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Organisasi Airport Emergency Plan 

Dalam kegiatan penanggulangan kedaaan gawat darurat / siaga di 
Bandar Udara perlu dibentuk organisasi tim yang meliputi : 

1.1.1 Komite  Penanggulangan Keadaan Darurat ( airport emergency 
committee) sebagai pengendali di Pusat Pengendali Krisis 
(emergency operation centre) , terdiri dari berbagai unsur-unsur 
pimpinan  instansi terkait dalam Penanggulangan keadaan darurat 
baik di dalam maupun di luar bandar udara.  Penetapan struktur 
organisasi komite tersebut ditentukan melalui rapat dan kemudian 
dilanjutkan dengan rencana penerbitan dokumen perencanaan 
penanggulangan keadaan darurat pada suatu bandar udara. 

1.1.2 Susunan keanggotaan komite penanggulangan keadaan darurat 
sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri dari seorang ketua 
merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 
anggota sesuai unit/instansi yang akan terlibat dalam 
penanggulangan keadaan darurat. 

1.1.3   Ketua Komite adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara atau 
Kepala Bandar Udara; 

1.1.4 Wakil Ketua Komite sebagaimana dimaksud adalah Kepala 
Bandar Udara atau pimpinan yang membidangi operasi bandara; 

1.1.5 Sekretaris komite sebagaimana dimaksud adalah seseorang yang 
ditunjuk oleh Ketua Komite; 

1.1.6 Keanggotaan komite sebagaimana dimaksud adalah perwakilan 
dari unit/instansi di bandara dan/atau di sekitarnya sampai radius 
5 Nm (+  8 km) dari titik referensi bandar udara; 

1.1.7 Keanggotaan komite sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya 
memiliki akses untuk mengkoordinasikan sumber daya manusia 
dan peralatan pendukung di tempat kerja untuk dapat segera 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan 
keadaan darurat; 

1.1.8 Keanggotaan komite penanggulangan keadaan darurat adalah 
sebagai berikut  : 

a. Unit/instansi yang berada di bandar udara, antara lain  : 

1) Instansi bea cukai (bagi bandara yang melayani 
penerbangan internasional); 
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1.2 
 
 
 

2) Instansi imigrasi  (bagi bandara yang melayani 
penerbangan internasional); 

3) Instansi karantina Instansi imigrasi  (bagi bandara yang 
melayani penerbangan internasional); 

4) Instansi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; 

5) Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan; 

6) Unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam 
Kebakaran; 

7) Unit Pengamanan Bandar Udara; 

8) Instansi kantor Kesehatan Pelabuhan; 

9) Unit Poliklinik Bandar Udara; 

10) Unit Bidang Transportasi; 

11) Perwakilan badan usaha angkutan udara/operator pesawat 
udara; 

12) Instansi Kepolisian Bandar Udara; 

b. Instansi di sekitar bandar udara sampai radius 5 Nm (+  8 km) 
dari titik referensi bandar udara , antara lain  : 

1) Otoritas bandar udara; 

2) Tentara Nasional Indonesiaq; 

3) Polisi Republik Indonesia; 

4) Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah daerah setempat; 

5) Dinas Kesehatan Pemerintah daerah setempat; 

6) Dinas Perhubungan Pemerintah daerah setempat; 

7) Kantor Search and Rescue; 

8) Rumah Sakit / Puskesmas; 

9) Palang Merah Indonesia; 

10) Penanggulangan keadaan darurat lainnya yang berkaitan 
dengan lokasi bandar udara, yang paling memungkinkan 
untuk diminta bantuannya; 

Pusat Komando Penanggulangan Keadaan Darurat (Emergency 
Operation Centre / EOC) 

1.2.1  Ruang EOC wajib diaktifkan bila terjadi keadaan darurat di bandar 
udara dan sekitarnya 
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1.2.2 Persyaratan lokasi gedung EOC adalah sebagai berikut  : 

a. Terletak di daerah antara daerah sisi udara dan sisi darat yang 
dapat memndang pergerakan pesawat udara; 

b. Khusus ruang pusat komando dan ruang negosiasi diwajibkan 
menghadap ke sisi udara dan posisi parkir isolasi pesawat 
udara; 

c. Ruangan pusat komando terletak pada bangunan lantai 
mpertama; 

d. Secara operasional dapat mendukung pos komando bergerak; 

e. Bangunan gedung harus permanen; 

1.2.3 Ruangan gedung EOC harus mampu mendukung dan 
mengkoordinasikan operasional bila terjadi  : 

a. Insiden di bandar udara baik yang berhubungan dengan 
pesawat udara atau bangunan di bandar udara; 

b. Kecelakaan pesawat udara di bandar udara dan sekitarnya; 

c. Peristiwa pembajakan pesawat udara di bandar udara; 

d. Ancaman bom pada pesawat udara di bandar udara; 

e. Ancaman bom di gedung di bandar udara; 

1.2.4 Pusat komando penanggulangan keadaan darurat wajib 
beroperasi sesuai jam operasi bandar udara dan/atau pada saat 
terjadi keadaan darurat di luar jam operasi bandar udara; 

 

Pos Komando Bergerak (Mobile Command Post) 

1.3.1 Bandar udara kategori I sampai dengan VII untuk PKP-PK, 
penyediaan pos komando bergerak bersifat rekomendasi; 

1.3.2 Bandar udara kategori VIII, IX dan X untuk PKP-PK wajib 
menyediakan pos komando bergerak berupa kendaraan; 

1.3.3 Pos Komando Bergerak (Mobile Command Post)  berfungsi 
sebagai pusat komando, komunikasi dan koordinasi di lapangan 
bila terjadi keadaan darurat dan/atau pada saat dilakukan latihan 
skala penuh; 

1.3.4 Mobile Command Post hanya diaktifkan selama terjadi keadaan 
darurat dan/atau latihan skala penuh; 
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1.4 Tugas dan tanggung jawab 

1.4.1   Komite Penanggulangan Keadaan Darurat 

a.   Ketua : 

1) Bertindak sebagai komando saat terjadi darurat bandara  
(situasi kuning) sesuai dengan kewenangannya,  

2) Menunjuk salah seorang dari petugas di mobile command 
post untuk menjadi On Scene Commander ketika darurat 
bandara menjadi situasi merah (diperkirakan accident 
terjadi); 

3) Mengkoordinir kegiatan di pusat kendali krisis,  

4) Menentukan pemberlakuan dan pencabutan keadaan 
darurat siaga, 

5) Memberikan keterangan pers, 

6) Melaporkan keadaan gawat darurat dan hasil kegiatan yang 
telah dilakukan kepada pimpinan. 

7)  Mengkoordinir kegiatan rutin pertemuan komite; 

8)  Menjadwalkan latihan Penanggulangan Keadaan Darurat 
sesuai aturan yang ditentukan; 

9) Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi hasil latihan 
Penanggulangan Keadaan Darurat; 

10)  Mengkoordinir pelaksanaan revisi dokumen AEP; 

            b.  Wakil ketua 

                 1)  Membantu tuga-tugas ketua dalam pengendali keadaan 
darurat; 

                 2)  Menyiapkan pelaksanaan rapat rutin anggota komite; 

                 3) Menyiapkan pelaksanaan evaluasi hasil latihan 
Penanggulangan Keadaan Darurat; 

                 4)  Menyiapkan pelaksanaan revisi dokumen AEP; 

            c.  Anggota  Komite  : 

1) Melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 

2) Menginformasikan kepada ketua tentang perkembangan 
situasi di lapangan, 
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 3) Berkoordinasi dengan kelompok pendukung dan 
pelaksana. 

4) Mengevaluasi hasil latihan PGD sesuai bidang tugasnya; 

5) Memberi masukan dalam perubahan materi dokumen AEP; 

6) Menghadiri rapat rutin anggota komite PGD; 

1.4.2 Kelompok komando operasi 

a.  On scene commander; 

     1)  Mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan gawat darurat; 

     2)  Berkoordinasi dengan komite PGD, kelompok pelaksana 
dan kelompok pendukung; 

     3)  Mengambil keputusan di lapangan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan PGD; 

     4)  Menginformasikan kondisi di lokasi kejadian dan hasil 
pelaksanaan PGD secara bertahap kepada komite PGD; 

     5)   Melaporkan pelaksanaan PGD selesai dan memerintahkan 
agar fasilitas operasi segera dikembalikan ke pos masing-
masing; 

     b.  Anggota  : 

          1)  Membantu pelaksanaan tugas on scene commander; 

          2)  Berkoordinasi dengan kelompok pelaksana sesuai bidang 
tugasnya; 

          3)  Menginformasikan permasalahan yang timbul di kelompok 
pelasana  berkaitan dengan bidang tugasnya  kepada on 
scene commander; 

          4)  Berkoordinasi dengan anggota kelompok komando lainnya 
dalam pelaksanaan tugas; 

1.4.3     Kelompok Pelaksana 

             a.  Air Traffic Controller 

                  1) Menginformasikan berita emergency sesuai ketentuan 
dokumen AEP; 

 2) Melaporkan situasi dan kondisi darurat bandar udara 
kepada ketua komite PGD; 
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 3) Mengkoordinir pelaksanaan komunikasi seluruh unit 
fungsional bila lokasi kejadian di dalam kawasan sisi udara 
(airside); 

4) Berkoordinasi dengan on scene commander tentang 
pergerakan fasilitas unit fungsional di sisi udara; 

5) Meneruskan berita kepada seluruh komunitas bandar udara 
bahwa operasi bandar udara normal kembali; 

 
b. Operasi pertolongan kecelakaan pesawat udara : 

1) Di dalam kawasan bandar udara  : 

a)  Pimpinan PKP-PK sebagai pimpinan operasi dilokasi 
kejadian, 

b)   PKP – PK bertanggung jawab atas pelaksanaan 
operasi penanggulangan kecelakaan / kebakaran 
pesawat udara, sedangkan  Pemadam Kebakaran 
Pemda    sebagai tenaga bantuan. 

2) Di luar  kawasan bandar udara   :  

a) Pimpinan pemadam kebakaran Pemda  ditunjuk 
sebagai pimpinan operasi dilokasi kejadian. 

 b) Pemadam kebakaran Pemda bertanggung jawab atas 
pelaksanaan operasi penanggulangan kecelakaan / 
kebakaran sedangkan unit PKP–PK bandar udara   
sebagai pemberi bantuan sesuai kesepakatan bersama. 

              c.  Unsur Pelayanan Medis  

Di dalam dan di luar kawasan bandar udara : 

1) Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)  atau 
pejabat yang ditunjuk sebagai koordinator Tim 
Medis, 

2) Tim Medis bertanggung jawab terhadap pelayanan 
medis korban kecelakaan / kebakaran pesawat 
udara,   

3) Melaporkan hasil identifikasi korban ke Pusat 
Pengendali Krisis (EOC). 

             d.   Unsur Pengamanan dan Ketertiban 

Pelaksanaan pengamanan dan ketertiban pada 
kecelakaan /  kebakaran pesawat udara  : 
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1) Di dalam kawasan bandar udara  : 

a) Koordinator Pengamanan ditunjuk sebagai 
koordinator pengamanan di lokasi kecelakaan, 

b) Unit Pengamanan bandar udara bertanggung 
jawab terhadap : 

- Kelancaran lalu lintas kendaraan dari dan ke 
lokasi kecelakaan, 

- Ketertiban penempatan penumpang yang 
selamat, 

- Menertibkan orang - orang yang tidak 
berkepentingan, 

- Pengamanan terhadap barang - barang 
penumpang, 

- Pengamanan dari instansi terkait 
berkoordinasi dengan Unit Pengamanan  
bandar udara dalam memberikan tugas 
pengamanan, 

2) Di luar kawasan bandar udara : 

Pimpinan Polisi sekitar lokasi kejadian ditunjuk    
sebagai koordinator pengamanan dan bertanggung 
jawab : 

a) Keamanan dan ketertiban di lokasi kecelakaan, 

b) Menertibkan orang  orang yang tidak 
berkepentingan, 

c) Mengamankan barang - barang penumpang 
korban kecelakaan / kebakaran pesawat udara, 

d) Membantu evakuasi korban dari lokasi kejadian, 

e) Melaporkan perkembangan situasi kepada 
Komando Pengendali. 

. e.    Kelompok Pendukung 

Kegiatan kelompok pendukung ini dikoordinir oleh Pimpinan / 
Pejabat yang ditunjuk masing - masing unit fungsional. 

Tugas kelompok pendukung : 

                  1)  Menyiapkan dukungan komunikasi 
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1.6 

 
1) Menyiapkan Transportasi dan Logistik,  

2) Menyiapkan fasilitas operasional yang diperlukan,  

3) Berkoordinasi dengan Kelompok Pengendali dan pelaksana; 

4) Menyiapkan Transportasi dan Logistik,  

5) Menyiapkan fasilitas operasional yang diperlukan,  

6) Berkoordinasi dengan Kelompok Pengendali dan pelaksana; 

 

Identitas petugas di lapangan 

Untuk membedakan petugas di lapangan, menggunakan identitas dengan 
memakai rompi atau topi dengan perbedaan warna sebagai berikut : 

 

1. ORANYE : Untuk Komando Pengendali 

2. M E R A H : Untuk  Kepala Unit Pertolongan &  
Pemadaman 

3. B I R U : Untuk  Kepala Unit Pengamanan Bandara 

4. PUTIH dengan 
tulisan MERAH 

: Untuk Kepala Unit Gawat Darurat Medik  

5. H I J A U : Untuk  Anggota Transportasi 

6. COKLAT TUA : Untuk Kepala Unit Forensik. 

 

 
Tindakan organisasi tim Penanggulangan Keadaan Darurat 
 
1.6.1 Disesuaikan dengan kondisi keadaant darurat; 

1.6.2 Disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing unit 
fungsional; 

1.6.3 Mengacu kepada kepentingan fungsi komando, koordinasi dan 
komunikasi; 

1.6.4 Menyegerakan operasional bandar udara dengan tidak 
mengabaikan faktor keselamatan penerbangan;  
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1.7  Airport Emergency Plan Document 
 
1.7.1  Pengertian  

          a. Merupakan dokumen rencana penanggulangan gawat darurat 
pada suatu bandar udara; 

          b. Merupakan proses kesiapan bandara  untuk menanggulangi 
gawat darurat yang terjadi di dalam bandara dan sekitarnya. 

          c.  Merupakan  serangkaian   prosedur   koordinasi    antara    unit    
kerja  / instansi terkait   di  bandara dan sekitarnya  yang  dapat   
memberikan  bantuan  dalam  penanggulangan gawat darurat. 

d. Penanggulangan gawat darurat  harus terprogram dan 
terkoordinasi antara pengelola bandara dgn unit fungsional di 
dalam dan sekitar bandara.  

          e.  Konsep prosedur penggulangan gawat  darurat berlandaskan 3 
unsur, yaitu :   

KOMANDO (COMMAND) 

KOMUNIKASI (COMMUNICATION) 

KOORDINASI (COORDINATION)  

1.7.2   Materi AEP  : 

            Berisikan tentang  : 

a. Kesepakatan bersama antar unit fungsional terkait dalam rangka 
pelaksanaan penanggulangan gawat darurat; 

b. Klasifikasi gawat darurat; 

1) Darurat melibatkan langsung pesawat udara; 

     2) Tidak melibatkan langsung pesawat udara; 

c. Latar belakang 

1) Pelayanan jasa penerbangan dan kebandarudaraan tidak 
terlepas dari peran serta instansi / unit fungsional kerja 
terkait di dalam maupun di luar bandara; 

                    2) Keberhasilan penanggulangan gawat darurat dapat 
terwujud bila didukung dengan adanya Airport Emergency 
Plan;  
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1.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) Musibah penerbangan tidak dapat ditanggulangi 
sepenuhnya oleh salah satu unit fungsional dan harus 
dilakukan secara tim yang terbentuk dalam organisasi 
penanggulangan gawat darurat.        

 d.   Maksud dan tujuan 

 1) Untuk memahami fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam 
penanggulangan gawat darurat di bandar udara dan 
sekitarnya 

 2) Untuk meningkatkan fungsi komando, koordinasi dan 
komunikasi; 

 3) Untuk menentukan fungsi pengendali sesuai batasan 
wilayah di sekitar bandar udara. 

               e. Organisasi tim Penanggulangan Keadaan Darurat 

1)  Ketua komite;; 

2)  Kelompok komando; 

3)  Kelompok Pelaksana; 

4)  Kelompok Pendukung; 

               f.  Tindakan tim PGD; 

                    Disesuaikan dengan klasifikasi keadaan darurat; 

 

 Airport Emergency Plan Document 

1.8.1   Diawali dengan  : 

Rapat pertemuan antara pejabat pengelola bandara dengan para 
pejabat komunitas bandara yang berkaitan dengan 
penanggulangan gawat darurat; 

1.8.2    Membahas    :     

a. Pembentukan Organisasi Penanggulangan Keadaan darurat; 

b.  Kesepakatan Bersama; 

c.  Penyusunan AEP Document; 

d.  Hal lain yang berkaitan dengan Penanggulangan keadaan 
darurat; 

e.  RencanaSosialisasi AEP Document; 
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1.9 Praktek lapangan 

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

           a.  Group 1 mensimulasikan komite PGD dan dibentuk posisi seperti 
ketua, sekretaris, dan anggota; 

    1)  Fungsi dan tugas; 

    2)  Penanganan dalam PGD; 

    3)  Peran komando, pengendali, koordinasi dan komunikasi; 

            b.   Group 2 mensimulasikan kelompok komando dan dibentuk     
posisi tugas seperti  On Scene Commander dan beberapa 
anggota; 

1)  Peran On Scene Commander dalam PGD; 

2) Peran anggota kelompok komando; 

 
           c.   Group 3 mensimulasikan kelompok pelaksana; 

1)  Peran LLU; 

2) Peran Pertolongan dan pemadaman; 

3) Peran Pengamanan; 

4) Peran tim medis; 

1.9.2    Dalam praktek ini yang diharapkan bagaimana terwujudnya fungsi 
komando, koordinasi dan komunikasi antar tim PGD tersebut. 

1.9.3     Praktek dapat dilakukan beberapa kali dengan pertukaran posisi 
peserta praktek dan kemudian alokasikan waktu untuk evaluasi 
hasil praktek; 
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2.1 Tugas dan tanggung jawab pimpinan 

Seorang pemimpin tidak lagi mengerjakan langsung hal-hal yang 
berkaitan dengan technical skills namun bertanggung jawab dalam 
pengambilan keputusan yang tepat ataupun kebijakan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

2.1.1 Teori Kepemimpinan 

Beberapa teori kepemimpinan yang dapat diambil sebagai 
pedoman yaitu sebagai berikut  :  

a. George R . Terry 

1)  P   =   Planning 

2)  O   =  Organizing 

3)  A   =  Actuating 

4)  C   =  Controlling 

b.  Henry Fayol 

      1)  P   =   Planning 

      2)  O   =   Organizing 

      3)  C   =   Commanding 

      4)  C   =   Coordinating 

      5)  C   =   Controlling 

c.   Luther M. Gullick 

      1)  P  =  Planning 

      2)  O  =  Organizing 

      3)  S  =  Staffing 

      4)  D  =  Directing 

      5)  C   ------ 

                            Coordinating 

6) O  ------ 

7) R   =  Reporting 

8) B   =  Budgeting  
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 d. Dr. S.P Siagian MPA  

1) P  =  Planning 

2) O  =  Organizing 

3) M  =  Motivating 

4) C  =  Controlling 

5) E  =  Evaluating 

            Dari beberapa teori para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 
tanggung jawab pimpinan meliputi   perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. 

2.1.2 Tugas dan tanggung jawab pimpinan PKP-PK 

a. Tugas dan tanggung jawab dalam operasional 

1) Menyiapkan dokumen, peraturan,  petunjuk pelaksanaan 
baik yang bersifat internasional, nasional ataupun local 
procedure seperti  : 

a) Annex 14 tentang aerodrome; 

b) Airport Service Manual Part 1 ICAO Document 9137-
AN/898 tentang  Rescue and Fire Fighting Service ; 

c) Airport Service Manual Part 7 ICAO Document 9137-
AN/898 tentang   Airport Emergency Planning ; 

d) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 24 Tahun 
2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan 
Sipil (PKPS) bagian 139 tentang bandar udara ; 

e) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 24 Tahun 
2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) 03-7067-2005 Mengenai Teknis 
Fasilitas PKP-PK di Bandar Udara Sebagai Standar 
Wajib; 

f) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara 
Nomor : SKEP/94/IV/98 tentang Persyaratan Teknis 
dan Operasional Fasilitas PKP-PK ; 

g) Local procedure seperti peraturan Direksi PT Angkasa 
Pura , peraturan Kepala Cabang dan peraturan Kepala 
Bandar Udara dll; 
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2.2 

2) Memelihara kelangsungan pelaksanaan tugas operasional  
baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan 
darurat; 

3) Mengevaluasi pelaksanaan tugas yang dijalankan untuk 
perbaikan tugas tugas mendatang; 

b. Tugas dan tanggung jawab dalam pemeliharaan 

1) Menyiapkan dokumen, peraturan, petunjuk yang berkaitan 
dengan pemeliharaan (maintenance) kendaraan dan 
peralatan operasi PKP-PK; 

2) Memelihara kondisi peralatan / kendaraan operasi agar 
senantiasa dalam kondisi prima (ready for use); 

3) Mengevaluasi tentang metode pemeliharaan yang 
dilaksanakan secara berkala, untuk penyempurnaan tugas 
pemeliharaan ke depan; 

c. Tugas dan tanggung jawab dalam latihan 

1) Menyiapkan dokumen, petunjuk yang berkaitan dengan 
standarisasi latihan, meliputi latihan ketrampilan dan 
kesegaran jasmani; 

2) Memelihara/menjaga kelangsungan kondisi personel agar 
siap operasional setiap saat , pada segala cuaca / 
keadaan; 

3) Mengupayakan atau menjaga hal hal yang berkaitan 

dengan standarisasi personel yang telah ditentukan; 

Metode Instruksi / Perintah  

Pada dasarnya perintah / instruksi adalah informasi yang berisi 
pelaksanaan tugas dan disampaikan oleh pimpinan / atasan kepada 
anggota / bawahan. 

Dalam pemberian perintah/instruksi ini senantiasa harus mengandung 
unsur singkat dan mudah dimengerti.  Hal ini dimaksudkan untuk 
mempersingkat waktu penganalisaan dan agar tidak salah menafsirkan isi 
perintah. 

2.2.1 Instruksi / perintah tertulis  

a.  Metode perintah semacam ini sangat tinggi akurasinya karena 
secara berulang ulang si penerima perintah bisa membaca 
untuk lebih memahami sebalum menentukan sikap untuk 
melaksanakan; 
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2.3 

b. Kelemahan metode ini penyampaiannya memerlukan waktu 
karena proses penulisan dan birokrasi penyampaian; 

c. Keuntungannya dapat direkam dan disimpan / diarsipkan; 

2.2.2    Instruksi / perintah lisan 
 

a. Metode semacam ini sesungguhnya mudah dimengerti serta 
penyampaiannya dapat dilakukan sesegera mungkin; 

b. Kelemahannya mudah hilang apabila si penerima perintah tidak 
berinisiatif untuk mencatat; 

2.2.3 Instruksi / perintah dengan isyarat 

Metode ini digunakan apabila perintah tertulis maupun lisan tidak 
mungkin digunakan.   Pada saat seperti ini pimpinan PKP-PK 
harus mengambil  keputusan untuk memberikan instruksi dengan 
isyarat; 

Pengawasan (controlling) 

Pada dasarnya pengawasan merupakan kontrol/kendali pada suatu 
pelaksanaan pekerjaan , apakah pelaksanaan tugas operasi, perawatan 
dan tugas latihan; 

Pengawasan mutlak diperlukan untuk mengetahui sejauh mana tugas 
tugas telah dilaksanakan dan untuk mendeteksi sedini mungkin 
penyimpangan yang terjadi. 

Dari hasil pengawasan ini dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dari 
suatu pelaksanaan tugas untuk perbaikan ke depan; 

2.3.1 Pengawasan berjenjang 

Pada sebuah organisasi yang besar, seorang pimpinan tidak 
dapat mengadakan pengawasan langsung terhadap masing 
masing pelaksana tugas paling bawah. 

Demikian juga halnya dengan organisasi PKP-PK bandar udara, 
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas para anggota tidak 
sepenuhnya dapat dilakukan oleh pimpinan. 

Bentuk / struktur organisasi yang ada menunjukkan adanya 
pengawasan secara berjenjang.  Sebagai contoh bahwa para 
anggota diawasi oleh komandan regu, para komandan regu 
diawasi oleh komandan jaga dan seterusnya sampai dengan 
pimpinan PKP-PK tertinggi; 
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2.4 
 
 

 
2.3.2 Pengawasan Langsung 

Walaupun secara hirarki sudah dilaksanakan pengawasan secara 
berjenjang , namun dalam hal khusus perlu dilakukan pengawasan 
langsung oleh pimpinan pada pelaksana tingkat bawah .  Hal ini 
dimaksudkan untuk mengadakan cross check atas penyimpangan 
yang dilakukan. 

Manfaat dari metode ini sekaligus dapat mengadakan 
pengawasan langsung pada pimpinan di bawahnya (Konit, Koja, 
Koru dll);  

Menyiapkan Rencana Pelajaran 

2.4.1 Manfaat rencana pelajaran (lesson plan) 

a. Standardisasi 

b. Mempertinggi kontinuitas course 

c. Menjamin semua hal yang penting tercakup 

d. Memberikan kepercayaan diri kepada pengajar 

e. Memberikan urutan/rangkaian pelajaran dengan baik 

f. Memudahkan/membantu siswa merangkaikan satu subyek 
dengan subyek lain. 

g. Membantu pengajar mengatur waktu. 

2.4.2 Isi lesson plan 

a. Introduction  

1) Review      : Ulangan sekedarnya pelajaran terdahulu yang    
ada hubungannya dengan yang akan 
diajarkan. 

2) Over view  : Gambaran tentang apa yang dilakukan oleh 
siswa/pengajar selama pelajaran. 

3) Motivation : Apa manfaat pelajaran bagi siswa (jangka 
pendek/jangka panjang). 

4) Objective   : Manfaat apa yang bisa dilakukan oleh siswa 
seusainya dia belajar. 

b. Body  

1) Main Topics 
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2.5 

2) Sub Topics 

3) Sub-sub Topics 

c. Summary 

1) Review 

2) Criterion Test 

3) Preview 

4) Study Assignment 

2.4.3   Penyajian Bahan Pelajaran 

 a.   Pendahuluan 

1) Membuat siswa siap menerima pelajaran dengan cara 
menghilangkan hal-hal yang dapat mengurangi konsentrasi 
siswa. 

2) Siswa diantar dan diarahkan pada gambaran umum dari 
pokok penyajian. 

 b.   Selama Penyajian 

1) Penguasaan dan pengendalian kelas. 

2) Pengawasaan dan evaluasi terhadap hasil pengajaran. 

3) Pengamatan terhadap diri sendiri. 

c.    Sesudah Penyajian 

1) Pemantapan hasil uji. 

2) Persiapan bagi kelanjutan penyajian. 

Latihan memberikan instruksi / komando 

2.5.1 Menerima Laporan 

Sebelum latihan dimulai, pelatih harus mengetahui dengan pasti 
jumlah pasukan, dengan cara menerima laporan dari komandan/ 
pasukan/regu. Dari laporan ini, dapat diketahui jumlah yang hadir, 
sekaligus dapat diformulasikan dengan bentuk latihan yang akan di 
berikan. Laporan ini selalu dilaksanakan ketika latihan dimulai dan 
ketika latihan selesai dilaksanakan. 

Tata cara pelaporan menggunakan prosedur baris berbaris (PBB); 

2.5.2   Memimpin Latihan 

a.   Setiap pelatih harus meguasai jenis-jenis latihan PKP-PK  agar 
tidak mengalami kendala  dalam penjelasan terhadap peserta. 
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2.6 

b.   Setelah melihat jumlah pasukan langsung dapat menentukan 
bentuk latihan yang akan diberikan, apakah latihan perorangan 
atau latihan beregu. 

c.   Sikap seorang pelatih selama latihan berlangsung akan 
menentukan keberhasilan pelatihan yang dimaksud. 

1) Suara cukup jelas didengar seluruh anggota pasukan. 

2) Sikap tegas, namun tetap ramah. 

3) Mampu memberikan contoh secara rinci setiap tahap latihan. 

2.5.3  Tahapan Latihan 

a. Penjelasan tentang jenis latihan dan bentuk-bentuknya. 

b. Beri contoh tahap demi tahap. 

c. Beri kesempatan bertanya kepada yang belum jelas dan 
yakinkan semuanya merasa jelas. 

d. Mulailah latihan sesuai tahapan (semua pasukan mendapat 
kesempatan). 

e. Lanjutkan pada tahap berikutnya. 

f. Beritahukan resiko pada pelaksanaan yang salah. 

g. Adakan evaluasi secara perorangan/beregu, tanpa diketahui 
oleh peserta. 

 
Praktek Lapangan / Kelas  

Praktek dibagi dalam 2 kategori yaitu: 

2.6.1 Masing masing peserta menyiapkan rencana pelajaran (lesson 
plan) untuk disampaikan kepada peserta yang lain secara 
bergantian (Introduction + body selama 15 menit  dan  5 menit 
summary); 

2.6.2  Masing masing peserta praktek memimpin latihan dan kemudian 
memberi dan menerima laporan serta mengevaluasi hasil kegiatan 
latihan yang dicapai; 
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Sistem Deteksi  dan Alarm Kebakaran 

Sarana proteksi kebakaran paling ujung yang berhadapan langsung 
dengan api adalah sistem deteksi kebakaran dan sistem alarm.  Alat ini 
berfungsi untuk mendeteksi terjadinya api dan kemudian menyampaikan 
peringatan dan pemberitahuan kepada semua pihak.  Peralatan ini sering 
disebut juga early warning system (EWS). 

3.1.1 Deteksi Kebakaran 

Sistem pertama yang menjadi ujung tombak proteksi kebakaran 
adalah sistem deteksi.  Sesuai dengan namanya , fungsi alat ini 
adalah untuk mnendeteksi terjadinya api sedini mungkin.  Cara 
tradisional untuk mendeteksi api adalah dengan melihat secara 
langsung adanya asap atau dengan penciuman .  Namun cara ini 
tidak efektif karena harus dilihat langsung.  Untuk itu diperlukan 
suatu sistem deteksi yang bisa bekerja sendiri yang memberikan 
perlindungan terhadap aset dengan mendeteksi adanya api.           
Prinsip deteksi api didasarkan atas elemen-elemen yang ada 
dalam suatu api yaitu adanya asap, panas dan nyala.   Alat untuk 
mendeteksi api ini disebut detektor api  (fire detector) yang dapat 
digolong beberapa jenis yaitu  :  

a. Detektor asap  (smoke detector) 

Detektor asap adalah sistem deteksi kebakaran yang 
mendeteksi adanya asap.  Menurut sifat fisiknya , asap 
merupakan partikel-partikel karbon hasil pembakaran yang 
tidak sempurna. Keberadaan ini digunakan untuk membuat 
suatu alat deteksi asap. 

Berdasarkan cara kerja detektor asap dikelompokkan atas 2 
jenis yaitu  : 

1) Jenis ionisasi  yaitu  dengan menggunakan bahan radio 
aktif yang akan mengionisasi udara di suatu ruangan 
dalam komponen detektor. 

2) Jenis photoelectric yaitu listrik dalam ruang dihantar 
melalui udara di antara dua batang elektroda.  Apabila 
partikel asap masuk kedalam ruang detektor , maka akan 
menyebabkan penurunan daya hantar listrik.  Detektor ini 
mendeteksi adanya asap dengan melihat adanya 
penurunan daya hantar listrik.  Selanjutnya detektor akan 
memberikan sinyal ke sistem alarm. 
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                    Sesuai dengan alat tersebut , maka detektor asap sangat 

tepat digunakan di dalam bangunan dimana banyak terdapat 
kebakaran kelas A yang banyak menghasilkan asap.   
Namun kurang tepat digunakan untuk kebakaran hidrokarbon 
atau gas. 

 
               b.  Detektor panas 

                     Api akan mengeluarkan energi panas yang besarnya 
tergantung intensitas api dan daya reaksinya.  Adanya panas 
ini dapat dideteksi dengan menggunakan detektor panas.       
Detektor panas adalah peralatan dari detektor kebakaran 
yang dilengkapi dengan suatu rangkaian listrik atau 
pneumatic yang secara otomatis akan mendeteksi kebakaran 
melalui panas yang diterimanya. 

Sistem detektor panas (heat detector) terbagi beberapa jenis 
sesuai prinsip kerjanya yaitu  : 

1) Detektor suhu tetap (Fixed Temperature Detector) 

Detektor ini mendeteksi panas dari api pada suhu 
tertentu sesuai dengan rancangannya dan kemudian 
aka memberikan sinyal ke system alarm.  Detektor ini 
sangat populer dan banyak dipasang di bangunan .      
Salah satu jenis detektor panas ini berupa tabung gelas 
yang akan meleleh pada suhu tertentu , misalnya pada 
suhu 68ºC.  Jika panas ruangan akibat adanya api 
meningkat dan mencapai batas suhu tersebut , kaca 
atau tabung akan pecah dan memberikan sinyal ke 
sistem alarm atau menyemburkan air. 

2) Detektor jenis peningkatan suhu 

Deteksi kebakaran juga dapat dilakukan dengan 
mendeteksi adanya kenaikan atau tingkat kenaikan suhu 
dalam suatu ruangan.  Detektor jenis ini disebut rate of 
rise detector. 

Detektor ini terdiri dari tabung detektor (detector 
housing) yang memiliki beberapa lobang kecil dengan 
sebuah diaphragm.  Adanya kenaikan suhu ruangan 
akan masuk ke dalam badan detektor mengakibatkan 
terjadinya pemuaian udara di dalamnya. 
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                              Pemuaian ini  akan mengakibatkan timbulnya tekanan 
pada diaphragm sehingga terjadi kontak listrik.   

                             Detektor jenis pneumatic terdiri dari tabung metalik 
dalam bentuk gulungan panjang yang dapat 
dihubungkan dengan detektor.  Panas akibat kebakaran 
akan mengakibatkan udara memuai dan menekan 
diaphragm yang selanjutnya mengaktifkan detektor. 

                        3)  Detektor nyala (flame detector) 

Api juga mengeluarkan nyala (flame) yang akan 
menyebar ke sekitarnya.  Api mengeluarkan radiasi 
sinar infra merah dan ultra violet.  Keberadaan sinar ini 
dapat dideteksi oleh sensor yang terpasang dalam 
detektor .  Sesuai dengan fungsinya , detektor ini ada 
beberapa jenis yaitu  : 
a) Detektor infra merah (infrared detector); 
b) Detektor UV (ultra violet detector); 
c) Detektor foto elektrik (photo electric detector); 
 

3.1.2  Sistem alarm kebakaran 

           Secara modern dikembangkan sistem alarm kebakaran baik yang 
bekerja secara manual atau otomatis yang diintegrasikan dengan 
sistem deteksi kebakaran.  Setelah api dideteksi maka adanya 
kebakaran.  Ini harus dengan segera diinformasikan untuk 
diketahui oleh semua pihak dengan menggunakan sistem alarm. 

Sistem alarm kebakaran dilengkapi dengan tanda atau alarm yang 
bisa dilihat atau didengar.  Penempatan alarm kebakaran ini 
biasanya pada koridor atau gang-gang dan jalan dalam bangunan 
atau suatu instalasi. 

Ada alarm sistem yang bekerja dengan manual yang bisa ditekan 
melalui tombol yang berada dalam lemari atau kotak alarm (break 
glass).  Jika kaca dipecah , maka tombol akan aktif dan segera 
mmengeluarkan sinyal alarm dan mengaktifkan sistem kebakaran 
lainnya. 

Ada juga sistem alarm yang diaktifkan oleh sistem detektor. Ketika 
detektor mendeteksi adanya api maka detektor akan segera 
mengaktifkan alarm atau langsung sistem pemadam yang ada. 

Alarm kebakaran ada berbagai macam antara lain  : 
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3.2 

            a.   Bel  

                  Bel merupakan alarm yang akan berdering jika terjadi 
kebakaran.  Dapat digerakkan secara manual atau 
dihubungkan dengan sistem deteksi kebakaran.  Suara bel 
agak terbatas, sehingga sesuai ditempatkan dalam ruangan 
terbatas seperti kantor. 

b. Sirene 

Fungsi sama dengan bel, namun jenis suara yang dikeluarkan 
berupa sirine.  Ada yang digerakkan secara manual dan ada 
yang bekerja secara otomatis.  Sirine mengeluarkan suara 
yang lebih keras sehingga sesuai digunakan di tempat kerja 
yang luas seperti fabrik. 

c. Horn 

Horn juga berupa suara yang cukup keras namun lebih rendah 
dibanding sirine. 

d. Pengeras suara (public address) 

Salah satu jenis alarm kebakaran adalah alarm telegrafis. 
Alarm ini dapat mengirim dan memancarkan sinyal alarm 
kebakaran dalam suatu bangunan ke sarana induk di fire 
station.  Sistem ini biasanya menggunakan transmitter yang 
terhubung dengan sarana penerima sinyal di pusat komando 
atau panel utama. 

Transmitter ini juga dapat dihubungkan dengan sistem 
pemberi sinyal yang ada dalam bangunan.  Ada juga 
transmitter yang tidak terhubung dengan sistem proteksi 
kebakaran, tetapi digunakan hanya sebagai sarana pemancar 
sinyal alarm kebakaran manual ke sarana induk. 

Sistem Air Pemadam 

Salah satu elemen proteksi kebakaran adalah sistem air, yaitu sejak dari 
sumbernya sampai air dipancarkan di lokasi kebakaran. Sistem air ini 
terdiri atas beberapa komponen utama yaitu  : 

3.2.1 Sumber air dan penampung 

a. Tangki air yang dipasang di tempat yang tinggi sehingga 
diharapkan akan memberikan tekanan yang cukup untuk 
mengalir sendiri tanpa bantuan pompa pemadam; 

b. Menggunakan bak air di lantai dasar dengan bantuan pompa 
pemadam untuk mengalirkan air ke lokasi kebakaran; 
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 3.2.2 Pompa pemadam kebakaran 

a. Menurut penggeraknya pompa pemadam dibagi dua yaitu 
pompa penggerak listrik dan pompa diesel; 

b. Pompa dijalankan dan distop dengan control; 

c. Pompa bekerja apabila jaringan pipa memerlukan tekanan 
tambahan; 

d. Pompa berhenti setelah mencapai tekanan yang diinginkan; 

e. Pompa mempunyai alat pengatur supaya pompa tidak hidup 
terus menerus; 

f. Perlu dipasang jockey pump yang dipasang paralel dengan 
pompa utama yang berfungsi untuk menjaga tekanan dalam 
sistem air pemadam sekaligus mencegah agar pompa tidak 
bekerja terus menerus dalam keadaan adanya bocoran atau 
rembesan. 

3.2.3 Jaringan pipa pemadam 

Air dari sumbernya tidak akan sampai ke lokasi kebakaran jika 
tidak dibantu oleh jaringan pipa pemadam kebakaran (fire water 
line).  Oleh karena itu sekeliling objek atau sarana yang akan 
diproteksi perlu dipasang sistem jaringan pipa pemadam.   Pipa 
penyalur ini dapat menggunakan berbagai jenis bahan seperti 
plastik, metal atau fiberglas. 

Hal yang perlu diperhatikan adalah kekuatannya dan 
ketahanannya terhadap tekanan air serta kemungkinan benturan 
stsu terkena benda lainnya.  Untuk itu jaringan pipa biasanya 
dipasang dengan dua cara yaitu di bawah tanah dan di atas tanah. 
Ukuran pipa pemadam disesuaikan dengan kebutuhan atau 
kuantiti air yang diperlukan berdasarkan perhitungan kebakaran.  
Ukuran minimum untuk pipa pemadam sekitar 4 inch untuk jalur 
utama dan 3 inch untuk cabang cabangnya. 

Salah satu persyaratan pemasangan pipa pemadam adalah 
berupa melingkar atau disebut loop system.  Dengan cara ini 
maka air pemadam untuk suatu objek akan diperoleh dari dua 
arah, sehingga jika di suatu bagian pipa mengalami kerusakan 
akibat kebakaran, air masih dapat dialirkan melalui jalur yang lain. 
Untuk itu jaringan pipa dilengkapi dengan katup isolasi  (isolation 
valve) yang berfungsi menutup sebagian dari jalur pipa misalnya 
ada pekerjaan perbaikan atau akibat kerusakan,  Dengan 
demikian air pemadam untuk suatu peralatan tidak akan terputus. 
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 3.2.4 Hidran Pemadam Kebakaran (Fire Hydrant) 

1) Berdasarkan lokasi penempatan jenis hidran dibagi menjadi  : 
a) Hidran gedung (Fire Hydrant Unit) 
b) Hidran halaman (Fire Hydrant Pilar) 

2) Komponen hidran 
a) Persediaan air 
b) Pompa pompa 
c) Slang pemadam 
d) Coupling penyambung 
e) Perlengkapan lainnya 

3) Untuk hidran kebakaran diperlukan persyaratan teknis sebagai 
berikut   : 
a) Sumber persediaan air harus diperhitungkan minimum 

untuk pemakaian selama 30 menit; 
b) Pompa dan peralatan listrik lainnya harus mempunyai 

aliran listrik tersendiri dari sumber listrik darurat; 
c) Slang pemadam dengan diameter minimum 1,5 inch harus 

terbuat dari bahan yang tahan panas panjang slang max. 
30 meter; 

d) Harus disediakan coupling penyambung yang sama 
dengan coupling unit pemadam kebakaran; 

4) Pemakaian hidran kebakaran disesuaikan dengan klasifikasi 
bangunan  : 

 

 
 
 

KLASIFIKASI  
BANGUNAN 

RUANGAN 
TERTUTUP 

 
 

JUMLAH PER LUAS 
LANTAI 

RUANGAN  
TERTUTUP DENGAN 
RUANG TERPISAH 

  
JUMLAH MINIMUM 
PER LUAS LANTAI 

TOTAL 

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

 
1 buah per 800 m² 

 
1 buah per 1000 m² 

 
1 buah per 1000 m² 

 
Ditentukan tersendiri 

 

 
2 buah per 800 m² 

 
2 buah per 800 m² 

 
2 buah per 1000 m² 

 
Ditentukan tersendiri 
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 3.2.5 Sprinkler 

Adalah alat untuk memancarkan bahan pemadam yang berupa 
air, foam, CO2, dry chemical powder dll; 

a. Untuk sistem sprinkler menggunakan air terdiri dari  : 

1) Penyediaan air / water supply; 

2) Jaringan pipa air sprinkler; 

3) Kepala sprinkler; 

4) Alat bantu lainnya; 

b. Sistem penyediaan air dapat diusahakan melalui  : 

1)  Tangki gravitasi 

        Tangki tersebut diatur letaknya , ketinggiannya, kapasitas 
penampungan sehingga dapat menghasilkan aliran dan 
tekanan air yang cukup pada setiap kepala sprinkler; 

2)  Pada tangki tersebut harus dilengkapi alat deteksi yang 
dapat membersihkan tanda apabila tekanan dan atau 
tinggi permukaan air dalam tangki turun melampaui batas 
yang ditentukan. 

Isi tangki harus selalu terisi minimum 2/3 bagian, tekanan 
sekurang kurangnya 5 bar; 

3)  Jaringan air bersih dapat digunakan apabila kapasitas dan 
tekanannya memenuhi syarat yang ditentukan.  Diameter 
pipa yang dihubungkan ke pipa tegak sprinkler harus 
sama dengan ukuran 100 mm (10 cm); 

4)   Bila tangki gravitasi dan tangki bertekanan dan jaringan 
air bersih tidak berfungsi normal dapat dipompakan air 
dari tangki mobil unit pemadam kebakaran dengan 
melalui pipa cabang siamese yang diameter sama besar; 

c. Jaringan pipa yang dapat digunakan yaitu pipa galvanis, pipa 
besi tulang dan pipa tembaga; 

d. Kepala sprinkler adalah bagian dari sprinkler yang berada 
pada ujung jaringan pipa dan diletakkan sedemikian rupa 
sehingga akibat adanya perubahan suhu tertentu akan 
memecahkan kepala sprinkler tersebut dan akan 
memancarkan air secara otomatis. 
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 e. Jenis kepala sprinkler dibedakan atas arah pancaran dan 
tingkat kepekaannya terhadap suhu / temperatur. 

1) Berdasarkan arah pancarannya kepala sprinkler dibedakan 
atas  : 

a) Pancaran ke arah atas; 
b) Pancaran ke arah bawah; 
c) Pancaran dari arah dinding; 

2) Berdasarkan kepekaan terhadap suhu kepala sprinkler 
dibedakan atas  : 

a) Kepala sprinkler dengan segel berwarna; 

b) Kepala sprinkler dengan tabung gelas berisi cairan 
berwarna. 

                      Kepekaan kepala sprinkler dengan segel berwarna  : 

              
Kepekaan  : Dibedakan dari warna tabung gelas dari kepala sprinkler  

 
 

 
Suhu lebur segel (ºC) 

 

 
Warna segel 

64 – 74 

93 – 100 

141 

182 

224 

 

Tak berwarna 

Putih 

Biru 

Kuning 

Merah 

 
Suhu pecah tabung gelas (ºC) 

 

 
Warna cairan 

57 

68 

79 

93 

182 

204-260 

Jingga 

Merah 

Kuning 

Hijau 

Ungu 

Hitam 
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 f. Pemakaian  : 
1) Untuk bangunan kelas A mulai lantai 4 ke atas atau 

ketinggian 40 meter pertama harus memakai sprinkler; 
2) Untuk bangunan kelas B mulai lantai 8 ke atas atau 

ketinggian 40 meter ke atas harus memakai sprinkler; 
 

3.2.6 Pipa peningkatan air / riser pipe / stand pipe 

Jalur pipa tegak (stand pipe) biasanya dipasang pada bangunan 
bertingkat tinggi untuk menyalurkan air dari lantai dasar ke lantai 
lantai.   Jalur pipa tegak ini sangat penting untuk memudahkan 
upaya pemadaman dan penyaluran air dari lantai terbawah.  
Berikut ini penjelasan tentang karakteristik stand pipe yaitu 
sebagai berikut  : 

a. Untuk bangunan kelas A mulai dengan ketinggian 14 meter (4 
lantai) ke atas dn bangunan kelas B mulai dengan ketinggian 
40 meter (8 lantai) ke atas, harus diperhitungkan kemungkinan 
dipasangnya instalasi pipa peningkatan air; 

b. Pipa peningkatan air kering hanya boleh dipasang pada 
bangunan gedung dengan ketinggian maksimum 60 meter, 
selebihnya menggunakan pipa peningkatan air basah; 

c. Untuk setiap lantai dengan luas 800 meter persegi  

Untuk  bangunan kelas A  dengan luas 1000 meter persegi; 

Untuk bangunan kelas B harus terdapat minimum 1 buah riser 
pipe; 

d. Pipa peningkatan air harus dipasang sedemikian rupa, hingga 
jarak dari tiap bagian setiap lantai ke pipa peningkatan air tidak 
melebihi 38 meter; 

e. Ujung tegak yang berada di halaman luar harus mudah dilihat 
dan dicapai dengan memberi Dry Riser atau Wet Riser; 

f. Ketinggian ujung bawah pipa peningkatan air atau ujung pipa 
peningkatan air yang berada di halaman +  1,25 meter di atas 
halaman dan harus dilengkapi dengan coupling penyambung 
yang sesuai dengan coupling penyambung dari unit pemadam 
kebakaran; 

3.2.7 Hose Reel  (penggulung slang) 

Adalah pemadam kebakaran berupa slang karet atau 
plastikberukuran ¾ inch atau ½ inch yang dapat digulung dan 
dipasang di lokasi.  Dilengkapi nozzle tip dan dapat ditarik serta 
memancarkan air untuk memadamkan kebakaran 
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3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 

Alat Pemadam Api Ringan 

3.3.1 Alat pemadam api ringan dimaksudkan untuk menanggulangi 
kebakaran tingkat awal dan kobaran api masih kecil.  Untuk itu 
kepada siapapun yang berada di dekat loaksi, diharapkan mampu 
menggunakan alat pemadam api ringan. 

3.3.2 Batas  kemampuan pemadaman 

Kemampuan alat pemadam untuk memadamkan kebakaran 
disebut fire rating yang diberi kode huruf dan angka.misalnya 10 A 
Huruf menunjukkan kelas kebakaran dimana alat tersebut efektif 
sedangkan nomor menunjukkan ukuran besarnya api yang 
dipadamkan. 

Penentuan fire rating didasarkan hasil pengujian dan pengetesan 
di laboratorium atau lapangan.  Untuk pengujian disesuaikan 
dengan kelas kebakaran yaitu A, B , C dan D; 

a. Untuk kebakaran kelas A , pengujian dilakukan ndengan 
membakar tumpukan kayu (material kelas A) dengan volume 
tertentu yang dibakar selama 10 menit. 

b. Untuk kebakaran kelas B , bahan bakar jenis premium (Fuel 
gas) dibakar dalam bak dengan luas tertentu selama 3 menit; 

c. Untuk rating kelas C , menggunakan instalasi listrik 
bertegangan 10.000 volt; 

d. Untuk kebakaran kelas D tidak dilakukan pengujian tertentu; 

Rating APAR Kebakaran kelas A 

3.4.1 Rating 1 A dimaksudkan bahwa kemampuan APAR tersebut 
setara dengan APAR berisi air 1 – 1,25 gallon yang berarti APAR 
yang memiliki rating 2 A adalah berisi media pemadam yang 
setara dengan 2,5 gallon air dan mampu memadamkan 2 x APAR 
rating 1 A pada kelas yang sama; 

3.4.2 Bahan bakar yang dipakai untuk pengujian adalah kayu yang 
disusun dengan konfigurasi tertentu.  Untuk standar Amerika 
(disebut UL – Rating) kemampuan APAR adalah bervariasi mulai 
dari ! A sampai dengan 40 A.  Untuk standar Eropa (disebut CEN / 
Rating Committee de Normalization) kemampuan APAR adalah 
bervariasi mulai dari 3 A sampai dengan 55 A. 
Contoh APAR 40 A  : 
APAR tersebut memiliki kemampuan memadamkan kelas A yang 
setara dengan   40 x 1,25  US gallon air  =  50 US galon air; 
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3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 

Rating APAR kebakaran kelas B 

Rating 1 B dimaksudkan bahwa APAR tersebut memiliki kemampuan 
untuk memadamkan kebakaran kelas B seluas 1 ft² oleh seseorang yang 
belum ahli.Sedangkan orang yang belum ahli tersebut dianggap memiliki 
kemampuan 40% dari orang yang ahli.  Bahan bakar cair yang dipakai 
dalam pengujian APAR adalah bervariasi mulai dari 1 B sampai dengan 
640 B; 

Untuk UL Rating kemampuan APAR adalah bervariasi mulai dari 1 B 
sampai dengan 640 B.  Untuk CEN Rating kemampuan APAR adalah 
bervariasi mulai dari 8 B sampai dengan 233 B. 

Contoh :  APAR 40 B berarti luas kebakaran kelas B yang dapat 

dipadamkan oleh personel yang belum ahli (trampil) adalah seluas 40 ft²; 

Penempatan APAR 

Tabel  :   Maksimum area yang dilindungi dengan APAR (ft²) 

 

Rating APAR 
Untuk Kelas A 

Bahaya         
Ringan 

Bahaya         
Sedang 

Bahaya         
Tinggi 

1 A - - - 

2 A 6.000 3.000 -  

3 A 9.000 4.500 -  

4 A 11.250 6.000 4.000 

5 A 11.250 9.000 6.000 

6 A 11.250 11.250 10.000 

10 A 11.250 11.250 11.250 

20 A 11.250 11.250 11.250 

30 A 11.250 11.250 11.250 

40 A 11.250 11.250 11.250 

 

3.6.1  Dari tabel di atas , maka unntuk suatu bangunan yang ditempati 
dengan tingkat bahaya rendah dengan luas 6.000 ft² diperlukan 1 
unit APAR dengan rating 2 A. 
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           Salah satu pertimbangan dalam menentukan jumlah APAR yang      
           dibutuhkan adalah menurut tingkat resiko kebakaran yaitu  : 

a. Low hazard; 
b. Ordinary hazard; 
c. Extra hazard; 

3.6.2     Penempatan APAR untuk kelas A 
        

 
Rating  

Jarak 
( ft²) 

Klasifikasi 
Hunian 
ringan ( ft²) 

Klasifikasi 
Hunian 
sedang ( ft²) 

Klasifikasi 
Hunian 
berat ( ft²) 

1 A 
 

2 A 
 

3 A 
 

4 A 
 

6 A 
 

10 A 
 

20 A 
 

40 A 
 

75 
 

75 
 

75 
 

75 
 

75 
 

75 
 

75 
 

75 

3.000 
 

6.000 
 

11.250 
 

11.250 
 

11.250 
 

11.250 
 

11.250 
 

11.250 

- 
 

3.000 
 

4.500 
 

6.000 
 

9.000 
 

11.250 
 

11.250 
 

11.250 

- 
 
- 
 

3.000 
 

4.500 
 

9.000 
 

11.250 
 

11.250 
 

11.250 

 
               Sebagai contoh  suatu bangunan dengan ukuran 150 x 450 ft 

(46 x 137 m) dengan luas area lantai 67.500  ft² (6..270 m²).                  
Contoh 1 dengan menggunakan dasar luas lantai 11.250 ft² , 
kebutuhan APAR dapat dihitung  sebagai berikut  : 

 
               Kebutuhan APAR    :     62.500  :  11.250  =  6 
 

a. Rating 4 A untuk bahaya kebakaran ringan; 

b. Rating 10 A untuk bahaya kebakaran sedang; 

c. Rating 20 A untuk bahaya kebakaran besar; 

d. APAR harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga radius 
proteksi APAR dapat mencakup area 15 meter (75 ft²); 
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3.7 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                Jika jumlah unit APAR tidak dapat memenuhi jarak minimal 
tersebut , mungkin jumlah APAR perlu ditambah, misalnya 
denganmenurunkan perhitungan basis 2 A dengan luas 6000 
ft² sebagimana contoh di bawah ini  : 
Kebutuhan APAR   : 

67.500 :  6000  =  12 (dibulatkan) 

a. Rating 2 A  APAR untuk bahaya ringan; 

b. Rating 4A untuk bahaya kebakaran sedang; 

c. Rating 6 A untuk bahaya kebakaran besar; 

3.6 3    Kebutuhan APAR untuk bahaya kelas B 

             Kebakaran kelas B misalnya untuk daerah penimbunan bahan 
kimia , pabrik atau kilang minyak dan petrokimia.  Kebutuhan 
APAR untuk api kelas B secara umum dibagi 2 kategori yaitu  : 

a. Api dengan kedalaman cairan ¼ inch; 

b. Api dengan kedalaman cairan ½ inch; 

Alat Pemadam Api Ringan Otomatis 

3.7.1 Fungsi 

Dapat digunakan secara otomatis dan manual 

3.7.2 Mekanisme pemadaman dari perspektif unsur kimia 

Sebagai contoh dalam penjelasan ini adalah Bonpet yang terdiri 
dari bahan kimia yang mudah bereaksi terhadap kebakaran. Alat 
pemadam api ini dapat menurunkan suhu dan mencegah 
masuknya suplai oksigen ke sumber api pada saat pemadaman 
dan beberapa detik pasca pemadaman. Dari ujicoba di lapangan 
terbukti bahwa setelah sumber api dipadamkan oleh BONPET 
Inno, api sulit dinyalakan kembali pada tempat yang sama. 

Cairan BONPET Inno terdiri dari barbagai unsur kimia, antara lain: 
Urea, Amonium Silikat, Amonium Klorida, Amonium Sulfat, Natrium 
Karbonat kering, Aluminium Kering (Alunit) dll. 

Natrium karbonat bereaksi dengan asam sulfat akan menghasilkan 
natrium sulfat dan asam karbonat. Kemudian asam karbonat 
terurai lagi menjadi karbon dioksida dan air ( efek pendinginan ) 

Natrium sulfat bereaksi dengan alunit akan menghasilkan 
Aluminium Sulfat yang memiliki daya pelingkup yang kuat untuk 
mencegah timbulnya kembali percikan api ( efek pelingkupan)  
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 3.7.3 Cara bekerja Bonpet 

a. Otomatis  

 

           Bonpet digantung dalam ruangan 

Jika suhu dalam ampul mencapai + 90º C, maka cairan akan berubah 
menjadi gas yang menyebabkan ampul pecah; 

b. Manual 

1) Dilempar ke sumber api; 

2) Diencerkan ke dalam air  (1 ampul diencerkan max. 12 ltr 

Air; 

           

3.7.4   Sistem Pemadaman Bonpet 

            a.  Efek pendinginan; 

            b.  Efek dioksidasi; 

            c.  Efek pelingkupan; 

 

 
Fasilitas Pemadam Kebakaran Bandara                                                                                                14 of 18 



Modul Diklat  Senior PKP-PK 

 
MODUL 

 

 
SUBSTANSI  MATERI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8 

3.7.5 Keistimewaan 
                                               Bonpet              Sprinkler                       APAR  
 
            Pemasangan             Mudah              Orang ahli                    Memerlukan 

                                                                                                   Kotak 
Penggunaan              Manual              Otomatis                     Manual 
                                  Otomatis               
Pelatihan                 Tanpa pelatihan    Pelatihan khusus          Rutin                       
                                khusus     
Perawatan               Bebas/10 tahun    Rutin/Repot                 Rutin   
Efek pemadaman     Kering                  Basah                         Kering/basah 
 
3.7.6 Data Bonpet 

Panjang    :  27,5 cm 
Diameter   :       6 cm 
Berat   :  1030 gram 
Berat bersih   :    795 gram 
Isi cairan  :  600 cc 
Kemampuan  :  2 m x 4.8 m (ruang kosong)/  7 – 10 m2 

                     
Mobil Pemadam Kebakaran  : 

Fasilitas pemadam kebakaran di bandar udara yang paling handal adalah 
mobil pemadam kebakaran.  Jika personel PKP-PK menerima informasi 
adanya kebakaran di daerah kawasan bandar udara , maka mobil 
pemadam kebakaran akan meluncur ke lokasi untuk menanggulangi 
kebakaranbaik pesawat udara maupun gedung fasilitas bandar udara.  
Jenis kendaraan pemadam unit PKP-PK yang beroperasi memadamkan 
kebakaran gedung fasilitas bandar udara akan menggunakan Nurse 
Tender (bila tersedia di bandar udara) atau Foam Tender dengan ntidak 
mengganggu kebutuhan kategori bandar udara. 

Jenis kendaraan PKP-PK  pada suatu bandar udara harus memenuhi 
standar persyaratan yang telah ditentukan dalam Airport Service Manual 
Part 1 ICAO Document 9137-AN/898 dan KM 24 Tahun 2005 tentang 
pemberlakuan SNI SNI-03-7067-2005 yaitu  : 

3.8.1    Kendaraan utama yang terdiri dari  : 

a.   Kendaraan Foam Tender (type I, type II dan type III); 

b.  Kendaraan Rapid Intervention Vehicle  (Combined agent type II, 
Combined agent type III dan Rapid Intervention Vehicle type 
IV); 

c.  Rescue Boat; 
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 3.8.2   Kendaraan pendukung yang terdiri dari  : 

a.  Mobil komando berfungsi sebagai pemandu kendaraan PKP-PK 

           b.   Mobil pemasok air nurse tender berfungsi memasok air 
terhadap kendaraan PKP-PK; 

c. Mobil tangki air berfungsi menyediakan air tambahan untuk 
PKP-PK; 

d. Mobil  serba guna berfungsi untuk mengangkut 
bahan/peralatan PKP-PK; 

e. Mobil ambulance multi purpose yang dilengkapi dengan bahan 
pemadam tepung kimia (dry chemical powder); 

f. Mobil ambulance berfungsi untuk mengangkut dan 
memberikan pertolongan pertama pada pasien/korban; 

g. Mobil generator berfungsi memberikan penerangan untuk PKP-
PK; 

3.8.3 Jumlah kebutuhan kendaraan utama (mobil pemadam) ditentukan 
dengan  : 

a. Kategori bandar udara  

Berdasarkan Annex 14 kategori bandara berdasarkan pesawat 
terbesar yang beroperasi pada suatu bandar udara dan dalam 
ketentuan terdiri dari 10 kategori yaitu sebagai berikut  : 

Kategori                 Panjang Keseluruhan                           Lebar 
Bandara               Pesawat Udara                                       Maksimum              
Untuk                                                                                  Badan Pesawat 
PKP-PK                                                                                         Udara                                                           
    1                           <   9 m                                            2 m  

    2                    9 m s.d   < 12 m                           2 m 

    3                             12 m s.d   < 18 m                   3 m  

    4        18 m s.d   < 24 m                    4 m  

    5        24 m s.d   < 28 m                    4 m  

    6        28 m s.d   < 39 m                   5 m  

    7        39 m s.d   < 49 m                   5 m  

    8        49 m s.d   <  61 m                     7 m  

    9        61 m s.d   <  76 m                    7 m 

  10        76 m s.d   <  90 m                             8 m                    
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 b. Jenis bahan pemadam;  
Jenis bahan pemadam yang digunakan dan akan 
direkomendasi oleh regulator (Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara yaitu  jenis Foam Konsentrat Aqueous 
Film Forming Foam (AFFF) dan complementary agent jenis dry 
chemical powder, maka air yang dibutuhkan untuk 
memproduksi AFFF dan persediaan dry chemical powder 
dapat dilihat pada  tabel berikut ini  : 

 Tabel Kebutuhan Air dengan menggunakan Foam Kinerja Mutu B 
dan Kebutuhan Dry Chemical Powder berdasarkan kategori bandara 
 

Kategori 
Bandar 
udara 
untuk 
PKP-PK 
 

Kebutuhan air 
untuk memproduksi 
foam AFFF          
(liter) 

Pancaran rata-
rata (discharge 
rate liter/menit) 

Dry Chemical 
Powder  (kg) 

(1) (2) (3) (4) 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 
 

 
230 

 
670 

 
1200 

 
2400 

 
5400 

 
7900 

 
12100 

 
18200 

 
24300 

 
32300 

 
230 

 
550 

 
900 

 
1800 

 
3000 

 
4000 

 
5300 

 
7200 

 
9000 

 
11200 

 
45 
 

90 
 

135 
 

135 
 

180 
 

225 
 

225 
 

450 
 

450 
 

450 

 
c. Menentukan jumlah kendaraan utama lihat kolom (2) dan (4); 

            Mengihitung persyaratan pancaran response time adalah  50%    
dari kolom (3);  
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3.9 Praktek Lapangan  

3.9.1  Praktek lapangan dalam substansi materi fasilitas kebakaran 
bandar udara (Airport Fire Facilities) dapat dibagi dalam 3 group 
(group 1, 2 dan group 3) dengan kegiatan praktek sebagai berikut   

d. Group 1 meninjau sistem deteksi kebakaran (fire detector) dan    
 sistem alarm kebakaran (fire alarm) serta fire sprinkler; 

a. Dengan dipandu instruktur para peserta berkunjung ke  
 lokasi / ruangan yang telah dipasang : 

a) Fire Detector dan Fire alarm; 

            b)   Fire Sprinkler; 
 
         Instruktur menjelaskan kepada siswa tentang masing-masing 

fungsi alat tersebut dan kemudian tanya jawab di lokasi 
praktek; 

 
 b.  Group 2   meninjau dan mengetes : 

      1)   Fire hydrant pillar, hydrat unit, dan hose reel; 

      2)   Means of escape dalam hal ini jumlah pintu keluar  
            untuk  menyelamatkan diri; 

      3)   Penempatan APAR berdasarkan fire rating; 

   

e.   Group 3 mencoba menghitung kategori bandara masing- 
     masing dan kemudian dilanjutkan dengan menentukan  : 

1) Kebutuhan bahan pemadam sesuai persyaratan kategori    
bandar udara; 

2)   Jumlah kendaraan utama sesuai persyaratan kategori bandar 
udara; 

3) Instruktur harus menjelaskan kebutuhan sebagaimana 
dimaksud adalah kebutuhan minimum; 

3.9.2 Praktek dapat diulang dengan pergantian posisi group dalam 
pelaksanaan sesuai jam pelajaran yang tersedia dan alokasikan 
waktu untuk mengevaluasi hasil praktek 
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4.1  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 

Pengertian Fire Safety 

Tujuan utama  keselamatan bahaya kebakaran adalah bagaimana 
mengupayakan agar tidak terjadi kebakaran.  Tetapi disamping itu juga 
perlu mengantisipasi bila kebakaran terjadi. Oleh sebab itu perlu 
dilakukan langkah langkah dalam upaya mengantisipasi sebagaimana 
dimaksud agar keselamatan tetap terjaga,  baik keselamatan jiwa 
manusia maupun harta benda yang ada di dalam gedung bila terjadi 
kebakaran. 

Ada  4 kriteria fire safety dalam topik bahasan ini, yaitu  : 

4.1.1 Tindakan Pencegahan 

4.1.2 Fire Behaviour 

4.1.3 Building Classification 

4.1.4 Sistem Proteksi Pasif 

Tindakan Pencegahan 

4.2.1 Tindakan pencegahan dikategorikan ke dalam 3 kelompok  : 

a. Structural Provisions / ketentuan struktur 

1)    Peneyekat atau pemisah dengan dinding bahan api/ fire 
wall pintu tahan api/ fire doors dan terpisah untuk 
membatasi area kebakaranyang terjadi dan api tidak 
menjalar ke ruangan lainnya; 

2)    Penggunaan material yang mempunyai ketahanan 
terhadap api (fire resistant) yang sukar terbakar, tidak 
mengandung asap dan panas yang berlebihan; 

3)   Route atau jalan penyelamat (escape routes) dan 
tindakan pencegahan seperti tangga kebakaran, tangga 
jalan keluar , pintu darurat, jumlah dan jenisnya 
tergantung dari ukuran dan fungsi  bangunan; 

b. Technical Provisions /  Ketentuan teknik 

1)   Kabel listrik berada di dalam saluran pipa logam pada 
pipa plastik (PVG) dan menggunakan kabel yang sukar 
terbakar (non combustible cable); 

2)   Pipa dan kabel listrik terutama yang mempunyai fungsi 
utama harus melalui saluran (duct), lobang terowongan 
(shaft) dan melalui tanah dan rute lain yang aman; 
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4.3 

3)   Kabel, pipa, duct yang menembus dinding harus ditutupi 
dan aman terhadap api; 

4)   Instalasi alat pemadam kebakaran otomatis, mendeteksi 
signal dan memadamkan kebakaran tingkat awal seperti 
sprinkler system; 

5)   Ventilasi yang cukup dan berfungsi; 

6)   Pintu magnit yang dapat digunakan sebagai pintu 
kebakaran dan pintu asap (penutup asap); 

7)   Fire detection berfungsi dengan baik; 

c. Organization activities / aktivitas yang diatur 

1)    Latihan pencegahan bahaya kebakaran  yang teratur 
bagi karyawan; 

2) Jalan penyelamat harus terjaga dan jangan terhalang; 

3) Perlu dilakukan latihan evakuasi secara teratur; 

4) Peraturan pencagahan harus dipenuhi; 

5) Pengawasan kegiatan secara teratur; 

 

Fire Behaviour 

Api mempunyai perilaku yang bersifat fire reaction dan fire resistant.  

4.3.1 Fire reaction adalah reaksi api terhadap bahan material yang      
terbakar anatara lain : 

a. Bahan material itu akan terbakar atau tidak ?; 

b. Jika terbakar, apakah kenyataannya menyala?, membara?; 

c. Jika terbakar apakah berasap?, mengeluarkan gas beracun?; 

Dari reaksi api terhadap bahan material yang terbakar tersebut 
dites di laboratorium dan hasilnya diklasifikasikan untuk tingkat 
mutu bahan material tertentu. 

4.3.2 Bahan material bangunan diklasifikasikan dalam lima tingkat mutu 
bahan yaitu  :  

a.  Tingkat I    :   Non Combustible  (M1); 

                          adalah bahan yang memenuhi persyaratan 
pengujian sifat bakar serta pengujian sifat api 
pada permukaan (surface test) untuk tingkat 
bahan sangat sukar terbakar; 
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             b.  Tingkat II  :   Semi Non Combustible (M2); 

                                      adalah bahan yang sekurang kurangnya 
memenuhi persyaratan pada pengujian penjalaran 
api permukaan untuk tingkat bahan sukar 
terbakar; 

            c.  Tingkat III :   Fire Retardant (M3) 

                                      adalah bahan yang sekurang kurangnya 
memenuhi persyaratan pada pengujian penjalaran 
api permukaan, untuk tingkat bahan yang bersifat 
penghambat api; 

            d.  Tingkat IV :   Semi Fire retardant (M4) 

                                      adalah bahan yang sekurang kurangnya 
memenuhi persyaratan pada pengujian penjalaran 
api permukaan untuk tingkat agak menghambat 
api; 

            e.  Tingkat V  :   Combustible (M5) 

                                       adalah bahan yang tidak memenuhi baik 
persyaratan uji sifat bakar maupun persyaratan 
sifat penjalaran api permukaan; 

            Note  :  Untuk perbaikan atau mencegah terbakarnya bahan 
material bangunan dengan melakukan tindakan 
menghambat nyala api (flame retardant treatment) ada 
3 cara  : 

1) Menyekat panas (technic insulation); 

2) Mencegah/menghambat api (inhibition); 

3) Mencegah penyebaran gas panas (hot gases 
spread prevent) 

Dengan tindakan perawatan yang dapat dibuat  : 

Mengisi / meresapi bahan material dengan cairan 
inhibition atau dengan menyikat kemudian disemprot 
dengan cairan inhibitor , tetap bersih; 

4.3.3 Fire Resistance / Ketahanan api  

Ketahanan terhadap api bahan material yang terbakar , 
menggunakan komponen dan struktur bahan bangunan;        
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4.4 

a. Adalah  ketahanan terhadap api, tanpa kehilangan fungsinya 
sebagai komponen struktur, dalam satuan waktu yang 
dinyatakan dalam jam; 

b. Komponen struktur adalah bagian bagian bangunan gedung 
yang memikul beban maupun yang bukan misalnya dinding , 
kolom, balok, dinding partisi, atap dan lantai; 

c. Komponen struktur utama adalah bagian bagian bangunan 
gedung yang memikul beban  dan meneruskan beban tersebut 
ke pondasi misalnya dinding, kolom, balok dan lantai. 

Untuk test ketahanan api terhadap komponen struktur bahan ada 
3 kesimpulan  : 

a.  Stability     :   kestabilan / keseimbangan; 

b.  Integrity     :   Keutuhan; 

c.  Insulation  :    Isolasi / penyekatan; 

Building Classification 

4.4.1 Bangunan yang diklasikasikan menurut tingkat ketahanan struktur 
utamanya terhadap api  : 

a. Bangunan kelas A adalah bangunan yang komponen struktur 
utamamnya harus tahan terhadap api sekurang kurangnya 3 
jam yaitu meliputi  bangunan hotel, pertokoan, perkantoran, 
rumah sakit, bangunan industri, tempat hiburan, dll; 

b. Bangunan kelas B adalah bangunan yang komponen struktur 
utamanya harus tahan terhadap api sekurang kurangnya 2 jam 
yaitu meliputi bangunan perumahan bertingkat, asrama, 
sekolah , tempat ibadah; 

c. Bangunan kelas C adalah bangunan yang komponen struktur 
utamanya harus tahan terhadap api sekurang kurangnya ½  
jam meliputi bangunan yang tidak bertingkat dan sederhana; 

d. Bangunan kelas D adalah bangunan yang tidak tercakup 
kedalam kelas A, B dan C yang diatur khusus misalnya 
instalasi nuklir, bangunan yang digunakan sebagai tempat 
penyimpanan bahan yang mudah meledak; 

4.4.2 Bangunan yang diklasifikasikan menurut jenis bangunan, 
diperuntukkan kegiatan dan hunian; 

a.  Bangunan bertingkat , dibedakan antara lain  : 
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 1) Bangunan bertingkat rendah, adalah bangunan yang 
mempunyai ketinggian dari tanah (ground floor) sampai 
ketinggian maksimum 14 meter dan atau 4 lantai (lapis); 

2) Bangunan tinggi A adalah bangunan yang mempunyai 
ketinggian dari ground floor sampai dengan ketinggian 40 
meter dan atau 8 lantai (lapis); 

3) Bangunan tinggi B adalah bangunan yang mempunyai 
ketinggian dari ground floor sampai dengan ketinggian lebih 
dari 40 meter diatas 8 lantai (lapis); 

b. Bangunan industri adalah bangunan yang dipakai untuk 
kegiatan kerja untuk produksi; 

Diklasifikasikan menurut kegiatan yang ada dan tingkat resiko 
bahaya kebakaran yang mungkin terjadi (fire hazard) yaitu  : 

1) Bahaya kebakaran ringan (light hazard); 

2) Bahaya kebakaran sedang (ordinary hazard); 

3) Bahaya kebakaran berat (extra hazard); 

c. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang 
diperuntukan sebagai kegiatan kerja antara lain perkantoran, 
pertemuan, hotel, hiburan, rumah sakit, lembaga 
permasyarakatan, pertokoan, peribadatan, pendidikan dll; 

d. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukannya 
dipakai dan atau layak untuk hunian / kediaman orang; 

e. Bangunan campuran adalah bangunan yang diperuntukkan 
campuran dari jenis bangunan industri, bangunan umum dan 
perdagangan serta perumahan; 

4.4.3 Daftar index tahan api per jam (fire resistant) 

a.  Dinding luar dan dalam                                                  4 jam; 
b.  Kerangka bangunan luar                                               4 jam; 
c.  Kerangka bangunan dalam                                            3 jam; 
d.  Dinding penyekat tahan api                                           3 jam; 
e.  Dinding penyekat tetap                                                  2 jam; 
f.  Jalan penghubung / koridor                                            2 jam; 
g.  Cerobong (shaft) dari bahan tembok                             2 jam; 
h.  Lantai dan atap                                                              3 jam; 
i.  Dinding dalam ruangan                                                   3 jam; 
j.  Dinding pembagi                                                             4 jam; 
k.  Dinding pemisah                                                            3 jam; 
l.   Dinding penyekat sementara                                         0 jam; 
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4.5 Sistem Proteksi Pasif 

4.5.1 Means of Escape 

Jika kebakaran telah dideteksi, maka prioritas utama adalah 
menyelamatkan penghuni atau manusia yang berada di lokasi 
kejadian.  Di dalam kebakaran gedung , sebagian besar kematian 
disebabkan oleh asap kebakaran.  Oleh karena itu sangat penting 
untuk menyiapkan route aman menyelamatkan diri dari bahaya 
kebakaran atau asap.  Sarana penyelamatan diri tersebut disebut 
means of escape yang merupakan bagian dari konstruksi atau 
fasilitas. 

Means of escape harus direncanakan dengan baik sejak rancang 
bangun sesuai dengan rencana penggunaannya.  Untuk itu dalam 
merancang bangunan atau fasilitas harus disiapkan jalur evakuasi 
atau jalur keluar yang sesuai ukuran dan jumlahnya dengan 
kapasitas ruangan sehingga semuanya dapat keluar dalam waktu 
yang ditentukan.  Informasi yang diperlukan untuk merancang 
means of escape antara lain  : 

a. Waktu evakuasi  (time of evacuation) 

Waktu yang diperlukan untukevakuasi tergantung kepada 
konstruksi bangunan dan jumlah penghuni. 

b. Berdasarkan kelas bangunan , waktu evakuasi maksimum 
adalah sebagai berikut  : 

1)  Kelas  A      :    3 menit; 

2)  Kelas  B      :     2,5 menit; 

3)  Kelas  C      :     2 menit; 

c.  Jarak perjalanan menuju tempat aman 

     Jarak tempuh diukur dari setiap titik dalam bangunan ke tempat 
aman (aman relatif atau mutlak).  Jarak tempuh sangat 
ditentukan oleh kecepatan seseorang bereaksi dan bergerak 
menyelamatkan diri serta kecepatan api untuk menghambat 
perjalanannya.  Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan 
bahwa seseorang dalam ruang berasap , menyelamatkan diri 
menuju tempat aman berjalan dengan kecepatan 40 ft per 
menit.  Dengan waktu tempuh 2 menit, seseorang akan dapat 
menempuh jarak 80 ft, 2,5 menit sejauh 100 ft dan 3 menit 
sejauh 120 ft.  Berdasarkan riset, jumlah arus orang keluar 
selama 2 menit diperhitungkan sebanyak 40 orang. 
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  d.  Jumlah penghuni 

                   Jumlah penghuni yang berada dalam bangunan juga 
menentukan dalam menghitung means of escape.  Penghuni 
harus memperhitungkan penggunaan bangunan , misalnya 
untuk kegiatan pertemuan atau resepsi. 

e. Perhitungan lebar jalur keluar 

Lebar jalur keluar diperhitungkan berdasarkan jarak tempuh 
minimum dan jumlah penghuni , arus keluar dan waktu keluar 
yang diperlukan sesuai dengan rumus sebagai berikut  : 

 

U =  N / (40 X T) 

Dimana   : 

U   =  jumlah unit keluar yang diperlukan; 

N   =  jumlah penghuni; 

40  =  standar arus keluar  - konstan; 

T   =   Waktu keluar (misalnya 3 menit untuk kelas A, 2,5 menit 
untuk kelas B dan 2 menit untuk kelas C), untuk desimal lebih 
besar dari 0,3 dibulatkan ke atas; 

f.   Perhitungan jumlah minimum pintu keluar 

      Jumlah minimum pintu keluar tergantung kepada lebar unit 
keluar yang diperlukan dan ukuran maksimum dari unit keluar 
yang digambarkan dalam rumus berikut  : 

 

       E   =   U / 4+1 

        Dimana  : 

        E  =  Jumlah pintu keluar; 

        U  =  Jumlah unit lebar keluar; 

        4   =  Ukuran jalan keluar terbesar yang diijinkan; 

        1  =  tanbahan guna memastikan bahwa pintu keluar 
sekurang kurangnya tersedia 1 unit; 

 

 
 

 .  
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                      Contoh perhitungan  : 

Sebuah bangunan gedung bertingkat dengan penghuni 
sebanyak 710 orang.  Hitung berapa unitkeluar yang 
diperlukan; 

  

Perhitungan  :  

(A) U = N / (40 x T) 

                                    = 710 / (40 x 2,5) 

                                    =  7,1 dibulatkan menjadi 7 unit 

(B) E  =  U / 4 + 1 

                                    =  7 / 4+1 

                                    =  2,75  dibulatkan menjadi 3 unit. 

Dengan demikian untuk bangunan tersebut perlu 
disediakan minimal 3 pintu keluar dengan total lebar 7 unit; 

 

4.5.2 Jenis Means of Escape 

Berbagai fasilitas yang dapat digolongkan sebagai means of 
escape antara lain  : 

a. Pintu keluar; 

b. Tangga darurat; 

c. Lampu darurat (emergency lamp); 

d. Penunjuk arah (safety sign) 

e. Koridor; 
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5.2 

Pendahuluan 

Sasaran utama dari program manajemen kebakaran adalah untuk 
mencegah agar kebakaran tidak terjadi melalui upaya pencegahan 
bahaya kebakaran (fire prevention). 

Pencegahan bahaya kebakaran merupakan upaya sistematis untuk 
menghindarkan terjadinya api dengan menerapkan konsep segitiga api.  
Dalam upaya menerapkan pencegahan kebakaran ini pendekatan yang 
dilakukan adalah menghindarkan terjadinya kontak antara ketiga unsur 
api. Jika kontak tidak terjadi , maka kebakaran juga tidak akan timbul, 

Oleh karena itu para ahli kebakaranmelakukan berbagai upaya 
pencegahan kebakaran dengan menerapkan konsep segitiga api sebagai 
landasannya yaitu sebagai berikut  : 

5.1.1 Mengelola atau mengendalikan semua bahan yang bisa menjadi 
bahan bakar. 

5.1.2 Mengendalikan sumber api agar tidak bersatu dengan bahan 
bakar. 

5.1.3 Konsep segitiga api ini dikembangkan dalam berbagai bentuk 
pendekatan antara lain konsep pohon kebakaran (fire tree 
concepts) , konsep pencegahan kebakaran (fire prevention) dan 
berbagai pendekatan lainnya. 

Namun secara praktis upaya pencegahan kebakaran dapat dilakukan 
melalui upaya sebagai berikut  :  

5.1.4 Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap semua unsur 
atau material yang dapat terbakar.   Minyak, gas, kertas atau 
bahan bahan plastik harus dikelola dengan baik mulai dari 
penyimpanan, pengangkutan dan penggunaannya. 

5.1.5 Mengelola atau mengendalikan semua sumber api atau kegiatan 
yang berpotensi menimbulkan api. Peralatan listrik atau instalasi 
listrik dikelola dan dipasang sesuai standar dan persyaratan.  
Peralatan atau pekerjaan yang menggunakan panas seperti 
pengelasan , merokok, dan api dapur dikontrol dengan berbagai 
cara dan langkah misalnya menerapkan sistem ijin kerja panas. 

Konsep Pohon Kebakaran  (Fire Tree) 

Secara konsepsional pencegahan kebakaran dapat dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan pohon kebakaran (fire tree concept) yang 
dikembangkan oleh National Fire Protection Association (NFPA) dengan 
standar NFPA 550 
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 5.2.1  Pohon kebakaran ini menjelaskan secara komprehensif  bagaimana 
strategi mengelola kebakaran dengan efektif dan menyeluruh. 

Konsep pohon kebakaran dimulai dengan menetapkan objektif 
yaitu untuk mencegah terjadinya kebakaran. Untuk mencegah 
kebakaran dapat dilakukan melalui 2 pendekatan yaitu  : 

a. Mencegah terjadinya penyalaan (ignition); 

b. Mengelola dampak atau akibat dari suatu kebakaran (manage 
fire impact) 

Prinsip inilah yang digunakan dan dikembangkan dalam langkah-
langkah berikutnya melalui konsep pohon kebakaran (fire tree 
concept); 

5.2.2 Objektif kebakaran dan keselamatan 

Langkah awal adalah menetapkan objektif kebakarandan 
keselamatan yaitu untuk mencegah kebakaran dan perlindungan 
terhadap manusia; 

5.2.3 Mencegah penyalaan api 

Prinsip pertama dalam pencegahan kebakaran adalah dengan 
menghindarkan terjadinya suatu penyalaan.  Mencegah terjadinya 
penyalaan sangat efektif karena tanpa adanya percikan atau nyala 
api maka api tidak akan terjadi.  Hal ini dapat dilakukan melalui tiga 
pendekatan segitiga api yaitu  : 

a. Mengendalikan sumber energi panas 

Tanpa adanya sumber panas maka kebakaran tidak akan 
terjadi.  Sebagai contoh membuat larangan merokok dalam 
bangunan dapat mengurangi potensi terjadinya kebakaran.   
Mengendalikan sumber panas dilakukan melalui dua 
pendekatan sebagai berikut  : 

1) Eliminasi -  menghilangkan sumber energi panas. 

Hindarkan adanya sumber panas yang tidak terkendali 
dalam ruangan atau bangunan.  Sebagai contoh dibuat 
daerah bebas merokok atau memasak dengan 
menggunakan kompor gas atau listrik.  Tanpa adanya 
sumber panas , maka kemungkinan terjadinya kebakaran 
dapat ditekan. 
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 2) Pengendalian tingkat energi panas yang keluar 

Jika sumber panas tidak bisa dihilangkan, maka 
pendekatan berikutnya adalah dengan mengendalikan 
tingkat energi yang keluar.  Sebagai contoh , membatasi 
intensitas panas, mengurangi penggunaan alat listrik 
bertegangan tinggi dan membatasi besarnya api yang 
digunakan.  Semakin kecilnya intensitas api, semakin kecil 
dampak kebakaran yang ditimbulkan. 

b. Mengendalikan sumber interaksi bahan bakar 

Proses kebakaran juga dapat dikendalikan dengan 
menghindarkan atau mengurangi interaksi bahan bakar baik 
dengan sesama material lainnya maupun dengan oksigen 
sebagai unsur penting dalam proses pembakaran.    

Hal yang dapat dilakukan antara lain  : 

1) Mengendalikan penjalaran sumber energi dari suatu tempat 
ke tempat lainnya atau menghindarkan adanya kontak 
antara bahan bakar.                                                                            
Hal ini dapat dilakukan melalui dua cara  : 

a) Separasi misalnya dengan membuat pemisah antara 
suatu bahan yang dapat terbakar dengan sumber api 
atau dengan memasang penghalang (barrier); 

b) Mengendalikan perpindahan energi dilakukan dengan 
cara  : 

- Mengendalikan konduksi panas; 

- Mengendalikan konveksi; 

- Mengendalikan radiasi panas; 

2)  Pengendalian perpindahan bahan bakar dilakukan dengan 
cara  : 

                       a)  Menyediakan barrier; 

                       b)  Menyediakan pemisahan (separation) 

c.   Mengendalikan bahan bakar 

      Agar tidak ada sumber untuk terjadinya penyalaan.  Tanpa 
adanya bahan bakar dalam ruangan , maka kemungkinan 
terjadinya api dapat ditekan ,  sekalipun sumber panas 
tersedia.  Sebagai contoh menjauhkan bahan mudah terbakar , 
mengurangi penyimpanan minyak di dalam ruangan. 
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 Pengendalian bahan bakar dapat dilakukan melalui dua 
pendekatan yaitu  :  

1) Eliminasi sumber bahan bakar 

Kebakaran tidak akan terjadi jika tidak ada bahan yang 
akan terbakar.  Semua bahan bakar dijauhkan atau 
dihilangkan dari lingkungan atau tempat kerja. Hal ini dapat 
dilakukan misalnya menjauhkan minyak dari tempat kerja , 
membersihkan kertas , sampah dan bahan bahan mudah 
terbakar lainnya.  

2) Mengendalikan stabilitas bahan bakar 

Hal ini dilakukan melalui 2 cara sebagai berikut  : 

a) Mengendalikan properti bahan bakar 

Bahan bakar memiliki properti atau sifat kimia dan fisik 
tertentu yang berperan mendukung proses 
pembakaran.  Jika properti ini bisa dikendalikan atau 
diubah , misalnya dengan mempengaruki titik nyala 
(flash point) atau batas nyalanya (explosive range) 
maka kebakaran dapat dikurangi. 

b) Mengendalikan lingkungan kebakaran 

Faktoir lingkungan juga menentukan dan 
mempengaruhi proses pembakaran, misalnya tiupan 
angin, cuaca, suhu dan lainnya.  Jika hal ini bisa diubah 
atau dimodifikasi , maka proses pembakaran dapat 
dikendalikan.. 

5.2.4 Mengelola dampak kebakaran 

Strategi ini merupakan mengelola dampak kebakaran jika telah 
terjadi. 

Hal ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu  : 

a. Mengelola kebakaran (manage fire) jika terjadi misalnya 
dengan memadamkan kebakaran secara cepat; 

Mengelola kebakaran jika terjadi dapat dilakukan melalui 
beberapa pendekatan sebagai berikut : 

1) Mengendalikan proses pembakaran  : 
(control combustion process) 

a) Mengendalikan properti bahan bakar;  
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b) Mengendalikan lingkungan; 

c) Mematikan api (supress fire); 

- Pemadaman secara otomatis yaitu dengan 
menyediakan sarana proteksi kebakaran otomatis 
sehingga mampu melindungi fasilitas sepanjang 
waktu; 

- Pemadaman secara manual dengan menyediakan 
APAR; 

d.) Mengendalikan api dengan konstruksi (control fire by 
construction); 

- Kebakaran dapat dikurangi atau dikendalikan 
melalui konstruksi , misalnya dengan membuat 
sistem koridor, dinding penyangga api atau 
membuat pintu kedap api; 

- Menyediakan stabilitas konstruksi yaitu dengan 
membuat bangunan menggunakan bahan tahan api 
atau dengan membuat lapisan fire proofing pada 
fasilitas yang berbahaya.  Dengan cara ini 
bangunan akan memiliki daya tahan lebih lama 
terhadap kebakaran; 

e) Mengendalikan pergerakan api; 

b.   Mengelola terpapar (manage exposure) 

       Strategi lainnya dalam mengelola dampak kebakaran adalah 
dengan mengelola efek kebakaran terhadap objek yang 
terpapar  (dampak kebakaran) baik manusia , benda, atau 
bangunan.   Diharapkan dengan mengamankan dan 
melindungi objek yang terpapar api, maka dampak suatu 
kebakaran dapat dikurangi atau ditekan.  

      Uypaya mengelola objek yang terkena paparan dapat 
dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut  :  

1) Membatasi jumlah terpapar  

Semakin banyak objek yang terpapar semakin tinggi 
dampak resiko kebakaran.   Oleh karena itu, harus 
diupayakan mengurangi seminimal mungkin objek yang 
terpapar kebakaran.  Misalnya dengan mengurangi atau 
membatasi jumlah bahan bakar yang ada di lokasi 
kebakaran dan jumlah manusia yang berdekatan. 
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5.3 

2) Mengamankan terpapar 

Strategi lainnya adalah dengan melindungi objek terpapar 
dari bahaya kebakaran.   Lindungi terpapar di tempat , 
dilakukan jika terpapar tidak bisa dipindah atau dijauhkan 
dari kebakaran dengan cara  : 

- Batasi pergerakan terpapar dengan melokalisir dan 
mengamankan pergerakan terpapar; 

- Pertahankan terpapar di tempat mempertahankan objek 
terpapar di tempatnya dengan mempertimbangkan 
kondisi kebakaran sampai dapat diamankan atau  
dipindahkan ke tempat yang lebih aman. 

- Pelihara lingkungan sekitarnya, misalnya menjaga agar 
objek terpapar tidak rusak atau terpapar penjalaran 
asap.  Dapat dilakukan misalnya dengan membuat 
ventilasi buatan sementara untuk membuang asap 
supply udara segar; 

- Pindahkan terpapar bila memungkinkan. 

Objek barang atau orang dipindahkan ke tempat yang 
aman jauh dari sumber kebakaran dengan demikian 
tingkat keparahan korban atau dampak kebakaran 
dapat dikurangi. 

Praktek Lapangan 

5.3.1 Peserta dibagi dalam 3 group dengan kegiatan sebagai berikut  : 

a. Group 1 meninjau terminal bandar udara  dan kemudian 
menganalisa tentang fire ground control dalam hal  objektif 
kebakaran dan keselamatan  (pencegahan kebakaran dan 
perlindungan terhadap manusia); 

b. Group 2 meninjau hanggar pesawat udara dan kemudian 
menganalisa tentang fire ground control dalam hal  
mengendalikan sumber interaksi bahan bakar; 

c. Group 3 meninjau depot bahan bakar pesawat udara  dan 
kemudian menganalisa tentang fire ground control dalam hal  
mengendalikan stabilitas bahan bakar; 

5.3.2 Praktek dapat diulang dengan mengganti posisi group dan 
alokasikan waktu untuk evaluasi hasil praktek; 
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Latar Belakang 
 
6.1.1 Mendasari beberapa peraturan iang berhubungan dengan 

pemadaman kebakaran pesawat udara seperti ICAO Document 
9137-AN/898 Part 1 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 
KM 24 Tahun 2005 menjelaskan tentang penggunaan minimum 
bahan pemadam yang diperhitungkan dalam pencapaian response 
time sesuai kebutuhan kategori badar udara dengan berpedoman 
menggunakan foam konsentrat AFFF sebaqgaimana tabel berikut 
ini   

            

Kategori 
Bandar 
udara 
untuk 
PKP-PK 
 

Kebutuhan air 
untuk memproduksi 
foam AFFF          
(liter) 

Pancaran rata-
rata (discharge 
rate liter/menit) 

Dry Chemical 
Powder  (kg) 

(1) (2) (3) (4) 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 
 

 
230 

 
670 

 
1200 

 
2400 

 
5400 

 
7900 

 
12100 

 
18200 

 
24300 

 
32300 

 
230 

 
550 

 
900 

 
1800 

 
3000 

 
4000 

 
5300 

 
7200 

 
9000 

 
11200 

 
45 
 

90 
 

135 
 

135 
 

180 
 

225 
 

225 
 

450 
 

450 
 

450 
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6.2 

6.1.2 Dari tabel di atas dinyatakan bahwa 50% discharge rate (pancaran 
turret liter per minute)  merupakan persyaratan penghitungan 
pencapaian response time. 

6.1.3 Dari hal tersebut di atas efektifitas pancaran turret terhadap 
kebakaran pesawat udara menjadi penentu keberhasilan unit PKP-
PK dalam pemadaman untuk percepatan evakuasi korban. 

6.1.4 Dengan demikian para operator turret kendaraan utama PKP-PK 
harus senantiasa berlatih tentang teknik pemadaman (fire 
technical) agar dalam pelaksanaan operasi PKP-PK tidak 
mengalami kendala di lokasi kejadian. 

Critical Area Concept 

Suatu konsep untuk menyelamatkan korban dengan mengupayakan 
mengontrol api yang mengancam badan pesawat udara (fuselage).   

Critical Area terdiri dari  : 

6.2.1 Theoretical Critical Area (AT) yaitu teori dengan menghitung 
luas daerah kritis dengan formula  : 

AT  =   L  x   (12 m +  W)   dimana   L  < 12 m 

AT  =   L  x   (14 m +  W)   dimana    12 m <  L  <  18 m 

AT  =   L  x   (17 m +  W)   dimana    18 m <  L  <  24 m 

AT  =   L  x   (30 m +  W)   dimana    L >  24 m 

L   =  panjang keseluruhan pesawat udara 

W  =  lebar badan pesawat udara 

Dari formula di atas dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa   : 

a.   AT  =   L  x   (12 m +  W)   dimana   L  < 12 m 

       untuk kategori bandar udara 1 dan 2; 

b.   AT  =   L  x   (14 m +  W)   dimana    12 m <  L  <  18 m 

      untuk kategori bandar udara 3; 

c.  AT  =   L  x   (17 m +  W)   dimana    18 m <  L  <  24 m 

      untuk kategori bandar udara 4; 

d.  AT  =   L  x   (30 m +  W)   dimana    L >  24 m 

     untuk kategori bandar udara 5 s.d 10; 
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6.3 

6.2.2 Practical Critical Area  yaitu suatu daerah kritis praktis yang 
ditentukan dengan formula  : 

           AP  =  0, 667 AT  atau  AP  =  2/3 AT 

           Dengan demikian personel PKP-PK dapat menentukan luas 
daerah  kritis praktis (crash area) dengan membuat tabel jenis 
pesawat udara yang beroperasi di bandar udara masing-masing 
dengan cara sebagai berikut : 

a. Mengetahui dimensi pesawat udara (panjang pesawat udara 
dan lebar badan pesawat udara); 

           b. Hitung luas theroretical critical area dengan menggunakan  
formula  AT  =   L  x   (12 m +  W)   dimana   L  < 12 m,   atau 

AT  =   L  x   (14 m +  W)   dimana    12 m <  L  <  18 m,  atau 

AT  =   L  x   (17 m +  W)   dimana    18 m <  L  <  24 m,   atau 

AT  =   L  x   (30 m +  W)   dimana    L >  24 m 

                  disesuaikan dengan dimensi pesawat udara; 

          c.  Hitung practical critical area dengan formula  
               AP  =  0, 667 AT  atau  AP  =  2/3 AT 

          Contoh  : 

Pesawat udara jenis ATR 72  overall length 27,16 m dan fuselage 
width 2,87 m.  Hitunglah AT dan AP. 

AT  =  L  x (30 m + W)  dimana overall length 27,16 m (> 24 m); 

       = 27,16 x(30 m + 2,87)  =  892,7492 m² = 892,74 m² 

AP  =  0,667 AT 

       =  0,667 x 892,74  =  595, 16 m²   

 
Kebutuhan air untuk memproduksi foam AFFF 

6.3.1   Dapat dihitung dengan menggunakan formula  : 

Q  =  Q1  +  Q2  dimana  Q1  =   A x R x T 

A = Practical critical area,  R = 5,5 ltr/m/m²,  T  =  1 menit 

Q  =  Jumlah air yang dibutuhkan  

Q1 =  Air yang dibutuhkan untuk mengontrol api di practical critical 
area; 

Q2 =  Air yang dibutuhkan untuk kelanjutan pemadaman; 
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6.3.2 Jumlah kebutuhan air untuk Q2 tidak dapat dihitung secara tepat 
(exactly)  karena tergantung dari beberapa faktor yang dapat 
dipertimbangkan dengan kepentingan utama dalam operasional 
yaitu sebagai berikut  : 

a. Maksimum berat pesawat udara; 

b. Maksimum jumlah penumpang pesawat udara; 

c. Maksimum jumlah bahan bakar pesawat udara; 

d. Analisis operasional PKP-PK; 

6.3.3 Tabel Q2 yang telah ditentukan oleh ICAO  : 

Kategori  Bandara                                       Q2 = % Q1 

1 0 

2 27 

3 30 

4 58 

5 75 

6 100 

7 129 

8 152 

9 170 

10 190 

6.3.4 Sebagai contoh penghitungan  Q, Q1 dan Q2  : 

Dilanjutkan dengan penghitungan jenis pesawat udara ATR 72 

Sudah diketahui bahwa practical critical area (AP) untuk pesawat 
udara ATR 72 yaitu  595,17 m²  maka  : 

            Q1  =   A  x  R  x  T 

                        A  =  Practical Critical Area  

                        R  =  application rate foam concentrate yang digunakan 
dan untuk jenis AFFF application rate 5,5 ltr/menit/m² 

                         T  =  target waktu pemadaman control time 1 menit; 

            Q1  =  595,16 x  5,5  x 1 

                   =  3273,38 liter 
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             Q2  =  % Q1 

            Untuk jenis ATR 72 tercantum dalam airport cat 5 maka Q2 = 75% 
sehingga Q2 =  75% x 3273,38 liter  =   2455,035 liter 

           Q   =   Q1  +  Q2 
                 =   3273,415  +  2455,035  =  5728,450 liter 
           Hasil ini menunjukkan bahwa ada selisih perhitungan 5728,450 

liter dengan tabel yang ditampilkan ICAO yaitu  5400 liter karena 
perhitungan dari ICAO menggunakan dimensi minimum pesawat 
udara pada kategori bandar udara.  Disamping itu sebenarnya 
rentang kebutuhan air untuk memproduksi foam concentrate AFFF 
pada kategori bandara 5 untuk PKP-PK adalah minimum 5400 liter 
s.d  < 7900 liter. 

 
 

6.3.5 Pancaran Bahan Pemadam (Persyaratan Response Time, Control 
Timedan Extinguishment Time) 

Jika pesawat udara mengalami kecelakaan dan terbakar di daerah 
pergerakan (movement area) maka kendaraan PKP-PK yang telah 
berada di lokasi kejadian  akan melaksanakan pemadaman. 
Pemadaman tersebut  berproses pada 3 (tiga) tahapan yaitu  : 

a. Pancaran untuk mencapai persyaratan response time dengan 
perhitungan 50% dari pancaran rata rata (discharge rate) 
berdasarkan persyaratan kategori bandar udara; 

b. Control Time yaitu dihitung sejak awal pemadaman sampai 
90% kebakaran dapat dikuasai dengan target waktu 1 menit 
(Q1); 

c. Extinguishment Time yaitu pemadaman dengan mengontrol 
kebakaran sampai dengan pemadaman total (Q2) 

Namun demikian perlu dijelaskan bahwa pelaksanaan evakuasi 
korban dapat dilakukan pada saat control time tercapai.  Tim 
penolong akan di back up  oleh nozzle man ketika masuk ke 
dalam pesawat udara yang mengalami kecelakaan.   Tidak 
tertutup kemungkinan bahwa akan terjadi kebakaran di dalam 
cabin pesawat udara dan hal ini sudah diperhitungkan lagi oleh 
National Fire Protection Association (NFPA) tentang kebutuhan air 
yang diperlukan untuk mengantisipasi hal tersebut dengan formula 
Q3 namun belum dirilis oleh ICAO dalam amandement ICAO Doc 
9137-AN/898 Part 1. 
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6.3.6   Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini  : 

 
Kategori 
Bandar 
udara 
untuk 
PKP-PK 
 

Kebutuhan air 
untuk memproduksi 
foam AFFF (liter) 
 
        (Q) 

Pancaran 
Persyaratan 
Response 
Time     
50% dari  Q1 
(liter/menit) 

Pancaran 
rata-rata 
(discharge 
rate 
liter/menit) 
    (Q1) 

Pancaran 
Lanjutan 
(Extinguish 
ment Time 
liter/menit) 
    (Q2) 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 
 

 
230 

 
670 

 
1200 

 
2400 

 
5400 

 
7900 

 
12100 

 
18200 

 
24300 

 
32300 

 
115 

 
275 

 
450 

 
900 

 
1500 

 
2000 

 
2650 

 
3600 

 
4500 

 
5600 

 
230 

 
550 

 
900 

 
1800 

 
3000 

 
4000 

 
5300 

 
7200 

 
9000 

 
11200 

 
0 
 

120 
 

200 
 

600 
 

2400 
 

3900 
 

6800 
 

11000 
 

15300 
 

21100 
 

 
 
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa persediaan air untuk 
mengantisipasi atau mengontrol kebakaran pasca control time cukup 
besar dan semakin tinggi kategori bandar udara maka semakin besar 
perbedaan antara Q1 dengan Q2, karena semakin tinggi kategori bandar 
udara , dimensi pesawat  udara  semakin besar dan memerlukan bahan 
pemadam yang cukup banyak dalam penanggulangan bila terjadi 
kebakaran. 

Disamping itu persediaan air tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi 
jika terjadi burn back atau kegagalan dalam pancaran response time dan 
control time. 
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6.4 

 

Fire Technical  (Teknik Pemadaman) 

Pemadaman menggunakan peralatan turret sangat diutamakan untuk 
percepatan pelaksanaan pertolongan.   Hal ini tentunya memerlukan 
teknik pemadaman yang harus diperhitungkan tentang  : 

6.4.1 Efektifitas Pemadaman 

a. Pemadaman harus tepat sasaran dengan tujuan melindungi 
badan pesawat udara (fuselage) karena di dalamnya terdapat 
penumpang yang segera akan menyelamatkan diri atau 
dievakuasi; 

b. Perhitungan waktu tidak lebih dari 1 menit sejak kendaraan 
pemadam  pertama tiba di lokasi langsung memadamkan 
hingga dapat menguasai kebakaran 90%; 

c. Pencapaian pancaran response time 50% dari pancaran 
sebagaimana yang dilakukan pada butir b; 

d. Pancaran spray menggunakan bahan pemadam busa dan 
sedapat mungkin searah dengan arah angin dari depan atau 
belakang pesawat udara; 

e. Perhitungkan jarak kendaraan dengan pesawat udara dan jika 
sudah mencapai batas maksimum , pancaran turret tidak 
dapat menjangkau sasaran maka segera hentikan dan 
gunakan pancaran handlines; 

f. Hentikan pancaran turret atau alihkan untuk menghalau api 
yang akan menyambar fuselage dari wing root ke wing tip bila : 

     1)  Terlihat penumpang keluar untuk menyelamatkan diri;  

2) Terlihat tim penolong masuk ke dalam pesawat udara; 

3) Terjadi kebakaran cabin pesawat udara (aircraft internal 
fire) kelanjutan kebakaran dari luar pesawat udara; 

6.4.2 Efisiensi Pemadaman 

a. Gunakan bahan pemadam sesuai standar yang telah 
ditentukan yaitu dengan memperhitungkan persyaratan : 

1) Theoretical Critical Area dan Practical Critical Area  (Q, Q1 
dan Q2); 

2) Pancaran response time dan control time); 

b. Memahami kebutuhan bahan pemadam sesuai persyaratan 
kategori bandar udara; 
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Pemadaman dengan menggunakan bahan pemadam api pelengkap 
(complementary agent) 
Jenis bahan pemadam api pelengkap (complementary agent) yang 
ditempatkan di dalam tangki kendaraan utama PKP-PK sudah 
direkomendasikan oleh ICAO yaitu dry chemical powder, bahan 
pemadam pengganti halon dan gas CO2.  Tetapi mengingat efektifitas 
operasional dan efisiensi penggunaan, ICAO di dalam Annex 14 
menyarankan agar setiap bandar udara menggunakan jenis bahan 
pemadam api pelengkap (complementary agent) dry chemical powder.   
Untuk bandar udara di Indonesia sudah mengikuti rekomendasi dari ICAO 
tersebut dan pada setiap kendaraan utama umumnya menyiapkan bahan 
pemadam api pelengkap dry chemical powder dengan spesifikasi teknis 
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 
24 Tahun 2005 tentang pemberlakuan SNI 03-7067-2005 yaitu sebagai 
berikut  : 

“ Bahan pemadam api  pelengkap harus dapat dipergunakan bersamaan 
(compatible) dengan bahan pemadam api utama tanpa mengurangi 
efektifitasnya “. 

Dari penjelasan di atas disarankan agar menggunakan bahan pemadam 
api pelengkap  dry chemical powder  jenis BC Powder Sodium 
Bicarbonate atau multi purpose Dry Chemical Powder karena jenis 
powder tersebut  compatible dengan  foam konsentrat mutu B (foam 
konsentrat AFFF) dan dapat berfungsi untuk memadamkan kebakaran 
metal, flammable liquids, electric dan engine pesawat udara. 

6.5.1 Bahan pemadam pelengkap dry chemical powder yang harus 
disediakan berdasarkan kebutuhan kategori bandar udara yang 
dipersyaratkan  sebagaimana tabel berikut ini  : 

Kategori  Bandara                                       Dry Chemical Powder 

                                                                              (kg) 

1                                                                     45 
2                                                                         90 

                 3                                                                        135 
                 4                                                                        135 
                 5                                                                        180 
                 6                                                                        225 
                 7                                                                        225 
                 8                                                                        450 
                 9                                                                        450 
                10                                                                       450 
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 6.5.2 Dry Chemical Powder merupakan bahan pemadam api yang dapat 
digunakan  : 

a. Kebakaran engine pesawat udara; 

b. Kebakaran  roda pesawat udara; 

c. Kebakaran kecil yang terjadi pada komponen pesawat udara; 

Pada awalnya petugas PKP-PK berasumsi jika dy chemical 
powder sebagai knock down  (pemadaman awal) kebakaran 
pesawat udara dan kemudian disusul dengan foam konsentrat 
sebagai pemadam permanent.  Namun demikian bahan pemadam 
dry chemical powder tersebut memiliki beberapa kelemahan 
dalam pemadaman kebakaran di tempat terbuka dan kobaran api 
cukup besar , diantaranya sebagai berikut  : 

a. Mudah diterpa oleh angin sehingga cepat terjadi flash back; 

b. Dry chemical powder kurang mampu memadamkan kebakaran 
yang cukup besar di tempat terbuka terutama kebakaran 
pesawat udara yang menggunakan bahan bakar avtur atau 
avgas yang memiliki ignition temperature rendah dan mudah 
terbakar; 

Dengan pertimbangan tersebut di atas maka ICAO tidak 
memperhitungkan pemadaman dengan menggunakan bahan 
pemadam dry chemical powder sebagai persyaratan penghitungan 
pancaran response time.   Dan bahan pemadam dry chemical 
powder disebut sebagai bahan pemadam pelengkap 
(complementary agent) yang digunakan sebagai pelengkap untuk 
memadamkan kebakaran tertentu di bandar udara termasuk 
pesawat udara seperti engine dan roda pesawat udara yang 
jumlahnya sesuai persyaratan kebutuhan kategori bandar udara. 

Dari penjelasan tersebut perlu disampaikan bahwa bahan 
pemadam dry chemical powder dapat digunakan untuk 
memadamkan kebakaran pesawat udara tetapi harus disusul 
segera dengan bahan pemadam foam konsentrat sebagai bahan 
pemadam permanent.     

Untuk bandar udara kecil (kategori bandar udara 1 dan 2) bahan 
pemadam api dry chemical powder dapat digunakan secara total 
sebagai pengganti bahan pemadam api air dan foam konsentrat 
atas dasar rekomendasi ICAO dalam dokumen 9137-An/898 part 
1 , namun hal ini perlu kehati hatian dalam pelaksanaan 
pemadaman seperti yang telah dijelaskan tentang kelemahan 
bahan pemadam api dry chemical powder;            
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6.6 

 

Praktek Lapangan 

Praktek lapangan dibagi dalam 2 kategori sesuai pembagian group 
peserta yaitu  : 

6.6.1 Group 1 praktek teknik  pengoperasian turret foam tender dengan 
kegiatan  :  

a. Pancaran solid dengan mengisi drum pada jarak yang telah 
ditentukan (60 m untuk foam tender type 1 dan 45 m untuk 
foam tender type 2); 

b. Pancaran spray dengan mensimulasikan mock up sebagai 
kebakaran pesawat udara; 

6.6.2 Group 2 praktek teknik pemadaman dengan hosereel rapid 
intervention vehicle / rescue tender dan mensimulasikan 
pemadaman pada mock up (engine dan roda pesawat udara); 

6.6.3 Group 1 dan group 2 melaksanakan teknik pemadaman pesawat 
udara dengan menggunakan pancaran turret (bahan pemadam 
foam konsentrat) dan pancaran hose reel (bahan pemadam dry 
chemical powder) sebagaimana disimulasikan terdahulu; 
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MODUL 

 

 
SUBSTANSI  MATERI 

7.1 Dasar Pelaksanaan  

7.1.1  Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara 
Nomor : SKEP/ 94/IV/98  Bab VII tentang perawatan fasilitas 
PKP-PK menyatakan  : 

a. Pasal 31 ayat (1)  Setiap bandar udara harus dilengkapi 
dengan  : 

1)    Prosedur perawatan fasilitas PKP-PK agar operasinya 
dapat maksimum sesuai dengan kategori bandar udara 
untuk PKP-PK; 

2)    Fasilitas perawatan kendaraan PKP-PK sesuai dengan 
kebutuhannya; 

b.  Pasal 31 ayat (2)  Perawatan fasilitas PKP-PK sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) meliputi  : 

1)   Penggantian pelumas sesuai persyaratan pengoperasian 
kendaraan; 

2)   Pengecekan bahan bakar dan pelumas setiap hari 
sebelum dioperasikan; 

3)   Pengecekan dan pemanasan mesin utama, mesin pompa 
dan mesin pembangkit listrik setiap penggantian shift 
selama kurang lebih 10 menit; 

4)   Uji jalan pada tiap tiap kendaraan setiap hari minimum 
dalam 1 bulan menempuh jarak 60 km; 

5)   Pengujian pompa pemadam sesuai prosedur yang 
berlaku bagi tiap-tiap kendaraan; 

6)   Pengurasan tangki air minimum 1 (satu) kali dalam 6 
(enam) bulan;  

c.  Pasal 33 ayat (1) Setiap kendaraan PKP-PK harus diuji         
keandalannya secara periodik antara lain  : 

1) Rata-rata pancaran (Discharge Rate)       liter/menit; 

2) Jangkauan pancaran (Discharge Range)            meter; 

3) Akselerasi (SpeedAcceleration) 0-80 km/h dalam detik; 
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          4)    Waktu bereaksi (Response Time)  menit; 

         5)   Kecepatan maksimum (Maximum Speed)       km/jam km/jam; 

         6)   Jarak pengereman (Stopping Distance) meter; 

7.1.2     Penambahan dasar pelaksanaan 

Dari ketentuan di atas ada beberapa hal yang perlu ditambahkan 
sehingga para pelaksana pelayanan PKP-PK memahami dengan 
jelas yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut  : 

a. Penggantian pelumas agar melihat jam operasi mesin 
kendaraan pada buku manual kendaraan.  Pada umumnya 
sulit untuk mendapatkan batasan maksimum jam operasi 
mesin kendaraan, tetapi perlu ditetapkan dengan 
pengukuran waktu dengan cara menghitung durasi 
pemakaian kendaraan. Dan dalam hal ini disarankan untuk 
penggantian pelumas dengan cara : 

1) Jam operasi mesin kendaraan bila tercapai; 

2) Maksimum setiap 3 (tiga) bulan sekali pelumas mesin 
kendaraan harus diganti; 

3) Maksimum setiap 6 (enam) bulan sekali pelumas 
komponen yang lain harus diganti seperti pelumas 
transmisi, gardan, roda, power steering dll; 

Hal ini dimaksudkan agar kendaraan utama PKP-PK dapat 
dipertahankan keandalannya dan penurunan lifetime dapat 
dihindari 

b. Pemanasan mesin kendaraan agar dilakukan selama 
kurang lebih 10 menit dan hal ini perlu ditambahkan 
dengan tekanan udara sudah mencapai 6 s.d 7 kg/cm².  
Karena tanpa pencapaian tekanan udara sebagaimana 
dimaksud maka kendaraan tidak dalam kondisi normal; 

c. Uji jalan pada tiap-tiap kendaraan setiap hari harus 
mencapai kecepatan maksimum, karena sekaligus melihat 
kemampuan kendaraan sebagaimana dimaksud 
SKEP/94/IV/98 pasal 33 ayat (1) walaupun mungkin  harus 
dilakukan di landasan pacu; 

d. Pengujian pompa pemadam kendaraan harus dilakukan 
setiap hari pada saat kendaraan utama mengisap air pada 
bak air yang tersedia; 
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7.2 Jadwal kegiatan perawatan 

Dalam aturan terdahulu belum dituangkan jadwal kegiatan perawatan 
secara rinci dan masih berbentuk umum sehingga memerlukan 
pengembangan dalam aturan tersendiri. 

Oleh sebab itu disarankan agar ditetapkan jadwal kegiatan perawatan 
fasilitas PKP-PK untuk dikembangkan pada setiap bandar udara. 

Sebagai contoh jadwal kegiatan perawatan fasilitas PKP-PK  sebagai 
berikut  : 

7.2.1 Perawatan harian, meliputi  : 

a. Pemeriksaan kendaraan PKP-PK ; 

b. Berkaitan dengan keselamatan dan operasional kendaraan; 

1) Air radiator; 

2) Minyak rem (brake system); 

3) Baut roda; 

4) Air accu; 

5) Pelumas mesin, transmisi, power steering, gardan, roda; 

6) Sistem tekanan udara (air pressure system); 

7) Bahan bakar; 

8) Bahan pemadam; 

9) Lampu-lampu kendaraan; 

10) Klakson dan sirene; 

c. Uji kemampuan kendaraan; 

1) Akselerasi (SpeedAcceleration) 0-80 km/h dalam detik 

a) Untuk kendaraan Type I  maksimum 40 detik 

b) Untuk kendaraan Type II dan Type III maks. 25 detik; 

Jika kendaraan yang diuji tidak memenuhi standar 
sebagaimana dimaksud agar dicatat di dalam buku 
perawatan kendaraan; 

                  2)  Kecepatan maksimum (Maximum Speed)       km/jam 

a)  Untuk kendaraan Type I mencapai 100 km/jam; 

b) Untuk Kendaran Type II dan Type III mencapai 105 
km/jam; 
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                          Jika kendaraan tidak mencapai kecepatan maksimum 
yang dipersyaratkan agar dicatat di dalam buku 
perawatan kendaraan; 

                          Sedapat mungkin penggunaan all wheel drive dapat 
dilakukan agar kendaraan terbiasa dan tidak terjadi slip 
pada automatic transmission dan perjalanan kendaraan 
minimum mencapai 60 km dalam sebulan. 

                    3)  Jarak pengereman (Stopping Distance) meter; 
                          Pengukuran jarak pengereman dihitung saat kecepatan 

kendaraan 30 km / jam sampai kendaraan tersebut 
berhenti; 
a. Untuk kendaraan Type I tidak lebih 13 meter; 

b. Untuk kendaraan Type II dan Type III tidak lebih        
11 meter; 

Jika kendaraan melebihi jarak pengereman yang 
dipersyaratkan agar dicatat di dalam buku perawatan 
kendaraan; 

         4)  Rata-rata pancaran (Discharge Rate)       liter/menit; 

      a)  Untuk kendaraan  type I minimum 4500 liter/menit; 

      b)  Untuk kendaraan Type II dan Type III minimum 2000 
liter/menit; 

5)  Jangkauan pancaran (Discharge Range)             meter; 

      a)  Untuk kendaraan  type I minimum 65 meter; 

      b)  Untuk kendaraan Type II  minimum 55 meter; 

      c)  Untuk kendaraan  Type III minimum 45 meter; 

       Pancaran searah angin dengan solid stream; 

                    Uji kemampuan ini setiap hari harus dilakukan untuk 
membiasakan kendaraan berjalan cepat dan juga sambil 
melatih pengemudi dalam pengoperasian kendaraan, kecuali 
kalau ada hal yang memaksa kendaran tidak dapat diuji. 

d. Pemeriksaan kelengkapan kendaraan; 

1) Disesuaikan dengan jumlah yang dicantum di dalam 
daftar peralatan di kendaraan; 

2) Letak / posisi di dalam kendaraan dan jika dipindah harus 
dicatat di dalam log book peralatan / kendaraan;                
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                      Sebagai contoh  : 
      Slang pemancar   

a)  Jumlah di dalam daftar peralatan   :     8  rol 
      Jumlah saat diperiksa                   :      7  rol 
       Kondisi                                         :   baik; 
       Keterangan       : 
       1  rol slang dalam perbaikan (coupling lepas) 

b)   Letak slang  di sebelah  kiri locker depan kendaraan; 
 

e.    Pemeriksaan peralatan pertolongan  

1) Disesuaikan dengan jumlah yang dicantum di dalam daftar 
peralatan di kendaraan;   

2) Letak / posisi di dalam kendaraan dan jika dipindah harus 
dicatat di dalam log book peralatan / kendaraan; 

            f.    Pengetesan genset dalam persiapan operasi malam hari; 

1) Hidupkan mesin genset +  5 menit; 

2)  Test seluruh lampu; 

7.2.2   Perawatan mingguan; 

a.  Uji pencapaian response time; 

     1)  Dititik beratkan kepada reaction kendaraan utama PKP-PK 
saat diam kemudian bergerak mencapai akselerasi, top 
speed , berhenti sampai memancarkan bahan pemadam 
(disimulasikan dengan bahan pemadam air) sampai 50% 
discharge rate kategori bandar udara; 

     2)  Diberitahukan kepada pengemudi secara dadakan; 

b. Pengetesan keandalan peralatan pendukung; 

Sama halnya dengan kendaraan utama dan yang 
membedakan hanya standar waktu dan kecepatan; 

c. Slang pemadam; 

1) Dikeringkan setelah dipakai dan dilap bersih; 

2) Test kekuatan slang sesuai prosedur; 

d. BA Set; 

Dititik beratkan pada masker dan valve agar selalu diperiksa 
dalam hal kebocoran; 
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 e. Resuscitator,  P3K dan tandu; 

1) Memeriksa isi resuscitator 

2) Tekanan sesuai standar; 

3) Obat obatan P3K (jumlah dan kelayakaa=n)’ 

4) Tandu  (kebersihan dan kesiapan fungsinya) 

f. Protective Clothing;   

1) Kebersihan dan kesiapan fungsinya; 

2) Kelayakan lapisan dalam pakaian 

g. Tangga; 

1) Kesiapan fungsinya; 

2) Pengetesan kekuatan; 

 
7.2.3    Perawatan bulanan; 

            a.  Pengetesan pompa pemadam; 

                 1) Dry test untuk meyakinkan bahwa pompa masih bisa 
priming; 

                  2)  Test pengisapan; 

b. Pengadukan dan pengayakan dry chemical powder pada 
tangki kendaraan; 

1) Tepung kimia kering dikeluarkan melalui lubang di bagian 
bawah tabung (container); 

2) Bila terjadi kristalisasi pada tepung agar dihancurkan dan 
kemudian diayak dan kembali masukkan ke dalam tabung; 

 
7.2.4 Perawatan triwulan; 

a. Penggantian pelumas  mesin kendaraan; 

b. Penggantian air radiator; 

c. Greasing naple komponen kendaraan; 

d. Pembersihan bak air PKP-PK; 
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7.3 

7.2.5     Perawatan semester 

a. Penggantian pelumas gardan; 

b. Penggantian pelumas roda; 

c. Penggantian obat-obatan P3K; 

d. Pembersihan tangki air kendaraan; 

e. Pembersihan tangki bahan bakar; 

f. Uji kualitas foam AFFF (fire test method); 

      Mengacu kepada Airport Service Manual Part 1 ICAO 
Document 9137-An/898. 

 

7.2.6    Perawatan tahunan; 

a. Penggantian accu; 

b. Pembersihan radiator; 

c. Uji kualitas foam AFFF (spesification test); 

Mengacu Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara 
Nomor SKEP/94/IV/98 dan dilaksanakan oleh regulator; 

d. Uji keandalan seluruh kendaraan PKP-PK; 

Mengacu Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara 
Nomor SKEP/94/IV/98 dan dilaksanakan oleh regulator; 

Praktek Lapangan 

7.3.1 Peserta dibagi dalam 3 group dengan pelaksanaan sebagai 
berikut  : 

a. Group 1 melaksanakan kegiatan perawatan harian pada 
kendaraan Foam Tender dan kemudian membuat check list 
serta membuat daftar peralatan di kendaraan.      Setelah itu 
instruktur menanyakan peralatan yang ada di locker 
kendaraan dan jumlahnya; 

b. Group 2  melaksanakan kegiatan perawatan harian pada 
kendaraan Combined Agent dan kemudian membuat check 
list serta membuat daftar peralatan di kendaraan.      Setelah 
itu instruktur menanyakan peralatan yang ada di locker 
kendaraan dan jumlahnya; 
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c.  Group 3  melaksanakan kegiatan perawatan harian pada 
kendaraan pendukung (mobil komando dan ambulance)  dan 
kemudian membuat check list serta membuat daftar peralatan 
di kendaraan.      Setelah itu instruktur menanyakan peralatan 
yang ada di kendaraan dan jumlahnya; 

7.3.2  Praktek ini dapat dilanjutkan dengan membersihkan  kendaraan 
sebagai bentuk pelaksanaan pemeliharaan rutin kendaraan; 
 

7.3.3  Sebagai penutup praktek kepada para peserta agar ditekankan 
tentang keberhasilan operasional PKP-PK tidak terlepas dengan 
preventive maintenance kendaraan yang akan menghasilkan 
bahwa kendaraan PKP-PK ready for use; 
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8.1 Air Traffic Services  : 

8.1.1   Objectives  : 

           a.   Mencegah tabrakan antar pesawat udara; 

           b.  Mencegah tabrakan antara pesawat udara dan rintangan di 
daerah manouver; 

           c.   Mempercepat dan mempertahankan keteraturan arus lalu lintas 
udara; 

           d.   Memberi advis dan informasi yang berguna bagi keselamatan   
dan efisiensi penerbangan; 

           e. Memberi notifikasi kepada organisasi yang terkait dengan 
pesawat udara yang memerlukan bantuan SAR, dan 
membantu organisasi tersebut bila diperlukan; 

8.1.2   Pelayanan  : 

           a.   Air Traffic Control Service terdiri dari  : 

                 1)  Area Control Service , melaksanakan objectives  : 

                       a)  Mencegah tabrakan antar pesawat udara; 

                       b) Mempercepat dan mempertahankan keteraturan arus 
lalu lintas udara; 

                 2)  Approach Control Service, melaksanakan objectives  : 

                       a)  Mencegah tabrakan antar pesawat udara; 

                       b) Mempercepat dan mempertahankan keteraturan arus 
lalu lintas udara; 

                  3)  Aerodrome Control Service, melaksanakan objectives  : 

                       a)  Mencegah tabrakan antar pesawat udara; 

                       b) Mencegah tabrakan antara pesawat udara dan rintangan 
di daerah manouver; 

                       c) Mempercepat dan mempertahankan keteraturan arus 
lalu lintas udara; 

                  4)  Flight Information service, melaksanakan objective   

                       Memberi advis dan informasi yang berguna bagi 
keselamatan   dan efisiensi penerbangan; 
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8.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 

5)   Alerting service melaksanakan objective  : 

                        Memberi notifikasi kepada organisasi yang terkait dengan 
pesawat udara yang memerlukan bantuan SAR, dan 
membantu organisasi tersebut bila diperlukan; 

8.1.3 Faktor perlu tidaknya ATS  : 

a. Tipe lalu lintas udara; 

b. Kepadatan lalu lintas udara; 

c. Kondisi meteorologi; 

d. Faktor lain yang relevan; 

Unit unit yang melaksanakan service  : 

Air traffic control service dilakukan oleh Air Traffic Control Unit yang terdiri 
dari  : 

8.2.1 Area Control Centre (ACC); 

8.2.2 Approach Control Office (APP); 

8.2.3 Aerodrome Control Tower (ADC); 

Disamping Air Traffic Control Service, unit unit tersebut di atas juga 
melaksanakan pelayanan Flight Information Service dan Alerting 
Service di dalam daerah Control Area dan Control Zone; 

8.2.4 Flight Information Service dan Alerting Service khusus di daerah 
Flight Information Regeon (FIR) , dilakukan oleh unit yang disebut 
Flight Information Centre (FIC). 

Daerah Pelayanan 

8.3.1 Control Zone  adalah ruang udara terkontrol dari permukaan bumi 
ke batas ketinggian tertentu; 

8.3.2 Control Area adalah ruang udara terkontrol dari ketinggian tertentu 
di atas permukaan bumi berkembang ke atas; 

8.3.3 Controlled Aerodrome adalah suatu bandar udara dimana 
pelayanan Air Traffic Control Service diberikan kepada Aerodrome 
Traffic; 

8.3.4 Control Airspace adalah ruang angkasa dengan dimensi tertentu , 
dimana pelayanan air traffic control service diberikan kepada 
penerbangan terkontrol (controlled flight) yang terdiri dari  : 

a. Instrument Restricted; 
b. Instrument / visual; 
c. Visual Exempted;  
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8.4 

8.3.5 Flight Information Region 

Adalah ruang angkasa dengan dimensi tertentu dimana flight 
information service dan alerting service diberikan.  

 

Pengenalan terhadap bagian dari informasi aeronautika 

8.4.1 Aeronautical Information Service (AIS)  menyiapkan penerangan 
penerangan aeronautika dalam bentuk formulir yang sesuai untuk 
kepentingan  : 

a. Petugas Flight Operation, termasuk awak pesawat udara 
(crew); 

b. ATS unit yang bertanggung jawab mengenai Flight Information 
Service; 

8.4.2 Penerangan aeronautika yang dikeluarkan oleh suatu negara, 
harus  : 

a. Lengkap, otentik dan tepat waktu; 

b. Atas kewenangan atau disebut sumbernya, kalau dikeluarkan 
atas nama negara lain; 

c. Diverifikasi lebih dahulu, kalau diterima dari sumber lain; 

8.4.3 Pertukaran penerangan aeronautika 

a. Setiap negara harus menetapkan kantor / unit , kemana AIP , 
Notam , AIC dialamatkan .  Kalau ditetapkan lebih dari satu 
international notam office, maka daerah kewenangan setiap 
office harus ditetapkan; 

b. Untuk memenuhi persyaratan operasional yang baik, AIS 
harus mengatur penerimaan / pengiriman Notam melalui 
telekomunikasi.  Bila perlu dipasang hubungan langsung antar 
AIS untuk mempermudah pertukaran penerangan aeronautika 
secara internasional; 

8.4.4   Aeronautical Information Publication (AIP) 

Dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan internasional dalam 
hal pertukaran informasi aeronautika yang masih berlaku dan 
sangat penting untuk penerbangan; 

8.4.5 AIP harus berisi informasi yang masih berlaku bagi subject yang 
tercakup di dalamnya; 
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 8.4.6 Pada lokasi  yang termuat dalam setiap seksi harus memuat : 

a. Otorita yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap 
fasilitas, pelayan dan prosedur; 

b. Kondisi , pelayanan dan fasilitas yang dapat digunakan untuk 
internasional; 

c. Perbedaan ketentuan negara dan ketentuan ICAO; 

d. Pilihan langkah alternatif; 

8.4.7 Memuat aeronautical charts (kalau tidak diterbitkan secara 
terpisah); 

8.4.8 AIP yang merupakan satu buku, harus memuat daftar isi; 

8.4.9 Bila satu negara atau lebihbergabung dengan negara lain dalam 
penerbitan AIP, maka harus ditulis dengan jelas baik di sampulnya 
maupun di dalam isinya; 

8.4.10 AIP harus selalu di update; 

8.4.11 AIP harus diberi tanggal  dan AIP yang diterbitkan dalam lembar 
lepas maka setiap lembar harus diberi tanggal, hari, bulan dan 
tahun; 

8.4.12 Aeronautical Information Circular  (AIC) 

a.   AIC dibuat bila diperlukan untuk mengumumkan  informasi 
aeronautika yang tidak dikualifikasikan dalam  AIP atau Notam 
seperti  : 

1) Perkiraan jangka panjang tentang hukum , peraturan , 
fasilitas; 

2) Informasi yang berisi penjelasan atau himbauan yang 
berhubungan dengan keselamatan penerbangan dan juga 
mengenai administratif; 

b. AIC harus diterbitkan dalam bentuk cetak, diberi nomor urut 
dan berdasarkan tahum kelender; 

c. Check list AIC dikeluarkan paling sedikit sekali dalam setahun; 

d. Distribusi AIC secara internasional sama seperti distribusi 
Notam Class I internasional; 

8.4.13 Pre Flight Information, meliputi  : 

a. Aeronautical Information Publication (AIP); 
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8.5 

b. Notam atau bulletin; 

c. Aeronautical Information Circular  (AIC); 

d. Map , Chart; 

e. Hal lain yang relevan; 

8.4.14 Post Flight Information (dari crew) 

Meliputi  :  keadaan operasi; 

8.4.15 NOTAM  (Notice To Airmen) 

a. Segera dibuat atau diterbitkan apabila informasi itu langsung 
berguna bagi operasi penerbangan , misalnya  : 

1) Pembangunan / penghapusan navigasi aid; 

2) Gangguan komunikasi , penggantian frekwensi; 

3) Pembangunan . penghapusan visual aids; 

4) Obstruction / kondisi berbahaya; 

5) Turunnya kategori bandar udara akibat menurunnya  
fasilitas PKP-PK; 

6) Dan lain lain; 

b. Notam Class I Distribution mendahului Notam Class II 
Distribution , dan harus diganti dengan Notam Class II bila 
masa berlaku lebih dari 3 bulan; 

c. Negara penerbit Notam harus memilih jenis Notam yang perlu 
untuk distribusi internasional, lebih jauh terbatas permintaan 
dari negara penerima; 

d. Notam harus dibuat sesingkat mungkin namun jelas; 

e. Bila Notam yang sudah terbit dihapus atau diganti maka 
nomornya harus ditunjuk; 

f. Check list Notam class I yang masih berlaku harus diterbitkan 
melalui AFTN dengan interval tidak lebih dari sebulan dan 
untuk Notam Class II dengan interval tidak lebih dari 3 bulan; 

Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (dikutip dari Undang undang 
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan) 

8.5.1  Pelayanan telekomunikasi penerbangan sebagaimana dimaksud 
bertujuan menyediakan informasi untuk menciptakan akurasi , 
keteraturan, dan efisiensi penerbangan; 
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8.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.7 

8.5.2 Pelayanan telekomunikasi penerbangan sebagaimana dimaksud 
terdiri atas  : 

a. Pelayanan aeronautika tetap (aeronautical fixed services); 

b. Pelayanan aeronautika bergerak (aeronautical mobile 
services); 

c. Pelayanan radio navigasi aeronautika (aeronautical radio 
navigation services); 

Pelayanan Informasi Meterologi Penerbangan 

8.6.1 Pelayanan informasi meteorologi penerbangan bertujuan 
menyediakan informasi cuaca di bandar udara dan sepanjang jalur 
penerbangan yang cukup, akurat, terkini, dan tepat waktu untuk 
keselamatan, kelancaran, dan efisiensi penerbangan; 

8.6.2 Pelayanan informasi meteorologi penerbangan sebagaimana 
dimaksud diberikan oleh unit pelayanan informasi meteorologi 
kepada operator pesawat udara, personel pesawat udara, unit 
pelayanan navigasi penerbangan, unit pelayanan pencarian dan 
pertolongan, serta penyelenggara bandar udara; 

8.6.3 Pelayanan informasi meteorologi dilaksanakan secara 
berkoordinasi antara unit pelayanan informasi meteorologi dan unit 
pelayanan navigasi penerbangan yang dilakukan melalui 
kesepakatan bersama; 

Fasilitas Navigasi Penerbangan 

8.7.1 Fasilitas navigasi penerbangan terdiri atas  : 

a. Fasilitas telekomunikasi penerbangan; 

b. Fasilitas informasi aeronautika; dan 

c. Fasilitas informasi meteorologi penerbangan; 

8.7.2 Fasilitas navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud yang akan 
dipasang dan dioperasikan harus mendapat persetujuan Menteri 
perhubungan; 

8.7.3 Pemasangan fasilitas navigasi penerbangan harus memperhatikan 

a. Kebutuhan operasional; 

b. Perkembangan teknologi; 

c. Keandalan fasilitas; 

d. Keterpaduan sistem; 
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8.8 Keselamatan Penerbangan (dikutip dari undang undang Nomor 1 tahun 
2009 tentang Penerbangan) 

8.8.1 Program Keselamatan Penerbangan Nasional 

a. Menteri Perhubungan bertanggung jawab terhadap 
keselamatan penerbangan nasional; 

b. Untuk menjamin keselamatan penerbangan nasional 
sebagaimana dimaksud , Menteri Perhubungan menetapkan 
program keselamatan penerbangan nasional (state safety 
program); 

c. Program keselamatan penerbangan nasional memuat  : 

1) Peraturan keselamatan penerbangan; 

2) Sasaran keselamatan penerbangan; 

3) Sistem pelaporan keselamatan penerbangan; 

4) Analisis data dan pertukaran informasi keselamatan 
penerbangan (safety data analysis and exchange); 

5) Kegiatan investigasi kecelakaan dan kejadian penerbangan 
(accident and incident investigation); 

6) Promosi keselamatan penerbangan (safety promotion); 

7) Pengawasan keselamatan penerbangan (safety oversight);  

8)  Penegakan hukum (law enforcement); 

8.8.2 Pelaksanaan program keselamatan penerbangan nasional 
sebagaimana dimaksud , dievaluasi secara berkelanjutan oleh tim 
yang dibentuk oleh Menteri Perhubungan; 

8.8.3 Sasaran keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud 
meliputi  : 

           a.  Target kinerja keselamatan penerbangan; 

           b.   Indikator kinerja keselamatan penerbangan ; 

           c.   Pengukuran pencapaian keselamatan penerbangan; 

8.8.4 Target dan hasil pencapaian kinerja keselamatan penerbangan 
harus dipublikasikan kepada masyarakat; 

8.8.5   Pengawasan keselamatan penerbangan 

          a.  Menteri Perhubungan bertanggung jawab terhadap pengawasan   
keselamatan penerbangan nasional; 
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c. Pengawasan keselamatan penerbangan sebagaimana 

dimaksud merupakan kegiatan pengawasan berkelanjutan 
untuk melihat pemenuhan peraturan keselamatan 
penerbangan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa 
penerbangan dan pemangku kepentingan lainnya yang 
meliputi  : 

1) Audit; 

2) Inspeksi; 

3) Pengamatan (surveilence); 

4) Pemantauan ( monitoring); 

d. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan 
oleh unit kerja atau lembaga penyelenggara pelayanan umum; 

e. Terhadap hasil pengawasan , Menteri Perhubungan 
melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum; 

8.8.6 Penegakan hukum keselamatan penerbangan 

a. Menteri Perhubungan berwenang menetapkan program 
penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang 
keselamatan penerbangan; 

b. Program penegakan hukum sebagaimana dimaksud memuat: 

1) Tata cara penegakan hukum; 

2) Penyiapan personel yang berwenang mengawasi 
penerapan atauran di bidang keselamatan penerbangan; 

3) Pendidikan masyarakat dan penyedia jasa penerbangan 
serta para penegak hukum; dan 

4) Penindakan;  

c. Tindakan hukum sebagaimana dimaksud berupa  sanksi 
administratif dan sanksi pidana; 

8.8.7    Sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan 

             a. Setiap penyedia jasa penerbangan wajib membuat, 
melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan secara 
berkelanjutan sistem manajemen keselamatan (safety 
management system) dengan berpedoman pada program 
keselamatan penerbangan nasional; 
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 c. Sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan 
harus mendapat pengesahan dari Menteri Perhubungan; 

d. Setiap penyedia jasa penerbangan yang melanggar ketentuan 
dikenakan sanksi administratif berupa  peringatan, pembekuan 
izin dan/atau pencabutan izin; 

e. Sistem manajemn keselamatan penyedia jasa penerbangan 
paling sedikit memuat  : 

1) Kebijakan dan sasaran keselamatan; 

2) Manajemen resiko keselamatan; 

3) Jaminan keselamatan; dan 

4) Promosi keselamatan; 

f. Kebijakan dan sasaran keselamatan paling sedikit memuat  : 

1) Komitmen pimpinan penyedia jasa penerbangan; 

2) Penunjukan penanggung jawab utama keselamatan; 

3) Pembentukan unit manajemen keselamatan; 

4) Penetapan target kinerja keselamatan; 

5) Penetapan indikator kinerja keselamatan; 

6) Pengukuran pencapaian keselamatan; 

7) Dokumentasi data keselamatan; dan 

8) Koordinasi penanggulangan gawat darurat;  

g. Penetapan target kinerja keselamatan yang akan dicapai 
harus minimal sama atau lebih baik; 

h. Target dan hasil pencapaian kinerja keselamatan harus 
dipublikasikan kepada masyarakat; 

8.8.8 Budaya keselamatan penerbangan 

a. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya bertanggung 
jawab membangun dan memwujudkan budaya keselamatan 
penerbangan; 

b. Untuk membangun dan mewujudkan budaya keselamatan 
penerbangan sebagaimana dimaksud, Menteri Perhubungan 
menetapkan kebijakan dan program budaya tindakan 
keselamatan, keterbukaan, komunikasi serta penilaian dan 
penghargaan terhadap tindakan keselamatan penerbangan; 
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 c. Untuk membangun dan mewujudkan budaya keselamatan 
penerbangan , penyedia jasa penerbangan menetapkan 
kebijakan dan program budaya keselamatan; 

d. Personel Penerbangan   : 

                     1) Personel penerbangan yang mengetahui terjadinya 
penyimpangan atau ketidaksesuaian prosedur 
penerbangan, atau tidak berfungsinya peralatan dan 
fasilitas penerbangan wajib melaporkan kepada Menteri 
Perhubungan; 

                     2) Personel penerbangan yang melaporkan kejadian 
sebagaimana dimaksud diberi perlindungan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

                      3) Personel penerbangan yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada butir 1) dikenakan sanksi 
administratif berupa  : 

                           a) Peringatan; 

                           b)Pembekuan lisensi atau sertifikat kompetensi; dan/atau  

                           c)  Pencabutan lisensi atau sertifikat kompetensi; 

              e. Ketentuan lebih lanjut mengenai budaya keselamatan 
penerbangan , tata cara , dan prosedur pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan 
Menteri Perhubungan; 
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9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9.2  

Jenis Pelaporan 

Seluruh kegiatan  unit PKP-PK perlu dibuatkan laporan tertulis sebagai 
bukti nyata yang diperlukan bila dilakukan pemeriksaan tentang kondisi 
personel, fasilitas dan operasional PKP-PK. 

Pelaporan sebagaimana dimaksud meliputi  : 

9.1.1 Laporan  keadaan darurat bandar udara yang melibatkan 
langsung pesawat udara  : 

a. Laporan kecelakaan  pesawat udara (aircraft accident); 

b. Laporan darurat penuh pesawat udara (full emergency); 

c. Laporan siaga ditempat (local standby); 

9.1.2 Laporan keadaan darurat bandar udara tidak melibatkan langsung 
pesawat udara; 

a. Laporan kebakaran gedung fasilitas bandar udara; 

b. Laporan tindakan melawan hukum di bandar udara; 

c. Laporan penanggulangan hal-hal lain yang berkaitan dengan 

darurat bandar udara; 

Laporan kecelakaan  pesawat udara (aircraft accident); 

Setiap kejadian kecelakaan pesawat udara, harus selalu dilaporkan, hal 
ini dimaksudkan untuk membatu mempermudah tugas tim penyelidik 
kecelakaan (Aircraft Accident Investigation). 

Laporan disampaikan kepada Kepala Bandar Udara / Kepala Cabang  
untuk diteruskan kepada Direktur  Jenderal Perhubungan Udara c.q 
Direktorat Keamanan Penerbangan.  

Laporan mencakup: 

9.2.1 Umum 

a. Wilayah 

b. Bandar Udara 

c. Tanggal kecelakaan 

d. Waktu kejadian: siang/malam 

e. Tipe pesawat udara 

f. Jumlah bahan bakar (jenis , sisa dalam tangki);  
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 9.2.2 Fase operasi 

a. Mendarat 

b. Lepas landas 

c. Pergerakan didarat 

d. Parkir; 

9.2.3 Keadaan cuaca 

a. Arah/kecepatan angin; 

b. Jarak pandangan (Km); 

c. Keadaan cuaca umumnya; 

d. Temperatur (◦c) 

9.2.4 Penumpang 

a. Jumlah korban; 

b.   Menyelamatkan diri sendiri; 

c. Tertolong hidup (dievakuasi); 

d. Korban luka berat; 

e. Korban luka sedang; 

f. Korban Luka ringan; 

g. Meninggal 

9.2.5   Perhitungan waktu 

           a. Apakah ada pemberitahuan “Emergency” sebelum pesawat 
udara landing; 

           b.  Jika ada, sesudah berapa lama unit PKP-PK siap siaga; 

           c.  Jika kecelakaan pesawat udara secara mendadak apakah 
waktu bereaksi (response time) dapat dicapai sesuai standar 
waktu yang dipersyaratkan; 

           d.  Apakah  bahan pemadam yang dipancarkan sudah memenuhi 
response time, control time dan extinguishmen time yang 
dipersyaratkan ; 

e. Dari saat tiba kendaraan operasi, sesudah berapa lama 
penumpang terakhir dapat dikeluarkan. 

9.2.6    Kemampuan Kendaraan Operasi 
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 a. Reaction time; 

b. Acceleration; 

c. Top speed; 

d. Stopping distance; 

e. Discharge rate; 

f. Discharge range 

9.2.7 Peralatan dan kemampuan personil 

            Kendaraan operasi: jenis, crew, P3K, lain-lain 

9.2.8 Pemakaian bahan pemadam dan teknik pemakaian 

a. Jenis bahan pemadam 

b. Banyaknya 

c. Daya pancar 

d. Waktu pancaran 

e. Urutan pemakaian 

9.2.9 Penjelasan mengenai api 

a. Catatan singkat 

1) Asal mula 

2) Perkembangan 

3) Luas dan kecepatan perambatan 

b. Jelaskan keadaan kebakaran pada saat kendaraan operasi 
tiba 

9.2.10 Operasi pemadaman 

Jelaskan pelaksanaan operasi pemadaman dari saat tiba sampai 
dengan kembalinya kendaraan operasi. 

9.2.11 Evakuasi penumpang 

Jelaskan evakuasi penumpang, termasuk daerah bagasi pesawat 
yang diamankan, cara pertolongan, pintu dan jalan masuk/keluar 
yang dipergunakan. 

9.2.12 Lain-lain 

Jelaskan hal-hal lain yang dapat mempengaryhi operasi antara 
lain: 
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9.3 

 
a. Sistem komunikasi 

b. Keadaan medan 

c. Kesulitan dalam mencapai/menempatkan kendaraan operasi 
di daerah keceakaan 

9.2.13 Hasil operasi PKP-PK 

Penilaian menyeluruh dari hasil operasi PKP-PK 

9.2.14 Pemetaan 

a. Letak dan access road, gambarkan skema crash area ditinjau 
dari letak Fire Station 

b. Access road yang dilalui seperti Runway, Taxiway, Sumber air 
dan lain-lain. 

c. Jalannya operasi dicrash area 

1) Gambar skema: 

a) Letak kendaraan dan peralatan 

b) Fuel spills 

c) Jalan penyelamat 

d) Terrain yang menguntungkan 

2) Sumber air dan bangunan; 

 Laporan keadaan darurat penuh pesawat udara (full emergency) 

9.3.1 Umum 

a. Wilayah 

b. Bandar Udara 

c. Tanggal kecelakaan 

d. Waktu kejadian: siang/malam 

e. Tipe pesawat udara; 

f. Jumlah bahan bakar (jenis , sisa dalam tangki); 

9.3.2 Informasi  dari Tower : 

a. Waktu diterimanya informasi; 

b. Isi berita  : 

1) Jenis pesawat udara; 
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2) Perusahaan penerbangan; 

3) Jumlah bahan bakar; 

4) Jumlah penumpang dan crew (person on board); 

5) Runway yang digunakan (runway in used); 

6) Perkiraan mendarat (estimated time of landing); 

7) Barang berbahaya jika diketahui; 

9.3.3   Pergerakan kendaraan PKP-PK 

           a.   Kendaraan PKP-PK bergerak menuju standby position (berapa 
lama setelah diterimanya berita darurat); 

            b.  Jumlah kendaraan yang standby 

            c.  Apakah lokasi standby tidak mengganggu pergerakan pesawat 
udara di darat. 

9.3.4   Komunikasi 

           a.  Apakah alat komunikasi di kendaraan sudah memenuhi 
standar. 

           b.  Apakah hubungan komunikasi berjalan lancar; 

9.3.5  Operasi PKP-PK 

           a.  Apakah pesawat udara mendarat dengan selamat. 

           b.  Bagaimana tindakan PKP-PK setelah pesawat mendarat 
dengan selamat; 

9.3.6  Pesawat udara crash landed 

          Jika pesawat udara mendarat mengalami kecelakaan maka laporan 
operasi PKP-PK disesuaikan dengan laporan aircraft accident 
sebagaimana dijelaskan di atas. 

9.3.7 Lain – lain 

Jika pesawat udara dalam keadaan aman dan tidak terjadi 
sesuatu yang mengkhawatirkan maka kendaraan PKP-PK segera 
kembali ke Fire Station dan agar dicatat berapa lama kendaraan 
dioperasikan.  Disamping itu juga perlu dicatat bila ditemukan hal-
hal yang menyangkut dengan kelancaran operasi seperti fungsi 
komando, kordinasi dan komunikasi yang mungkin perlu 
dievaluasi untuk perbaikan ke depan; 
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9.4 
 
 
 
 
 
 

9.5 

Laporan keadaan Local Standby 

Hampir sama dengan laporan keadaan full emergency dan yang 
membedakan adalah  : 

9.4.1 Keadaan darurat yang terjadi; 

9.4.2 Lokasi siaga PKP-PK di depan Fire Station ; 

Laporan kebakaran gedung fasilitas bandar udara 

9.5.1 Umum  

a. Lokasi 

b. Tanggal 

c.  Waktu kejadian 

9.5.2 Informasi   : 

a. Pemberi informasi   : 

b. Isi berita  : 

c. Waktu   : 

9.5.3 Pergerakan kendaraan PKP-PK 

a. Waktu bergerak kendaraan pertama  : 

b. Tiba di lokasi  : 

c. Kendaraan berikutnya tiba di lokasi   

9.5.4 Operasi PKP-PK 

            a. Waktu kendaraan PKP-PK yang pertama kali melaksanakan  
pancaran; 

            b. Jumlah kendaraan PKP-PK yang melaksanakan pemadaman; 

            c.  jumlah bahan pemadam yang digunakan; 

            d.  Waktu pemadaman; 

            e.  Waktu pertama kali orang menyelamatkan diri; 

            f.  Waktu pertama kali orang dievakuasi; 

            g.  Berapa lama untuk mengevakuasi korban seluruhnya; 

9.5.5    Identifikasi korban 

            a.  Korban luka bakar  
            b.  Korban luka ringan; 
            c. Korban selamat (tidak luka) 
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9.6 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.7 

9.5.6 Pasca operasi PKP-PK 

a. Waktu berakhirnya operasi PKP-PK 

b. Kendaraan PKP-PK kembali ke Fire Station; 

c. Apakah komando , koordinasi dan komunikasi berjalan lancar 
(perlu dievaluasi), 

 
Laporan penanggulangan darurat melawan hukum 

Hampir sama dengan laporan keadaan full emergency dan yang 
membedakan adalah  : 

9.6.1 Jenis darurat; 

9.6.2 Posisi standby PKP-PK (jarak 100 meter dari lokasi kejadian); 

9.6.3 Menunggu perintah on scene commander untuk memulai 
pelaksanaan tugas; 

Laporan pelaksanaan perawatan kendaraan dan peralatan  PKP-PK 

Kegiatan perawatan kendaraan dan peralatan PKP-PK sangat perlu 
dilaporkan secara rutin agar perkembangan performance dapat diketahui 
secara jelas dan nyata.    

Laporan tersebut meliputi  : 

9.7.1 Check list kendaraan dan peralatan PKP-PK  yaitu pemeriksaan 
seluruh komponen kendaraan dan kesiapan peralatan : 

a. Sebelum mesin kendaraan dihidupkan; 

b. Mesin kendaraan sedang dihidupkan; 

c.    Pergerakan kendaraan; 

9.7.2 Laporan kerusakan kendaraan dan peralatan PKP-PK; 

a. Laporan lisan dari operator kepada pimpinan PKP-PK; 

b. Komandan operasi membuat laporan tertulis kepada pimpinan 
PKP-PK; 

c. Pimpinan PKP-PK melaporkan secara tertulis kepada teknisi 
yang bertanggung jawab dalam perbaikan fasilitas PKP-PK; 

d. Pimpinan PKP-PK membuat laporan tertulis perkembangan 
perbaikan kendaraan dan peralatan PKP-PK kepada atasan 
agar diketahui dan perlu tidaknya dibuatkan Notam jika 
mempengaruhi kategori bandar udara untuk PKP-PK; 
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9.8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.9 

Laporan Hasil Kegiatan Latihan 

9.8.1 Jenis Latihan  : 

a. Dry drill yaitu latihan kering dan tidak menggunakan bahan 
pemadam; 

b. Wet drill yaitu latihan dengan menggunakan bahan pemadam 
seperti air, dry chemical powder dan foam konsentrat; 

c. Hot drill yaitu latihan memadamkan api; 

d. Teori di ruang kelas; 

e. Latihan fisik dan disiplin (PBB); 

f. Latihan Penanggulangan Gawat Darurat; 

9.8.2 Peserta Latihan 

a. Jumlah peserta; 

b. Daftar hadir peserta; 

c. Jabatan peserta; 

d. Regu peserta 

9.8.3 Pelaksanaan Latihan 

a. Persiapan 

b. Skenario latihan 

c. Waktu pelaksanaan; 

d. Jumlah kendaraan dan peralatan yang digunakan; 

9.8.4  Evaluasi hasil kegiatan latihan   

a. Memenuhi target; 
b. Perlu perbaikan ke depan; 

 
Laporan Bulanan 

Laporan bulanan merupakan hasil kegiatan unit PKP-PK yang dirangkum 
setiap bulan meliputi  : 

9.9.1 Laporan operasional PKP-PK walaupun sebenarnya sudah 
dilaporkan setelah kejadian; 

9.9.2 Laporan kegiatan latihan sebagaimana dijelaskan di atas; 

9.9.3 Laporan kegiatan perawatan kendaraan dan peralatan 
sebagaimana dijelaskan di atas; 
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9.9.4 Laporan kesiapan kendaraan PKP-PK meliputi  : 

a. Reaction time; 

b. Acceleration; 

c. Top speed; 

d. Stopping distance; 

e. Discharge rate; 

f. Discharge range; 

9.9.5 Laporan kesiapan bahan pemadam di gudang 

a. Jenis dan jumlah apakah memenuhi kebutuhan kategori 
bandar udara yang dipersyaratkan; 

b. Tanggal pembelian dan tanggal  uji laik terakhir;  

9.9.6 Laporan kesiapan alat penunjang pemadam kebakaran; 

a. Slang pemadam,  

b. Breathing Apparatus Set,; 

c. Baju tahan panas dan baju tahan api,  

d. Alat pertolongan; 

e. Tangga; 

apakah kondisi masih laik operasi dan jumlahnya sudah sesuai 
kebutuhan; 

9.9.7 Laporan penggantian pelumas dan bahan bakar 

a. Jenis pelumas dan jenis bahan bakar; 

b. Waktu penggantian pelumas; 

c. Waktu pengisian bahan bakar; 
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10.       Teknis Pengoperasian Kendaraan Pendukung     
  

                                                                                                                         Modul Diklat  Senior  PKP-PK 

 
MODUL 

 

 
SUBSTANSI  MATERI 

10.1 Teknis pengoperasian mobil komando 

Dalam hal penyegaran  ini materi tidak hanya  bersifat pengulangan , 
tetapi mengingatkan kepada peserta diklat senior bahwa teknis 
pengoperasian kendaraan harus mengikuti prosedur yang sudah 
ditentukan.  Mengikuti prosedur berarti operator kendaraan sudah 
termasuk merawat karena mencegah agar kendaraan tidak mengalami 
kerusakan (preventive maintenance). 

Untuk itu coba dipahami apa yang harus dilakukan dalam pengoperasian 
kendaraan komando yaitu  : 

10.1.1 Sebelum menaiki kendaraan ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan  : 

a. Pastikan tidak ada hambatan di sekeliling kendaraan yang 
mungkin dapat mengancam keselamatan body kendaraan;  

b. Periksa daftar inspeksi harian / check list tentang kondisi 
kendaraan terakhir, jumlah dan kondisi peralatan yang ada di 
mobil komando seperti baju pelindung lengkap, radio 
komunikasi.    Checklist merupakan alat bukti pemeriksaan 
kondisi kendaraan dan peralatan yang setiap pergantian dinas 
harus diisi oleh regu pengganti.  Dalam penulisan check list 
harus diisi sesuai hasil pemeriksaan dan pengetesan 
kendaraan dan peralatan saat itu.  Tidak dibenarkan mengisi 
checklist tanpa memeriksa dan mengetes kendaraan dan 
peralatan.  

10.1.2 Masuk ke dalam kendaraan  : 

a. Lihat seluruh komponen dalam cabin mobil; 

b. Periksa seluruh komponen , apakah masih sesuai dengan 
standar yang dicantum di dalam check list; 

c. Pastikan kondisi dalam keadaan baik dan kalau tidak segera 
laporkan dan atau ditulis dalam buku perawatan dan check list 
kendaraan tersebut; 

10.1.3 Mesin kendaraan dihidupkan  : 

a. Biarkan mesin kendaraan hidup beberapa menit agar pelumas 
mesin memancar dan melumasi komponen mesin;; 

b. Pastikan tidak ada gangguan pada mesin kendaraan; 
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10.2 

10.1.4 Pelaksanaan mengemudi mobil komando  : 

a. Patuhi aturan berkendaraan di airside; 

b. Pastikan body mobil tidak ada hambatan;; 

c. Gunakan teknik mengemudi yang pernah dijelaskan pada diklat 

basic dan junior PKP-PK; 

Teknis pengoperasian kendaraan Nurse Tender 

Sama halnya dengan penyegaran teknis pengoperasian komando, untuk 
kendaraan Nurse Tender peserta diklat senior perlu juga diingatkan 
kembali tentang prosedur yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut  : 

10.2.1 Sebelum menaiki kendaraan ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan  : 

            a. Pastikan tidak ada hambatan di sekeliling kendaraan yang   
mungkin dapat mengancam keselamatan body kendaraan;  

b. Periksa daftar inspeksi harian / check list tentang kondisi 
kendaraan terakhir, jumlah dan kondisi peralatan yang ada di 
nurse tender  seperti slang pengisap, slang pemancar, kunci 
coupling, nozzle, strainer,  radio komunikasi, dll.   Checklist 
merupakan alat bukti pemeriksaan kondisi kendaraan dan 
peralatan yang setiap pergantian dinas harus diisi oleh regu 
pengganti.  Dalam penulisan check list harus diisi sesuai 
hasil pemeriksaan dan pengetesan kendaraan dan peralatan 
saat itu.  Tidak dibenarkan mengisi checklist tanpa 
memeriksa dan mengetes kendaraan dan peralatan.  

10.2.2 Masuk ke dalam kendaraan  : 

              a.    Lihat seluruh komponen dalam cabin mobil; 

  b. Periksa seluruh komponen , apakah masih sesuai dengan 
standar yang dicantum di dalam check list; 

c. Pastikan kondisi dalam keadaan baik dan kalau tidak segera 
laporkan dan atau ditulis dalam buku perawatan dan check 
list kendaraan tersebut; 

10.2.3    Mesin kendaraan dihidupkan  : 

a. Biarkan mesin kendaraan hidup beberapa menit agar pelumas 
mesin memancar dan melumasi komponen mesin;; 

  .b. Pastikan tidak ada gangguan pada mesin kendaraan; 
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MODUL 

 

 
SUBSTANSI  MATERI 

 
 
 
 

 
 
 
 

10.3 

10.2.4 Pelaksanaan mengemudi kendaraan nurse tender  : 

a. Patuhi aturan berkendaraan di airside; 

b. Pastikan body mobil tidak ada hambatan;; 

c. Gunakan teknik mengemudi yang pernah dijelaskan pada diklat 
basic dan junior PKP-PK; 

 

Teknis pengoperasian kendaraan multipurpose 

Sama halnya dengan penyegaran teknis pengoperasian komando, untuk 
kendaraan multipurpose peserta diklat senior perlu juga diingatkan 
kembali tentang prosedur yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut  : 

10.3.1 Sebelum menaiki kendaraan multipurpose ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan  : 

            a. Pastikan tidak ada hambatan di sekeliling kendaraan yang   
mungkin dapat mengancam keselamatan body kendaraan;  

d. Periksa daftar inspeksi harian / check list tentang kondisi 
kendaraan terakhir, jumlah dan kondisi peralatan yang ada di 
ambulance seperti alat pemadam api dry chemical powder, 
alat bantu pernapasan (resuscitator), P3K, alat bidai,  radio 
komunikasi, dll.   Checklist merupakan alat bukti pemeriksaan 
kondisi kendaraan dan peralatan yang setiap pergantian 
dinas harus diisi oleh regu pengganti.  Dalam penulisan 
check list harus diisi sesuai hasil pemeriksaan dan 
pengetesan kendaraan dan peralatan saat itu.  Tidak 
dibenarkan mengisi checklist tanpa memeriksa dan 
mengetes kendaraan dan peralatan.  

10.3.2  Masuk ke dalam kendaraan  : 

              a.    Lihat seluruh komponen dalam cabin mobil; 

  b. Periksa seluruh komponen , apakah masih sesuai dengan 
standar yang dicantum di dalam check list; 

e. Pastikan kondisi dalam keadaan baik dan kalau tidak segera 
laporkan dan atau ditulis dalam buku perawatan dan check 
list kendaraan tersebut; 

10.3.3    Mesin kendaraan dihidupkan  : 

a. Biarkan mesin kendaraan hidup beberapa menit agar pelumas 
mesin memancar dan melumasi komponen mesin;; 

               b. Pastikan tidak ada gangguan pada mesin kendaraan; 
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10.4 

10.3.4  Pelaksanaan mengemudi multipurpose : 

a. Patuhi aturan berkendaraan di airside; 

b. Pastikan body mobil tidak ada hambatan;; 

c. Gunakan teknik mengemudi yang pernah dijelaskan pada diklat 

basic dan junior PKP-PK; 

Teknis pengoperasian kendaraan ambulance 

Sama halnya dengan penyegaran teknis pengoperasian komando, untuk 
kendaraan ambulance peserta diklat senior perlu juga diingatkan kembali 
tentang prosedur yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut  : 

10.4.1 Sebelum menaiki kendaraan ambulance ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan  : 

            a. Pastikan tidak ada hambatan di sekeliling kendaraan yang   
mungkin dapat mengancam keselamatan body kendaraan;  

b. Periksa daftar inspeksi harian / check list tentang kondisi 
kendaraan terakhir, jumlah dan kondisi peralatan yang ada di 
ambulance seperti alat bantu pernapasan (resuscitator), P3K, 
alat bidai,  radio komunikasi, dll.   Checklist merupakan alat 
bukti pemeriksaan kondisi kendaraan dan peralatan yang 
setiap pergantian dinas harus diisi oleh regu pengganti.  
Dalam penulisan check list harus diisi sesuai hasil 
pemeriksaan dan pengetesan kendaraan dan peralatan saat 
itu.  Tidak dibenarkan mengisi checklist tanpa memeriksa dan 
mengetes kendaraan dan peralatan.  

10.4.2   Masuk ke dalam kendaraan  : 

              a.    Lihat seluruh komponen dalam cabin mobil; 

  b. Periksa seluruh komponen , apakah masih sesuai dengan 
standar yang dicantum di dalam check list; 

c. Pastikan kondisi dalam keadaan baik dan kalau tidak segera 
laporkan dan atau ditulis dalam buku perawatan dan check 
list kendaraan tersebut; 

10.4.3    Mesin kendaraan dihidupkan  : 

a. Biarkan mesin kendaraan hidup beberapa menit agar pelumas 
mesin memancar dan melumasi komponen mesin;; 

               b. Pastikan tidak ada gangguan pada mesin kendaraan 
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MODUL 
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10.5 

 
10.4.4  Pelaksanaan mengemudi ambulance : 

c.   Patuhi aturan berkendaraan di airside; 

d. Pastikan body mobil tidak ada hambatan;; 

e. Gunakan teknik mengemudi yang pernah dijelaskan pada diklat 
basic dan junior PKP-PK; 

Teknis pengoperasian kendaraan serbaguna 

Sama halnya dengan penyegaran teknis pengoperasian komando, untuk 
kendaraan serbaguna peserta diklat senior perlu juga diingatkan kembali 
tentang prosedur yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut  : 

10.5.1 Sebelum menaiki kendaraan ambulance ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan  : 

            a. Pastikan tidak ada hambatan di sekeliling kendaraan yang   
mungkin dapat mengancam keselamatan body kendaraan;  

b. Periksa daftar inspeksi harian / check list tentang kondisi 
kendaraan terakhir, jumlah dan kondisi peralatan yang ada di 
kendaraan serbaguna seperti alat pemadam, alat 
pertolongan ,  radio komunikasi, dll.   Checklist merupakan 
alat bukti pemeriksaan kondisi kendaraan dan peralatan yang 
setiap pergantian dinas harus diisi oleh regu pengganti.  
Dalam penulisan check list harus diisi sesuai hasil 
pemeriksaan dan pengetesan kendaraan dan peralatan saat 
itu.  Tidak dibenarkan mengisi checklist tanpa memeriksa dan 
mengetes kendaraan dan peralatan.  

10.5.2  Masuk ke dalam kendaraan  : 

              a.    Lihat seluruh komponen dalam cabin mobil; 

  b. Periksa seluruh komponen , apakah masih sesuai dengan 
standar yang dicantum di dalam check list; 

d. Pastikan kondisi dalam keadaan baik dan kalau tidak segera 
laporkan dan atau ditulis dalam buku perawatan dan check 
list kendaraan tersebut; 

10.5.3    Mesin kendaraan dihidupkan  : 

a. Biarkan mesin kendaraan hidup beberapa menit agar pelumas 
mesin memancar dan melumasi komponen mesin;; 

               b. Pastikan tidak ada gangguan pada mesin kendaraan 
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10.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.5.4  Pelaksanaan mengemudi ambulance : 

c.   Patuhi aturan berkendaraan di airside; 

f. Pastikan body mobil tidak ada hambatan;; 

g. Gunakan teknik mengemudi yang pernah dijelaskan pada diklat 
basic dan junior PKP-PK; 

 

Praktek Lapangan secara keseluruhan 

Praktek lapangan dibagi dalam 3 kategori sesuai pembagian group 
peserta yaitu  : 

10.6.1 Group 1 praktek teknik 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, peserta didampingi 
oleh instruktur dan tidak dibenarkan mengoperasikan 
tanpa persetujuan instruktur;  
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 10.6.2 Group 2 praktek teknik pengoperasian mobil komando dengan 
kegiatan  : 

a.   Pemeriksaan sebelum mesin kendaraan dihidupkan meliputi  : 

Periksa olie mesin, transmisi, gardan , power steering dll 

1) 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 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, peserta didampingi 
oleh instruktur dan tidak dibenarkan mengoperasikan 
tanpa persetujuan instruktur; 

10.6.3     Group 3 praktek teknik 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; 
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.   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; 

                                Dengan dipandu oleh instruktur peserta group 3 
mengikuti penjelasan instruktur dan mencoba 
menghidupkan mesin kendaraan; 

                          2) Untuk pengoperasian kendaraan, peserta didampingi 
oleh instruktur dan tidak dibenarkan mengoperasikan 
tanpa persetujuan instruktur;  

10.6.4   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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11. Teknik Pengoperasian Kendaraan Rescue Car   
 
                                                                                                                           Modul Diklat  Senior  PKP-PK 

 
MODUL 

 

 
SUBSTANSI  MATERI 

11.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.3 
 
 
 

Penyegaran 

Dalam hal ini materi hanya  bersifat pengulangan , tetapi mengingatkan 
kembali kepada peserta diklat senior bahwa teknis pengoperasian 
kendaraan harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan.  Mengikuti 
prosedur berarti operator kendaraan sudah termasuk merawat karena 
mencegah agar kendaraan tidak mengalami kerusakan (preventive 
maintenance). 

Untuk itu coba dipahami apa yang harus dilakukan dalam pengoperasian 
kendaraan rescue tender; 

Sebelum menaiki kendaraan 

Sebelum menaiki kendaraan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan  : 

11.2.1 Pastikan tidak ada hambatan di sekeliling kendaraan yang 
mungkin dapat mengancam keselamatan body kendaraan;  

11.2.2 Periksa daftar inspeksi harian / check list tentang kondisi 
kendaraan terakhir, jumlah dan kondisi peralatan yang ada  di 
kendaraan rescue tender seperti  baju pelindung lengkap, 
peralatan pemadam (expellent gas dan hose rell serta dry 
chemical powder), radio komunikasi.  Disamping itu rescue tender 
juga dilengkapi peralatan penolong seperti forcible entry tools, 
tangga dan radio komunikasi.  Checklist merupakan alat bukti 
pemeriksaan kondisi kendaraan dan peralatan yang setiap 
pergantian dinas harus diisi oleh regu pengganti.  Dalam pengisian 
check list harus diisi sesuai hasil pemeriksaan dan pengetesan 
kendaraan dan peralatan saat itu.  Tidak dibenarkan mengisi 
checklist tanpa memeriksa dan mengetes kendaraan dan 
peralatan.  

 
Masuk ke dalam kendaraan  : 

11.3.1 Lihat seluruh komponen dalam cabin mobil; 

11.3.2 Periksa seluruh komponen , apakah masih sesuai dengan standar 
yang dicantum di dalam check list; 

11.3.3 Pastikan kondisi dalam keadaan baik dan kalau tidak segera 
laporkan dan atau ditulis dalam buku perawatan dan check list 
kendaraan tersebut; 
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11.4 
 
 
 
 
 
 

11.5 
 
 
 
 
 
 
 

11.6 

Mesin kendaraan dihidupkan 

11.4.1 Biarkan mesin kendaraan hidup beberapa menit agar pelumas 
mesin memancar dan melumasi komponen mesin; 

11.4.2 Pastikan tidak ada gangguan pada mesin kendaraan; 

 

Pelaksanaan mengemudi rescue tender : 

11.5.1 Patuhi aturan berkendaraan di airside; 

11.5.2 Pastikan body mobil tidak ada hambatan; 

11.5.3 Gunakan teknik mengemudi yang pernah dijelaskan pada diklat 
basic dan junior PKP-PK; 

 

Praktek Lapangan  

Praktek lapangan dilaksanakan secara keseluruhan karena hanya 
menggunakan 1 unit kendaraan rescue tender, dengan kegiatan  : 

11.6.1   Para peserta secara bergilir melaksanakan  : 

b. Pemeriksaan sebelum mesin kendaraan dihidupkan meliputi  : 

2) Periksa olie mesin, transmisi, gardan , power steering dll 
yang berkaitan dengan pelumas; 

3) Periksa bahan bakar; 

4) Periksa air radiator; 

5) Baut roda, 

6) Pedal gas dan pedal rem; 

7) Tuas persnelling dan kaitannya dengan automatic system 
(tidak menggunakan pedal coupling);  

c. 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; 

11.6.2    Para peserta secara bergilir mengoperasikan kendaraan Rescue 
Tender  : 
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                  a.    Teknis menghidupkan mesin  kendaraan; 

                          Dengan dipandu oleh instruktur peserta mengikuti 
penjelasan instruktur dan mencoba menghidupkan mesin 
kendaraan; 

                  b.    Untuk pengoperasian kendaraan, peserta didampingi oleh 
instruktur dan tidak dibenarkan mengoperasikan tanpa 
persetujuan instruktur; 

 
11.6.3 Praktek pengoperasian kendaraan rescue tender ini dapat 

dilaksanakan berulang tetapi tidak harus menghidupkan 
kendaraan dan boleh dilakukan secara stationary drill (kendaraan 
dalam keadaan diam dan peserta mendapat penjelasan dari 
instruktur. 

11.6.4 Hal tersebut dilakukan mengingat kemampuan kendaraan rescue 
tender tersebut terbatas; 
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12.   Teknik Pengoperasian Kendaraan  Foam Tender  
  ( Tipe I , II, dan III) 
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MODUL 

 

 
SUBSTANSI  MATERI 

12.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penyegaran 

Pada saat diklat Junior PKP-PK materi ini sudah dibahas walaupun belum 
sepenuhnya dipraktekkan bagaimana teknis pengoperasiannya secara 
komprehensif.  Walaupun secara teoritis kelihatan seperti pengulangan 
tetapi hal ini untuk mengingatkan kembali kepada peserta diklat senior 
bahwa teknis pengoperasian kendaraan harus mengikuti prosedur yang 
sudah ditentukan.  Mengikuti prosedur berarti operator kendaraan sudah 
termasuk merawat kendaraan,  karena mencegah agar kendaraan tidak 
mengalami kerusakan (preventive maintenance). 

Untuk itu coba dipahami apa yang harus dilakukan dalam pengoperasian 
kendaraan foam tender; 

Sebelum menaiki kendaraan 

Sebelum menaiki kendaraan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan  : 

12.2.1 Pastikan tidak ada hambatan di sekeliling kendaraan yang 
mungkin dapat mengancam keselamatan body kendaraan;  

12.2.2 Periksa daftar inspeksi harian / check list tentang : 

a. .Kondisi kendaraan; 

b. Jumlah dan kondisi peralatan yang ada  di kendaraan foam 
tender yaitu  : 

1) Peralatan utama seperti turret, bumper nozzle, under truck 
nozzle, hose reels; 

2) Peralatan penunjang seperti  slang pemadam, nozzle, 
kunci coupling, baju pelindung lengkap, BA Set, tangga dan 
tambang; 

3) Peralatan pendukung seperti radio komunikasi; 

4) Tangki bahan pemadam seperti tangki air, tangki foam 
konsentrat; 

c. Kondisi  pelumas  : 
1) Olie mesin; 
2) Olie transmisi;  
3) Olie gardan; 
4) Olie power steering;    

d. Dan seterusnya sebagaimana dijelaskan pada diklat Junior; 
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12.3 
 
 
 
 

 
 
 

12.4 
 
 
 
 
 

12.5 
 
 
 

 
 

 
 

12.6 

Masuk ke dalam kendaraan  : 

11.3.4 Lihat seluruh komponen dalam cabin mobil; 

11.3.5 Periksa seluruh komponen , apakah masih sesuai dengan standar 
yang dicantum di dalam check list; 

11.3.6 Pastikan kondisi komponen dalam keadaan baik dan kalau tidak 
segera laporkan dan atau ditulis dalam buku perawatan dan check 
list kendaraan tersebut; 

Mesin kendaraan dihidupkan 

12.4.1 Biarkan mesin kendaraan hidup beberapa menit agar pelumas 
mesin memancar dan melumasi komponen mesin; 

12.4.2 Pastikan tidak ada gangguan pada mesin kendaraan; 

Pelaksanaan mengemudi foam tender : 

12.5.1 Patuhi aturan berkendaraan di airside; 

12.5.2 Pastikan body mobil tidak ada hambatan; 

12.5.3 Gunakan teknik mengemudi yang pernah dijelaskan pada diklat 
basic dan junior PKP-PK; 

12.5.4 Perlu diingat bahwa kendaraan menggunakan automatic system 
dan perlu kehati hatian untuk mengemudi kendaraan foam tender; 

Pelaksanaan pengoperasian alat pemadam 

12.6.1 Tekan tombol mesin pompa setelah mesin kendaraan dihidupkan; 

12.6.2 Tekan tombol bahan pemadam air dan/atau foam konsentrat; 

12.6.3 Tekan tombol pengunci turret untuk dikeluarkan dari tempatnya 
dan arahkan pada object yang ditentukan; 

12.6.4 Tekan tombol turret dan beri tekanan untuk mendapatkan standar 
discharge rate yaitu  minimum 2000 liter per menit; 

12.6.5 Tekan tombol bumper nozzle, under truck dan hose reels untuk 
mendapatkan masing-masing pancaran; 

12.6.6 Gelar slang pemadam secukupnya dan buka valve outlet untuk 
mendapatkan pancaran handline. 

12.6.7 Untuk mematikan dengan menekan tombol kembali masing-
masing outlet[ 
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12.7 Praktek Lapangan 

Praktek lapangan dilaksanakan secara keseluruhan karena hanya 
menggunakan 1 unit kendaraan foam tender, dengan kegiatan  : 

12.7.1   Para peserta secara bergilir melaksanakan  : 

c. Pemeriksaan sebelum mesin kendaraan dihidupkan meliputi  : 

2) Periksa olie mesin, transmisi, gardan , power steering dll 
yang berkaitan dengan pelumas; 

3) Periksa bahan bakar, air radiator, baut roda; 

4) Pedal gas dan pedal rem; 

5) Tuas persnelling dan kaitannya dengan automatic system 
(tidak menggunakan pedal coupling);  

d. 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; 

12.7.2    Para peserta secara bergilir mengoperasikan kendaraan Foam 
Tender  : 

                 a.    Teknis menghidupkan mesin  kendaraan , mesin pompa 
dan pancaran;  

                          Dengan dipandu oleh instruktur peserta mencoba 
menghidupkan mesin kendaraan , mesin pompa dan 
pancaran; 

                  b.    Untuk pengoperasian kendaraan, peserta didampingi oleh 
instruktur dan tidak dibenarkan mengoperasikan tanpa 
persetujuan instruktur; 

 
12.7.3 Praktek pengoperasian kendaraan foam tender kapasitas tangki 

air 4500 liter   ini dapat dilaksanakan berulang tetapi tidak harus 
menghidupkan kendaraan dan boleh dilakukan secara stationary 
drill (kendaraan dalam keadaan diam dan peserta mendapat 
penjelasan dari instruktur. 

12.7.4 Hal tersebut dilakukan mengingat kemampuan kendaraan foam 
tender tersebut terbatas; 
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13.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.2 
 
 

 
 

     13.3     

Pengertian watch room 

Banyak orang beranggapan bahwa watchroom adalah ruang jaga PKP-
PK yang difungsikan untuk menerima berita darurat dari unit lain ataupun 
berita dari orang yang melihat kejadian atau kebakaran di dalam bandar 
udara.  Padahal tidak hanya musti menerima berita tetapi dapat 
mengamati pergerakan pesawat udara di movement area dan lokasi lain 
di dalam bandar udara yang dianggap penting dan rawan terjadi 
kebakaran.  Oleh sebab itu lebih tepat kalau watcroom tersebut diartikan 
sebagai ruang pengamat di movement area. 

Lokasi watchroom 

Untuk kelancaran operasional PKP-PK sebaiknya watcroom sebagai 
pusat pengendali operasi PKP-PK dan merupakan bagian dari fasilitas  
Fire Station ditempatkan melekat dengan Fire Station pada posisi yang 
strategis sehingga dapat memantau kegiatan di movement area.   

Fasilitas watchroom 

Beberapa fasilitas watchroom yang harus disiapkan  untuk memenuhi 
kebutuhan operasional yaitu sebagai berikut  : 

13.3.1 Peralatan komunikasi   

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara 
Nomor SKEP/94/IV/98 menyatakan  : 

Setiap bandar udara harus dilengkapi dengan  : 

a. Sistem komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat 
pengendalian operasi PKP-PK (Fire Station/Watchroom) , 
menara pengatur lalu lintas udara (control tower) dan 
kendaraan PKP-PK untuki memperlancar operasi PKP-PK: 

b. Sistem alarm untuk memberitahu personel PKP-PK yang 
berada di pusat pengendalian operasi PKP-PK (Fire Station); 

c. Saluran emergency telephone hot line yang menghubungkan 
antara pusat pengendalian operasi PKP-PK , ADC, Kepala 
Bandar Udara/Kepala Cabang/OIC dan Pengamanan Bandar 
Udara; 

d. Diagram jalur komunikasi pemberitahuan kejadian atau 
kecelakaan pesawat udara yang berisi nomor telepon pejabat 
terkait dalam penanggulangan gawat darurat dan diperbarui 
setiap ada perubahan; 
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           Dari  ketentuan tersebut di atas dapat dijelaskan beberapa alat  
komunikasi yang diperlukan di watchroom yaitu  : 

a. Komunikasi 2 arah yang menghubungkan watchroom, tower 
dan kendaraan PKP-PK.  Alat komunikasi ini dapat diartikan 
dengan handy talkie atau radio base di Tower dan Watchroom 
serta radio kendaraan PKP-PK; 

b. Sistem alarm dapat diartikan  crash bell yang difungsikan untuk 
kecelakaan pesawat udara, alarm bell untuk darurat lainnya 
dan PA System atau megaphone untuk menginformasikan 
keadaan darurat kepada personel PKP-PK; 

c. Saluran telephone hot line yaitu khusus untuk kepentingan 
informasi darurat dan digunakan oleh petugas/pejabat tertentu; 

           d.   Pengertian alat komunikasi 

                 1)  Telepon     

                       Pesawat telepon (hot line) digunakan jika tenggang waktu 
yang dimiliki lebih dari 15 menit dari ETA pesawat udara; 

                  2)  Intercom 

Digunakan jika tenggang waktu yang dimiliki kurang dari 5 
menit dari ETA pesawat udara; 

       3)  Adress System (PA System) 

Dapat diaktifkan dari watchroom dan disalurkan ke seluruh 
ruangan yang ada di gedung Fire Station; 

                   4) Handy Talkie (HT) 

Peralatan komunikasi yang harus selalu dibawa oleh 
petugas/pengguna saat melaksanakan operasi di lapangan, 
agar dapat selalu berhubungan dengan petugas watchroom 
atau pimpinan; 

5) Crash bell/alarm  

Dapat diaktifkan dari Tower maupun dari watchroom dan 
dapat terdengar di seluruh kawasan bandar udara agar 
seluruh unit kerja dan instansi terkait dapat segera 
mengetahui tentang kecelakaan pesawat udara.  
Penggunaan crash bell untuk kejadian mendadak yang 
kemudian diteruskan dengan penggunaan radio komunikasi 
yang dapat dioperasikan dari Tower atau watchroom;  
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13.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6) Radio Transceiver 

Merupakan sistem komunikasi dua arah yang 
menghubungkan pusat pengendalian operasi PKP-PK, 
Tower dan kendaraan PKP-PK.  Sarana ini digunakan 
untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan operasi PKP-
PK; 

7) Radio receiver (radio monitor) 

Ditempatkan di watchroom untuk memantau percakapan 
radio antara petugas Tower dengan penerbang; 

13.3.2 Peralatan / kelengkapan ruangan 

a. Meja dan kursi secukupnya; 

b. White board; 

c. CCTV; 

d. Binocular; 

e. Jam dinding 2 buah (penunjuk local time dan UTC); 

f. Grid Map 2 buah; 

g. Denah evakuasi terminal bandara; 

h. Denah letak alat pemadam api ringan; 

i. Daftar nomor telepon; 

j. Komputer; 

k. Buku SOP PKP-PK; 

l. Peralatan administrasi; 

m. Dll yang berkaitan dengan watchroom; 

Phraseology 

13.4.1 Untuk kelancaran komunikasi dan agar tidak terjadi kesalahan 
yang mendasar perlu dilakukan pengejaan kalimat dengan bahasa 
baku yang telah ditetapkan berdasarkan standar internasional yaitu   

A   =  Alpha            

B   =  Bravo 

C   =  Charlee 

D   =  Delta 

E   =   Echo  
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 F    =   Fokstrot 

G   =   Golf 

H   =   Hotel 

I     =  India 

J    =   Juliet 

K   =   Kilo 

L    =   Lima 

M   =   Mike 

N   =  November 

O   =  Oscar 

P   =   Papa 

Q   =   Quebeck 

R   =   Romeo 

S   =   Sierah 

T   =   Tango 

U   =    Uniform 

V   =   Viktor 

W  =   Whiskey 

X   =   X-Ray 

Y   =   Yankee 

Z   =   Zulu 

13.4.2   Pembacaan angka 
 

0  =  zero                 6  =  six                 23    =  two three 

1  =   one                 7  =  seven           100   = one hundred 

2  =  two                  8  =  eight              125  =  one two five 

3  =  three                9  =  nine              118,1 =  one one eight   
decimal one 

4  =  four                 10 =  one zero       1000  = one thousand 

5  =  five                  11 =  one               10000 = ten thousands 
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 13.4.3   Kata-kata dan frase berikut harus digunakan dalam komunikasi 
radio dengan ATC secara tepat:  

a. ACKNOWLEDGE 

“Let me know that you have received and understood this 
message.” 

"Beri tahu saya apabila Anda telah menerima dan memahami  
pesan ini. " 

 
b. AFFIRM/YA 

“Yes.” 

“Ya” dan biasanya adalah jawaban dari CONFIRM/konfirmasi 
 
c. APPROVED /DISETUJUI   

“Permission for proposed action granted.” 

("Pemberian izin untuk tindakan yang diusulkan") 
 
d. BREAK  

“I hereby indicate the separation between portions of the 
message.” 

(To be used where there is no clear distinction between the text 
and other portions of the message.) 

"Saya dengan ini menunjukkan pemisahan antara bagian 
pesan. " 
(Untuk digunakan di mana tidak ada yang jelas perbedaan 
antara teks dan bagian pesan lainnya.) 
 

e. BREAK BREAK  

"Membatalkan clearance yang ditransmisikan seb“I hereby 
indicate the separation between messages transmitted to 
different aircraft in a very busy environment.” 

"Saya dengan ini menunjukkan pemisahan antara pesan yang 
dikirim ke berbagai pesawat udara pada lingkungan yang 
sangat sibuk. " 

            f.   CANCEL/ BATALKAN  

“Annul the previously transmitted clearance. 
elumnya. " 
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 g.   CHECK /PERIKSA  

“Examine a system or procedure.” 

(Not to be used in any other context. No answer is normally 
expected.)  

"Memeriksa sistem atau prosedur." 
(Tidak untuk digunakan dalam konteks lain. Jawaban 
biasanya tidak diperlukan.) 
 

h.  CLEARED / DIIJINKAN 

“Authorized to proceed under the conditions specified.”  

"Resmi untuk melanjutkan bawah persyaratan yang ditentukan. 

i. CONFIRM /KONFIRMASI 

“I request verification of: (clearance, instruction, action, 
information).”  

"Saya meminta verifikasi: (clearance, instruksi, tindakan, 

informasi). " 

            j.  CONTACT/ KONTAK 

 “Establish communications with... 

 "Membangun komunikasi dengan ..." 

k. CORRECT/ BENAR  

“True” or “Accurate”.  

"Benar" atau "Akurat". 

            l.    CORRECTION/ KOREKSI  

“An error has been made in this transmission (or message 
indicated). The correct version is...  

 "Sebuah kesalahan telah dibuat dalam transmisi (atau pesan). 
Versi yang benar adalah ... " 

m.   DISREGARD/ABAIKAN  

“Ignore.”   

"Abaikan." 
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n. HOW DO YOU READ /BAGAIMANA ANDA BACA (DENGAR) 

“What is the readability of my transmission?”  
"Bagaimana pembacaan terhadap transmisi (radio/suara) saya  

 

Readability Scale Skala Pembacaan (terhadap kualitas suara radio) 

1 Unreadable 
 

1 Tidak terbaca/tdk terdengar 

2 Readable now and 
then 
 

2 Readable now and then/Terdengar  
sayup sayup(kadang terdengar  
kadang tidak) 

3 Readable but with 
difficulty 
 

3 Readable but with difficulty/ Terdengar 
 dengan kesulitan 

4 Readable 
 

4 Readable/Terdengar/Jelas 

5 Perfectly readable 5 Perfectly readable/ Loud & Clear / 
Sangat Jelas 

 
o.   I SAY AGAIN/SAYA KATAKAN LAGI  

“I repeat for clarity or emphasis.”  

"Saya ulangi untuk kejelasan atau penekanan." 
 

p. MAINTAIN / TETAP JAGA (PADA…) 

“Continue in accordance with the condition(s) specified” or in 
its literal sense, e.g. “Maintain VFR”. "Lanjutkan sesuai 
dengan kondisi yang ditentukan "atau dalam harfiahnya, 
misal: "Tetap jaga pada kondisi VFR". 
 

   q. MONITOR 

“Listen out on (frequency).”  

"Tetap pada (frekuensi)." 
 

r. NEGATIVE /NEGATIF  

“No” or “Permission not granted” or “That is not correct” or 
“Not capable”.  

"Tidak" atau "Izin tidak diberikan" atau "Itu tidak benar" atau 
"Tidak mampu" 
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 s. OVER (PERGANTIAN TRANSMISI BERITA) 

“My transmission is ended, and I expect a response from 
you.” 

Note.— Not normally used in VHF communications.  

"transmisi saya berakhir, dan saya berharap tanggapan dari 
Anda. " 
Catatan .- Tidak biasa digunakan dalam komunikasi VHF. 
 

t. OUT (MENGAKHIRI KOMUNIKASI)  

“This exchange of transmissions is ended and no response is 
expected.” 

Note.— Not normally used in VHF communications. 

" pertukaran transmisi ini berakhir dan tidak ada respon yang 
diharapkan. " 

Catatan .- Tidak biasa digunakan dalam komunikasi VHF. 
 

u. READ BACK/BACA KEMBALI/ ULANGI  

“Repeat all, or the specified part of this message back to me 
exactly as received.”  

"Ulangi semua, atau bagian tertentu dari pesan ini kembali 
kepada saya persis seperti yang diterima. " 
 

v. RECLEARED/PERUBAHAN IJIN 

“A change has been made to your last clearance and this 
new clearance supersedes your previous clearance or part 
thereof.”  

"Terjadi perubahan pada ijin terakhir yang diberikan dan ini 
izin baru ini menggantikan ijin sebelumnya atau bagiannya. " 
 

w. REPORT/LAPOR (AN)  

“Pass me the following information...”  

"Sampaikan kepada saya informasi berikut ..." 
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 x. REQUEST/MINTA 

“I should like to know...” or “I wish to obtain...”  

"Aku ingin tahu ..." atau "aku ingin memperoleh ... " 
 

y. ROGER  

“I have received all of your last transmission.” 

Note.— Under no circumstances to be used in reply to a 
question requiring “READ BACK” or a direct answer in the 
affirmative (AFFIRM) or negative (NEGATIVE).  

"Saya telah menerima semua transmisi terakhir Anda. " 
Catatan .- Dalam situasi yang akan digunakan dalam 
menjawab pertanyaan yang membutuhkan "PEMBACAAN 
KEMBALI" atau jawaban yang langsung di membenarkan 
(menegaskan) atau negatif (NEGATIF). 
 

z. SAY AGAIN/ KATAKAN LAGI  

“Repeat all, or the following part, of your last transmission.” 

"Ulangi semua, atau bagian berikut dari transmisi terakhir 
Anda. " 
 

aa. SPEAK SLOWER/ BERBICARALAH LEBIH PELAN 

“Reduce your rate of speech.” 

"Kurangi kecepatan berbicara Anda." 
 

bb. STANDBY  

“Wait and I will call you.” 

Note.— The caller would normally re-establish contact if the 
delay is lengthy. STANDBY is not an approval or denial.  

cc. UNABLE /TIDAK MAMPU  

“I cannot comply with your request, instruction, or clearance.” 

Note.— UNABLE is normally followed by a reason.  

"Aku tidak bisa memenuhi permintaan, instruksi, atau 
clearance Anda. " 
Catatan .- biasanya diikuti dengan alasan 
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13.5 

dd. WILCO (Abbreviation for “will comply”.) (Singkatan untuk 
"akan mematuhi".) 

“I understand your message and will comply with it.”  

"Saya memahami pesan Anda dan akan menyesuaikan 
dengan itu. " 

ee.   WORDS TWICE / KATA DUA KALI /PENGULANGAN KATA 

a)  As a request: “Communication is difficult. Please send 
every word, or group of words, twice.” 

b)  As information: “Since communication is difficult, every 
word, or group of words, in this message will be sent 
twice.” 

a)  Sebagai permintaan: "Komunikasi adalah sulit. Silakan 
kirim setiap kata, atau kelompok kata, dua kali. " 

b)  Sebagai informasi: "Karena komunikasi sulit, setiap 
kata, atau kelompok kata-kata, dalam pesan ini akan 
dikirim dua kali. " 

Prosedur pengoperasian 
Untuk mengoperasikan watchroom diperlukan ketentuan yang harus 
diikuti oleh setiap petugas jika akan melaksanakan tugas yaitu sebagai 
berikut  : 

13.5.1 Diawali dengan pengetesan radio komunikasi dan panggil lawan 
bicara dengan menanyakan bagaimana penerimaan panggilan 
anda; 

Contoh  :  Tower – Whiskey Romeo.    “ How do you read,    over” 

              Menggunakan bahasa Indonesia pun boleh dan sebagai contoh                 

               Posko – Whiskey Romeo  .  Selamat pagi, pak . Bagaimana    
penerimaan radio, ganti. 

13.5.2 Untuk diketahui kalau mengoperasikan radio , nama lawan bicara 
terlebih dahulu yang dipanggil dan kemudian baru panggilan radio 
anda yang disebutkan. 

Contoh  :   Tower – Whiskey Romeo  artinya whiskey romeo   
memanggil Tower; 
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 13.5.3 Menyesuaikan waktu / jam di watch room  dengan Tower  : 

Perlu diingat bahwa ada 2 jenis penggunaan waktu yaitu local 
time dan universal time coordinate  (utc).   Perbedaan waktu  wib 
dengan utc yaitu 7 jam dan wit dengan utc 8 jam serta wit dengan 
utc = 9 jam; 

13.5.4 Hubungi seluruh stasion yang berhubungan dengan watchroom 
sebagaimana dilakukan dengan Tower (check radio)  karena hal 
ini sangat diperlukan bila terjadi keadaan darurat di bandar udara; 

13.5.5 Memonitor seluruh pembicaraan radio komunikasi; 

13.5.6 Memantau pergerakan pesawat udara; 

13.5.7 Memonitor seluruh panel control yang ada di watchroom; 

13.5.8 Menerima dan menjawab setiap panggilan telepon yang ada dan 
meneruskannya kepada yang berwenang / yang bersangkutan; 

13.5.9 Memeriksa dan mencoba seluruh peralatan yang ada di 
watchroom setiap kali sebelum melaksanakan tugas jaga bergilir, 
dan segera melaporkan kepada pimpinan PKP-PK untuk 
diteruskan kepada unit yang berwenangbila ditemukan adanya 
kerusakan atau ketidaknormalan pada alat-alat tersebut untuk 
segera diperbaiki, meliputi  : 

a. Crashbell / alarm, sirens; 

b. Fire alarm panel; 

c. Radio transmitter; 

d. Tombol-tombol panel lainnya; 

e. PA system; 

13.5.10 Memberitahukan melalui P.A System mengenai  : 

a. Berita darurat yang berhubungan dengan keselamatan 
penerbangan; 

b. Berita darurat kebakaran gedung fasilitas bandar udara; 

c. Berita tingkatan siaga pelayanan khusus; 

d. Pelaksanaan apel serah terima tugas; 

13.5.11  Menghubungi pimpinan PKP-PK bila terjadi keadaan darurat; 
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13.6 
 
 
 
 

 
 

13.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.8 
 

13.5.12 Menghubungi unit kerja di luar bandar udara atas perintah 
pimpinan PKP-PK untuk meminta bantuan bila terjadi keadaan 
darurat di bandar udara dan juga menginformasikan tentang : 

a. Rendezvous point; 
b. Staging area; 
c. Tenaga dan peralatan yang dibutuhkan; 
d. Informasi lain yang diperlukan; 

Kewajiban Petugas Watchroom 

13.6.1 Menanggapi setiap panggilan siaga/darurat baik melalui telepon 
ataupun melalui radio komunikasi secara cepat dan tepat; 

13.6.2 Menggunakan standard terminologies penerbangan dalam setiap 
pembicaraan atau percakapan melalui Public Address System, 
radio komunikasi, intercom dan alat komunikasi lainnya; 

Larangan bagi petugas watchroom 

13.7.1 Menggunakan telepon bersifat pribadi kecuali benar-benar perlu 
untuk disampaikan; 

13.7.2 Menerima tamu ataupun anggota di ruangan watchroom kecuali 
telah diijinkan oleh pimpinan PKP-PK; 

13.7.3 Memberikan pengarahan atau briefing di dalam ruangan 
watchroom; 

13.7.4 Menggunakan / menghidupkan setiap bentuk alat hiburan baik 
bersifat audio maupun audio visual di ruangan watchroom; 

13.7.5 Meninggalkan ruang watchroom tanpa ada petugas lainnya; 

Praktek Lapangan 

Dalam hal ini praktek dibagi dalam  4  session  yaitu sebagai berikut  : 

13.8.1 Praktek phraseologi dengan mengucapkan alphabet standar 
penerbagan; 

13.8.2 Praktek mengucapkan angka sesuai standar penerbangan; 

13.8.3 Praktek berkomunikasi dengan menggunakan standar terminologi 
penerbangan seperti over, standby, how do you read , dll; 

13.8.4 Teknik pengoperasian watchroom melalui tahapan – tahapan 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

13.8.5 Pembagian group praktek perlu dilakukan agar kegiatan praktek 
lebih efektif; 
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14.     Teknik Pengoperasian Rescue Boat 
 

                                                                                                                           Modul Diklat  Senior  PKP-PK 

 
MODUL 

 

 
SUBSTANSI  MATERI 

14.1 Keberadaan Rescue Boat 

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : 
SKEP/94/IV/98 tentang Persyaratan Teknis dan Operasional Fasilitas 
PKP-PK  menyatakan  : 

14.1.1 Setiap bandar udara harus dilengkapi dengan prosedur khusus 
untuk melakukan pertolongan kecelakaan pesawat udara yang 
terjadi di daerah sekitar bandar udara yang sulit dijangkau dengan 
kendaraan PKP-PK (Pasal 24); 

14.1.2 Setiap bandar udara harus dilengkapi dengan peralatan untuk 
operasi pertolongan kecelakaan pesawat udara yang terjadi di 
daerah sekitar bandar udara yang sulit dijangkau dengan 
kendaraan PKP-PK (Pasal 25); 

14.1.3 Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasall 24 adalah  : 

a. Laut, danau, sungai dan rawa; 

b. Gunung, bukit, jurang dan lembah; 

14.1.4 Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 antara lain  : 

a. Helicopter; 

b. Hovercraft; 

c. Rescue boat; 

d. Kendaraan amphibi; 

e. Kendaraan penarik; 

f. Kendaraan pengangkat (crane);  

(Pasal 27 ayat 1) 

14.1.5 Peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat 
disediakan oleh bandar udara atau diperoleh dari instansi lain, 
sesuai dengan yang dicantumkan pada prosedur khusus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (Pasal 27 ayat 2); 

14.1.6 Dari ketentuan di atas sebenarnya peralatan yang dimaksud 
(rescue boat) tidak harus dimiliki oleh pengelola bandar udara dan 
pengelola bandar udara boleh berkoordinasi dengan instansi lain 
dan hal ini lebih tepat dengan Basarnas (Badan SAR Nasional) 
dan/atau Kantor SAR yang ada di daerah; 
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14.2 

14.1.7 Kantor Sar memiliki potensi  baik fasilitas dan personel yang sudah 
terlatih dalam pertolongan korban di daerah sebagaimana 
dimaksud; 

14.1.8 Dengan demikian  untuk menanggulangi kecelakaan pesawat 
udara di perairan (laut, danau) di dalam dan maupun di luar 
kawasan bandar udara  , sebaiknya   pengelola bandar udara c.q 
unit PKP-PK  dengan Kantor SAR  memiliki keputusan bersama 
dalam penanggulangan kecelakaan pesawat udara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 sebagai prosedur khusus; 

Persyaratan Rescue Boat 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM : 24 Tahun 2005 
tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7067-2005 
mengenai Teknis Fasilitas PKP-PK di Bandar Udara sebagai standar 
wajib menjelaskan bahwa persyaratan rescue boat sebagai berikut  : 

14.2.1  Dilengkapi dengan bahan pemadam dan peralatan pertolongan ; 

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
bahan pemadam yaitu sebagai berikut  : 

a. APAR jenis dry chemical powder atau halon replacement 
difungsikan untuk kebakaran engine rescue boat tersebut; 

b. Disiapkan tangki foan konsentrat jenis AFFF atau FFFP yang 
handal untuk memadamkan kebakaran hydrocarbon fuel di 
perairan. Kapasitas disesuaikan dengan  berat (gross weight) 
rescue boat tersebut; 

c. Peralatan pertolongan yang dimaksud disesuaikan dengan 
persyaratan jenis dan jumlah yang direkomendasi oleh ICAO 
dalam Doc.9137-AN/898 Part 1 tentang Rescue and Fire 
Fighting Service. 

ICAO tidak menyebutkan spesifikasi teknis yang harus 
dijadikan acuan dan hanya mengacu kepada standar 
kebutuhan sesuai kategori bandara udara.  Dan peralatan 
tersebut ditempatkan di dalam kendaraan operasi PKP-PK  
dengan kondisi siap pakai.  Namun demikian, sebagai acuan 
standar untuk rescue boat tidak ada salahnya mengikuti 
acuan dari ICAO tentang jenis dan jumlah peralatan 
pertolongan tersebut dan lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel berikut ini : 
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        Peralatan Operasi Pertolongan ( Equipment fo rescue operations) 
           Jenis dan jumlah peralatan hanya berdasarkan ICAO Standard 
Guidance material related to rescue equipment carried on RFF vehicles. 

   

Equipment for rescue operation 
Airport category 

1-2   3-5     6-7   8-10 

Adjustable wrench    1       1       1        1 

Axe, rescue, large non wedge type    -        1       1        1 

Axe, rescue, small non wedge or aircraft type  1       2       4        4 

Cutter bolt, 61 cm    1       1       1        1 

Crowbar, 95 cm    1       1       1        1 

Crowbar, 1,65 m    -        -        1       1 

Chisel, cold 2,5 cm    -       1        1        1 

Flashlight    2       3        4        8 

Hammer, 1,8 kg    -        1       1        1 

Hook, grab or salving    1       1       1        1 

Saw, metal cutting or hacksaw, heavy duty, complete with spare blades  1       1       1        1 

Blanket, fire resisting    1       1       1        1 

Ladder, extending (of over-all length appropriate to the a/c types in 
use)  -        1       2    2 or 3 

Rope line, 15 m length    1       1       -          - 

Rope line, 30 m length    -        -       1        1 

Pliers, 17,8 cm, slide cutting    1       1       1        1 

Pliers, slip joint 25 cm    1       1       1        1 

Screwdrivers, assorted (set)    1        1      1        1 

Snippers, tin    1        1      1        1 

Chocks, 15 cm high    -         -       1       1 

Chocks, 10 cm high    1       1        -        - 

Powered rescue saw complete with two blades; or  1       1       1        2 

- pneumatic rescue coisel complete - B247plus spare cylinder,   

  chisel, and retaining spring     

Harness cutting tool    1       2        3      4 

Spare air cylinders     -       2        3      4 

Hydraulic or pneumatic forcing tool    -       1        1       1 

Medical First Aid Kit    1      1        1        1 
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14.3 

14.2.2  Kecepatan maksimum,  minimum 29 knots ,  artinya kecepatan 
maksimum sekurang-kurangnya mencapai 29 knots; 

14.2.3  Tahan gelombang setinggi 2 meter;                                               
Dengan pengertian pada gelombang air laut setinggi 2 meter 
rescue boat tersebut tidak terbalik, tidak pecah dan tetap stabil 
pada kecepatan yang telah ditentukan; 

14.2.4  Dilengkapi petunjuk arah.    Artinya rescue boat tersebut 
dilengkapi kompas sebagai alat penunjuk arah agar tidak salah 
untuk menempuh jalur yang sudah diinformasikan; 

14.2.5 Alat pemantau kedalaman; 

14.2.6 Dilengkapi binokular (teropong untuk melihat jarak jauh); 

14.2.7 Dilengkapi alat selam komplit minimum 2 set; 

14.2.8 Dilengkapi radio komunikasi dua arah (hubungan operasi 1 unit 
dan 1 unit untuk hubungan ke Syahbandar); 

Dalam hal ini sudah jelas perlu adanya MoU antara pengelola 
bandar udara, Kantor SAR dan pengelola pelabuhan laut.  
Koordinasi kerja dalam penanggulangan gawat darurat di bandar 
udara dengan klasifikasi kecelakaan pesawat udara di perairan 
sudah ditetapkan bahwa yang menjadi komando operasi di 
lapangan (On Scene Commander) adalah Kepala Kantor SAR 
atau Staf Senior Kantor SAR di kawasan yang terjadi kecelakaan 
pesawat udara tersebut. 

Seandainya pihak pengelola bandar udara menyediakan 

peralatan rescue boat tersebut, berdasarkan SKEP/94/IV/98 tidak 

menjadi masalah, akan tetapi seluruh operator rescue boat 

tersebut harus diberikan diklat tentang pengoperasian dan 

perawatan rescue boat dan memiliki lisensi sebagai bukti hukum; 

Prosedur Pengoperasian  Rescue Boat 

Pengoperasian rescue boat secara umum hampir sama dengan 
pengoperasian kapal laut hanya perbedaan pada mesin yang didesain 
untuk kecepatan maksimum; 

Karena  teknik pengoperasian rescue boat saat ini lebih spesifik sesuai 
dengan fabrik pembuat, dan  data yang valid dari fabrik pembuat rescue 
boat yang mutakhir belum diperoleh, maka teknik pengoperasian belum 
dapat disusun secara baku ; 
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15.1 Keberadaan hovercraft 

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : 
SKEP/94/IV/98 tentang Persyaratan Teknis dan Operasional Fasilitas 
PKP-PK  menyatakan  : 

15.1.1 Setiap bandar udara harus dilengkapi dengan prosedur khusus 
untuk melakukan pertolongan kecelakaan pesawat udara yang 
terjadi di daerah sekitar bandar udara yang sulit dijangkau dengan 
kendaraan PKP-PK (Pasal 24); 

15.1.2 Setiap bandar udara harus dilengkapi dengan peralatan untuk 
operasi pertolongan kecelakaan pesawat udara yang terjadi di 
daerah sekitar bandar udara yang sulit dijangkau dengan 
kendaraan PKP-PK (Pasal 25); 

15.1.3 Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasall 24 adalah  : 

d. Laut, danau, sungai dan rawa; 

e. Gunung, bukit, jurang dan lembah; 

15.1.4 Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 antara lain  : 

g. Helicopter; 

h. Hovercraft; 

i. Rescue boat; 

j. Kendaraan amphibi; 

k. Kendaraan penarik; 

l. Kendaraan pengangkat (crane);  

(Pasal 27 ayat 1) 

15.1.5 Peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat disediakan 
oleh bandar udara atau diperoleh dari instansi lain, sesuai dengan 
yang dicantumkan pada prosedur khusus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24. (Pasal 27 ayat 2); 

15.1.6 Dari ketentuan di atas sebenarnya peralatan yang dimaksud 
(hovercraft dan rescue boat) tidak harus dimiliki oleh pengelola 
bandar udara dan pengelola bandar udara boleh berkoordinasi 
dengan instansi lain dan hal ini lebih tepat dapat disebut yaitu 
Basarnas (Badan SAR Nasional) dan/atau Kantor SAR yang ada di 
daerah; 
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15.2 

15.1.7 Kantor Sar memiliki potensi  baik fasilitas dan personil yang sudah 
terlatih dalam pertolongan korban di daerah sebagaimana 
dimaksud; 

15.1.8 Dengan demikian  untuk menanggulangi kecelakaan pesawat 
udara di dalam kawasan bandar udara di daerah rawa yang sulit 
dijangkau oleh kendaraan PKP-PK, sebaiknya   pengelola bandar 
udara c.q unit PKP-PK  dengan Kantor SAR  memiliki keputusan 
bersama dan hal ini dapat disebut sebagai prosedur khusus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. 

Prosedur Pengoperasian Hovercraft 

Pemeriksaan awal sebelum pengoperasian hovercraft pada kondisi 
normal : 

15.2.1 Teknis 

a. Struktur  

1) Cek kondisi sekeliling badan hovercraft, pastikan tidak 
terdapat kerusakan seperti retak, terutama pada sekitar 
mesin dan ducting. Jangan operasikan kendaraan jika 
terdapat gejala tersebut.           <Metode : GVI> 

2) Cek kondisi lantai dalam hovercraft, pastikan tidak ada 
kotoran berupa sampah ataupun air yang tergenang. 
Buanglah air yang tergenang dengan membuka sumbat 
pembuangan (water drain) yang terdapat pada lantai 
bagian belakang.                       <Metode : GVI> 

       b.  Skirt 

      Cek kondisi skirt hovercraft, pastikan tidak ada bagian yang 
sobek atau terlepas dari dudukannya.    <Metode : GVI> 

 c. Duct Fan 

1) Cek kondisi jaring pengaman (safety wiremess), pastikan 
tidak terdapat kotoran berupa sampah dalam bentuk 
apapun.      <Metode : GVI> 

2) Cek kondisi bilah-bilah fan didalam ducting, pastikan tidak 
terdapat kejanggalan seperti longgar, ataupun retak. 
Jangan operasikan kendaraan jika terdapat gejala tersebut. 
<Metode : TVI> 
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   d. Sistem Kendali 

1) Cek kondisi rudder, pastikan tidak terdapat kerusakan 

seperti retak atau pecah. Jangan operasikan kendaraan 

jika terdapat gejala tersebut. 

2) Cek tuas kemudi, pastikan rudder dapat bergerak dengan 

normal dan lancar, posisi maksimum kekanan, posisi 

maksimum kekiri, maupun posisi tengah (center).  

                                    <Metode : TVI> 

 

e. Mesin 

1) Cek kondisi mesin, pastikan tidak terdapat gejala 

kerusakan seperti kebocoran oli, maupun kabel busi yang 

terlepas.  

                                                  <Metode : GVI> 

 

2) Cek kondisi kebersihan filter udara, pastikan tidak ada 

kotoran berupa sampah yang menyumbatnya.  

                                                 <Metode : GVI> 

 

3) Cek kondisi ketinggian air radiator dan tangki reservoir, 

pastikan radiator dalam keadaan penuh, dan pada titik 

yang telah ditentukan pada tangki reservoir.  

                                                <Metode : TVI> 

 

4) Cek kondisi kebersihan kisi radiator, pastikan tidak kotoran 

berupa sampah dalam jenis apapun yang menyumbatnya.  

                                               <Metode : GVI> 

             f.   Bahan bakar 

      1) Pastikan bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan 

mesin dalam keadaan penuh.  

                             <Metode : GVI> 

 

2) Cek kondisi jalur bahan bakar, pastikan semua selang 

dalam keadaan terpasang sempurna dan tidak terdapat 

kebocoran.  

                             <Metode : GVI> 
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 m. Instrumentasi 

     Cek kondisi masing-masing indikator mesin, pastikan semua 

bekerja dengan baik (mesin dalam keadaan menyala) .  

                            <Metode : GVI> 

 

n. Navigasi & komunikasi 

1)     Cek kondisi radio, pastikan penggunaan frekuensi yang 

telah ditetapkan dapat beroperasi dengan baik 

                                   <Metode : GVI> 

 

2)  Cek kondisi GPS, pastikan dapat bekerja dengan baik.  

                                                                   <Metode : GVI> 

 
15.2.2 Non Teknis 

a. Cuaca 

      Perhatikan kondisi cuaca, pastikan cuaca dan angin dalam 

keadaan tenang (<25kts), data informasi cuaca akan sangat 

membantu.  

 

b. Perlengkapan Standar Keselamatan 

1) Pastikan penggunaan life jacket & ear plug  telah sesuai 
dengan jumlah personil. 

2) Pastikan life jacket & ear plug yang akan digunakan dalam 

keadaan baik. 

 

Keterangan  :   

                -    GVI : General Visual Inspection 

                     -     TVI : Through Visual Inspect 
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16.1 Konsep Risiko 

Sudah disadari bahwa pesawat udara yang sedang beroperasi pada 
suatu bandar udara  penuh dengan ketidakpastian  tentang keselamatan. 

Lebih-lebih bila pesawat udara akan melakukan pendaratan darurat 
disebabkan mengalami kerusakan salah satu komponen yang berpotensi 
besar menyebabkan  terjadinya kecelakaan. 

Hal tersebut merupakan risiko bagi pesawat udara yang sedang 
melakukan operasi penerbangan.  Apalagi dengan penerbangan komersil 
yang mengangkut sejumlah penumpang di dalamnya dan sudah pasti 
akan menimbulkan risiko keselamatan. 

Risiko tersebut antara lain akan menimbulkan korban bila terjadi 
kecelakaan pesawat udara baik pada saat tinggal landas, mendarat dan 
bergerak di darat serta parkir di apron (refueling, loading, unloading dll). 

Disamping itu masih ada lagi penyebab risiko terjadinya keadaan darurat 
bandar udara seperti kebakaran gedung fasilitas bandar udara, bentuk 
ancaman melawan hukum dan hal lain yang menyebabkan terganggunya 
operasi penerbangan di bandar udara. 

Sehubungan hal tersebut di atas maka setiap penyelenggara bandar 
udara wajib menyiapkan unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan 
Pemadam Kebakaran (PKP-PK) untuk menanggulangi bila terjadi 
kecelakaan pesawat udara tersebut sebagai bentuk pelayanan dalam 
upaya untuk meminimumkan ketidakpastian agar kerugian yang 
ditimbulkan dapat ditekan seminimal mungkin. 

Penanggulangan risiko tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara 
dan pengelolaan berbagai cara penanggulangan risiko inilah yang disebut 
Manajemen Risiko Unit PKP-PK. 

Dalam hal ini  akan dibahas tentang pengelolaan risiko meliputi langkah – 
langkah antara lain  : 

16.1.1 Berusaha untuk mengidentifikasi unsur unsur ketidakpastian dan 
tipe-tipe risiko yang dihadapi oleh unit PKP-PK; 

16.1.2 Berusaha untuk menghindari dan menanggulangi semua unsur 
ketidakpastian misalnya dengan membuat perencanaan yang baik 
dan cermat; 

16.1.3 Berusaha untuk mengetahui korelasi dan kosekwensi antar 
peristiwa , sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang terkandung 
di dalamnya;  
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16.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

16.3 
 
 

 
 

16.4 
 
 
 

 
 

16.5  

16.1.4 Berusaha untuk mencari dan mengambil langkah langkah (metode) 
untuk menangani risiko-risiko yang telah berhasil diidentifikasi 
(mengelola risiko yang dihadapi); 

 
Pengertian Risiko 

Istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari hari, dan 
umumnya sudah memahami apa yang dimaksudkan.  Tetapi pengertian 
secara ilmiah dari risiko sampai saat ini masih tetap beragam yaitu antara 
lain  : 

16.2.1 Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi 
selama periode tertentu (Arthur William dan Richard , MH); 

16.2.2 Risiko adalah ketidaktentuan (uncertainty) yang mungkin 
melahirkan peristiwa kerugian (loss) (A.Abas Salim); 

16.2.3 Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa 
(Soekarto); 

16.2.4 Risiko merupakan penyebaran/penyimpangan hasil aktual dari 
hasil yang diharapkan (Herman Darmawi); 

16.2.5 Risiko adalah probabilitas sesuatu hasil / outcome yang berbeda 
dengan yang diharapkan (Herman Darmawi); 

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko selalu 
dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang 
merugikan yang tidak diduga/tidak diinginkan.  Jadi merupakan 
ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu , yang bila 
terjadi akan mengakibatkan kerugian.   

Karakteristik risiko  : 

16.3.1 Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa; 

16.3.2 Merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan 
kerugian; 

Ujud dari risiko  : 

16.4.1 Berupa kerugian atas harta / kekayaan atau penghasilan; 

16.4.2 Berupa penderitaan seseorang; 

16.4.3 Berupa tanggung jawab hukum; 

16.4.4  Berupa kerugian karena perubahan; 

Ketidakpastian 

Risiko timbul karena adanya ketidakpastian, yang berarti ketidakpastian 
adalah merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko; 
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 Dari  pengertian ketidakpastian sebagaimana dijelaskan di atas, risiko 
yang dimiliki oleh unit PKP-PK dalam pemberian pelayanan terhadap 
kecelakaan pesawat udara di daerah pergerakan pesawat udara  adalah 
tidak terpenuhinya response time (waktu bereaksi) dalam watu 2 menit 
dan tidak lebih dari 3 menit yang dipersyaratkan ICAO. Melebihi waktu 
yang dipersyaratkan berarti menambah risiko korban kecelakaan pesawat 
udara di dalam kawasan bandar udara  karena korban yang tidak dapat 
diselamatkan akan bertambah banyak.   

Oleh sebab itu unit PKP-PK yang disiapkan di bandar udara harus selalu 
waspada dan mempunyai kesiapan yang tinggi agar risiko yang akan 
dihadapi dapat ditekan seminimal  mungkin. 

Disamping itu untuk mengoperasikan atau menggerakkan kendaraan 
pemadam ke lokasi kejadian di daerah pergerakan pesawat udara 
diperlukan waktu yang singkat dan tentunya kecepatan kendaraan akan 
mencapai top speed (standar ICAO 100 km/jam), sehingga hal ini juga 
akan menimbulkan risiko bagi personel PKP-PK. 

Dengan demikian dapat dijelaskan beberapa risiko yang mungkin dapat 
terjadi dalam operasi PKP-PK saat melaksanakan penanggulangan 
kecelakaan pesawat udara di daerah pergerakan pesawat udara yang 
dituntut dengan pencapaian response time yaitu sebagai berikut  :  

16.5.1   Risiko Internal 

a. Mempertaruhkan tanggung jawab moral; 

Untuk menyelamatkan jiwa manusia dan memadamkan 
kebakaran sebagai prinsip dasar tugas pokok PKP-PK  
diperlukan waktu tanggap yang cepat dan tidak mengabaikan 
unsur keselamatan.   Untuk mencapai hal tersebut tentunya 
tidak terlepas dari kemampuan personel PKP-PK dan fasilitas 
yang tersedia. 

Dalam hal ini unsur penyelamatan korban merupakan bagian 
yang paling penting dalam pelayanan PKP-PK.  Dan untuk 
diketahui bahwa penyelamatan korban tidak harus menunggu 
kebakaran padam total, tetapi 90% kobaran api sudah dikuasai 
, tim penolong segera masuk kedalam pesawat udara untuk 
mengevakuasi korban dengan pengawalan nozzleman yang 
senantiasa siap melindungi bila terjadi kobaran api yang 
mengancam tim penolong; 

Penyelamatan korban tentunya merupakan tanggung jawab 
moiral bagi personel PKP-PK dalam pemberian pelayanan.   
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Jika mengalami kegagalan tentunya akan menjadi preseden 
buruk kinerja operasi PKP-PK dan tentunya akan berpengaruh 
terhadap kejiwaan.  Hal ini tentunya kembali kepada personel 
PKP-PK apakah tugas pertolongan tersebut merupakan 
tanggung jawab moral  atau  bukan.  Karena dunia 
penerbangan sudah sepakat bahwa tanpa ada unit PKP-PK di 
bandar udara, pesawat udara tidak akan berani beroperasi  di 
bandar udara tersebut, dan kategori bandar udara tergantung 
dengan keberadaan fasilitas PKP-PK di bandar udara.  
Kemudian berdasarkan ketentuan ICAO bahwa tugas 
pertolongan merupakan tugas utama PKP-PK.   Kelihatannya 
sudah jelas bahwa moralitas lebih diunggulkan dalam hal 
penyelamatan korban kecelakaan pesawat udara. 

           b.   Keselamatan personel PKP-PK 

                 Kecelakaan pesawat udara kemungkinan terjadi secara tiba   
tiba (sudden crash).  Hal ini dapat terjadi saat pesawat udara 
melakukan lepas landas, mendarat, bergerak di movement 
area atau sedang parkir.  Kecelakaan pesawat udara tanpa di 
duga dan tentunya akan berisiko cukup tinggi bagi personel 
PKP-PK untuk menuju lokasi kejadian. 

                 Pergerakan kendaraan PKP-PK dari Fire Station tentunya akan 
melalui jalan yang memiliki beberapa tikungan / belokan yang 
tentunya berisiko kendaraan akan terbalik jika pengemudi tidak 
memiliki ketrampilan dan kewaspadaan tentang kecepatan 
kendaraan yang diijinkan pada tikungan jalan.  Jika hal ini 
terjadi maka akan terwujud  risiko keselamatan personel PKP-
PK yaitu mengalami kecelakaan dan kemungkinan nyawanya 
terancam.  

16.5.2  Risiko eksternal 

a. Keselamatan penumpang 

Keterlambatan personel PKP-PK menanggulangi kecelakaan 
pesawat udara secara tiba tiba (sudden crash) akan 
mengakibatkan risiko tinggi bagi korban.  Analisis ICAO 
bahwa waktu yang diberikan untuk mecapai response time 
tidak lebih dari 3 menit , itu merupakan waktu paling lambat 
bagi unit PKP-PK untuk menguasai kobaran api pada pesawat 
udara yang mengalami kecelakaan.  Menit selanjutnya untuk 
mengevakuasi penumpang dan awak pesawat yang 
terperangkap di dalam pesawat  udara.   
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 Sungguh tragis jika unit PKP-PK terlambat dan sudah jelas 
korban yang luka berat dan meninggal dunia cukup banyak. 

Disamping itu unit PKP-PK masih dibebani tugas untuk 
melaksanakan penanganan  awal bagi korban yang 
mengalami luka atupun tidak luka tetapi mengalami stress 
atau pingsan.  Hal ini  dilaksanakan karena tim medis belum 
tiba di lokasi karena saat penanggulangan kecelakaan 
pesawat udara  secara mendadak , sudah dapat dipastikan 
unit lain akan terlambat tiba di lokasi.   

Dapat dibayangkan jika personel PKP-PK yang jumlahnya 
cukup terbatas kurang cepat menangani korban setelah 
dievakuasi, tentunya berisiko juga bagi korban yang 
memerlukan bantuan pernapasan dan ada kemungkinan tidak 
dapat tertolong jiwanya.  Inilah risiko pasca evakuasi korban 
bagi unit PKP-PK. 

b. Keselamatan harta / barang milik korban 

Disamping nyawa korban terancam, risiko keselamatan harta / 
barang milik korban juga menjadi risiko akibat kecelakaan. 

Walaupun  sudah tertanggung oleh pihak asuransi maskapai 
penerbangan, namun tentunya tidak dapat terganti yang 
cukup sebanding dengan nilai sesungguhnya. 

Belum lagi dokumen penting yang diangkut oleh pesawat 
udara dan tentunya akanmenjadi risiko cukup tinggi dalam 
kasus ini.   

16.5.3 Masih banyak lagi sebenarnya risiko yang akan muncul dalam 
penanggulangan kecelakaan pesawat udara secara tiba tiba 
(sudden crash) di daerah pergerakan pesawat udara yang 
merupakan kasus cukup sulit dan harus dipertanggung jawabkan 
secara hukum (ujud dari risiko) dan moral bagi personel PKP-PK. 

Hal ini karena sudah ada standar atau ketentuan dari ICAO 
bahwa kasus tersebut akan diperhitungkan tentang pencapaian 
response time yang menjadi  alat bukti keberhasilan operasi PKP-
PK yang dipersyaratkan. 

Risiko yang dimaksud tentunya yang berkaitan dengan pasca 
evakuasi korban seperti keterlambatan pengangkutan korban ke 
rumah sakit ,  penanganan lanjut bagi korban yang mungkin perlu 
dilakukan di bandar udara dan tidak kalah pentingnya risiko 
petugas dalam penanganan keluarga korban yang histeris.. 
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16.6 Manajemen Risiko 

16.6.1  Pengertian 

           Secara sederhana pengertian manajemen risiko merupakan 
pelaksanaan fungsi fungsi manajemen dalam penanggulangan 
risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi.  Jadi 
mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, 
memimpin / mengkoordinir dan mengawasi (termasuk 
mengevaluasi) program penanggulangan risiko. 

16.6.2  Program  

Program manajemen  risiko dengan demikian mencakup tugas-
tugas  : 

a. Mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi; 

b. Mengukur atau menentukan  besarnya risiko; 

c. Mencari solusi untuk menghadapi atau menanggulangi risiko; 

d. Menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikan 
risiko; 

e. Mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan risiko; 

f. Mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah 
disusun; 

16.6.3 Pelaksanaan 

Manajemen risiko bagi unit PKP-PK  dapat dilaksanakan dengan 
melalui latihan (training) dan perawatan peralatan (maintenance) 
sehingga akan menghasilkan kesiapan (ready for use).  Kesiapan 
yang dimaksud yaitu dengan melaksanakan kegiatan training akan 
terujud kesiapan personel dan dengan kegiatan maintenance akan 
terujud kesiapan peralatan. 

Oleh sebab itu dengan mengelola kegiatan training dan 
maintenance secara berkesinambungan merupakan kegiatan 
manajemen risiko dalam unit PKP-PK dengan melalui langkah-
langkah sebagai berikut  : 

a. Mengidentifikasi unsur unsur ketidakpastian dan tipe-tipe risiko 
yang dihadapi oleh unit PKP-PK yaitu sebagai berikut  : 

1) Terjadinya kecelakaan pesawat udara tidak dapat 
dipastikan sehingga ada kemungkinan mengurangi 
kesiapan unit PKP-PK dan hal ini akan berisiko tinggi; 
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                      2)  Kendaraan dan peralatan PKP-PK tidak dapat dipastikan 
dalam kondisi normal karena kemungkinan lifetime sudah 
melebihi ketentuan.  Seperti halnya  pada komponen air 
pressure (tekanan udara) yang menjadi penyebab utama 
dalam pergerakan kendaraan PKP-PK.    Air pressure 
system merupakan faktor penentu awal pergerakan 
kendaraan PKP-PK dalam  proses pencapaian response 
time.  Dalam kondisi normal air pressure minimal harus 
menunjukkan tekanan 6 kg/cm² .  Oleh sebab itu personel 
PKP-PK harus mewaspadai air pressure system tersebut 
dengan cara setiap 4 jam sekali kendaraan harus 
dihidupkan.   Kalau personel PKP-PK tidak tanggap 
tentunya akan berisiko dalam operasional PKP-PK. 

b. Menghindari dan menanggulangi semua unsur ketidakpastian 
misalnya dengan membuat perencanaan yang baik dan 
cermat; 

Perencanaan risk management unit PKP-PK tidak terlepas dari 
bagaimana pimpinan PKP-PK mengaplikasikan kegiatan 
training dan maintenance bagi personel secara 
berkesinambungan.  Sebagai contoh perencanaan 
sebagaimana dimaksud yaitu sebagai berikut  : 

1) Perencanaan kegiatan training disesuaikan dengan jenis 
dan jadwal training , misalnya  : 

a)  Hari Senin, Rabu dan Jumat 

Latihan kering (dry drill) yaitu latihan menggunakan 
peralatan tanpa bahan pemadam seperti 
mengemudikan kendaraan, menggelar slang pemadam, 
menggunakan Breathing Apparatus dan protective 
clothing dll; 

 b)  Hari Selasa, Kamis, Sabtu dan Minggu 

Latihan basah (wet drill) yaitu latihan menggunakan 
peralatan dengan bahan pemadam seperti 
mengoperasikan turret / monitor Foam Tender dengan 
pancaran solid, spray dan ditujukan kepada mock up 
pesawat udara. 

c) Setiap bulan minggu pertama 

Latihan pemadaman dan pertolongan (hot drill) dengan 
skenario latihan yang sudah dipersiapkan sebelumnya; 
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 2) Perencanaan kegiatan maintenance terutama preventive 
maintenance harus dilakukan setiap hari dengan 
berpedoman sebagai berikut  : 
a) Perawatan harian (Preventive Maintenance tingkat          

ringan)    : 

           -   Pemeriksaan kendaraan PKP-PK; 

           -   Pemeriksaan kelengkapan kendaraan; 

        -    Kesiapan peralatan pemadaman; 

-    Kesiapan peralatan pertolongan; 

                             -   Pengetesan genset dan lampu;  

                       b) Perawatan mingguan (Preventive Maintenance tingkat 
sedang); 

                            -    Pengetesan keandalan kendaraan; 

 Acceleration; 

 Maximum Speed; 

 Stopping Distance; 

 Uji pencapaian response time; 

                            -    Pengetesan keandalan peralatan pendukung; 

 Slang pemadam; 

 BA Set; 

 Resuscitator,  P3K dan tandu; 

 Protective Clothing; 

 Tangga; 

                       c) Perawatan bulanan (Preventive Maintenance tingkat 
sedang); 

        -   Pengetesan pompa pemadam; 

        -  Pengadukan dan pengayakan dry chemical powder  

pada tangki kendaraan; 
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                         d)  Perawatan triwulan (Corrective Maintenance tingkat 
sedang) 

              -  Penggantian pelumas  mesin kendaraan; 

- Penggantian air radiator; 

- Greasing naple komponen kendaraan; 

- Pembersihan bak air PKP-PK; 

                       e) Perawatan semester(Corrective Maintenance tingkat 

sedang) 

          -  Penggantian pelumas transmisi; 

                            -  Penggantian pelumas power steering; 

                            -  Penggantian pelumas gardan; 

          -   Penggantian pelumas roda; 

          -   Penggantian obat-obatan P3K; 

                            -   Pembersihan tangki air kendaraan; 

          -    Pembersihan tangki bahan bakar; 

       -    Uji kualitas foam AFFF (fire test method); 

                      f) Perawatan tahunan (Corrective Maintenance tingkat 
sedang); 

                          -   Penggantian accu; 

     -   Pembersihan radiator; 

     -   Uji keandalan seluruh kendaraan PKP-PK; 

              c.  Berusaha untuk mengetahui korelasi dan kosekwensi antar 
peristiwa , sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang 
terkandung di dalamnya. 

                     Tingkat emergency response (tanggap darurat) PKP-PK 
yaitu local standby, full emergency dan aircraft accident 
mempunyai korelasi dan konsekwensi sehingga mempunyai 
tingkat kesiagaan yang berbeda.  Perbedaan sebagaimana 
dimaksud karena dipengaruhi oleh risiko yang mungkin 
terjadi dan dengan penanganan yang berbeda pula. 

                    Untuk lebih jelasnya dapat dicermati tentang Tingkat Siaga 
PKP-PK yaitu sebagai berikut  : 
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                      1)   Kecelakaan pesawat udara di dalam kawasan bandar 
udara (termasuk imminent crash, aircraft fire on the 
movement area) 

                          Dalam hal ini unit PKP-PK akan melakukan Siaga 3  yaitu 
langsung menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan 
pertolongan dan pemadaman.  Dengan demikian tingkat 
risiko cukup tinggi dalam penanggulangan kecelakaan 
pesawat udara; 

                    2) Keadaan Darurat Penuh (Full Emergency) melibatkan 
langsung pesawat udara; 

Setelah menerima berita dari petugas watchroom maka 
unit PKP-PK akan melaksanakan Siaga 2 dengan 
tindakan melaksanakan emergency response (tanggap 
darurat) dan kemudian kendaraan PKP-PK langsung 
menuju standby position dengan bergerak convoy  (mobil 
komando, combined agent/foam tender) dan mobil 
ambulance menyusul kemudian (tidak perlu di standby 
position).  Dalam hal ini tingkat risiko belum begitu tinggi 
karena pergerakan kendaraan PKP-PK menuju standby 
position  tidak perlu mencapai top speed sebab posisi 
pesawat udara masih beberapa menit lagi akan 
melakukan pendaratan darurat. 

                    3)   Local Standby 

Setelah menerima berita dari petugas watchroom maka 
unit PKP-PK melaksanakan siaga 1 dengan tindakan 
melaksanakan emergency response (tanggap darurat) 
dan kemudian langsung menempatkan kendaraan PKP-
PK di depan Fire Station dengan mesin kendaraan 
dihidupkan.   Dalam hal ini tingkat risiko kecelakaan 
pesawat udara kategori rendah , tetapi kewaspadaan unit 
PKP-PK tetap tinggi agar penekanan risiko dalam 
penanggulangan kecelakaan pesawat udara dapat 
dilakukan semaksimal mungkin. 

              Dari ke 3 tingkat siaga tersebut memiliki tingkat risiko tinggi, 
sedang dan rendah terhadap kecelakaan pesawat udara, 
namun kewaspadaan unit PKP-PK tetap tinggi dan tidak 
boleh disesuaikan dengan tingkat emergency; 
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16.7 

d. Berusaha untuk mencari dan mengambil langkah langkah 
(metode) untuk menangani risiko-risiko yang telah berhasil 
diidentifikasi (mengelola risiko yang dihadapi); 

     Metode penanganan risiko yang telah teridentifikasi yaitu 
sebagai berikut  : 

1) Selalu memotivasi kepada personel PKP-PK saat 
menerima tugas dengan slogan tanggap, cepat dan 
selamat yang mengandung arti bahwa tugas PKP-PK itu 
memerlukan tanggap terhadap darurat , cepat 
menanggulanginya dengan tidak mengabaikan faktor 
keselamatan; 

2) Mengondisikan kendaraan dan peralatan agar selalu siap 
pakai, dengan cara melakukan pengetesan setiap hari dan 
selalu mencari solusi bila terjadi trouble shooting dan tidak 
menunggu teknisi yang berkompeten; 

3) Menempatkan petugas di watchroom secara bergilir untuk 
mengamati pergerakan pesawat udara poada saat tinggal 
landas, mendarat, bergerak di movement area dan parkir 
sebagaimana dianjurkan oleh ICAO; 

4) Melaksanakan 3 E’s Fire Prevention Activities yaitu 
Engineering, Education dan Enforcement dalam rangka 
pencegahan dan penanggulangan kebakaran di gedung 
fasilitas bandar udara secara rutin sehingga kegiatan ini 
untuk mengurangi risiko kebakaran yang akan terjadi; 

Pentingnya mempelajari manajemen risiko 

Dapat dilihat dari dua segi yaitu  : 

16.7.1 Personel PKP-PK terutama para komandan/pimpinan akan dapat 
mengetahui metode yang tepat untuk menghindari atau 
mengurangi besarnya kerugian yang diderita baik oleh pengguna 
jasa penerbangan maupun pihak penyelenggara bandar udara 
(pemerintah) sebagai akibat ketidakpastian terjadinya suatu 
peristiwa yang merugikan. 

16.7.2 Untuk pribadi  : 

a. Dapat menjadi pimpinan PKP-PK yang profesional; 

b. Dapat memberi kontribusi yang bermanfaat bagi organisasi; 

c. Dapat lebih berhati-hati dalam mengatur kehidupan pribadinya 
sehari hari; 
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17.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.2 

Filosofi dasar keberadaan bandar udara 

17.1.1 Keberadaan bandara harus dapat menggerakan roda 

perekonomian di daerah sekitar bandara & harus dirasakan 

manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat yang tinggal di 

sekitar bandara. 

17.1.2 Pelayanan bandara harus berorientasi kepada kepuasaan 

pelanggan (pengguna jasa), menciptakan keamanan, ketertiban, 

kelancaraan & kenyamanan serta memiliki nilai tambah bagi para 

pelaku ekonomi melalui pelayanan jasa transportasi udara yang 

efektif dan efisien. 

17.1.3 Bandara harus diusahakan sedemikian rupa sehingga dapat 

memumpuk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan 

mempertimbangkan aspek keamanan & keselamatan 

penerbangan. 

Bandara berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan 
 Adalah kawasan di daratan dan atau perairan dengan batas-batas 
tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat & lepas 
landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang & tempat 
perpindahan intra & antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan 
fasilitas keselamatan & keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok & 
fasilitas penunjang lainnya. 

17.2.1    Pelayanan dan fasilitas bandar udara  

        a.  Essensial Operational Services (ATS, RFFS, Security, etc) 
Diarahkan untuk kapasitas operasi pelayanan lalu lintas 
udara, keamanan dan keselamatan penerbangan serta 
kelancaraan; 

b. Traffic Handing Services (Check-in, Counter, 
Loading/Unloading,etc) untuk mendukung pelayanan 
penerbangan; 

c. Commercial Activities (Concessionaires, etc) 
Merupakan bisnis turunan karena adanya penumpang 
penerbangan dan pengguna jasa bandara, kargo dan 
pemanfaatan kawasan bandara 
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17.3 

 
 
 
 
 
 
 

17.4 
 

17.2.2 Keselamatan Penerbangan 

Adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan 
dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandara, 
angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang 
& fasilitas umum lainnya. 
 

17.2.3  Keamanan Penerbangan 
Adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada 
penerbangan dari tindakan melawan hokum melalui keterpaduan 
pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas & prosedur 
 

17.2.4  Pelayanan 
Adalah suatu keadaan terpenuhinya ketentuan level of services 
sehingga mewujudkan kepuasan bagi pengguna jasa bandara 
 

Paradigma bisnis 

Paradigma bisnis yang berkembang pada saat ini, bahwa para pebisnis 
tidak kaku berpegang pada teori-teori baku, melainkan mengembangkan 
konsep jasa yang memiliki keunikan, baik dalam product maupun service-
nya  : 
“ produk barang atau jasa  yang baik dan unik akan mampu menjual diri 

sendiri” 
 
Peran bandar udara 

17.4.1 Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya 

(bandara pengumpul/HUB atau bandara pengumpan/SPOKE). 

17.4.2 Pintu gerbang kegiatan perekonomian. 

17.4.3 Tempat kegiatan alih moda transportasi. 

17.4.4 Pendorong & penunjang kegiatan industry dan / atau 

perdagangan; 

17.4.5 Pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan & 

penanganan bencana; serta 

17.4.6 Prasarana memperkukuh Wawasan Nusantara & kedaulatan 

Negara. 
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17.5 Fasilitas Pokok 

17.5.1  Fasilitas keamanan & keselamatan 

a. Fasilitas Security 

b. Fasilitas PKP-PK 

c. Fasilitas Salvage 

d. Alat bantu pendaratan visua (airlifted lighting system) 

e. Sistem catu daya kelistrikan 

f. Pagar; 

17.5.2   Airside facility 

a. Runway 

b. Runway strip 

c. RESA 

d. Stopway 

e. Clearway 

f. Taxiway 

g. Apron 

h. Marka & Rambu 

i. Fasilitas meteorologi; 

17.5.3  Land side facility 

a. Terminal (penumpang dan kargo) 

b. Control Tower 

c. Depot bahan bakar pesawat udara 

d. Access Road 

e. Parkir kendaraan bermotor 

f. Bangunan Ops penerbangan 

g. Hanggar 

h. Bangunan Adm/Penerbangan 

i. Marka & Rambu 

j. Fasilitas pengolah limbah 
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17.6 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.7 

 
Fasilitas penunjang 

Merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung menunjang 
kegiatan bandara dan memberikan nilai tambah secara ekonomis pada 
penyelenggara bandara, antara lain fasilitas perbengkelan pesawat udara, 
fasilitas pergudangan, penginapan / hotel, toko, restoran, dan lapangan 
golf. 

Penyelenggara kegiatan di bandar udara 

17.6.1 Kegiatan Pemerintahan di bandara  : 

a. Pembinaan kegiatan penerbangan (Otoritas Bandara) 

b. Kepabeanan (customs)  

c.  Keimigrasian (immigration) 

d. Kekarantinaan (Quarantine) 

17.6.2  Penyelenggara/pengelola bandara  : 

a. Badan usaha Bandar udara untuk Bandara yang diusahakan 

Secara komersial setelah memperoleh Izin dari Menteri; atau 

b. Unit penyelenggara Bandar Udara untuk bandara yang belum 

diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan 

bertanggung jawab kepada pemerintah dan/atau pemda. 

Penyelenggara bandar udara   

17.7.1  Badan usaha bandar udara 

 Adalah BUMN, BUMD, atau badan hukum Indonesia berbentuk 
perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya 
mengoperasikan bandara untuk pelayanan hukum; 

17.7.2  Unit penyelenggara bandar udara  

 Adalah lembaga pemerintah di bandara yang bertindak sebagai 
penyelenggara bandara yang memberikan jasa pelayanan 
kebandarudaraan untuk bandara yang belum diusahkan secara 
komersial 
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17.8 
 
 
 
 
 
 

17.9 

Pendapatan bandar udara 

17.8.1  Pendapatan dari pengusahaan bagian-bagian bandara; 

17.8.2 Pendapatan dari sector kegiatan bandara 

17.8.3 Pendapatan dari kegiatan langsung dan tidak langsung      
pelayanan bandara 

Kegiatan pengusahaan bandar udara – PASAL 232 

17.9.1    Pelayanan Jasa Kebandarudaraan  : 

Meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, 
barang,dan pos terdiri atas penyediaan dan/atau 
pengembangan  : 

a. Fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas 
landas, maneuver,parkir, dan penyimpanan pesawat udara; 

b. Fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan 
penumpang,kargo,dan pos; 

c. Fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah 
buangan; dan 

d. Lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta 
gedung atau bangunan yang berhubungan dengan 
kelancaraan angkutan udara. 

 
17.9.2     Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan  

                 a.   Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan 
pelayanan navigasi penerbangan thd pesawat udara yang 
beroperasi di ruang udara yang dilayani. 

b.  Pemerintah membentuk satu lembaga penyelenggara 
pelayanan navigasi penerbangan. 

c. Lembaga dimaksud memenuhi criteria sbb : 

Mengutamakan keselamatan penerbangan 

1) Secara finansial dapat mandiri. 

2) Biaya yang ditarik dari pengguna dikembalikan unit 
biaya investasi dan peningkatan operasional (cost 
recovery) 
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17.10 
 
 
 
 

17.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.12 

Navigasi penerbangan 
Adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik 
yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya 
dan/rintangan penerbangan. 
 
Tanggung jawab ganti kerugian 
17.11.1  Badan Usaha Bandar Udara bertanggung jawab terhadap yang 

diderita oleh pengguna jasa bandara dan/atau pihak ketiga yang 
diakibatkan oleh pengoperasian bandara; 

17.11.2   Tanggung jawab terhadap kerugian meliputi  : 
a. Kematian atau luka fisik orang; 

b. Musnah, hilang, atau rusak peralatan yang dioperasikan; 

dan/atau 

c. Dampak lingkungan di sekitar bandara akibat pengoperasian 

bandara. 

17.11.3  Risiko atas tanggung jawab terhadap lingkungan kerugian wajib 
diasuransikan. 

 
Tantangan bisnis bandar udara 

17.12.1 Fenomena Low Cost Carrier (Aviation Indutry) : Deregulasi  
  industry airlines menumbuhkan airlines dan pax dengan cepat,  
  tapi saat ini growth sudah mulai stabil.; 

17.12.2 Penambahan kapasitas bandara (ATS dan Airport) tidak secepat  
  pertumbuhan airlines dan pax. 

17.12.3 Safety & Security Issues. 

17.12.4 Tuntutan publik dan pelaku ekonomi akan pelayanan bandara  
  yang lebih baik. 

17.12.5 Beberapa provinsi ingin memiliki bandara internasional dan  
  Pemda menuntut agar bandara memberika konstribusi yang lebih  
  besar (selain pajak). 

17.12.6 Pengelola bandara harus bertanggung jawab atas kondisi social  
  masyarakat sekitar bandara. 

17.12.7 Pemerintah akan mengambil alih pemanduan navigasi udara (UU  

  No.1 th 2009 Tentang Penerbangan). 

 
 
 

 

Bisnis Bandar Udara                                                                                                                                  6 of 8 



 
Modul Diklat  Senior  PKP-PK 

 
MODUL 

 

 
SUBSTANSI  MATERI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.14 
 
 

17.12.8 Pemerintah mengambil alih pendapatan Pas bandara menjadi  
  PNBP (PP No.6 th 2009 tentang PNBP); 

17.12.9 Bandara dianggap mesin bisnis yang pasti menguntungkan.  
  Pemerintah mengizinkan bandara dioperasikan oleh swasta (UU  
  No.1 th 2009 Tentang Penerbangan).; 

17.2.10 Eksistensi organisasi Administrator Bandara semakin diperkuat 

(Otoritas Bandara, UU No.1 th 2009 Tentang Penerbangan); 

17.2.11 Airport mengarah pada perluasaan terminal penumpang untuk 
peningkatan LOS serta pengembangan area kargo dan Investasi 
harus dilaksanakan pengelola bandara itu sendiri; 

 

Pergeseran paradigma bisnis 

17.13.1 Current status      

a. Airport as Utility          

b. Safety & Security Oriented 

c. Traffic Growth 

d. Limitation Fund from Govemment 

17.13.2  Future 

a. Airport to be operated as a business 

b. Income for covering the Investement Cost 

c. Business Innovation 

d. Competitive  : 

1) Low Cost 

2) High Customer Services 

3) High Product Quality 
 

Business Output 

17.14.1  Corporate value yang meningkat (ROI, Deviden, Tax); 

17.14.2   Pengembangan bisnis yang memacu ekonomi local, nasional 
dan regional 
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17.15 
 
 

 
 

17.16 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17.17 

 
 17.14.3 Sensitifitas airlines ( B TO B) dan Pax (B TO C) yang meningkat 

terhadap pelayanan ATS dan Airport; 

17.14.4 Peningkatkan lingkungan hidup dan benefit pada komunitas  

bandara 

Keunggulan bersaing 

17.15.1 Mutlak 

17.15.2  Komparatif 

17.15.3  Kompetitif 

Perusahaan Masa Depan 

17.16.1  Fleksibel – Memiliki daya adaptasi tinggi; 

17.16.2 Berorientasi pada pelanggan – Berusaha memenuhi kebutuhan 
pelanggan dengan sebaik-baiknya; 

17.16.3 Cerdas – Mampu memahami konteks bisnis dengan baik dan 
member respons yang tepat; 

17.16.4 Gesit – Mampu bertindak dengan cepat; 

17.16.5 Manusiawi -  Merupakan suatu komunitas manusia yang saling 
peduli; 

17.16.6 Beriorientasi ke masa depan – Mampu belajar secara inovatif 
untuk menyongsong masa depan 

 
 
Kunci keberhasilan 

17.17.1  Versatility : Kemampuan mengantisipasi dan menyesuaikan diri 
dengan perubahan 

17.17.2   Patience     : Kemampuan bertahan (budaya berdaya saing); 

17.17.3   Focus         : Kemampuan membuat prioritas yang tepat; 

17.17.4   Vision         : Kemampuan menciptakan masa depan; 

17.17.5   Sensitive    : Peka terhadap permasalahan; 

17.17.6   Innovative   : Kemampuan menciptakan sesuatu yang baru. 
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18.1 Keamanan penerbangan nasional 

18.1.1 Untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap keamanan  

           penerbangan nasional, Menteri Perhubungan berwenang untuk  : 

a. Membentuk komite nasional keamanan penerbangan; 

b. Menetapkan program keamanan penerbangan nasional; 

c. Mengawasi pelaksanaan pprogram keamanan penerbangan 
nasional; 

18.1.2  Komite nasional keamanan penerbangan sebagaiman tersebut  di 
atas, bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program 
keamanan penerbangan nasional; 

18.1.3 Program keamanan penerbangan nasional paling sedikit memuat   

a. Peraturan keamanan penerbangan; 

b. Sasaran keamanan penerbangan; 

c. Personel keamanan penerbangan; 

d. Pembagian tanggung jawab keamanan penerbangan; 

e. Perlindungan bandar udara, pesawat udara, dan fasilitas 
navigasi penerbangan; 

f. Pengendalian dan penjaminan keamanan terhadap orang 
dan barang di pesawat udara; 

g. Penanggulangan tindakan melawan hukum; 

h. Penyesuaian sistem keamanan terhadap tingkat ancaman 
keamanan, serta 

i. Pengawasan keamanan penerbangan; 

18.1.4     Badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandara 
udara wajib membuat , melaksanakan, mengevaluasi, dan 
mengembangkan program keamanan bandar udara di setiap 
bandar udara dengan berpedoman pada program keamanan 
penerbangan nasional; 

                  Program keamanan bandar udara disahkan oleh Menteri  
                  Perhubungan; 

                  Badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar  
                  udara bertanggung jawab terhadap pembiayaan keamanan  
                  bandar udara; 
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18.2  

18.1.5     Setiap otoritas bandar udara bertanggung jawab terhadap   
pengawasan dan pengendalian program keamanan bandar  
udara; 

18.1.6     Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana  
dimaksud di atas , otoritas bandar udara membentuk komite  
keamanan bandar udara; 

18.1.7    Komite keamanan bandar udara sebagaimana dimaksud di  
atas bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program  
keamanan bandar udara; 

18.1.8     Setiap badan usaha angkutan udara wajib membuat,  
melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan program  
keamanan angkutan udara dengan berpedoman pada program  
keamanan penerbangan nasional; 

18.1.9     Program keamanan angkutan udara sebagaimana dimaksud  
di atas dibuat oleh badan usaha angkutan udara dan disahkan  
oleh Menteri Perhubungan; 

18.1.10 Badan usaha  angkutan udara bertanggung jawab terhadap  
pembiayaan keamanan angkutan udara; 

18.1.11 Otoritas bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan  
usaha bandar udara, dan badan usaha angkutan udara wajib  
melaksanakan pengawasan internal dan melaporkan hasilnyta  
kepada Menteri Perhubungan; 

Ketentuan di atas merupakan cuplikan dari Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menjadi dasar 

hukum penerbangan di Indonesia; 

Keamanan Bandar Udara 

18.2.1 Dalam merancang Sistem Pengamanan Penerbangan perlu 
diperhatikan keseimbangan antara kepentingan keamanan dan 
kepentingan pelayanan penumpang dan barang.   Hal ini 
mengandung arti bahwa setiap upaya yang dilakukan dalam 
memenuhi persyaratan keamanan harus dibuat sedemikian rupa 
sehingga sekecil mungkin memberikan gangguan terhadap cara 
pelayanan atau keterlambatan angkutan udara internasional. 

18.2.2  Berbagai ancaman terhadap keamanan angkutan udara antara lain:   

            a.  Pembajakan pesawat udara; 
            b.  Sabotase terhadap pesawat udara; 
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c.  Penyusupan dan sabotase terhadap pesawat udara; 

d.  Teror terhadap bandar udara; 

e.  Teror terhadap fasilitas di luar bandar udara; 

f.  Ancaman bom baik terhadap pesawat udara maupun bandar 
udara; 

18.2.3   Atas dasar jenis-jenis ancaman, rancangan sistem pengamanan  
             penerbangan ditinjau dari tingkat kerawanan kawasan Bandar udara  
            dapat dibagi menjadi 5 bagian yaitu : 

a. Daerah sekitar Bandar udara yang terletak diluar kawasan 

b. Sisi darat (Land Side) dalam kawasan bandar udara 

c. Sisi udara (Air Side) dalam kawasan bandar udara 

d. Daerah Publik Terbatas (Restricted Public Area) antara Sisi 
Darat dan Sisi Udara. 

e. Daerah Rawan atau Titik Rawan diluar/didalam daerah Bandar 
udara. 

18.2.4 Yang perlu diperhatikan dalam pengamanan umum di bandar udara 
adalah: 

a. Pemeriksaan Identitas/ Ijin Masuk/ Pas. 

b. Pengawasan Pintu Masuk dan Pergerakan Orang dan 
Kendaraan. 

c. Pengamanan Fasilitas Layanan Lalu Lintas Udara, Komunikasi 
dan Alat Bantu. 

d. Pengamanan Sisi Udara. 

e. Pengamanan Sisi Darat. 

f. Pengamanan Daerah Apron/Parkir Pesawat. 

g. Pengamanan Pesawat Udara di Darat. 

h. Pengamanan Daerah Steril. 

i. Pengamanan Daerah Kargo. 

j. Pengamanan Katering. 

k. Pengamanan Penerbangan Umum. 
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 18.2.5 Pemeriksaan Identitas/Ijin Masuk/Pas. 

Pas adalah kartu pengenal atau benda lain yang diberi cirri tertentu 

bagi seseorang untuk membuktikan dirinya memiliki identitas 

tertentu sehingga mempunyai keleluasaan bergerak pada suatu 

obyek/kawasan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas-

tugasnya. Pas dikeluarkan oleh Pengelola/ Administrator/ Kepala 

Bandar Udara/ Kepala Cabang Bandar Udara sesuai kebutuhan 

dan bagi yang berkepentingan melalui tahapan seleksi yang 

dilakukan oleh terhadap pemohon. 

Pas hanya berlaku bagi petugas yang nama dan fotonya tercantum 
dalam pas tersebutdan untuk jangka waktu tertentu serta daerah 
kerja yang bersangkutan. 
Pas untuk kendaraan berlaku bagi kendaraan yang secara teratur 
memasuki daerah terlarangdan terlibat langsung dengan kegiatan 
opereasional bandar udara. 
Pas tersebut harus dipasang dengan benar di bagian depan 
kendaraan/kaca depan dan harus terlihat setiap saat. Pas harus 
menunjukkan nama perusahaan atau pemilik kendaraan dan 
nomor polisi kendaraan, serta tidak boleh dipindah tangankan. 

 Sanksi-sanksi terhadap penggunaan pas akan dilaksanakan  : 

a. Apabila tidak menggunakan tanda ijin, maka tidak 

diperbolehkan masuk bandara. 

b. Bila melanggar maka yang bersangkutan dipanggil dan 

diberikan peringatan. 

c. Apabila pas tersebut habis waktunya segera melapor dan 

memperpanjang kembali bila memerlukan. 

d. Jika bersangkutan masih melakukan pelanggaran maka pas 

tersebut akan dicabut dan tidak diperbolehkan melakukan 

kegiatan di bandar udara. 

Pemohon/Instansi yang mewakili pemohon bertanggung jawab 
sepenuhnya atas pemakaian pas dan bilamana hilang maka segera 
melaporkan kepada Pengelola/Administor/Kepala/Kepala Cabang 
Bandar Udara dengan prosedur yang sudah ditentukan. 
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 18.2.6 Pengawasan Pintu Masuk dan Pergerakan Orang dan Kendaraan 

Hal-hal penting untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan 
memasuki bandar udara adalah : 

a. Menjaga dan mengawasi pintu keluar dan masuk daerah 

terbatas/terlarang. 

b. Mengawasi arus penumpang. 

c. Memeriksa orang dan kendaraan (terutama di sisi udara) yang 

tidak memiliki ijin masuk. 

d. Memeriksa pintu-pintu/kunci. 

e. Memeriksa hal-hal yang tidak wajar. 

18.2.7 Pengamanan Fasilitas Layanan Lalu Lintas Udara, Komunikasi Dan 
Alat Bantu 

Langkah/langkah atau tindakan pengamanan sesuai dengan 
kepentingan terhadap keselamatan penerbangan maka seluruh 
fasilitas-fasilitas dibuat perlindungan sebagai berikut : 

a. Semua bangunan-bangunan yang sebagian terletak di daerah 
umum dan sebagian di daerah terlarang harus diperiksa secara 
hati-hati untuk meyakinkan bahwa jendela-jendela, lobang-
lobang ventilasi, saluran-saluran dan sebagiannya, terkunci. 

b. Dan juga dibuat pagar pengamanan yang dipasang keliling 
yang dilengkapi dengan pintu keluar atau masuk yang selalu 
dijaga dan diawasi. 

c. Serta dilengkapi dengan peralatan bantu elektronik yaitu Close 

Circuit Television (CCTV). 

18.2.8 Pengamanan Sisi Udara 

Langkah-langkah yang ditetapkan untuk melindungi daerah Sisi 
Udara (Air Side) mengacu kepada syarat-syarat dan ketentuan 
yang berlaku tentang Pengamanan Penerbangan Sipil, misalnya: 
a. Daerah Sisi Udara dan Sisi Darat dipisahkan oleh garis 

demarkasi dibuat dari pagar,dinding,dll. 
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 b. Pengawasan daerah jalur / Apron dan Taxi Way / Run Way. 

c. Memeriksa orang dan kendaraan (terutama di Sisi Udara) yang 
tidak memiliki ijin masuk. 

18.2.9 Pengamanan Sisi Darat 

Hal-hal yang mengenai pengamanan di daerah Sisi Darat adalah : 

a. Daerah Sisi Darat dan Sisi Udara dipisahkan oleh garis 
demarkasi dibuat dari pagar,dinding,dll. 

b. Pengawasan serta pengamatan serta patroli baik dengan jalan 
kaki maupun dengan kendaraan. 

c. Pintu yang dijaga dan dikunci jika jadwal Penerbangan tidak 
ada. 

d. Pemeriksaan lampu-lampu penerangan secara teratur 
dilaksanakan setiap hari, terutama ditempat rawan seperti 
apron, gedung terminal dan bangunan-bangunan lainnya 
dikawasan bandar udara. 

e. Penempatan camera CCTV pada daerah check in, daerah 
umum, dan daerah parkir. 

f. Pengawasan/mengatur tempat parkir. 

 

18.2.10 Pengamanan Daerah Apron/Parkir Pesawat 

Merupakan target utama untuk disabot atau dibajak dan daerah ini 
harus mempunyai garis pengamanan yang kuat/bagus. 

Pengamanannya sebagai berikut : 

a. Pencegahan orang dan kendaraan yang tidak mempunyai pas 
masuk ke Apron. 

b. Pengawasan personil yang bekerja disekitar pesawat udara. 

c. Orang yang tidak dikenal harus ditegur dan dibawa 
keluar/diamankan. 

d. Sistem pas dan seragam. 
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