada posisi penyergapan yang tepat. 

Sangat berhati-hati pada saat mendekati pesawat untuk menghindari 

korban-korban yang mungkin terlempar keluar atau yang selamat keluar 

dari pesawat yang crash. 

Ini benar, terutama bila jarak pandang terbatas disebabkan cuaca, nambah 

kerusakan pada bagian-bagian pesawat atau komponen-komponen yang 

berceceran di daerah kecelakaan tersebut. Benda-benda ini akan 

membantu tim pemeriksaa kecelakaan, sehingga sedapat mungkin 

mengamankan bukti-bukti yang mungkin menjadi penyebab kecelakaan 

serta menjaga kerusakaan kendaraan peralatan pemadaman itu sendiri. 
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10.5 

 

Taktik dan teknik pemadaman 

Hasil yang dapat dicapai dari pelaksanaan penyelamatan dan pemadaman 
dapat ditentukan oleh faktor keputusan/ketepatan menempatkan 
kendaraan operasi disekitar pesawat crash. 

Senior Fire Officer harus mempertimbangkan keputusan yang akan 
diambil untuk menempatkan kendaraan operasi itu dan mengingat 
berbagai macam kejadian-kejadian yang dapat terjadi pada suatu pesawat 
crash. 

Pertimbangan-pertimbangan mengenai semua faktor yang berkenaan 
dengan penempatan kendaraan pada tempat yang efektif harus cepat 
diputuskan. 

Untuk membantu suatu keputusan, Senior Fire Officer harus 
memperhatikan keadaan-keadaan setempat, kemungkinan-kemungkinan 
selanjutnya dan pengaruh-pengaruh akibat penempatan kendaraan dan 
kerja operasi keseluruhannya. Tiap kebakaran pesawat adalah tidak sama 
harus ditanggulangi dengan caranya sendiri-sendiri. 

10.5.1 Posisi 

a. Sedekat mungkin untuk mendapatkan keuntungan dari pancaran 
turret dan handlines. 

b. Memperhatikan agar (searah) angin untuk mengadakan 
penyelamatan atau jalan penyelamatan. 

c. Jangan menghalangi kendaraan lain 

d. Kendaraan pembawa beban pemadam harus dekat dengan api 

e. Memberikan perhatian/memikirkan kemungkinan untuk merubah 
posisi kendaraan. 

10.5.2  Attack 

a. Sergaplah api searah dengan angin 

b. Pukul (knock down) nyala api dengan CO2 atau Dry Chemical 

c. Gunakan segera kendaraan turret setelah mencapai jarak 
pancaran 

d. Gunakan turret untuk penahan api 
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 10.5.3   Control 

a. Lindungi fuselage dan lapisi/selimuti spill area dengan foam 

b. Siapkan dan pertahankan jalan penyelamatan/pemindahan 

c. Cegah api menjalar 

d. Cut off (potong) api pada wing root 

e. Siapkan tambahan air dan foam 

10.5.4   Rescue 

a. Mulailah penyelamatan segera setelah tiba di tempat 

b. Bantulah para evakuasi (penumpang yang menyelamatkan diri) 
atau mulai penyelamatan. 

c. Gunakan normal exit (jalan ke luar biasa), emergency exit atau 
force entry ( masuk dengan paksa) menurut ketentuan-
ketentuan. 

d. Sekurang-kurangnya dua rescumen bekerja sama 

e. Pindahkan korban/penumpang ketempat yang aman. 
 

10.5.5   Pelaksanaan operasi jika berlawanan angin tidak sempurna, 

sedang operasi searah dengan angin akan mendapat pandangan 

yang baik dan mudah bernafas, dan panas serta asap berkurang, 

dapat lebih baik menggunakan bahan pemadam dan mengurangi 

faktor waktu pemadaman maupun penyelamatan. 

10.5.6   Keadaan tanah sudah harus diketahui karena tanah yang lembek 

atau daerah lumpur dapat menghalangi kendaraan berat maupun 

peralatan-peralatan, tebing-tebing akan sulit dilalui dan didaki, 

tanah/daerah rendah akan dibanjiri oleh limpahan bahan bakar dan 

daerah karang/kasar tidak dapat/sukar dilalui. Peralatan-peralatan 

harus menghindari parit-parit/galian-galian dan daerah-daerah 

dekat pesawat crash. Karena ketempat itu bahan bakar akan 

mengalir. 

10.5.7  Type of aircraft 

Pada kejadian tertentu dari pesawat boleh merubah letak dari 

kendaraan dan cara penyergapaan 
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 Pesawat yang besar membutuhkan pelaksanaan rescue dari 

beberapa tempat, sedang pada pesawat militer menghendaki 

pelaksanaan rescue dengan cepat pada satu tempat saja. Dari jenis 

pesawat dapat ditentukan tempat-tempat penumpang, banyaknya 

bahan bakar dan bahaya-bahaya lain. 

10.5.8  Wreckage (puing) 

            Letak dan keadaan dari puing-puing pesawat serta bahaya yang 
mungkin dapat ditimbulkan perlu menjadi perhatian 

Bila keadaan pesawat telah patah, atau terbalik, pecah atau masih 

keadaan utuh, membutuhkan cara-cara penyergapan yang 

berbeda-beda. Bila tempat/bagian penumpang dari pesawat itu 

telah patah dan terpencar/berserakan, membutuhkan kendaraan 

operasi lebih dari satu. 

10.5.9  Penumpang dan daerah penyelamat 

Banyaknya, serta letak penumpang biasa menentukan tempat 
dimana usaha pelaksanaan penyelamatan dibuat.  

Oleh sebab itu tempat dimana kendaraan operasi ditempatkan 
merupakan faktor utama. Bila penumpang belum berusaha 
keluar/memulai evakuasi dari pesawat crash, sedang pesawat 
tersebut dalam keadaan utuh, maka segera dibuat jalan masuk 
penyelamatan yang telah ditentukan (biasanya melalui pintu-pintu 
barang, emergency exit atau emergency cut in point). 

Jika evakuasi telah dimulai dari dalam, maka jalan keluar yang 
digunakan para penumpang tersebut harus dipertahankan atau 
dilindungi. 

10.5.10 Daerah berbahaya. 

Walau daerah sekeliling dari tempat crash diketahui 

membahayakan, masih ada tempat tertentu yang lebih berbahaya 

yang sedapat mungkin dihindari. Daerah propeller selaly berbahaya 

meskipun mesin tidak bekerja lagi, karena masih mungkin terjadi 

outo ignition (kerja pembakaran sendiri) atau uncontrolled engine 

ignition yang dapat menyebabkan propeller berputar 
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 Daerah intake atau exhaust dari mesin jet atau gas turbine adalah 
juga membahayakan begitu juga arah tembakan dari roket atau 
senjata lain dan daerah semburan roket harus senantiasa dihindari, 
selama rangka sayap belum patah. 

Kendaraan operasi ditempatkan sedemikian rupa sehingga para 

petugas pemadam tidak berada/jalan dibawah sayap atau bagian-

bagian lain yang bergantungan. 

10.5.11Peralatan dan personil. 

Menetukan tempat dan jenis penyergapan juga ditentukan oleh 

keadaan/jumlah peralatan dan kesanggupan personil. Jumlah 

peralatan dan kesanggupan personil harus diperhitungkan dalam 

menetukan penempatan efektif. 

10.5.12 Memindahkan kendaraan 

Dalam menetapkan kendaraan harus selalu dipikirkan kemungkinan 
untuk merubah tempat. Menempatkan kendaraan di daerah crash 
perlu diperhitungkan jarak, gerak, maju, gerak mundur dari 
peralatan-peralatan pengisian bahan pemadam atau posisi lainnya. 
Kendaraan jangan ditempatkan pada tempat-tempat yang dapat 
menganggu atau menghalangi gerak dari kendaraan lain. 

Setelah memperhatikan hal-hal seperti di atas maka susunan/cara 
yang biasa diambil dalam menempatkan kendaraan-kendaraan 
operasi sebagai berikut: 

Kendaraan yang pertama tiba menempati posisi di tengah medan 
operasi, kendaraan berikutnya menempati tempat dikanan atau 
dikiri dari kendaraan pertama. Tiap-tiap kendaraan yang datang 
kemudian harus melindungi dan menjaga kendaraan yang terdahulu 
terutama pada bagian/penyelamatan (rescue side) dari operasi 
tersebut. Posisi kendaraan harus tepat sehingga penggunaan turret, 
handlines atau kendaraan tertentu dapat digunakan dengan 
keuntungan yang maksimum. 

10.5.13 Control 

Phase pemadaman pesawat dimulai dengan penyergapan dan 

membuat daerah/jalan penyelamatan denga selalu mengawasi 

situasi selama menyelesaikan tugas utama yaitu penyelamatan. Api 

di tanah diusahakan dipadamkan agar tidak menjadi perangkap 

bagi tugas penyelamatan 

 

 

 
Taktik & Teknik Pemadaman Api                                                                                                           8  of 17 



Modul Diklat  Junior PKP-PK 

 
MODUL 

 
SUBSTANSI MATERI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.6 

10.5.14 Initial attack (memulai pekerjaan) 

Menempatkan kendaraan untuk memulai penyergapan ditentukan 
oleh kondisi yang dapat segera diketahui pada saat itu. Dalam hal 
ini yang dapat dipakai sebagai pegangan adalah mengetahui kira-
kira letak penumpang yang tertangkap di dalam pesawat dan letak 
dari jalan-jalan masuk yang biasa atau dalam darurat. 

Tempat-tempat masuk mungkin tidak dapat dipakai karena api, 
rusak dan dalam keadaan demikian daerah CUT-IN segera 
dipikirkan. 

Dewasa ini cara untuk dengan segera dapat menguasai daerah api 
adalah dengan menyemprotkan bahan-bahan pemadam yang 
banyak dengan daya pancaran yang besar dengan menggunakan 
banyak pemancar. 

Ada kendaraan operasi pemadam pesawat yang khusus dibuat 
agar menggunakan Turret secara maksimum sedang penggunaan 
Hadlines dapat minimum. 

Penyergapan pertama dimulai saat kendaraan telah berada dalam 
jarak efektif Fuell spill dan pesawat. Bila dilengkapi dengan CO2 
atau Dry Powder dan kendaraan ada di tengah-tengah, harus 
menggunakannya untuk memukul api (knock down fire) dan segera 
diikuti dengan pancaran foam untuk tetap menjaga atau 
mengontrol daerah itu. 

Operasi pertolongan 

Membuka daerah penyelamatan atau melakukan penyelamatan adalah 

tujuan utama dari pengontrolan dan menjadi faktor yang menentukan 

dimana harus dimulai penyergapan pertama. Dalam memilih daerah yang 

cocok, perhatian utama ditujukan pada hal-hal seperti telah dimulai atau 

belum pemindahan-pemindahan penumpang pada saat tibanya kendaraan 

operasi serta utuhnya fuselage setelah kecelakaan tersebut. Tegasnya bila 

Aircrew telah memulai dengan pemindahan-pemindahan penumpang 

daerah-daerah pemindahan terus diamankan dan penumpang-penumpang 

dilindungi. Bila tidak terlihat adanya tindakan-tindakan pemindahan dan 

fuselage tetap utuh, membuka daerah penyelamat segera dilaksanakan 

dan seandainya fuselage telah patah, usaha penyelamatan sebaiknya 

dibuka lebih dari satu dan dijalankan terus menerus. 
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 Bila kendaraan mengijinkan, biasanya membutuhkan penempatan 
kendaraan dekat hidung dan ekor pesawat dan penyergapan dimulai dari 
kedua belah pihak pesawat tersebut pada waktu yang sama. 

Kuncinya dari situasi yang demikian ialah mengusahakan dan menjaga 
agar bagian dalam pesawat tetap terus dingin, sedang pemindahan atau 
penyelamatan terus dilakukan melalui daerah yang telah diamankan pada 
kecelakaan pesawat dan tidak terbakar. 

Dilakukan prosedur yang sama, kecuali cara pelaksanaan terhadap spill 
fuel mesti diselimuti dengan foam atau dinetralkan, dan slang pemancar 
siap dibuka bila timbul api. 

Saat pemadaman pesawat, tindakan utama dilakukan untuk mengamankan 
orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Tindakan ini terbagi 
dalam 2 (dua) fungsi pekerjaan yaitu : 

10.6.1 Pengontrolan api, dan 

10.6.2 Procedure penyelamatan 

Setibanya di daerah kecelakaan, kendaraan PKP-PK harus 
ditempatkan sedemikian rupa sehingga peralatan-peralatan rescue 
dan forcible entry sedapat mungkin dekat dengan tempat-tempat 
masuk ke pesawat. Sebelum rescumen masuk kedalam pesawat 
dia harus melihat bahwa alat-alat rescue yang segera 
dilakukan/diperlukan telah ada atau dibawa dan alat-alat lain 
seperti gergaji listrik, hydraulic ram, penampang pipa dan lain 
sebagainya telah diletakkan pada tempat yang mudah dicapai. 
Jangan memberatkan diri dengan beban-beban karena hal itu 
mengurangi keterampilan atau kegiatan kerja. Alat-alat tambahan 
dapat diambil dari kendaraan dan disampaikan kepada rescumen 
oleh crew lain. Menurut kebiasaannya pada satu jalan masuk 
bekerja 2 (dua) orang rescueman. 

Tugas dan kewajiban dua orang rescuemen ditentukan oleh 
procedure yang ada. 

10.6.3   Jalan masuk ke pesawat 

Cara yang mudah dan cepat bagi rescumen untuk mendapatkan 

jalan masuk di pesawat adalah melalui pintu-pintu atau pintu kecil 

(hatches). Gunakanlah alat forcible entry bila pintu-pintu atau 

hatches telah rusak 
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 Penumpang-penumpang yang keluar melalui jalan keluar dari 
jendela diatas sayap untuk menghindarkan diri, biasanya meluncur 
kebagian belakang sayap, melalui flaps kebawah/tanah. Perlu 
dibantu untuk menghindarkan patahan kaki. 

Seseorang yang selamat keluar, dapat menceritakan/menyatakan 
jumlah penumpang dan tempat-tempat dari yang lain yang masih 
ada didalam pesawat. 

Tidak selamanya para penumpang dan crew pesawat dapat 
menyelamatkan diri keluar. Sekali lagi harus diadakan pemeriksaan 
menyeluruh dan dengan teliti. 

Pada pesawat militer jenis transport atau cargo tidak dilengkapi 
dengan chutes dan slide. Kadang-kadang dilengkapi dengan tangga 
kecil atau tangga dari tali atau tangga portable kecil yang ada dalam 
pesawat, yang gunanya untuk rescue/evakuasi. 

Pesawat pemburu tidak dilengkapi dengan tangga kecil, dan 
disediakan oleh petugas rescue bila akan masuk ke cockpit. Pintu-
pintu yang rusak (jamved) dapat dibuka dengan memakai linggis 
atau kampak dari sekitar rangka/pinggir atau pada engsel. 

Bila pintu-pintu dan hatches tidak dapat dibuka dengan paksa 
masuklah melalui daerah kaca atau plastic. Walau bagaimanapun 
usaha pertama membuka pintu-pintu hatches dengan paksa. Bila 
terpaksa menggunakan alat porcible entry untuk bekerja 
penyelamatan harus lebih hati-hati agar crew/penumpang yang ada 
disebelah dalam dari jalan masuk tersebut tidak terkena atau luka. 

Panel atau lapisan kaca atau plexiglass dapat dihancurkan untuk 
masuk kedalam. Bahaya/bahaya yang dapat melukai diperkecil 
dengan memukul panel pada pojok-pojok/sudut-sudut yang agak 
jauh dari tempat korban. 

Pertolongan pada suatu kecelakaan pesawat memerlukan 
ketepatan disamping cepat sehingga harus dengan perhitungan 
yang matang. 

Menggunakan kampak dapat menembus lapisan dan melukai 
penumpang yang ada didalam pesawat. Jika menggunakan kampak 
untuk menghancurkan kaca jendela, pakailah bagian kampak yang 
datar dengan pukulan pertama tidak terlalu keras/kuat. Pukulan 
dapat diperkuat bila diperlukan. Bila kaca jendela pacah atau lepas 
dengan usaha ini, baru pakailah bagian yang runcing atau tajam. 

 
 
 
 
 
 
Taktik & Teknik Pemadaman Api                                                                                                           11 of 17 



Modul Diklat  Junior PKP-PK 

 
MODUL 

 
SUBSTANSI MATERI 

 Boleh menggunakan palu untuk lapisan kaca yang tebal. Apabila 

korban dikeluarkan melalui bagian yang telah dibuka dan penuh 

dengan kaca, bagian sisi yang tajam mesti disingkirkan atau 

dihilangkan bila cukup waktu. Ini dapat dilakukan dengan cepat bila 

kaca-kaca tersebut dipasang dengan lapisan karet. Setelah kaca 

dihancurkan dan lapisan karet dibuang akan mengurangi pecahan-

pecahan yang tajam itu. Jika semua cara untuk mendapatkan jalan 

masuk telah gagal, berusahalah untuk memotong bagian dinding 

dari pesawat. 

Pada pesawat sipil dan semua pesawat militer pada fuselage, 

terdapat bagian atau daerah yang ditentukan untuk dipotong. 

Daerah ini ditandai dengan garis-garis putus warna kuning atau 

hitam dan ditulis dengan huruf  “Cut Here for Emergency Rescue” 

atau potonglah disini untuk penyelamatan atau tanda-tanda lain 

dengan maksud yang sama. 

Jika membuat jalan masuk dengan memotong empat persegi, 

hanya tinggi sisinya yang harus dipotong. Sisi yang keempat 

dipakai sebagai engsel dan bengkokan lapisan itu sampai terbuka 

keluar. 

 Bila dibobok/dibuka bagian atas dari fuselage, sisi atas harus 

digunakan sebagai engsel dan bagian yang terpotong dibengkokan 

keluar dan ke atas, sampai tidak menganggu gerakan dari dalam 

pesawat untuk turun ke bawah/tanah. 

Bila yang dibobok/dibuka dari fuselage itu rendah, sisi bawah 

sebagai engsel. Semua bagian yang dipotong harus selamanya 

dibuka ke luar dan tidak boleh menganggu jalan keluar. 

Selimut asbestosh atau bantal pelapis harus dibawa dan dapat 

digunakan untuk melapisi sisi yang tajam. Hanya seseorang 

Rescumen dari rescue team mencoba pertama masuk ke dalam 

pesawat. Rescumen yang lain harus tetap waspada dan berada 

pada bagian yang terbuka sampai orang yang pertama tadi 

memberikan tanda-tanda membutuhkan bantuan di dalam. 
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  10.7   

 
Rescumen yang di luar harus tetap waspada pula tentang keadaan 
dan memberitahukan orang yang di dalam bila bahaya mengancam 
dan membantu memindahkan korban-korban melalui yang 
dibuka/dibobok itu. 

Bila telah masuk, tugas pertama dari rescumen adalah mencari 
orang-orang dan mulai memindahkan mereka/para korban. Dan bila 
bagian dalam pesawat terbakar, rescumen yang telah di dalam 
pesawat meminta slang pemancar (handline) untuk mengontrol 
keadaa di dalam. 

10.6.4  Membebaskan penumpang dari ikatan 

 Penumpang-penumpang pada pesawat sipil duduk dikursi dengan 
mengenakan tali kursi. Dengan dilepaskan tali kursi ini penumpang 
itu tidak lagi ada penahan lagi. Untuk crew dilengkapi tali kursi juga 
pengingkat melingkari bahu (shoulder harness). Alat pengunci tali 
kursi sama dengan shoulder harness. Bila kunci tali kursi susah 
membukanya/rusak, tali kursi tersebut dapat dipotong 

 

Pemadaman 

Pemadaman total baru dilaksanakan setelah operasi pemindahan dan 
penyelamatan selesai. Kebutuhan bahan-bahan pemadam yang disediakan 
untuk jangka waktu selama operasi rescue dijalankan adalah 
diperuntunkan bagi pengontrolan dari kerja pemadaman. 

Dalam kendaraan tertentu bila cukup tersedia tenaga manusia, cukup 
banyak kendaraan serta type pesawat, memungkinkan pemadaman dan 
pelaksanakan rescue dapat bersamaan. 

Dalam phase pengontrolan juga termasuk mempertahankan daerah yang 
bebas api dan bila dapat mengisolasi bagian pesawat yang berisi orang-
orang, maka kerja pemadam hanya merupakan lanjutan dari usaha 
tersebut. 

Pemadaman menambah daerah bebas api. Oleh sebab itu memadamkan 
api tidak saja terbatas pada ground fire (api yang ditanah). Potongan-
potongan yang besar dari magnesium atau titanium yang terbakar, seperti 
landing gear, harus dipindahkan ke daerah jauh dari tempat crash sehingga 
pemadamannya tidak menganggu dan membahayakan lagi. 
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    10.8 

Beberapa bagian dari puing-puing boleh dibuka untuk lebih memastikan 

pemadamannya. Termasuk daerah yang telah dilapisi foam harus diteliti 

dan apalagi bila terlihat lapisan foam telah pecah/terbuka. Saat 

pelaksanaan operasi peralatan/perlengkapan dikerahkan semua. Water 

tankers dan pompa-pompa yang ada dapat mengisi kembali bahan-bahan 

yang telah kosong. Gunakanlah lampu penerang bila diperlukan. Bagian 

puing-puing dipindahkan dengan alat-alat besar untuk memastikan 

seluruhannya padam. 

Pemeriksaan 

Setelah operasi kecelakaan pesawat selesai, personil fire fighting harus 

melaksanakan pemeriksaan lengkap apakah masih ada api atau tidak. Ini 

menyangkut pemeriksaan keseluruhan terhadap pesawat dan daerah 

crash. Untuk menyakinkan bahwa pesawat bebas dari api. 

Selama pemeriksaan keseluruhan ini semua master switch dari pesawat 

harus dalam posisi “OFF”. 

Catatan : 

Accident Investigatore (Petugas pemeriksa kecelakaan) akan 

membutuhkan penjelasan-penjelasan mengenai kedudukan master 

switch ini pada saat kecelakaan. Battery pesawat harus dilepas 

hubungannya (Disconeted) untuk tidak membahayakan lagi, bila 

pesawat itu bergerak. Kebanyakan pesawat dilengkapi dengan alat 

pemutar berbentuk roda kecil (Truning small handwheel) untuk 

menghubungkan atau melepaskan hubungan battery. Alat pemutar ini 

ditandai dengan arah pemutaran. Semua bagian yang panas harus 

didinginkan, dirasa dengan punggung tangan pada bagian fuselage , 

wing dan nacells. Jika terasa masih panas perlu didinginkan lagi. 

Hati-hati bila menggunakan tangan yang telanjang, karena pinggir-

pinggir dari besi dapat merobek tangan. Pada saat pemeriksaan, 

hindarilah pengrusakan-pengrusakan tanda-tanda bukti yang dapat 

membantu petugas badan pemeriksaan untuk menentukan sebab-

sebab kecelakaan atau besarnya kerusakan. 
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   10.9 

Hanya bagian/potongan-potongan pesawat yang mengganggu kerja 
pemadaman boleh disingkirkan/dipindahkan. Bagian pesawat atau alat 
controls boleh dipindahkan jika dikhawatirkan dapat langsung 
menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa, tetapi diusahakan 
membuat catatan-catatan untuk bukti tentang keadaan posisi dan letak 
asal mulanya. 

Memindahkan badan manusia dengan terburu-buru akan bertentangan 

dan menghilangkan pengenalan dan merusak tanda-tanda bukti yang 

diperlukan bagi petugas pemeriksa atau penguasa yang ditunjuk untuk 

tugas pengusutan tersebut. Bila sangat diperlukan memindahkan 

korban, pada bagian badan diberi tanda pengenal (label) dan 

keterangan-keterangan sesuai keadaan posisi pesawat. 

Keterangan-keterangan tersebut akan diperlukan untuk membantu 

dalam menentukan sebab-sebab dari kecelakaan.   

 Praktek lapangan 
 
Dalam hal ini praktek dibagi dalam 3 kriteria dan peserta juga dibagi dalam 
3 group (group 1, 2 dan 3) dan masing-masing group dipandu oleh  1 orang 
instruktur.  Diawali dengan penjelasan instruktur untuk keseluruhan peserta 
tentang substansi materi praktek yang akan dilaksanakan. Kemudian 
dilanjutkan dengan praktek sesuai group dan substansi materi yang telah 
ditentukan dan dilanjutkan dengan pergantian berdasarkan ketentuan dari 
instruktur.   Adapun substansi materi sebagaimana dimaksud yaitu  : 
 
10.9.1 Simulasi pergerakan kendaraan PKP-PK menuju standby position 

karena mendapat informasi pesawat udara akan melakukan 
landing darurat. 

a. Diinformasikan dari tower bahwa pesawat udara B-737  CX -  
JPK 212  , POB 60 orang , mesin sebelah kiri mati, akan 
melakukan pendaratan darurat 20 menit lagi; 

b. Komandan Jaga PKP-PK yang bertugas menginstruksikan 
kepada seluruh personel agar menyiapkan seluruh fasilitas 
PKP-PK seperti  : 

1) Group 1 menyiapkan kendaraan komando dan 
ambulance masing-masing 1 unit; 

2) Group 2 menyiapkan 1 unit foam tender; 

3) Group 3 menyiapkan 1 unit rescue tender; 
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 c. Masing-masing instruktur memeriksa apakah para peserta 
sudah menyiapkan fasilitas operasi PKP-PK secara benar.  Dan 
hal ini merupakan bagian penting yang perlu ditanamkan 
kepada peserta Junior PKP-PK untuk membentuk karakter 
personel PKP-PK dalam kesiapan pertolongan dan 
pemadaman; 

d. Praktek kesiapan ini harus bergantian group dengan substansi 
materi praktek yang berbeda dan ulangi lagi bila terjadi 
kesalahan; 

e. Begitu juga lakukan untuk aircraft accident, apakah peserta 
sudah familiar terhadap kendaraan dan  peralatan  yang 
menjadi tanggung jawabnya; 

 
10.9.2 Simulasi penyergapan pesawat  yang mengalami kecelakaan serta 

strategi, tactic dan teknik kendaraan PKP-PK di lokasi kejadian; 

a. Untuk kelanjutan full emergency maka upayakan kendaraan 
bergerak dengan convoy yaitu mobil komando, Combined 
Agent / Foam tender / Rescue Tender dan kendaraan 
pendukung; 

b. Disimulasikan di lapangan dan pengaturan dilakukan  oleh 
masing-masing instruktur; 

c. Posisi group mengikuti posisi saat simulasi kesiapam 
kendaraan; 

d. Posisi kendaraan di mock up diatur oleh instruktur dan peserta 
sebelumnya telah mendapat arahan dari instruktur tentang  : 

1)  Strategi, taktik dan teknik kendaraan PKP-PK di lokasi 
kejadian; 

2)  Situasi dan kondisi di lokasi (kobaran api, arah angin , 
kekuatan areal untuk dimasuki kendaraan PKP-PK, dll); 

3) Apa yang harus dilakukan bila kondisi crash area tidak 
memungkinkan penempatan kendaraan searah dengan 
angin; 

10.9.3 Pemadaman kebakaran pesawat udara 
a. Pemadaman kebakaran pesawat udara dilaksanakan dan 

instruktur mengarahkan peserta yang diberi tanggung jawab 
mengoperasikan turret untuk memadamkan kebakaran pada 
daerah badan pesawat ( fuselage).   
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                    Hal ini sangat penting dan harus berulang kali dijelaskan 
bahwa pemadaman menggunakan turret merupakan bagian 
dari penghitungan pencapaian response time PKP-PK 

 
b. Bila praktek pemadaman kebakaran pesawat tersebut 

memerlukan simulasi korban , maka disiapkan dummy 
(orang2an) sebelumnya dan boleh juga sebagian dari poeserta; 

 
c.  Kemudian praktek dilanjutkan dengan pemadaman kebakaran 

di dalam cabin pesawat udara; 

1)  Apa yang harus dilakukan dan instruktur hanya 
mengingatkan dan mengawasi pelaksanaan pemadaman 
karena hal ini sebenarnya sudah dilakukan pada diklat 
basic; 

2)  Bagaimana tindakan tim penolong masuk ke dalam 
cabin pesawat dan mengevakuasi penumpang / korban; 

10.9.4 Praktek pemadaman dapat dilakukan berulang kali sesuai jam 
pelajaran yang disediakan dan kemudian peserta dapat berganti 
posisi untuk lebih memahami keseluruhan rangkaian tugas operasi 
PKP-PK. 

10.9.5 Alokasikan waktu untuk evaluasi hasil praktek agar para peserta 
mengetahui kesalahan untuk perbaikan ke depan; 
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11.1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2 

Tersedianya setiap saat  pelayanan PKP-PK di bandar udara 

 Berdasarkan KM 24 Tahun 2009 tentang peraturan keselamatan 
penerbangan sipil (CASR 139) menyatakan   : 

“  Penyedia jasa PKP-PK harus menjamin bahwa pelayanan PKP-PK 
selalu tersedia sepanjang waktu atau periode waktu sebagaimana 
yang dipublikasikan dalam AIP”. 

Oleh sebab itu setiap personel PKP-PK harus menyadari bahwa unit 
PKP-PK tersebut sangat dibutuhkan dalam operasional bandar udara. 
Dengan perkataan lain tidak bandar udara yang sudah memiliki ijin 
operasi tanpa unit PKP-PK. 

Untuk imempertahankan pelayanan PKP-PK pada setiap bandar udara 
ada beberapa faktor yang harus selalu diperhatikan , diantaranya 
adalahfaktor manusia dan dalam hal ini personel PKP-PK yang 
bersumber daya. 

Kinerja operasi PKP-PK 

11.2.1   Berdasarkan ketentuan yang sudah diketahui dan dipahami oleh 
personel PKP-PK tentang tugas dan kewajibannya adalah 
menyelamatkan jiwa dan harta dari suatu pesawat udara yang 
mengalami kecelakaan atau kebakaran di bandar udara dan 
sekitarnya ,dan mengendalikan dan memadamkan api , 
melindungi manusia dan barangnya yang terancam oleh api di 
bandar udara baik itu di pesawat udara atau fasilitas bandar 
udara; 

11.2.2 Sebelumnya  dinyatakan oleh organisasi penerbangan sipil 
sedunia (ICAO) bahwa tugas PKP-PK dinyatakan sebagai berikut  
:   “ The principal objective of a rescue and fire fighting service is 
to save lifves in the event of an aircraft accident or incident “; 

11.2.3  Kemudian dinyatakan di dalam Keputusan Direktur Jenderal 
Perhubungan Udara No. SKEP/94/IV/98 pada Bab VI tentang 
pelaksanaan operasi PKP-PK  yaitu  : 

              a.  Waktu bereaksi (response time) untuk mencapai salah satu 
ujung landasan pacu (runway) atau tempat lain di daerah 
pergerakan pesawat udara, dalam kondisi jarak pandang 
optimum dan permukaan jalan yang dilalui dalam kondisi 
baik, ditetapkan selama 2 menit dan tidak lebih dari 3 menit; 
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11.3 

 
b. Waktu bereaksi (response time) dihitung mulai dari 

diterimanya pemberitahuan di unit PKP-PK atau saat 
diketahui adanya kecelakaan oleh petugas PKP-PK sampai 
dengan kendaraan PKP-PK menempatkan posisinya untuk 
melaksanakan pemadaman dan telah memancarkan busa 
minimum 50% dari rata rata pancaran (discharge rate) yang 
dipersyaratkan  sesuai table kategori bandar udara untuk 
PKP-PK. 

11.2.4  Dari ketentuan sebagaimana dijelaskan  di atas , ada beberapa 
hal yang harus dipersiapkan untuk menjamin ketersediaan  
pelayanan  PKP-PK , diantaranya personel PKP-PK yang 
bersumber daya. 

 
Personel PKP-PK bersumber daya 

11.3.1 Pengertian  

Dalam pelaksanaan operasi penanggulangan keadaan darurat 
terutama di dalam kawasan bandar udara jumlah personel  PKP-
PK yang terlibat terdiri dari senior, junior dan basic yang sudah 
memiliki lisensi.   Dengan perbedaan diklat yang dimiliki tentunya 
pola pikir akan berbeda-beda.  Dan hal ini tentunya akan 
disatukan pola pikir tersebut oleh pimpinan PKP-PK yang 
bertugas saat itu.   Namun demikian pengertian personel PKP-PK 
bersumber daya adalah bagaimana setiap personel dapat 
melaksanakan tugas sesuai fungsi dan tugas yang sudah 
ditetapkan oleh pimpinan dan berdaya dengan profesionalisme 
masing-masing. 

11.3.2 Unsur personel bersumber daya 

a. Mau dan Mampu 

Setiap personel PKP-PK ketika akan masuk menjadi pegawai 
/ karyawan dan ditempatkan pada unit PKP-PK  sudah pasti 
ditanya oleh pewawancara “ apakah saudara mau menjadi 
anggota PKP-PK ? “.  Jawabnya  “ mau”.  Berarti anda harus 
konsisten dengan komitmen tersebut.  Menyatakan mau 
berarti manajemen tinggal memberikan “mampu” kepada si 
pelamar yang akan menjadi anggota PKP-PK. 

Setelah diterima menjadi anggota PKP-PK , tentunya 
memberikan “mampu” tersebut harus melalui proses.  Proses 
dimaksud melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) dan 
diawali dengan diklat basic (diklat dasar) PKP-PK. 
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 Pada diklat basic PKP-PK diawali dengan pengenalan 
fasilitas PKP-PK dan kemudian dikembangkan lagi dengan 
diklat Junior PKP-PK yang menjelaskan bagaimana 
mengoperasikan fasilitas tersebut.   Begitu seterusnya 
sampai dengan diklat Senior dan ada juga yang diploma II 
dan diploma III.   Kemudian setelah mengikuti diklat , 
personel PKP-PK mengikuti ujian lisensi sesuai diklat yang 
dimiliki.  Artinya setiap personel PKP-PK dapat dibuktikan 
bahwa ybs mampu melaksanakan tugas sesuai jenjang diklat 
yang dimiliki .   Jadi sudah tercapai dengan “ mau dan 
mampu “ walaupun masih perlu dikembangkan lagi ke depan; 

Oleh sebab itu kepada personel PKP-PK ucapkanlah selogan 
ini setiap hari terutama saat menerima tugas “  Saya mau 
dan Saya mampu “. 
 

b.  Bisa dan boleh 

Dari penjelasan mau dan mampu menunjukkan suatu kriteria 
yang disandang personel PKP-PK.   Kepemilikan sertifikat 
diklat berarti anda boleh mengikuti ujian lisensi.  Tanpa 
sertifikat diklat , tidak mungkin anda akan memperoleh 
lisensi, karena tidak memenuhi persyaratan.                    
Dengan demikian ada orang bisa tetapi belum boleh karena 
belum memiliki lisensi sesuai aturan yang berlaku.   Sebagai 
contoh ada kemungkinan anggota basic PKP-PK bisa 
mengemudikan Foam Tender Type I , tetapi karena ybs 
masih basic PKP-PK dan dalam aturan bahwa personel basic 
PKP-PK belum dapat diberikan rating foam tender type I, 
maka artinya ybs tidak boleh mengemudikan foam tender 
type I.   Dan ironis sekali ada personel senior PKP-PK yang 
sudah memiliki sertifikat diklat senior tetapi ybs tidak bisa 
mengemudikan dan / atau tidak bisa mengoperasikan foam 
tender type I.  Artinya ybs boleh tetapi tidak bisa. 

                    Oleh sebab itu setiap hari anda ucapkan slogan ini  :   :  Saya 
boleh dan Saya bisa”. 

c. Super team dan bukan superman 

Penanggulangan kecelakaan pesawat udara memerlukan 
petugas yang cukup banyak dan tidak dapat dikerjakan 
secara individu.   Walaupun personel PKP-PK memiliki 
kepintaran dan kecakapan mematikan kebakaran pesawat 
udara, tetapi memerlukan petugas lainnya dalam upaya 
mengevakuasi dan mengangkut korban.   
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    Oleh sebab itu kerjasama antara personel PKP-PK dengan 
unit fungsional lainnya harus selalu dibina dengan cara 
latihan bersama  : 

1) Kerjasama atar petugas dalam unit PKP-PK; 

2) Kerjasama antara PKP-PK dengan unit kerja lain di dalam 
bandar udara; 

3) Kerjasama antara sesama unit kerja di bandar udara 
dengan unit lainnya di luar bandar udara dalam rangka 
latihan penanggulangan gawat darurat; 

 Sebagai latihan coba ucapkan setiap hari slogan ini  :   
“Saya butuh orang lain “. 

d. Tanggung jawab 

Dalam ketentuan ICAO dan kementrian perhubungan sudah 
dinyatakan bahwa tugas utama PKP-PK adalah 
menyelamatkan korban kecelakaan pesawat udara .   Hal ini 
memerlukan tanggung jawab yang cukup besar dalam upaya 
penyelamatan korban sebanyak mungkin.   

Tanggung jawab PKP-PK dalam penanggulangan kecelakaan 
pesawat udara di bandar udara meliputi  : 

1) Tanggung jawab pencapaian response time (waktu 
bereaksi) yang sudah ditentukan 2 menit dan tidak lebih 
dari 3 menit.  Kalau lebih dari 3 menit kinerja operasi PKP-
PK mengalami kegagalan dan preseden buruk bagi PKP-
PK dalam hal tanggung jawab; 

2) Tanggung jawab pemadaman kebakaran 

Pemadaman kebakaran pesawat udara merupakan kunci 
kesuksesan dalam upaya pelaksanaan pertolongan.  
Pertolongan dapat segera  dilakukan bila pelaksanaan  
pemadaman berhasil secepatnya.  Waktu pemadaman 
disebut juga control time 1 menit yang ditentukan oleh 
ICAO , pesawat udara yang mengalami kebakaran harus 
segera dikuasai untuk meminimalisasi jumlah korban; 

3) Tanggung jawab pertolongan 

Dengan semboyan menyelamatkan korban sebanyak 
mungkin, merupakan tanggung jawab moral personel 
PKP-PK.    
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Menolong korban adalah pekerjaan mulia yang perlu 
ditanamkan kepada seluruh personel PKP PK.  Dalam hal 
tersebut personel PKP-PK disamping menyelamatkan 
jiwa oranglain, tetapi harus bisa menyelamatkan diri 
sendiri, sehingga memerlukan ekstra hati-hati dalam 
pelaksanaan tugas. 

4)  Tanggung jawab pengangkutan korban 

 Seteh dievakuasi, korban harus diangkut ke tempat yang  
sudah ditentukan untuk diidentifikasi guna tindak lanjut  
penanganan korban. 

 Pengangkutan korban dilaksanakan dengan penuh 
perhatian agar tidak menambah rasa sakit (derita 
korban). Hal ini harus dilaksanakan dengan penuh 
tanggung jawab agar pelaksanaan tugas berjalan lancar 
dan perlu dicamkan dalam hati bahwa  : “ Tugas 
pertolongan adalah tugas mulia”. 

5) Tugas penanganan awal bagi korban kecelakaan pesawat 
udara secara tiba-tiba 

Salah satu klasifikasi kecelakaan pesawat udara adalah 
kecelakaan secara tiba-tiba (sudden crash).  Artinya para 
petugas medis belum tiba di lokasi kejadian.  Dengan 
demikian diantara personel PKP-PK , disamping bertugas 
pertolongan dan pemadaman diberi tanggung jawab lagi 
untuk menangani korban secara awal  yaitu P3K  sampai 
tim medis  tiba di lokasi.  Dari hal tersebut personel PKP-
PK sudah dibekali pengetahuan P3K dan resusitasi 
jantung dan paru walaupun tidak secara detail;   Timbul 
pertanyaan apakah tanggung jawab sebagaimana 
dimaksud di atas dapat dilaksanakan oleh personel PKP-
PK.  Jawabannya dapat.  Dengan pertimbangan 
kemanusiaan dan tanggung jawab moral personel PKP-
PK tidak menolak tanggung jawab tersebut.   Hanya satu 
kalimat dari nurani yang keluar  :   Itu tanggung jawab  
saya dan  juga tugas  saya  ,  karena itu merupakan 
bagian dari safety, kata personel PKP-PK  dengan 
gagahnya dan tanpa pamrih; 
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11.4 Praktek lapangan  : 

Peserta dibagi dalam 3 group (grouip 1 , group 2 dan group 3) dan juga 
substansi materi praktek dibagi 3 kriteria yaitu sebagai berikut  : 

11.4.1 Mensimulasikan kerjasama  tim  dalam operasi pertolongan; 

a. Group 1 diberi tanggung jawab sebagai  tim 
penolong untuk mengevakuasi korban dari dalam cabin 
pesawat udara atau ruangan gedung yang terbakar dan api 
sudah dapat dikuasai; 

b. Group 2 diberi tanggung jawab memback up 
group 1 ketika mengevakuasi korban dari dalam cabin 
pesawat atau ruangan berasap.  Disimulasikan tiba-tiba 
terjadi flash back ketika tim penolong mengevakuasi korban, 
dan apa tindakan group 2. 

c. Group 3 diberi tanggung jawab untuk menerima 
korban dari tim penolong di luar cabin pesawat udara dan 
kemudian mengangkut korban ke tempat aman yang telah 
ditentukan. 

           .d.    Lakukan praktek ini berulang dengan pergantian posisi group 
dan kemudian diakhiri dengan teriakan   “  kami  bukan 
superman tetapi superteam “.    

11.4.2 Mensimulasikan rasa tanggung jawab dalam tim;  

Sebelum pelaksanaan serah terima tugas regu, regu penerima 
harus memeriksa kondisi kendaraan dan peralatan yang menjadi 
tanggung jawabnya berdasarkan check list yang sudah 
ditentukan.  

a. Group 1  diberi tanggung jawab menerima tugas untuk 
kendaraan Foam Tender.  Check list dan daftar peralatan 
sudah dipersiapkan sebelumnya oleh instruktur.   
Simulasikan bahwa peralatan kurang dan tidak sesuai 
dengan daftar yang ada. Bagaimana tindakan group 1;  

b. Sama  halnya group 1 , group 2 diberi tanggung jawab 
menerima tugas untuk kendaraan  Rescue Tender;  

c. Demikian juga group 3 diberi tanggung jawab menerima 
tugas untuk kendaraan  Nurse Tender; 

d. Lakukan praktek ini berulang dengan pergantian posisi 
group dan kemudian diakhiri dengan teriakan   “  ini tugas 
saya “. 
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12.1  Rescue Tactic 

Sebelum mencoba atau berusaha lebih lanjut untuk melakukan taktik 
penanggulangan pertolongan pada pesawat udara serta peralatan yang 
akan digunakan untuk operasional perlu mengenal tugas yang akan 
dilakukan  : 

12.1.1 Pertama, pada saat tim pertolongan melakukan perlindungan 
(protection) pada jalan penyelamatan, maka  para penumpang / 
korban kecelakaan pesawat udara yang dapat menyelamatkan diri 
segera akan melalui daerah ini; 

12.1.2 Kegiatan lain yang ada disekitar jalan penyelamat seperti 
pemadaman kebakaran di sekitar lokasi pintu keluar mungkin 
masih berlangsung dan jika sudah dikuasai petugas handlines 
dapat membantu pengoperasian peralatan darurat (emergency 
equipment) secara efektif yang sudah dikeluarkan dari pesawat 
udara.  Disamping itu pengarahan kepada penumpang / korban 
akan membantu mempercepat jalannya penyelamatan para 
penumpang dari daerah berbahaya ke daerah yang aman; 

12.1.3 Pertolongan kepada para penumpang pesawat udara tidak dapat 
dilakukan secara efektif sebelum situasi kebakaran dapat dikuasai 
dan masih membahayakan para penumpang serta hal ini 
merupakan tekanan bagi para penolong; 

12.1.4 Ketika akan melakukan pertolongan harus dipertimbangkan 
sebagai berikut :   

a. Perlengkapan petugas penolong seperti protective clothing, 
breathing apparatus, yang harus dipakai oleh tim penolong 
saat melaksanakan pertolongan ; 

b. Peralatan pertolongan yang akan digunakan dalam operasi 
penyelamatan penumpang / korban; 

c. Pemadaman kebakaran di lokasi dan pelapisan bahan 
pemadam busa bila terjadi limpahan bahan bakar yang 
mengancam di jalan penyelamat tersebut yang dilalui tim 
penolong untuk mengevakuasi penumpang dari dalam 
pesawat udara yang mengalami kecelakaan; 

12.1.5 Kedua , penyelamatan penumpang tidak mudah , dan ini dilakukan 
dengan kesulitan serta memerlukan petugas yang terlatih dan 
peralatan pertolongan yang cukup; 
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12.2 Pelaksanaan pertolongan 

12.2.1 Dari pengalaman operasi pertolongan, ada 3 saran utama yang 
dapat dilakukan setelah api dapat dikuasai dan tim penolong 
akan segera mengevakuasi korban yaitu sebagai berikut  : 

a. Tim penolong masuk ke pesawat dalam upaya untuk 
mengevakuasi penumpang / korban harus berpasangan 
untuk menghindari hal-hal yang mengancam keselamatan; 

Jika tim penolong dapat masuk ke dalam pesawat udara, 
maka setiap petugas secara individu atau secara tim harus 
melihat situasi dan kondisi di dalam pesawat serta mereka 
harus dilengkapi dengan peralatan pemotong harness untuk 
melepas penumpang yang terikat dan terjepit karena 
kemungkinan harness tidak dapat dilepas lagi.  Tim penolong 
akan memberi prioritas kepada penumpang yang selamat 
untuk keluar dari pesawat dan segera memberitahukan 
kepada petugas pertolongan yang ada di luar agar memandu 
penumpang tersebut menuju ke lokasi yang aman dan sudah 
diaiapkan sebelumnya; 

Disamping itu kemungkinan terdapat korban yang luka 
perdarahan dan juga pingsan dan memerlukan alat bantu 
pernapasan , maka tim penolong segera berkoordinasi 
dengan tim medis mungkin dapat membantu penanganan 
korban di dalam pesawat udara sepanjang tidak 
mengganggu operasi pertolongan;  

b. Sebelum kebakaran pesawat udara dipadamkan dari luar 
oleh petugas PKP-PK , tentunya Capt. Pilot sudah berupaya 
memadamkan kebakaran dari cabin pesawat.   Untuk 
diketahui di dalam pesawat udara sudah dilengkapi dengan 
bahan pemadam api yang digunakan untuk memadamkan 
kebakaran yang terjadi pada beberapa komponen sebelum 
api berkobar.  Bila terjadi kebakaran di dalam cabin pesawat 
udara, maka petugas PKP-PK harus memadamkan dengan 
water spray dan tidak dibenarkan menggunakan pancaran 
busa; 

c. Untuk kelancaran operasional, maka diperlukan alat 
penerangan karena kemungkinan pesawat udara crash pada 
malam hari atau kondisi di dalam cabin pesawat gelap 
tertutup asap yang mengakibatkan pelaksanaan evakuasi 
terkendala;  
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12.4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan ventilasi yang 

cukup banyak di pesawat tersebut agar asap keluar dari 
dalam cabin.   Oleh sebab itu para petugas pertolongan 
harus segera memecahkan kaca jendela pesawat udara 
dengan menggunakan peralatan yang tersedia untuk 
membuat ventilasi sebagaimana dimaksud;  

12.2.2 Petugas pertolongan harus mengantisipasi bila secara mendadak 
terjadi kebakaran di dalam cabin pesawat.  Oleh sebab itu tim 
penolong jangan masuk ke dalam cabin pesawat tanpa di back 
up oleh nozzle man walaupun di dalam cabin tersebut tidak 
terbakar.  Jika tim penolong masuk tanpa di back up oleh 
nozzleman dikhawatirkan kondisi di dalam cabin pesawat 
tersebut akan terbakar karena panas yang terjadi dari luar 
pesawat cukup tinggi dan juga ancaman gas oksigen di dalam 
pesawat udara akan meledak.   

Post Accident Ventilation 

12.3.1 Sama halnya bila kebakaran dalam  cabin tidak terjadi, maka akan 
terjadi bau yang tidak mengenakkan dan hal ini akan mengganggu 
pernapasan penumpang.  Dan jika hal ini terjadi selain upaya 
membuat ventilasi yang cukup untuk mengusir asap dan bau tak 
sedap, maka petugas nozzleman segera memberi pancaran  
water spray agar bau tak sedap di dalam cabin pesawat segera 
hilang. 

12.3.2 Petugas pertolongan segera menggunakan breathing apparatus  
agar  evakuasi  penumpang segera dilaksanakan tanpa menunggu 
pembuatan ventilasi karena tugas tersebut berpacu dengan waktu 
untuk menyelamatkan korban sebanyak banyaknya; 

Kebutuhan peralatan pertolongan 

Dalam penggunaan alat pertolongan bagi petugas harus didasarkan pada 
tugas operasional  : 

12.4.1 Jumlah dan banyaknya penggunaan yang tepat pada bahan 
pemadam dan persediaan di kendaraan operasi; 

12.4.2 Lighting equipment, yang kemungkinan dapat dioperasikan dari 
portable generator minimal satu unit.  Penerangan genset yang 
dipasang harus baik dan aman serta dapat memantau limpahan 
bahan bakar; 
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12.5 

12.4.3 Power operated tools, mampu dioperasikan dari sumber tenaga 
yang dapat berpindah-pindah; 

12.4.4 Hand tools; 

12.4.5 Forcing equipment; 

12.4.6 Respiratory equipmqnt 

12.4.7 Medical first aid equipment; 

12.4.8 Communications equipment; 

12.4.9 Miscellaneous item; 

12.4.10 Equipment capable; 

 

Praktek 

Praktek menggunakan 3 group peserta dimana masing-masing group 
akan melakukan praktek berbeda , tetapi mempunyai tujuan yang sama 
yaitu menyelamatkan jiwa penumpang sebagai korban kecelakaan 
pesawat udara. 

12.5.1 Group 1membuat jalur penyelamat (rescue path) dengan 
pancaran handlines harus dapat menguasai jalan masuk 
tim penolong ke cabin pesawat udara; 

12.5.2 Group 2 sebagai tim penolong dengan berpakaian dan lengkap 
masuk ke dalam cabin pesawat udara dan di back up 
oleh group 1; 

12.5.3 Group 3 melaksanakan tugas pengangkutan korban dan kemudian 
melaksanakan penanganan korban tingkat awal (P3K) 
sampai tim medis tiba di lokasi; 

12.5.4 Laksanakan praktek ini berulang dengan mengganti posisi tugas 
group sampai selesai jam pelajaran dan diakhiri dengan evaluasi 
hasil praktek; 
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13.1 Triage 

13.1.1   Pengertian 

Triage dalam bahasa Prancis berarti mengambil, memilah atau 
menyaring. Pengertian triage adalah proses pengelompokan 
penderita – penderita sakit atau cedera pada kejadian massal; 

13.1.2    Tujuan 

 Dimana pada kondisi kejadian massal umumnya korban yang 
kritis namun mungkin masih bisa diselamatkan akan dirawat dan 
segera dievakuasi terlebih dahulu, tujuannya adalah menolong 
korban sebanyak mungkin agar mendapat kesempatan terbesar 
untuk tetap hidup; 

13.1.3   Proses triage 

Triage dilakukan selama managemen gawat darurat mulai dari 
suatu kejadian tertentu seperti kecelakaan pesawat udara 
dimana pada awalnya personel PKP-PK melaksanakan tugas 
penanganan korban tingkat awal sebelum tim medis tiba di 
lokasi.   Meskipun jumlah penolong atau tenaga  medis banyak 
tetapi prinsipnya harus tetap dilakukan triage.  Triage itu bersifat 
dinamis dan proses statis artinya kondisi pasien dapat berubah 
dari yang baik menjadi buruk walaupun telah dilakukan tindakan 
pertolongan sehingga triage harus dilakukan berulang kali 
selama penanganan korban diberikan baik itu di lokasi 
pengumpulan korban, selama dievakuasi sampai di rumah sakit. 

13.1.4   Prinsip seleksi korban 

        Proses pilih & pindah pasien berdasarkan atas  : 

a. Ancaman jiwa yang dapat mematikan dalam ukuran menit; 

b. Ancaman jiwa yang dapat mematikan dalam ukuran jam; 

c. Ruda paksa ringan; 

d. Sudah meninggal; 

13.1.5  Prioritas pertolongan; 

            Untuk memindahkan korban mana yang harus didahulukan 
digunakan labelasi yang sudah ditentukan oleh ICAO yaitu sebagai 
berikut  :     
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IDENTIFICATION TAGS 

Priority I or immediate care : RED tag; 

     Roman numeral I; 

     Rabbit symbol 

Priority II or delayed care : YELLOW tag; 

     Roman numeral II; 

     Turtle symbol 

Priority III or minor care : GREEN tag; 

     Roman numeral III; 

     Ambulance with X symbol 

Priority IV or deceased care : BLACK tag; 
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 Dari penjelasan di atas , ICAO sudah menentukan bahwa  : 

a. Korban prioritas I  diberikan label merah dengan angka 
romawi I dan gambar kelinci; 

b. Korban prioritas II  diberikan label kuning dengan angka 
romawi II dan gambar kura-kurai; 

c. Korban prioritas III  diberikan label hijau dengan angka 
romawi III dan gambar ambulance; 

d. Korban meninggal dunia diberi label hitam dan lambang 0; 

13.1.6 Kriteria korban sebagaimana dimaksud dalam prioritas yaitu  : 

       a.    Prioritas I  (merah) 

1)   Masalah jalan napas; 

2)   Perdarahan yang tidak terkontrol; 

3)   Cedera leher atau kepala; 

4)   Luka terbuka di perut; 

5)   Hiper / hipotermia: 

6)   Keracunan; 

b.    Prioritas II (kuning) 

1)  Luka bakar tanpa ada masalah jalan napas; 

2)  Rasa sakit yang amat sakit di beberapa bagian tubuh; 

3)  Adanya bengkak dan perubahan bentuk terutama pada 
anggota extremitas; 

4)  Cedera punggung; 

5)  Kejang; 

6)  Cedera mata; 

c.   Prioritas III (hijau); 

      1)  Rasa sakit ringan; 

      2)  Luka bakar ringan; 

      3)  Bengkak; 

      4)  Cedera jaringan lunak; 

d.   Prioritas 0  (hitam) ,  diberikan kepada korban meninggal 
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 13.1.7    Sistem START  ( Simple Triage And Rapid Treatment ) 

a.  Katakan pada korban yang bisa jalan pindah ke daerah 
khusus yang sudah ditentukan; 

b.  Alihkan kepada korban yang tidak bisa jalan dengan penilaian 
awal  : 

      1)  Pernapasan 

           a)  Lebih dari 30 x / menit , berikan label merah; 

           b)  Jika tidak bernapas, buka jalan napas, jika bernapas 
prioritas I (merah), jika tidak bernapas prioritas 0 
(hitam); 

           c)   Jika pernapasan kurang dari 30 x /  menit , lakukan 
penilaian perfusi; 

       2)  Perfusi 

            a)  Nilai pengisian kembali kapiler, lebih dari 2 detik 
prioritas I (merah), periksa semua sumber perdarahan 
besar; 

             b)  Jika pengisian kembali kapiler kurang dari 2 detik 
lakukan penilaian kesadaran; 

        3)  Status kesadaran 

            a)  Tidak berespon prioritas I  (merah); 

            b)  Ada respon dengan perintah sederhana prioritas II 
(kuning); 

13.1.8   Pernapasan normal 

             Kecepatan bernapas manusia adalah  : 

             a.  Dewasa                          :   12 – 20 kali/menit (20); 

             b.  Anak – anak                   :   15 – 30 kali/menit (30); 

             c.  Bayi baru lahir                :    30 – 50 kali/menit (4)); 

             d.  Dewasa abnormal          :     > 30 atau < 10 kali/menit; 

             e.  Pernapasan pada umumnya torako-abdominal (dada perut); 

             f.  Bila pada penderita trauma (yang tidak sadar) ditemukan 
pernapasan abdominal selalu harus dipikirkan 
kemungkinancedera tulang belakang; 

             g.  Pada anak-anak pernapasan abdominal lebih dominan; 
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13.2 Luka 

13.2.1 Anatomi kulit 

Bagian paling atas adalah lapisan sel keratinisasi stratum 
korneum yang ketebalannya bermacam-macam pada bagian  
tubuh tertentu.  Pada tumit dan telapak tangan adalah yang paling 
tebal sementara pada daerah yang terlindungi seperti skrotumdan 
kelopak mata hanya pecahan dari millimeter; 

13.2.2 Definisi luka 

Luka adalah rusaknya kesatuan/komponen jaringan, dimana 
secara spesifik terdapat substansi jaringan yang rusak atau 
hilang; 

a. Efek luka 

1) Hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ; 

2) Perdarahan dan pembekuan darah; 

3) Kontaminasi bakteri; 

4) Kematian sel; 

b. Mekanisme terjadinya luka  : 

1)   Luka insisi (incised wounds); 

     Terjadi karena teriris oleh instrumen yang tajam; 

2)   Luka memar (contusion wound) 

     Terjadi akibat benturan oleh suatu tekanan dan 
dikarakteristikan oleh cedera pada jaringan lunak, 
perdarahan dan bengkak; 

3)   Luka lecet (abraded wound); 

Terjadi akibat kulit bergesekan dengan benda lain yang 
biasanya dengan benda yang tidak tajam; 

4)   Luka tusuk (punctured wound); 

     Terjadi akibat adanya benda, seperti peluru atau pisau 
yang masuk kedalam kulit dengan diameter yang kecil; 

5)   Luka gores (lacerated wound); 

Terjadi akibat benda tajam seperti kaca atau kawat; 
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13.3 

6) Luka tembus (penetrating wound); 

Yaitu luka yang menembus organ tubuh biasanya 
pada bagian awal luka masuk diameternya kecil tetapi 
pada bagian ujung biasanya luka akan melebar; 

7)   Luka bakar (combustio); 

c.   Alat dan bahan balutan luka; 

      1)  Bahan untuk membersihkan luka 

           a) Alkohol 70% 

           b)  Hydrogen Peroxide; 

           c)  Natrium Chloride; 

       2)  Bahan untuk menutup luka 

            Verband dengan berbagai ukuran; 

3) Bahan untuk mempertahankan balutan 

a)  Adhesive tapes; 

b)  Bandages and binders; 

Praktek lapangan 

Menggunakan 3 group praktek dengan pelaksanaan sebagai berikut  : 

13.3.1 Group 1  melaksanakan identifikasi korban yaitu  : 

Priority I or immediate care: RED tag; 

     Roman numeral I; 

     Rabbit symbol 

Priority II or delayed care : YELLOW tag; 

     Roman numeral II; 

     Turtle symbol 

Priority III or minor care : GREEN tag; 

     Roman numeral III; 

     Ambulance with X symbol 

Priority IV or deceased care: BLACK tag; 

                 Dengan memberikan label yang sudah ditentukan. 
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13.3.2 Group 2 melaksanakan kegiatan praktek  melakukan penanganan 

awal korban seperti membalut luka, memberi bidai, dll 
yang berkaitan dengan P3K dan hal ini diasumsikan tim 
medis belum tiba di lokasi karena aircraft accident 
(pesawat mengalami kecelakaan secara mendadak); 

13.3.3 Group 3 melaksanakan tugas pengangkutan korban setelah 
penanganan awal oleh group 2.  Korban diangkut ke 
ambulance untuk dirujuk ke rumah sakit yang ditentukan 
atau tetap ditangani di lokasi oleh tim medis yang sudah 
tiba di tempat; 

13.3.4  Pelaksanaan praktek dilakukan berulang secara bergantian dalam 
posisi tugas group dan diakhiri dengan penekanan kepada peserta 
bahwa PKP-PK masih diberi tanggung jawab untuk memberikan 
pelayanan dalam penanganan korban tingkat awal sebelum tim 
medis tiba di lokasi.    Hal ini merupakan antisipasi penanganan 
korban ketika terjadi aircraft accident / sudden crash.  Hanya 
personel PKP-PK yang tiba terlebih dahulu dan tim lain masih 
dihubungi.  Oleh sebab itu personel PKP-PK harus dibekali 
ketrampilan P3K untuk menangani korban yang terjadi sebelum tim 
medis tiba di lokasi (ICAO Doc 9137-AN/898 Part 1); 
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14.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

14.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.3 

Pengertian 
 

14.1.1 Hydraulics adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
keadaan mekanik suatu cairan (benda cair) baik dalam 
keadaan diam atau bergerak. 

14.1.2  Air adalah suatu bahan pemadam yang baik, karena itu harus 
dikenal sifat-sifatnya maupun kemampuannya sebagai bahan 
pemadam.  

14.1.3  Air terdiri dari 2 (dua) unsure yaitu : Hydrogen (H) dan Oksigen 
(O) dengan rumus kimianya H2O.; 

14.1.4   Air biasanya berada dalam dua keadaan, yaitu keadaan Diam 
(Statistic) dan keadaan bergerak (Flowing). 

 

Prinsip tekanan pada benda cair 

Prinsip yang perlu diingat mengenai tekanan pada benda cair adalah : 

14.2.1  Tekanan ke bawah dari cairan (benda cair) tergantung dari 
kedalamannya / ketinggiannya.; 

14.2.2   Tekanan ke bawah dari cairan tergantung dari kelembabannya. 

14.2.3 Tekanan ke bawah dari cairan tidak tergantung dari bentuk 
tempatnya. 

14.2.4 Bila pada cairan diberi tekanan maka tekanan itu akan berpindah 
ke segala penjuru yang besar tekanannya sama. 

Ukuran Hydraulics 

1. Satu gallon air berisi 231 cubic inch atau 0,1337 cubic feet 

2. Satu cubic feet berisi (terdiri dari) 1,728 cubic inch (baca seribu 

tujuh ratus dua puluh delapan) 

3. Satu cubic feet air beratnya kira-kira 62,5 pound 

4. Jumlah banyak gallon dalam satu cubic feet air adalah  :1728: 

231 atau 7,481 galon. 

5. Berat satu gallon air adalah 62,5 : 7,481 atau 8,35 pound. 

6. Tekanan Dasar   :      P  =  0,434  Psi 
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14.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14.5 

Kecepatan 

14.4.1  Yang dimaksud dengan kecepatan air adalah  : Banyaknya 

aliran air biasanya dihitung dalam feet per second (feet per 

detik). Kecepatan dapat ditunjukkan dengan 2 rumus : 

 

V = 8 √ H 

 

14.4.2    H = tinggi air dasar permukaan diukur dalam feet. 

 

 

V = 12,14 √ P 

 
 

Pressure (Tekanan = P) 
 
P = tekanan pada dasar permukaan diukur dalam found per squqre 

inch. 

Rumus di atas adalah untuk menghitung kecepatan air dengan 

menghilangkan harga friction loos. 

Conto 1 : Sebuah tangki terisi 40 ft air dan pada dasarnya terdapat 

lubang. 

                 Berapa kecepatan air keluar melalui lubang itu? 

Jawab: V:8√ H 

             V:8×√40 

             V:8×6,32=50,56 feet per second. 
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14.6 Banyaknya air yang mengalir 

Banyaknya air yang mengalir melalui selang dapat ditentukan oleh 

kecepatan air yang mengalir dan luas permukaan selangnya.Untuk itu 

dapat menggunakan 

Fomula: 

Q=A×V 

 

   Q=Banyaknya air yang mengalir dalam cubic inches per minut 

       (quantity of flow) 

   A=Area (luas) dalam square inches. 

   V=Velocity of flow (kecepatan air yang mengalir dalam inci per menit). 

Pada Unit PKP-PK biasanya ukuran untuk menentukan banyaknya air 

yang mengalir adalah dalam gallon per menit, sehingga formula harus 

diubah sehingga Q nya dinyatakan dalam gallon per menit (GPM) 

 

Q=A (Inch ²) x V (Inch/min) 

 

Karena 1 Gallon=231 cubic inches. 

    Q  =   A (Inch ²) x V (Inch/min) 

231 (Inch ²) / Gal 

 

Q  =   A (Inch ²) x V (Inch/min) x 1 Gal 

231 (Inch ²) / (min) 

 
Q  =   Gallon 

            231 (min) 
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14.7 

Contoh  : 

Berapa gallon per menit air mengalir dalam slang yang berdiameter 3 inch 
dan kecepatan airnya 102 ft/min. 

Langkah 1           :       menentukan luas permukaan slang : 

                                    A =  π x R² dimana π = 3,14 dan R = 1,5 inch 

                                        =  3,14 x (1,5)² inch² 

                                        =  3,14 x 2,25 inch² 

                                        =  7,06 inch² 

Langkah 2           :       menentukan kecepatan air dengan benar 

                                    V  =  102 (ft/min) x 12 (inch/ft) 

                                         =  102 x 12      (inch/ min) 

                                         =  1224 (inch/ min) 

Langkah 3          :     menyelesaikan pertanyaan 

                           :        Q  =  A x V 

                                         = 7,06 inch² x 1224 (inch/ min)  

231 (inch² / Gal) 

                                         =  8641 Gallon 

                                            231 minutes 

                                          =  37,41  GPM 

 
Banyaknya air yang keluar dari suatu nozzle 

 
Untuk menentukan bantaknya air yang keluar dari suatu nozzle dapat 
ditentukan dengan menggunakan “fireman’s formula” 

  

Q   =   29.7 x D² x √ P x C 

Q  =  Banyaknya air yang keluar dari Nozzle dihitung dengan GPM. 

D  =  Diameter Nozzle Tip (dalam inch) 

P  =  Tekanan Nozzle / Nozzle Pressure (dalam Psi) 

C  =   Angka koeffisien (untuk nozzle yang permukaan dalamnya halus   
antara 0,96 sampai 0,99 dibulatkan menjadi 1) 
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14.8 

Contoh  :    Berapa GPM air yang keluar dari nozzle yang diameter  
nozzlenya 1¼  inch dan tekanan nozzle 50 Psi. 

Langkah 1        :    Q  =  29,7 x D² x √ P x C               (formula) 

Langkah 2        :     D  =  1,25 inch 

                               P  =  50 Psi 

                               C  =  1 

Langkah  3       :     Q  =  29,7 x (1,25)² x √ 50 x 1 

                                   =  29,7 x 1,56 x 7,07 x 1 

                                Q  =  327,55 GPM 

 

Reaksi Nozzle (tendangan) 

Dalam prinsip ilmu alam diketahui bila ada aksi tentu ada reaksi , atau 
tiap-tiap ada daya tentu ada daya yang kesamaan dan berlawanan. 

Ternyata terdapat suatu reaksi terhadap adanya gerakan (aliran) air 
pada suatu slang(adanya tekanan). 

Besarnya reaksi adalah kuadrad dari diameter nozzle dan tekanan 
nozzle.  Karena itu dapat dilihat dengan mudah mengapa nozzle yang 
besar lebih susah memegangnya (mengendalikannya) bila diberi 
tekanan yang besar pada nozzle itu , kadang kadang membutuhkan 
tambahan orang untuk memegangnya. 

R  =  Reaksi total dari nozzle (dalam pound) 

D  =  Diameter Nozzle(dalam inch) 

P  =  Nozzle Pressure (dalam pound per square inches) 

Daftar dibawah ini menjelaskan berbagai reaksi nozzle dengan 
pancaran lurus dan tekanan nozzle 30 Psi sampai dengan    150 Psi 

Reaksi Nozzle                                     Pound 
 

Nozzle                       ½       ¾      1        1 1/8         1 ¼      1 1/2 
Pressure (Psi) 
 
30                                  11         25        45        57              70          101 

35                                  13         30        53        66              82          118 

40                                  15         34        60        78              94           135 
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14.9 

45                               17             38       68        85            109          152 

50                               19             42       75        95            117          169 

55                               21             46       83      104            129          186 

60                               23             51       90     114            141          203 

65                               24             55       98     123            152          219 

70                               26             59      105    133            164          236 

75                               28             63      113    142            176          253 

80                               30             67      120    152            187          270 

90                               34             76      135    171            211          304 

100                             38             84      150    190            234          338 

125                             47            105     188    237            293          422 

150                             56            127     225    235            352          508 

 

Sistim metric dan hydraulic  
Sistim Internasional mempunyai 7 (tujuh) satuan dasar dan 2 (dua) satuan 
tambahan  : 
 

Quantity Unit Symbol 

 

Length (panjang) 

Mass (massa) 

Time (waktu) 

Electric Current (arus listrik) 

Temperatur (suhu) 

 

Amount of meter 

Luminous intensity 

 

 

\Meter 

Kilogram 

Second 

Ampere 

Kelvin 

Derajat celcius 

Mole 

candela 

 

 

M 

Kg 

S 

A 

K 

ºC 

Mol 

Cd 
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15.1 Teknis pengoperasian mobil komando 

15.1.1 Sebelum menaiki kendaraan ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan  : 

a. Lihatlah situasi sekeliling kendaraan diantaranya kondisi body 
kendaraan , hal lain yang menjadikan hambatan, dengan cara 
memeriksa keliling kendaraan; 

b. Kaca spion, lampu-lampu; 

c. Tekanan udara pada ban harus sesuai seperti tertera pada 
label; 

d. Kondisi baut dan mur; 

e. Periksa pelumasan dan bahan bakar; 

f. Periksa daftar inspeksi harian / check list tentang kondisi 
kendaraan terakhir, jumlah dan kondisi peralatan yang ada di 
mobil komando seperti baju pelindung lengkap, radio  

15.1.2 Masuk ke dalam kendaraan  : 

a. lihat semua indikator dalam keadaan hormal, jarum 
penunjuk pada posisi nol; 

b. Pastikan tuas persnelling pada posisi netral;  

c. Lihat kaca spion dan pastikan posisi sudah benar; 

d. Rem tangan dalam keadaan “on”; 

e. Atur posisi seat dan distel kalau kurang nyaman; 

15.1.3 Mesin kendaraan dihidupkan  : 

a. Dengarkan suara mesin dan yakinkan tidak ada 
masalah dengan kondisinya; 

b. Perhatikan semua indikator yang berhubungan 
dengan mesin kendaraan seperti tekanan oli, suhu air radiator; 

c. Lampu-lampu indikator; 

d. Biarkan mesin dengan putaran idle; 

e. Pastikan apakah kipas kaca berfungsi; 
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 15.1.4 Pelaksanaan mengemudi mobil komando  : 

a. Fungsikan radio komunikasi dan hubungi watchroom (ruang 
jaga) atau petugas tower bila akan melalui airside; 

b. Pastikan pintu mobil dalam keadaan terkunci; 

c. Hidupkan lampu beacon walaupun siang hari; 

d. Pakailah sabuk pengaman; 

e. Tekan pedal kopling dan masukkan tuas persnelling satu; 

f. Lepaskan pedal kopling perlahan lahan untuk keseimbangan 
agar mesin kendaraan tidak mati;  

g. Pertukaran persnelling tergantung dari kecepatan kendaraan 
yang diinginkan; 

h. Jangan  menempelkan kaki pada pedal kopling ketika mobil 
melaju dan tidak memerlukan pertukaran persnelling; 

i. Kurangi kecepatan pada saat akan belok, menikung atau 
mengubah arah; 

j. Bunyikan klakson atau sirene bila dianggap perlu; 

k. Patuhi peraturan lalu lintas bila mobil komando harus keluar 
bandar udara; 

l. Lakukan prosedur lanjut tentang mengemudi mobil komando 
yang telah diterima saat mengikuti diklat basic PKP-PK; 

15.1.5 Praktek lapangan 

1) Sebelum naik kendaraan; 

1) Pemeriksaan kondisi kendaraan; 

2) Pemeriksaan jumlah dan kondisi peralatan; 

3) Fungsikan check list kendaraan sebagai standar; 

b. Saat naik kendaraan; 
Periksa dengan menggunakan driving instruction; 

            c. Mesin kendaraan hidup; 
Periksa dengan menggunakan driving instruction; 

d. Teknik mengemudi; 
Gunakan standar mengemudi; 
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15.2 Teknis pengoperasian kendaraan Nurse Tender 

15.2.1 Sebelum menaiki kendaraan ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan  : 

g. Lihatlah situasi sekeliling kendaraan diantaranya kondisi body 
kendaraan , hal lain yang menjadikan hambatan, dengan cara 
memeriksa keliling kendaraan; 

h. Kaca spion, lampu-lampu; 

i. Tekanan udara pada ban harus sesuai seperti tertera pada 
label; 

j. Kondisi baut dan mur; 

k. Periksa pelumasan dan bahan bakar; 

l. Periksa daftar inspeksi harian / check list tentang kondisi 
kendaraan terakhir, jumlah dan kondisi peralatan yang ada di 
kendaraan Nurse Tender  seperti tangki air, slang pemadam, 
slang pengisap, strainer, kunci coupling, baju pelindung 
lengkap, radio komunikasi dll; 

15.2.2 Masuk ke dalam kendaraan  : 

a. Lihat semua indikator dalam keadaan hormal, jarum 
penunjuk pada posisi nol; 

b. Pastikan tuas persnelling pada posisi netral;  

c. Lihat kaca spion dan pastikan posisi sudah benar; 

d. Rem tangan dalam keadaan “on”; 

e. Atur posisi seat dan distel kalau kurang nyaman; 

15.2.3 Mesin kendaraan dihidupkan  : 

f. Dengarkan suara mesin dan yakinkan tidak ada 
masalah dengan kondisinya; 

g. Perhatikan semua indikator yang berhubungan 
dengan mesin kendaraan seperti tekanan oli, suhu air radiator; 

h. Lampu-lampu indikator; 

i. Biarkan mesin dengan putaran idle; 

j. Pastikan apakah kipas kaca berfungsi; 
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 15.2.4 Pelaksanaan mengemudi kendaraan Nurse Tende : 

a. Fungsikan radio komunikasi dan hubungi watchroom 
(ruang jaga) atau petugas tower bila akan melalui airside; 

b. Pastikan pintu mobil dalam keadaan terkunci; 

c. Hidupkan lampu beacon walaupun siang hari; 

d. Pakailah sabuk pengaman; 

e. Masukkan persnelling maju untuk menggerakkan 
kendaraan; 

f. Lepaskan hand brake perlahan lahan dan gas dalam 
posisi idle;  

g. Karena transmisi otomatis maka perpindahan 
persnelling tergantung dari kecepatan kendaraan ; 

h. Kurangi kecepatan pada saat akan belok, menikung 
atau mengubah arah; 

i. Bunyikan klakson atau sirene bila dianggap perlu; 

j. Patuhi peraturan lalu lintas bila nurse tender harus 
keluar bandar udara; 

k. Lakukan prosedur lanjut tentang mengemudi nurse 
tender yang telah diterima saat mengikuti diklat basic PKP-PK; 

15.2.5 Praktek lapangan 

a. Sebelum naik kendaraan; 

1)    Pemeriksaan kondisi kendaraan; 

2) Pemeriksaan jumlah dan kondisi peralatan; 

3) Fungsikan check list kendaraan sebagai standar; 

b. Saat naik kendaraan; 
Periksa dengan menggunakan driving instruction; 

c. Mesin kendaraan hidup; 
Periksa dengan menggunakan driving instruction; 

d. Teknik mengemudi; 
Gunakan standar mengemudi; 
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15.3 Teknis pengoperasian mobil serbaguna 

15.3.1 Sebelum menaiki kendaraan ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan  : 

a. Lihatlah situasi sekeliling kendaraan diantaranya kondisi 
body kendaraan , hal lain yang menjadikan hambatan, dengan 
cara memeriksa keliling kendaraan; 

b. Kaca spion, lampu-lampu; 

c. Tekanan udara pada ban harus sesuai seperti tertera pada 
label; 

d. Kondisi baut dan mur; 

e. Periksa pelumasan dan bahan bakar; 

f. Periksa daftar inspeksi harian / check list tentang kondisi 
kendaraan terakhir, jumlah dan kondisi peralatan yang ada di 
mobil serbaguna seperti baju pelindung lengkap, peralatan 
pendukung, radio komunikasi, dll; 

15.3.2 Masuk ke dalam kendaraan  : 

a. Lihat semua indikator dalam keadaan hormal, jarum 
penunjuk pada posisi nol; 

b. Pastikan tuas persnelling pada posisi netral;  

c. Lihat kaca spion dan pastikan posisi sudah benar; 

d. Rem tangan dalam keadaan “on”; 

e. Atur posisi seat dan distel kalau kurang nyaman; 

15.3.3 Mesin kendaraan dihidupkan  : 

a. Dengarkan suara mesin dan yakinkan tidak ada masalah 
dengan kondisinya; 

b. Perhatikan semua indikator yang berhubungan dengan 
mesin kendaraan seperti tekanan oli, suhu air radiator; 

c. Lampu-lampu indikator; 

d. Biarkan mesin dengan putaran idle; 

e. Pastikan apakah kipas kaca berfungsi; 
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15.3.4 Pelaksanaan mengemudi mobil serbaguna : 

a. Fungsikan radio komunikasi dan hubungi watchroom 
(ruang jaga) atau petugas tower bila akan melalui airside; 

b. Pastikan pintu mobil dalam keadaan terkunci; 

c. Hidupkan lampu beacon walaupun siang hari; 

d. Pakailah sabuk pengaman; 

e. Tekan pedal kopling dan masukkan tuas persnelling satu; 

f. Lepaskan pedal kopling perlahan lahan untuk 
keseimbangan agar mesin kendaraan tidak mati;  

g. Pertukaran persnelling tergantung dari kecepatan 
kendaraan yang diinginkan; 

h. Jangan  menempelkan kaki pada pedal kopling ketika 
mobil melaju dan tidak memerlukan pertukaran persnelling; 

i. Kurangi kecepatan pada saat akan belok, menikung atau 
mengubah arah; 

j. Bunyikan klakson atau sirene bila dianggap perlu; 

k. Patuhi peraturan lalu lintas bila mobil serbaguna harus 
keluar bandar udara; 

l. Lakukan prosedur lanjut tentang mengemudi mobil 
serbaguna yang telah diterima saat mengikuti diklat basic PKP-
PK; 

15.3.5 Praktek lapangan 

a. Sebelum naik kendaraan; 

1) Pemeriksaan kondisi kendaraan; 

2) Pemeriksaan jumlah dan kondisi peralatan; 

3) Fungsikan check list kendaraan sebagai standar; 

b. Saat naik kendaraan; 
            Periksa dengan menggunakan driving instruction; 

c. Mesin kendaraan hidup; 
            Periksa dengan menggunakan driving instruction; 

d. Teknik mengemudi; 
Gunakan standar mengemud 
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15.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknis pengoperasian ambulance multipurpose 

15.4.1 Sebelum menaiki kendaraan ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan  : 

a. Lihatlah situasi sekeliling kendaraan 
diantaranya kondisi body kendaraan , hal lain yang menjadikan 
hambatan, dengan cara memeriksa keliling kendaraan; 

b. Kaca spion, lampu-lampu; 

c. Tekanan udara pada ban harus sesuai seperti 
tertera pada label; 

d. Kondisi baut dan mur; 

e. Periksa pelumasan dan bahan bakar; 

f. Periksa daftar inspeksi harian / check list 
tentang kondisi kendaraan terakhir, jumlah dan kondisi 
peralatan yang ada di ambulance multipurpose seperti tangki 
dry chemical powder, hose reels, baju pelindung lengkap, 
peralatan medis, tandu, radio komunikasi, dll; 

15.4.2 Masuk ke dalam kendaraan  : 

a. Lihat semua indikator dalam keadaan hormal, 
jarum penunjuk pada posisi nol; 

b. Pastikan tuas persnelling pada posisi netral;  

c. Lihat kaca spion dan pastikan posisi sudah 
benar; 

d. Rem tangan dalam keadaan “on”; 

e. Atur posisi seat dan distel kalau kurang 
nyaman; 

15.4.3 Mesin kendaraan dihidupkan  : 

a. Dengarkan suara mesin dan yakinkan tidak ada 
masalah dengan kondisinya; 

b. Perhatikan semua indikator yang berhubungan 
dengan mesin kendaraan seperti tekanan oli, suhu air radiator; 

c. Lampu-lampu indikator; 

d. Biarkan mesin dengan putaran idle; 

e. Pastikan apakah kipas kaca berfungsi; 
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 15.4.4 Pelaksanaan mengemudi ambulance multipurpose : 

a. Fungsikan radio komunikasi dan hubungi watchroom (ruang 
jaga) atau petugas tower bila akan melalui airside; 

b. Pastikan pintu mobil dalam keadaan terkunci; 

c. Hidupkan lampu beacon walaupun siang hari; 

d. Pakailah sabuk pengaman; 

e. Tekan pedal kopling dan masukkan tuas persnelling satu; 

f. Lepaskan pedal kopling perlahan lahan untuk keseimbangan 
agar mesin kendaraan tidak mati;  

g. Pertukaran persnelling tergantung dari kecepatan kendaraan 
yang diinginkan; 

h. Jangan  menempelkan kaki pada pedal kopling ketika mobil 
melaju dan tidak memerlukan pertukaran persnelling; 

i. Kurangi kecepatan pada saat akan belok, menikung atau 
mengubah arah; 

j. Bunyikan klakson atau sirene bila dianggap perlu; 

k. Patuhi peraturan lalu lintas bila ambulance multipurpose harus 
keluar bandar udara; 

l. Lakukan prosedur lanjut tentang mengemudi ambulance 
multipurpose yang telah diterima saat mengikuti diklat basic 
PKP-PK; 

15.4.5 Praktek lapangan 

a. Sebelum naik kendaraan; 

      1) Pemeriksaan kondisi kendaraan; 

      2) Pemeriksaan jumlah dan kondisi peralatan; 

                  3) Fungsikan check list kendaraan sebagai standar; 

b. Saat naik kendaraan; 
            Periksa dengan menggunakan driving instruction; 

c. Mesin kendaraan hidup; 
            Periksa dengan menggunakan driving instruction; 

d. Teknik mengemudi; 
Gunakan standar mengemud 
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15.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknis pengoperasian ambulance 

15.5.1 Sebelum menaiki kendaraan ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan  : 

a. Lihatlah situasi sekeliling kendaraan 
diantaranya kondisi body kendaraan , hal lain yang menjadikan 
hambatan, dengan cara memeriksa keliling kendaraan; 

b. Kaca spion, lampu-lampu; 

c. Tekanan udara pada ban harus sesuai seperti 
tertera pada label; 

d. Kondisi baut dan mur; 

e. Periksa pelumasan dan bahan bakar; 

f. Periksa daftar inspeksi harian / check list 
tentang kondisi kendaraan terakhir, jumlah dan kondisi 
peralatan yang ada di ambulance, seperti peralatan medis, 
tandu, radio komunikasi, dll; 

15.5.2 Masuk ke dalam kendaraan  : 

a. Lihat semua indikator dalam keadaan hormal, 
jarum penunjuk pada posisi nol; 

b. Pastikan tuas persnelling pada posisi netral;  

c. Lihat kaca spion dan pastikan posisi sudah 
benar; 

d. Rem tangan dalam keadaan “on”; 

e. Atur posisi seat dan distel kalau kurang 
nyaman; 

15.5.3 Mesin kendaraan dihidupkan  : 

a. Dengarkan suara mesin dan yakinkan tidak ada 
masalah dengan kondisinya; 

b. Perhatikan semua indikator yang berhubungan 
dengan mesin kendaraan seperti tekanan oli, suhu air radiator; 

c. Lampu-lampu indikator; 

d. Biarkan mesin dengan putaran idle; 

e. Pastikan apakah kipas kaca berfungsi; 
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 15.5.4 Pelaksanaan mengemudi ambulance : 

a. Fungsikan radio komunikasi dan hubungi watchroom (ruang 
jaga) atau petugas tower bila akan melalui airside; 

b. Pastikan pintu mobil dalam keadaan terkunci; 

c. Hidupkan lampu beacon walaupun siang hari; 

d. Pakailah sabuk pengaman; 

e. Tekan pedal kopling dan masukkan tuas persnelling satu; 

f. Lepaskan pedal kopling perlahan lahan untuk keseimbangan 
agar mesin kendaraan tidak mati;  

g. Pertukaran persnelling tergantung dari kecepatan kendaraan 
yang diinginkan; 

h. Jangan  menempelkan kaki pada pedal kopling ketika mobil 
melaju dan tidak memerlukan pertukaran persnelling; 

i. Kurangi kecepatan pada saat akan belok, menikung atau 
mengubah arah; 

j. Bunyikan klakson atau sirene bila dianggap perlu; 

k. Patuhi peraturan lalu lintas bila ambulance multipurpose harus 
keluar bandar udara; 

l. Lakukan prosedur lanjut tentang mengemudi ambulance 
multipurpose yang telah diterima saat mengikuti diklat basic 
PKP-PK; 

15.5.5  Praktek lapangan 

a. Sebelum naik kendaraan; 

1) Pemeriksaan kondisi kendaraan; 

2) Pemeriksaan jumlah dan kondisi peralatan; 

3) Fungsikan check list kendaraan sebagai standar; 

b. Saat naik kendaraan; 
            Periksa dengan menggunakan driving instruction; 

c. Mesin kendaraan hidup; 
            Periksa dengan menggunakan driving instruction; 

d. Teknik mengemudi; 
Gunakan standar mengemud 
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15.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Praktek Lapangan secara keseluruhan 

Praktek lapangan dibagi dalam 3 kategori sesuai pembagian group 
peserta yaitu  : 

15.6.1 Group 1 praktek teknis  pengoperasian nurse tender dengan 
kegiatan  : 

a. Pemeriksaan sebelum mesin kendaraan dihidupkan 
meliputi  : 

1) Periksa olie mesin, transmisi, gardan , power steering dll 
yang berkaitan dengan pelumas; 

2) Periksa bahan bakar; 

3) Periksa air radiator; 

4) Baut roda, 

5) Pedal gas dan pedal rem; 

6) Tuas persnelling dan kaitannya dengan automatic system 
(tidak menggunakan pedal coupling);  

b. Pemeriksaan saat mesin dihidupkan :    

1)  Lampu – lampu di dashboard kendaraan seperti lampu  
depan, lampu rotasi, lampu tombol mesin pompa,  air, dll; 

2) Air pressure system; 

              c.    Teknis pengoperasian kendaraan nurse tender; 

                     1)     Teknis menghidupkan mesin  kendaraan; 

                             Dengan dipandu oleh instruktur peserta group 1 
mengikuti penjelasan instruktur dan mencoba 
menghidupkan mesin kendaraan; 

                      2)  Untuk pengoperasian kendaraan hanya disimulasikan 
dengan penjelasan instruktur; 

15.6.2  Group 2 praktek teknis pengoperasian mobil komando dengan 
kegiatan  : 

a.   Pemeriksaan sebelum mesin kendaraan dihidupkan meliputi  : 

1) Periksa olie mesin, transmisi, gardan , power steering dll 
yang berkaitan dengan pelumas; 

2) Periksa bahan bakar; 

3) Periksa air radiator; 
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 4) Periksa baut roda, 

5) Periksa air accu; 

6) Periksa tuas persnelling dalam keadaan netral; 

 
               b. Pemeriksaan saat mesin dihidupkan :    

1)    Lampu – lampu di dashboard kendaraan; 

2)   Lampu  depan, lampu rotasi, lampu rem, dll; 

               c.  Teknis pengoperasian kendaraan komando; 

                     1)   Teknis menghidupkan mesin  kendaraan; 

                             Dengan dipandu oleh instruktur peserta group 2 
mengikuti penjelasan instruktur dan mencoba 
menghidupkan mesin kendaraan; 

                     2)  Untuk pengoperasian kendaraan hanya disimulasikan 
dengan penjelasan instruktur dan atau peserta boleh 
mencoba mengemudi kendaraan dengan catatan 
memenuhi persyaratan yang berlaku; 

15.6.3     Group 3 praktek teknis pengoperasian mobil ambulance  dengan  
kegiatan  : 

a.   Pemeriksaan sebelum mesin kendaraan dihidupkan meliputi :  

1)    Periksa olie mesin, transmisi, gardan , power 
steering dll yang berkaitan dengan pelumas; 

2)    Periksa bahan bakar; 

3)    Periksa air radiator; 

4)    Periksa baut roda, 

5)    Periksa air accu; 

6)    Periksa tuas persnelling dalam keadaan netral; 

              b.    Pemeriksaan saat mesin dihidupkan :    

1)    Lampu – lampu di dashboard 
kendaraan; 

2)    Lampu  depan, lampu rotasi, lampu 
rem, dll; 

               c.  Teknis pengoperasian kendaraan ambulance; 

                     1)   Teknis menghidupkan mesin  kendaraan; 
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                              Dengan dipandu oleh instruktur peserta group 3 
mengikuti penjelasan instruktur dan mencoba 
menghidupkan mesin kendaraan; 

                       2) Untuk pengoperasian kendaraan hanya disimulasikan 
dengan penjelasan instruktur atau peserta boleh 
mencoba mengemudi kendaraan dengan catatan 
memenuhi persyaratan yang berlaku; 

15.6.4   Praktek ini dapat dilakukan berulang dengan sistem pergantian   
antar group dalam posisi tugas praktek dan alokasikan waktu 
untuk evaluasi hasil praktek; 
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16.     Teknik Pengoperasian Kendaraan Rapid Intervention Vehicle Type 
IV / Rescue Tender 

                                                                                                                            Modul Diklat  Junior PKP-PK 

 
MODUL 
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16.1 Teknis pengoperasian Rescue Tender 

16.1.1  Sebelum menaiki kendaraan ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan  : 

m. Lihatlah situasi sekeliling kendaraan diantaranya kondisi body 
kendaraan , hal lain yang menjadikan hambatan, dengan cara 
memeriksa keliling kendaraan; 

n. Kaca spion, lampu-lampu; 

o. Tekanan udara pada ban harus sesuai seperti tertera pada 
label; 

p. Kondisi baut dan mur; 

q. Periksa pelumasan dan bahan bakar; 

r. Periksa daftar inspeksi harian / check list tentang kondisi 
kendaraan terakhir, jumlah dan kondisi peralatan yang ada di 
rapid intervention vehicle/rescue tender seperti tangki dry 
chemical powder, gas nitrogen, actuator, hose reels, tangga, 
peralatan pertolongan, baju pelindung lengkap, radio 
komunikasi 

16.1.2 Masuk ke dalam kendaraan  : 

a. lihat semua indikator dalam keadaan hormal, jarum 
penunjuk pada posisi nol; 

b. Pastikan tuas persnelling pada posisi netral;  

c. Lihat kaca spion dan pastikan posisi sudah benar; 

d. Rem tangan dalam keadaan “on”; 

e. Atur posisi seat dan distel kalau kurang nyaman; 

16.1.3 Mesin kendaraan dihidupkan  : 

k. Dengarkan suara mesin dan yakinkan tidak ada 
masalah dengan kondisinya; 

l. Perhatikan semua indikator yang berhubungan 
dengan mesin kendaraan seperti tekanan oli, suhu air radiator; 

m. Lampu-lampu indikator; 

n. Biarkan mesin dengan putaran idle; 

o. Pastikan apakah kipas kaca berfungsi; 
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16.2 

16.1.4 Pelaksanaan mengemudi rescue tender  : 

a. Fungsikan radio komunikasi dan hubungi watchroom 
(ruang jaga) atau petugas tower bila akan melalui airside; 

b. Pastikan pintu mobil dalam keadaan terkunci; 

c. Hidupkan lampu beacon walaupun siang hari; 

d. Pakailah sabuk pengaman; 

e. Tekan pedal kopling dan masukkan tuas persnelling satu; 

f. Lepaskan pedal kopling perlahan lahan untuk 
keseimbangan agar mesin kendaraan tidak mati;  

g. Pertukaran persnelling tergantung dari kecepatan 
kendaraan yang diinginkan; 

h. Jangan  menempelkan kaki pada pedal kopling ketika 
mobil melaju dan tidak memerlukan pertukaran persnelling; 

i. Kurangi kecepatan pada saat akan belok, menikung atau 
mengubah arah; 

j. Bunyikan klakson atau sirene bila dianggap perlu; 

k. Patuhi peraturan lalu lintas bila rescue tender harus keluar 
bandar udara; 

l. Lakukan prosedur lanjut tentang mengemudi rescue tender 
yang telah diterima saat mengikuti diklat basic PKP-PK; 

Praktek lapangan 

Praktek dilaksanakan hanya menggunakan 1 group mengingat substansi 
materi hanya satu yaitu teknis pengoperasian kendaraan RIV / Rescue 
Tender dengan kegiatan sebagai berikut: 

16.2.1 Sebelum naik kendaraan; 

16.2.2 Naik kendaraan; 

16.2.3 Mesin kendaraan dihidupkan;  

16.2.4 Pelaksanaan mengemudi kendaraan : 

a. Instruktur terlebih dahulu menjelaskan teknis pengoperasian 
rescue tender meliputi  : 

1) Cara mengemudi; 

2) Cara mengoperasikan alat pemadam; 
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 b. Para peserta secara bergilir mencoba mengemudi dan dipandu  
oleh instruktur (jika peserta memenuhi persyaratan yang 
berlaku); 

 
c. Jika peserta belum mampu mengoperasikan kendaraan rescue 

tender , hanya dapat diberi secara simulasi saja (stationary 
drill); 
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17.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebelum menaiki kendaraan  

17.1.1 Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan  : 

s. Lihatlah situasi sekeliling kendaraan diantaranya kondisi body 
kendaraan , hal lain yang menjadikan hambatan, dengan cara 
memeriksa keliling kendaraan; 

t. Kaca spion, lampu-lampu; 

u. Tekanan udara pada ban harus sesuai seperti tertera pada 
label; 

v. Kondisi baut dan mur; 

w. Periksa pelumasan dan bahan bakar; 

17.1.2 Periksa daftar inspeksi harian / check list saat menerima tugas 
yaitu  sebagai berikut  : 

a. Kondisi kendaraan terakhir,    

b. Jumlah dan kondisi peralatan yang ada di kendaraan 
Foam Tender  seperti  :  

i. Tangki air dan tangki foam konsentrat, 

ii. Turret, self protection, hose reels, slang 
pemadam, slang pengisap, nozzle, strainer, kunci coupling,  

iii. Baju pelindung lengkap, BA Set, radio 
komunikasi dll; 

17.1.3  Persiapan sebelum operasi pompa  : 

1. Periksa olie priming pump; 

2. Periksa olie pompa; 

3. Pastikan PTO posisi out; 

4. Tutup semua discharge outlet; 

5. Tutup drain cock; 

6. Tutup cleaning valve; 

7.  Pastikan grease pompa cukup; 
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17.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.4 

Masuk ke dalam kendaraan   

17.2.1 Lihat semua indikator dalam keadaan hormal, jarum penunjuk 
pada posisi nol; 

17.2.2 Pastikan tuas persnelling pada posisi netral;  

17.2.3 Lihat kaca spion dan pastikan posisi sudah benar; 

17.2.4 Rem tangan dalam keadaan “on”; 

17.2.5 Atur posisi seat dan distel kalau kurang nyaman; 

Mesin kendaraan dihidupkan  : 

17.3.1 Dengarkan suara mesin dan yakinkan tidak ada masalah dengan 
kondisinya; 

17.3.2 Perhatikan semua indikator yang berhubungan dengan mesin 
kendaraan seperti tekanan oli, suhu air radiator; 

17.3.3 Pastikan apakah kipas kaca berfungsi; 

17.3.4 Perhatikan lampu-lampu indikator; 

17.3.5 Biarkan mesin dengan putaran idle; 

17.3.6 Bila tekanan terlalu rendah dan alat penunjuk tekanan di bawah 7 
kg/cm², naikkan putaran mesin hingga penunjuk tekanan di atas 7 
kg/cm²; 

Pelaksanaan mengemudi kendaraan Foam Tender : 

17.4.1 Fungsikan radio komunikasi dan hubungi watchroom (ruang jaga) 
atau petugas tower bila akan melalui airside; 

17.4.2 Pastikan pintu mobil dalam keadaan terkunci; 

17.4.3 Hidupkan lampu beacon walaupun siang hari; 

17.4.4 Pakailah sabuk pengaman; 

17.4.5 Masukkan persnelling maju untuk menggerakkan kendaraan; 

17.4.6 Lepaskan hand brake perlahan lahan dan gas dalam posisi idle;  

17.4.7 Karena transmisi otomatis maka perpindahan persnelling 
tergantung dari kecepatan kendaraan ; 

17.4.8 Kurangi kecepatan pada saat akan belok, menikung atau 
mengubah arah; 

17.4.9 Bunyikan klakson atau sirene bila dianggap perlu; 
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17.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.7 

Prosedur pengoperasian turret; 
 
17.5.1 Tekan tombol utama (main switch); 

17.5.2 Tekan tombol pembuka kunci turret dari posisi penyimpanan; 

17.5.3 Tekan dan tahan pedal gas untuk menambah tinggi putaran mesin 
1000 rpm, kemudian gerakkan turret sesuai kebutuhan; 

17.5.4 Tekan tombol auto untuk standby sistim pancaran (air atau busa); 

17.5.5 Gerakkan tuas PTO ke posisi “in” untuk menghidupkan pompa; 

17.5.6 Tekan tombol pancaran turret dan putaran mesin akan naik secara 
otomatis; 

17.5.7 Tekan tombol “off” untuk menghentikan discharge turret ; 

17.5.8 Gerakkan tuas PTO ke posisi out; 

17.5.9 Tekan tombol “off” pada auto; 

17.5.10 Tekan tombol kunci pada turret dan gerakkan turret ke posisi lock; 

17.5.11 Tekan tombol utama pada posisi “off” untuk mematikan system 
pompa; 

 
Prosedur pengoperasian Ground Sweep Nozzle 

 
17.6.1 Tekan tombol utama (main switch); 

17.6.2 Tekan tombol auto untuk standby sistim pancaran (air atau busa); 

17.6.3 Gerakkan tuas PTO ke posisi “in” untuk menghidupkan pompa; 

17.6.4 Tekan tombol pancaran ground sweep nozzle dan putaran mesin 
akan naik secara otomatis; 

17.6.5 Tekan tombol “off” untuk menghentikan discharge ground sweep ; 

17.6.6 Gerakkan tuas PTO ke posisi out; 

17.6.7 Tekan tombol “off” pada auto; 

17.6.8 Tekan tombol utama pada posisi “off” untuk mematikan system 
pompa; 

Prosedur pengoperasian Under Truck Nozzle 
17.7.1  Tekan tombol utama (main switch); 

17.7.2  Tekan tombol auto untuk standby sistim pancaran busa; 

17.7.3  Gerakkan tuas PTO ke posisi “in” untuk menghidupkan pompa; 
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17.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.9 

17.7.4 Tekan tombol pancaran under truck nozzle dan putaran mesin 
akan naik secara otomatis; 

17.7.5 Tekan tombol “off” untuk menghentikan discharge under truck ; 

17.7.6 Gerakkan tuas PTO ke posisi out; 

17.7.7 Tekan tombol “off” pada auto; 

17.7.8 Tekan tombol utama pada posisi “off” untuk mematikan system 
pompa; 

Prosedur pengoperasian hose reel nozzle; 

17.8.1  Tekan tombol utama (main switch); 

17.8.2  Tekan tombol auto untuk standby sistim pancaran (air atau busa); 

17.8.3  Gerakkan tuas PTO ke posisi “in” untuk menghidupkan pompa; 

17.8.4  Buka valve hose reel untuk mengeluarkan pancaran; 

17.8.5  Buka valve nozzle  untuk mengeluarkan pancaran; 

17.8.6  Tutup valve nozzle untuk mematikan pancaran; 

17.8.7  Tutup valve hose reel; 

17.8.8  Gerakkan tuas PTO ke posisi out; 

17.8.9  Tekan tombol “off” pada auto; 

17.8.10 Tekan tombol utama pada posisi “off” untuk mematikan system  
pompa; 

Prosedur pengoperasian handlines nozzle; 

17.9.1 Gelar slang pemancar sesuai kebutuhan dan pasang nozzle 
diujung slang ( jenis nozzle disesuaikan dengan kebutuhan )’ 

17.9.2  Tekan tombol utama (main switch); 

17.9.3  Tekan tombol auto untuk standby sistim pancaran (air atau busa); 

17.9.4  Gerakkan tuas PTO ke posisi “in” untuk menghidupkan pompa; 

17.9.5  Buka valve handlines discharge outlet; 

17.9.6  Nozzle posisi “on”; 

17.9.7  Untuk mematikan pancaran tutup valve nozzle dan handlines 
setelah tekanan pompa diturunkan; 

17.9.8  PTO posisi out , tombol auto dan tombol utama dikembalikan pada 
posisi  “off”; 
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17.10 Pengisian tangki air  

17.10.1 Melalui sumber air bertekanan (hidran); 

a. Gelar slang pemadam sesuai kebutuhan; 

b. Hubungkan coupling slang yang satu ke coupling 
hidran dan yang lain ke coupling pipa water filler; 

c. Buka kran hidran dan air akan mengisi tangki 
kendaraan melalui pipa water filler; 

17.10.2 Melalui sumber tidak bertekanan (bak air, sungai, kolam dll); 

a. Parkirkan kendaraan sesuai posisi pengisapan; 

b. Gelar slang pengisap sesuai kebutuhan dan pasang strainer 
sebelum slang pengisap dimasukkan kedalam air; 

c. Hubungkan slang pengisap ke pipa pengisapan (suction inlet) 
dan periksa seluruh outlet jangan ada yang terbuka (posisi 
tutup); 

d. Transmisi pada posisi netral dan putaran mesin idle; 

e. Tekan tombol utama (main); 

f. Gerakkan tuas PTO ke posisi “in” untuk menghidupkan 
pompa ; 

g. Set priming pump control ke posisi “in”; 

h. Putar manual throtle sampai putaran mesin 900 rpm; 

i. Jika priming sudah tercapai maka secara otomatis priming 
pump control akan berhenti dengan sendirinya; 

j. Tekan tombol supply dan air akan masuk ke tangki; 

k. Tekan tombol supply bila tangki air sudah penuh; 

l. Putar manual throtle berlawanan arah jarum jam untuk 
menurunkan putaran mesin; 

m. Gerakkan tuas PTO ke posisi out; 

n. Tekan tombol main switch ke posisi “off”; 

o. Operasi pengisapan air dari sumber air tidak bertekanan 
selesai; 
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17.11 Praktek Lapangan 

Praktek tidak dibagi dalam beberapa group karena hanya satu jenis 
kendaraan  yang akan dijelaskan kepada peserta diklat junior.  Instruktur 
akan menjelaskan kepada seluruh peserta tentang substansi materi dan 
kemudian secara bergilir peserta akan melihat langsung peralatan dan 
bahan pemadam yang ada di kendaraan foam tender.   Kegiatan 
sebagaimana dimaksud yaitu sebagai berikut  : 

17.11.1 Stationary drill 

a. Pengenalan fungsi kendaraan Foam Tender; 

b. Pengenalan komponen kendaraan (mesin kendaraan, PTO, 
pompa pemadam, transmisi, tangki air, tangki foam, tombol-
tombol yang berhubungan operasi pemadaman); 

c. Pengenalan peralatan pemadam di Foam Tender (turret, 
ground sweep, under truck, hose reels, discharge outlet);  

17.11.2 Teknik pengoperasian kendaraan (dilaksanakan oleh instruktur 
praktek dan dikenalkan kepada  siswa) 

a. Prosedur pengoperasian turret, ground sweep, under truck, 
hose reel, handlines; 

b. Prosedur pengisapan dari sumber air bertekanan dan dari 
sumber air tidak bertekanan (bak air); 
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18.   Peraturan Keselamatan Penerbangan 
  (Casr 139 Bagian 139) 

                                                                                                                         Modul Diklat  Juniorc PKP-PK 

 
MODUL 

 

 
SUBSTANSI  MATERI 

18.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
18.3 

 
 
 
 
 

18.4 

Penerbitan Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara. 

18.1.1  Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara (MOS Part 139) 
yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara 
harus memuat juga: 

   a.  Standar dan kriteria pelayanan PKP-PK; 

 b.  Standar prosedur, sistem, dan dokumen pelayanan PKP-PK; 

 c.  Standar fasilitas dan peralatan Pelayanan PKP-PK; serta 

             d.  Standar kecakapan, kualifikasi minimum dan standar training  
personel pelayanan PKP-PK; 

18.1.2 Segala persyaratan atau aturan dari regulasi yang dibutuhkan 
akan dicantumkan pada standar teknis dan persyaratan 
pelayanan. 

 

Pengaruh dari Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara 
 

18.2.1 Apabila Direktur Jenderal Perhubungan Udara secara tertulis 
menetapkan suatu cara untuk mematuhi persyaratan yang 
terdapat dalam Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara, 
maka penyedia layanan PKP-PK yang menggunakan cara 
tersebut dapat dianggap sudah memenuhi/mematuhi persyaratan 
dimaksud; 

18.2.2 Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat memeriksa lebih jauh 
kepatuhan penyedia layanan PKP-PK terhadap persyaratan yang 
ditetapkan dalam Standar Teknis Pengoperasian bandar udara. 

 
Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Oleh Penyedia Layanan PKP-PK 

 
Apabila standar yang berlaku menghendaki adanya suatu sistem atau 
prosedur bagi PKP-PK, maka penyedia layanan wajib menjamin bahwa 
sistem atau prosedur dimaksud tersedia dan diimplementasikan. 
 

Standar dan Persyaratan Pelayanan PKP-PK 
 

18.4.1 Untuk bandar udara bersertifikat dan bandar udara terdaftar, 
standar dan persyaratan pelayanan PKP-PK berlaku ketentuan   : 
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18.5 
 
 
 
 
 
 
 

18.6 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.7 

a. Chapter 9 Annex 14 Konvensi Chiago; dan 
b. Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara 

 
18.4.2 Penyelenggara bandar udara harus menyampaikan tingkat   

pelayanan PKP-PK kepada unit AIS untuk dipublikasikan dalam 
AIP. 

 
18.4.3 Sebelum dilakukan publikasi sebagaimana diatur dalam butir (2) 

wajib dilakukan vertfikasi data oleh unit AIS bersama unit kerja 
terkait 

 
Perbedaan (Inconsistency) Antara Standar Teknis Pengoperasian 
Bandar Udara (MOS Part 139) dengan Chapter 9 Annex 14 

Apabila persyaratan yang ditetapkan pada Standar Teknis Pengoperasian 
Bandar Udara yang diberlakukan pada suatu bandar udara tidak sama 
dengan yang ditetapkan dalam Chapter 9 Annex 14 Konvensi Chicago, 
maka yang berlaku adalah Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara 
(MOS Part 139). 

Persyaratan Pengetahuan,Peralatan,dan Keahlian Untuk Menghadapi 
Bahaya Keselamatan Penerbangan 

 
Penyedia layanan PKP-PK harus mempunyai pengetahuan, peralatan, 
dan keahlian untuk menghadapi setiap keadaan bahaya yang mungkin 
timbul pada saat adanya kejadian,kecelakaan, termasuk semua bahaya 
yang disebutkan dalam Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara 
(MOS 139). 
 
Kewajiban Mempertahankan Pelayanan PKP-PK 
 
18.7.1 Penyedia jasa PKP-PK harus menjamin bahwa pelayanan PKP-

PK selalu tersedia sepanjang waktu atau periode waktu 
sebagaimana yang dipublikasikan dalam AIP. 
 

18.7.2 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak menutupi 
kemungkinan bahwa pada saat aktivitas penerbangan menurun, 
tingkat pelayanan (level of protection) diturunkan sampai dengan 
batas yang diizinkan, yang mengacu pada Chapter 9 Annex 14 
Konvensi Chicago; 
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18.8 
 
 
 
 

18.9 

Response Time 

Kemampuan personel dan peralatan PKP-PK harus memenuhi ketentuan 
mengenai respon waktu sepert yang disebutkan dalam Chapter 9 Annex 
14. 
 
Bangunan dan Fasilitas 
 
18.9.1 Penyedia layanan PKP-PK harus menyediakan bangunan dan 

fasilitas layanan PKP-PK diantarannya : 

a. Gedung PKP-PK (fire station) yang dilengkapi dengan 
watch room. 

b. Fasilitas komunikasi antara gedung PKP-PK dengan 
pengatur lalu lintas udara dan antara kendaraan dengan 
kendaraan lain. 

c. Fasilitas untuk keperluan perawatan kendaraan dan 
peralatan; 

d. Fasilitas pelatihan 

e. Fasilitas gudang; dan 

f. Fasilitas akses untuk keluar dari batas tanah bandar udara, 
terutama pada daerah pendekatan dan lepas landas. 

18.9.2 Penyedia layanan PKP-PK harus menjamin bahwa fire station dan 
peralatan pelayanan PKP-PK sesuai dengan persyaratan dan 
ketentuan yang telah ditetapkan (termasuk persyaratan lokasi) 
dalam Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara (MOS Part 
139). 

18.9.3 Penyedia layanan PKP-PK harus menjamin tersedianya fasilitas 
penggantian dan pengisian kembali pasokan air untuk kendaraan 
PKP-PK sesuai dengan ketentuan dalam Standar Teknis 
Pengoperasian Bandar Udara (MOS Part 139). 

18.9.4 Penyedia layanan PKP-PK harus menjamin bahwa terdapat 
emergency access road untuk pelayanan PKP-PK di bandar udara 
sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Standar Teknis 
Pengoperasian Bandar Udara (MOS Part 139). 

18.9.5 Penyedia layanan PKP-PK harus menjamin bahwa terdapat 
fasilitas suatu lokasi untuk persiapan (stand by point) dalam 
keadaan darurat, yang memungkinkan kendaraan pemadam 
kebakaran untuk mencapai response time yang disyaratakan 
dalam Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara (MOS Part 
139). 

 
Peraturan Keselamatan Penerbangan                                                                                                      3  of 5 



 
Modul Diklat  Juniorc PKP-PK 

 
MODUL 
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18.10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.11 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

18.12 

Pengumuman Masa Berlaku Pelayanan PKP-PK 
 

18.10.1 Penyedia layanan PKP-PK harus memastikan bahwa 
kemampuan personel dan fasilitas PKP-PK harus sama dengan 
yang dipublikasikan dalam AIP. 

18.10.2 Apabila karena suatu alasan, pelayanan PKP-PK untuk 
sementara tidak sesuai ketentuan dalam ketentuan ini, maka 
penyedia layanan PKP-PK harus menyampaikan kepada 
NOTAM Office tidak lebih dari 24 jam terhadap penurunan 
kemampuan fasilitas PKP-PK dan perkiraan waktu untuk dapat 
melayani secara penuh (full services). 

18.10.3 Pada bandar udara bersertifikat, penyelenggara bandar udara 
harus memastikan bahwa suatu prosedur disediakan sesuai 
dengan Pedoman Pengoperasian Bandar Udara, dan 
memberitahukan kepada Direktorat Jendral Perhubungan Udara. 

18.10.4 Bagi bandar udara terdaftar suatu prosedur pelayanan PKP-PK 
harus disediakan dan diberitahukan kepada Direktorat Jendral 
Perhubungan Udara. 

Persediaan Bahan Pemadam Api 

18.11.1 Di bandar udara harus terdapat 
persediaan bahan pemadam api sesuai dengan kategori bandar 
udara untuk PKP-PK , berdasarkan standar yang ditetapkan. 

18.11.2 Persediaan cadangan bahan 
pemadam api sebagaimana dimaksud di atas harus terdiri dari  : 

a. Bahan pemadam api utama dan pelengkap minimal 200% 
dari kategori bandar udara untuk PKP-PK; 

b. Air yang tersedia minimal 400% dari kategori bandar udara 
untuk PKP-PK; 

Kendaraan dan Peralatan PKP-PK 

18.12.1 Bandar udara harus tersedia kendaraan dan 
peralatan untuk membawa bahan pemadam api ke tempat 
kejadian / kebakaran. 

18.12.2 Harus terdapat kendaraan dan peralatan lainnya 
apabila diperlukan sesuai dengan standar yang ditetapkan; 

18.12.3 Setiap peralatan atau kendaraan  : 
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 a. Harus mampu membawa bahan pemadam ke lokasi 
kebakaran sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh 
peraturan yang berlaku dan 

b. Harus mempunyai kinerja (performance) sesuai dengan 
yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku; 

18.12.4 Kendaraan pemadam harus membawa sejumlah 
peralatan tambahan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh 
peraturan yang berlaku; 

18.12.5 Setiap kendaraan dan peralatan harus dalam 
kondisi siap beroperasi dengan baik; 

18.12.6 Warna kendaraan harus sesuai dengan yang 
dipersyaratkan oleh ketentua yang berlaku; 

18.12.7 Penyelenggaran pelayanan PKP-PK harus 
membuat dan mempertahankan buku petunjuk perawatan 
(maintenance instruction) dan petunjuk pengoperasian untuk 
setiap kendaraan dan peralatan yang dimiliki termasuk semua 
informasi yang diperlukan guna memungkinkan personel yang 
mempunyai kemampuan secara teknis melakukan perawatan , 
pemantauan kinerja , pelaporan kerusakan dan penyimpanan 
penyimpanan catatan dari kendaraan atau peralatan; 
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19.         Pelayanan Prima 
                                                                                                                            Modul Diklat  Junior PKP-PK 

 
MODUL 

 

 
SUBSTANSI  MATERI 

19.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.2 

Pengertian pelayanan prima 

19.1.1 Pelayanan prima adalah tahapan kegiatan yang direncanakan 
untuk meningkatkan penghargaan kepada customer / pelanggan 
agar mereka dapat menikmati manfaat dari apa yang diberikan 
atau  apa yang mereka harapkan dari kita maka pelayanan harus 
diusahakan mempunyai nilai lebih; 

19.1.2 Pelayanan prima yaitu suatu sikap atau cara karyawan untuk 
melayani pelanggan secara memuaskan yang terdiri dari empat 
unsur yaitu  : kecepatan, ketepatan, keramahan dan 
kenyamanan, yang merupakan satu kesatuan pelayanan yang 
terintregasi, bila ada satu komponen yang kurang, pelayanan 
menjadi tidak excellence; 

Konsep pelayanan prima 

19.2.1 Konsep pelayanan prima adalah pelayanan terbaik dan 
memuaskan yang diberikan oleh pemerintah/perusahaan kepada 
para pelanggan pengguna jasa (customers).  Kemudian 
diimplementasikan dalam bentuk efektifitas kinerja dari unsur-
unsur manajemen 5 M+ 1 T; 

a. Man,  yaitu efektifitas kinerja manusia bersumberdaya  
(quality, quantity, services); 

               b.   Money,  yaitu efektifitas pembiayaan; 

c. Machine = equipment  =  facility , yaitu efektifitas kinerja 
mesin, peralatan, fasilitas; 

d.   Methode , yaitu efektifitas sisitim dan prosedur (implementasi 
regulasi); 

e.  Material  ,   yaitu efektifitas pemilihan dan penggunaan bahan-
bahan; 

              f.  Time, yaitu efektifitas pengelolaan waktu; 

19.2.2    Konsep pelayanan prima dalam konteks manusia bersumberdaya 
dapat diartikan sebagai sifat positif yang lahir dari hati dan 
pikiran, kemudian diujudkan dalam bentuk tindakan atau 
perbuatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan 
memuaskan kepada para pelanggan/pengguna jasa. 
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19.3 Pelanggan  

19.3.1 Pengertian pelanggan 

a. Pelanggan adalah orang atau unit yang berhubungan  dengan 
aktifitas kita baik secara langsung maupun tidak langsung; 

b. Pelanggan adalah orang yang selalu membawa semua 
keinginannya; 

c. Pelanggan berharap memiliki nilai dari apa yang dibeli; 

d. Opini pelanggan tidak bisa dibeli atau dicuri; 

19.3.2 Siapa Pelanggan Kita 

Pada prinsipnya siapapun yang berhubungan dengan kita , tidak 
peduli atribut dan latar belakangnya , mereka adalah pelanggan 
dan pengguna jasa kita sehingga wajib bagi kita untuk 
memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kapasitas 
yang kita miliki selaku pegawai atau karyawan. 

19.3.3 Pelanggan unit PKP-PK 

a. Unit kerja di dalam bandar udara yang berhubungan langsung 
dengan operasional PKP-PK seperti  Officer In Charge (OIC), 
unit ATS, sekuriti, Kantor Kesehatan Pelabuhan, AMC, Airlines, 
Ground handling, dll ; 

b. Unit kerja di dalam bandar udara yang berhubungan langsung 
dengan dukungan operasional PKP-PK seperti unit teknik alat-
alat besar, kepegawaian, perlengkapan, transportasi, unit kerja 
lain yang berkaitan dengan peraturan; 

c. Unit kerja di luar bandar udara yang berhubungan langsung 
dengan operasional PKP-PK seperti Pemadam Kebakaran 
Pemda, PMI, Para Medis, Rumah Sakit-rumah sakit, TNI, 
Polisi, SAR, dll; 

d. Unsur unsur di luar bandar udara yang berhubungan langsung 
dengan dukungan operasional PKP-PK seperti kecamatan, 
kelurahan, warga masyarakat, dll; 

e. Pengguna jasa penerbangan  (penumpang pesawat udara); 

f. Pengguna jasa bandar udara (konsesioner, katering, penyedia 
bahan bakar pesawat udara, dll; 

19.3.4 Tipe Pelanggan 

a.  Pelanggan yang tidak sabar; 
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19.4 
 

 
b. Pelanggan yang banyak bicara; 

c. Pelanggan yang memiliki banyak permintaan; 

d. Pelanggan yang senang mendebat/membantah; 

e. Keluhan mekanikal (mechanical complaint); 

f. Keluhan akibat sikap petugas (attitudinal complaint); 

g. Keluhan yang aneh (unusual complaint); 

19.3.5    Pelayanan yang diinginkan pelanggan 

                 a.  Pelayanan yang bermutu yaitu mampu memberikan nilai 
lebih dari yang diharapkan; 

b.  Pelayanan yang memberi kepuasan pelanggan, yaitu  :      

     1) Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang 
setelah membandingkan kinerja atau hasil yang 
dirasakan dibandingkan dengan harapan (Kotler 1994); 

     2) Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respons 
pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang 
dirasakan antara harapan dan kenyataan, atau norma 
kinerja lainnya dengan kinerja aktual yang dirasakan 
setelahnya; 

19.3.6     Reaksi ketidakpuasan pelanggan 

              a.  Tidak melakukan apa-apa; 

                    Pelanggan yang tidak puas secara praktis tidak akan membeli  
atau menggunakan jasa perusahaan yang bersangkutan lagi; 

b. Melakukan komplain; 

Komplain sebaiknya diasumsikan keadaan yang lebih baik 
dibanding tidak pernah ada komplain.   Hal  tersebut  
menunjukkan terdapatnya perhatian pelanggan kepada 
kelangsungan perusahaan dengan berbagai macam cara; 

 

  Konsep trilogi prima  

19.4.1 Prima dalam penampilan (appearance) 

Berdampak paling besar terhadap kesan pelanggan; 

Hal tersebut meliputi  : 
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 a. Kerapihan dan kebersihan diri; 

b. Busana dan perlengkapan pendukung; 

c. Kepantasan / kepatutan / keindahan / keserasian (sesuai 
pekerjaan , peran, profesi); 

d. Kesesuaian suasana (tempat dan waktu); 

19.4.2 Prima dalam penyampaian (kompetensi / ability) 

a. Substansial; 

b. Kontekstual; 

c. Situasional; 

d. Bahasa (communicative); 

e. Pengalaman profesional; 

19.4.3     Prima dalam bersikap (attitude / citra batiniah) 

              Cerminan jiwa yang ditentukan oleh nilai-nilai kebajikan dalam 
individu yang diwujudkan dalam bentuk sikap atau perilaku yang 
menjunjung tinggi etika atau moralitas; 

a. Pengertian etika 

Etika adalah aturan yang meliputi tata cara dan tatakrama 
manusia berhubungan (berkomunikasi) tentang bagaimana 
manusia harus bertingkah laku dan bertutur kata yang baik 
dan benarsesuai dengan kaidah pergaulan dalam kehidupan 
(meruapakan kesadaran etis atau moral dari manusia 
terhadap baik dan buruk) 

b.  Nilai nilai etika  

                    1)  Nilai nilai kepentingan umum (masyarakat); 

                    2)  Nilai nilai kesopanan dan saling menghargai; 

                    3)  Nilai nilai kebaikan , kejujuran dan keterbukaan; 

                    4)  Nilai nilai kesejahteraan; 

              c.   Sopan santun di tempat kerja , budayakan  : 

                    1)   Ucapan salam; 

                    2)   Senyum dan sap; 

                       3)   Membiasakan diri menggunakan kata tolong, maaf,  
                             terima kasih yang disertai dengan senyuman; 
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19.5 

d.   Sikap di tempat kerja  : 

                     1)  Menyesuaikan diri dengan keadaan, namun tidak 
kehilangan kepribadian dan menyimpang dari tujuan yang 
telah ditetapkan; 

                     2)  Berkata terus terang dalam suatu keadaan tetapi tetap 
berlaku sopan; 

                     3)  Punya keberanian namun memakai perhitungan; 

                     4)  Apabila menyanggupi tugas yang dibebankan, usahakan 
selesai dengan baik dan tepat waktu; 

                     5)  Tidak menonjolkan diri atau ingin mendapat 
pujian/penghormatan walaupun anda telah berjasa besar; 

                      6)  Belajar untuk berbicara dengan lancar, namun jangan 
terlalu banyak cakap; 

                      7)  Mengetahui mana yang pokok dan yang bukan, tetapi 
jangan melupakan hal yang kecil; 

                      8)  Percaya pada  diri sendiri dan rekan kerja tetapi kontrol  
tetap harus dilaksanakan; 

Karakter yang harus dimiliki personel PKP-PK 

19.5.1 Proaktif     :    Prilaku yang paling mendasar  dari seseorang yang 
sangat  efektif   (inisiatif dan kreatif); 

19.5.2 Berfikir konvergen (memusatkan fikiran); 

19.5.3 Divergen (mengembangkan fikiran); 

19.5.4 Konseptual yang fleksibel; 

19.5.5 Trampil  dalam pengoperasian fasilitas operasional PKP-PK ; 

19.5.6 Tidak monoton dengan berfalsafah hadapi rintangan sebagai 
tantangan; 

19.5.7 Berimajinasi (tugas pertolongan dan pemadaman perlu 
berimajinasi untuk menyelamatkan jiwa manusia karena standar 
operasi kemungkinan sulit diimplementasikan di lapangan); 
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20.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.4 

Tujuan 

20.1.1    Agar memahami dan lebih peduli terhadap resiko atau bahaya 
yang akan ditimbulkan.  Jika lali dalam penanganan dan 
kesalahan identifikasi dan mengabaikan peraturan yang berlaku 
pada sat menangani pengangkutan dangerous goods; 

20.1.2    Pelatihan ini merupakan kewajiban bagi semua staff yang terlibat 
dalam penanganan penumpang, bagasi dan cargo; 

Regulasi 

20.2.1 Internasional 

a. ICAO Annex 18; 

b. ICAO Doc. 9284; 

c. ICAO Doc. 9481; 

d. IATA D/G Regulation; 

20.2.2 Nasional 

a. UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 

b. PP No.3 / 2001; 

c. KM 14 Tahun 1989; 

d. SKEP 40/II/1995; 

e. SKEP 275/XII/1998; 

f. SKEP 291/XI/1999; 

Pengertian 

20.3.1 Bahan atau zat yang memungkinkan terjadinya bahaya terhadap 
kesehatan , keselamatan jiwa atau harta milik ketika diangkut 
dengan pesawat udara; 

20.3.2 Barang adalah segala sesuatu yang diangkut atau akan diangkut 
dengan pesawat udara kecuali penumpang dan awak pesawat 
udara; 

 
Bahaya yang ditimbulkan 

Bila terjadi pengangkutan dangerous goods tidak memenuhi persyaratan 
maka akan timbul bahaya sebagai berikut  : 
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20.5 

20.4.1 Mengancam keselamatan penerbangan; 

20.4.2 Mengancam kesehatan manusia; 

20.4.3 Merusak equipment pesawat udara dan barang barang lainnya; 

Pengelompokan Barang berbahaya dalam pengangkutan 

20.5.1   Kelompok A 

a.  Dapat diangkut dengan pesawat udara (dangerous goods 
acceptable); 

b.  Banyak jenis bahan dan/atau barang berbahaya yang dapat 
diangkut dengan pesawat udara dengan mengikuti persyaratan 
persyaratan tentang pengangkutan bahan dan / atau barang 
berbahaya dengan pesawat udara sipil; 

c.  Persyaratan tersebut dapat dilihat dari list of dangerous goods 
maupun dari technical instruction ICAO maupun IATA 
mencakup aspek  : 

     1)  Klasifikasi  

     2)  Kemasan 

     3)  Marka dan label 

     4)  Penanganan; 

20.5.2  Kelompok B 

Dilarang diangkut dengan pesawat udara dengan batasan 
ketentuan (dangerous goods forbidden under any groundstance);  

a. Bahan peledak (explosive) yang dapat terbakar pada suhu 75º    
C dalam waktu 48 jam; 

b. Bahan peledak yang mengandung chlorat dan amonium salt; 

c. Bahan peledak yang mengandung campuran chlorat dan 
phosphorus; 

d. Bahan peledak padat yang diklasifikasikan sangat sensitif 
terhadap goncangan mekanis; 

e. Bahan peledak cair yang diklasifikasikan cukup sensitif 
terhadap goncangan mekanis; 

f. Bahan / barang yang selama pengangkutan dapat 
menimbulkan panas dan gas pada kondisi normal dalam 
penerbangan; 
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20.6 

 
20.5.3 Kelompok C 

            Dilarang diangkut dengan pesawat udara kecuali mendapat 
persetujuan pemerintah; 

a. Bahan berbahaya yang dilarang diangkut berdasarkan tabel 
bahan dan / atau barang berbahaya (list of dangerous goods); 

b. Beberapa bahan radio aktif’ 

c. Binatang terinfeksi; 

20.5.4 Kelompok D 

Dapat diangkut dengan mendapat perkecualian’ 

a. Bahan / barang yang dibawa oleh penumpang atau awak 
pesawat; 

b. Dalam pos udara; 

Universal postal union convention melarang bahan dan / atau 
barang berhaya dikirim melalui pos udara. Beberapa bahan 
dan / atau barang berbahaya diangkut melalui pos udara 
dengan mengikuti persyaratan pengangkutan bahan dan /  
atau barang berbahaya; 

c. Bahan / barang operator (untuk keperluan pesawat udara) 
antara lain  : 

1) Peralatan penunjang kelaikan  pesawat udara; 

2) Bahan kebutuhan untuk pelayanan di pesawat udara 
(parfum, aerosol, minuman berakohol); 

3) Dry ice untuk keperluan pendinginan makanan dan 
minuman; 

Dangerous Goods Classification 

20.6.1    Class 1    Explosive 

             a.  Divisi 1.1   Bahan / barang berbahaya yang memiliki bahaya 
ledakan dahsyat (mass explosion hazard); 

             b.  Divisi 1.2   BB yang memiliki bahaya pryeksi tinggi (mass 
projection hazard)  Contoh  (TNT, Dynamit, Torpedo, dll); 
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 c. Divisi 1.3  BB yang memiliki bahaya api dengan hembusan / 
proyektil kecil (minor blast hazard); 

d. Divisi 1.4  Bahan yang dapat menimbulkan api. Dilarang 
dimuat bersama dengan bahan divisi 1.4; 

e. Divisi 1.5 BB yang sangat tidak sensitif yang mempunyai 
bahaya ledakan besar; 

f. Divisi 1.6  BB yang amat sangat tidak sensitif yang mempunyai 
bahaya ledakan besar; 

20.6.2 Class 2 

a. Divisi 2.1  Gas bertekanan, jika bercampur dengan udara pada 
komposisi tertentu membentuk campuran yang mudah 
terbakar. Contoh  :  butane, hydrogen, propane, acetylene, 
lighters; 

b. Divisi 2.2   Non flammable gas 

                       Non toxic gas; 

     Gas bertekanan yang tidak mudah terbakar dan tidak beracun 
seperti carbon dioxide, neon nitrogen, helium dll’ 

c.  Divisi 2.3   Gas beracun (toxic gas) yang membahayan 
kesehatan manusia seperti  aerosol, gas air mata; 

20.6.3    Class 3  

a.   Flammable liquids   

      Cairan yang mudah terbakar pada titik didih 60,5ºC atau lebih 
rendah (closed cup) seperti cat tertentu, vernish, alkohol, 
aceton, petrol dsb; 

c. Tidak mempunyai divisi; 

20.6.4   Class 4  (flammable solid) 

a.  Divisi 4.1   Zat padat yang mudah terbakar atau membantu 
timbulnya api melalui gesekan seperti matches, 
sulfur, celluloid; 

b.  Divisi 4.2   Zat yang dapat terbakar jika bereaksi dengan udara. 
Seperti phospor kuning atau putih, magnesium 
diamide; 

c.  Divisi 4.3   Zat yang dapat terbakar atau mengeluarkan gas jika 
bercampur dengan air (dangerous when wet) contoh  
calsium, carbide, sodium dll; 
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 20.6.5 Class 5  (oxidizing substance & organic peroxide) 

a.  Divisi 5.1    (oxidizer ROX) 

                       Zat yang mudah menghasilkan O2 yang dapat 
mengakibatkan kebakaran (oxidizing substance) 
contoh Ammonium nitrate, calsium chloride, 
fertilizer, bleaches; 

b. Divisi 5,2  (organic peroxide) 

                                              Zat padat atau cair yang mudah terbakar apabila 
mendapat gesekan atau pengisapan uap lembab 
atau reaksi kimia contoh  (tert – butyl, 
hydroperoxide); 

20.6.6 Class 6  (Infectius substances) 

a.  Divisi 6.1   (toxic substance) 

Zat yang menyebabkan kematian jika dihirup atau 
ditelan, jika terkena kulit akan menyebabkan 
cedera;  Contoh  arsenic, nicotene, cyanide, 
pesticide; 

b.  Divisi 6.2    Zat yang mengandung microorganisme hidup yang 
dapat membahayakan kesehatan manusia/hewan;  
Contoh virus bakteri, rabies dll; 

20.6.7    Class 7  (Radio active Material) 

            a.  Category  I    -  white (RRW)   transport index  =  0; 

            b.  Category  II  -  yellow (RRY)  transport index    < 1; 

            c.   Category III  -  yellow (RRY)  transport index  >1 & <10;  

20.6.8   Class 8  (corrosives) 

           a.  Class ini tidak memiliki divisi; 

           b. Bahan yang dapat menimbulkan kerusakan jaringan kulit atau 
mempunyai tingkat korosif yang tinggi pada material lain, 
contoh battery acid, sulfuric, potassium, hydroxide, mercury, 
dll; 

20.6.9   Class 9  (barang berbahaya yang lain (tidak termasuk dalam  
kelas lainnya) 

Bahan padat atau cair yang mempunyai sifat iritasi, merugikan 
atau sifat lain yang dapat menyebabkan gangguan atau 
ketidaknyamanan contoh life raft, asbes, dry ice, dll; 
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