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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR :

KP 564 TAHUN 2015
TENTANG

PROTOKOL [CHECKLIST] PENGAWASAN
PADA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang

: a.

bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria Tugas dan
Kewenangan
Inspektur
Penerbangan
mengatur

mengenai kewenangan Inspektur Navigasi Penerbangan
dalam melaksanakan pengawasan;

b.

bahwa inspektur navigasi penerbangan perlu dilengkapi
protokol (checklist) yang digunakan dalam melakukan
pengawasan pada pelayanan navigasi penerbangan;

c.

bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Protokol [checklist) Pengawasan Pada Pelayanan Navigasi

Penerbangan,

dengan

Peraturan

Direktur

Jenderal

Perhubungan Udara;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2009

Tentang

Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4956);
2.

Peraturan

Presiden

Nomor

47

Tahun

2009

Tetang

Pembentukan
Organisasi
Kementerian
Negara
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 7 Tahun 2015;

3.

Peraturan

Presiden

Nomor

7

Tahun

2015

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

V

Tentang

Negara

4.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun

2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 143 (Civil Aviation Safety Regulation Part 143)
tentang Sertifikasi dan Persyaratan Pengoperasian Bagi
Penyelenggara

Pelatihan

Pelayanan

Lalu

Lintas

Penerbangan (Certification And Operating Requirements
For ATS Training Provider);

5.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan sebagaimana diubah

terakhir dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013;
6.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun

2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 172 (Civil Aviation Safety Regulation Part 172)
tentang
Penyelenggara
Pelayanan
Penerbangan (Air Traffic Service Provider);

7.

Lalu

Lintas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2011
Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171)
Tentang
Penyelenggara
Pelayanan Telekomunikasi
Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service
Provider) Sebagaimana Diubah Terakhir Dalam Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014;

8.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 01 Tahun

2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulation Part 69)
Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan Dan Kecakapan
Personel Navigasi Penerbangan;
9.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun

2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulations Part 174)
tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan
(Aeronautical
Meteorological
Information
Services)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 138 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun

2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan
Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun

2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 173 (Civil Aviation Safety Regulation Part 173)
tentang Perancangan Prosedur Penerbangan
(Flight
Procedur Design);
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12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun

2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139)
Tentang Bandar Udara (Aerodrome);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun

2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur
Penerbangan;

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun

2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 175 (Civil Aviation Safety Regulation Part 175)
Pelayanan
Informasi
Aeronautika
(Aeronautical
Information Service);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 115 Tahun

2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 176 (Civil Aviation Safety Regulation Part 176)
Tentang Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan
Pesawat Udara (Search And Rescue)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TENTANG PROTOKOL (CHECKLIST) PENGAWASAN PADA
PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN.

Pasal 1

(1) Dalam rangka menjaga dan meningkatkan keselamatan
penerbangan di bidang navigasi penerbangan dilakukan
pengawasan pada pelayanan navigasi penerbangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
oleh Inspektur Navigasi Penerbangan.
Pasal 2

(1) Inspektur Navigasi Penerbangan dalam melakukan
kegiatan pengawasan dilengkapi dengan protokol
(checklist) pengawasan yang terdiri dari:
a. protokol (checklist) audit untuk :

1)

penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan,
meliputi bidang:

a)
b)
c)
d)

S

pelayanan lalu lintas penerbangan;
pelayanan telekomunikasi penerbangan;
pelayanan perancang prosedur penerbangan
pelayanan informasi aeronautika.

2)

penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasi
penerbangan meliputi bidang:
a) pemandu lalu lintas penerbangan;

b) pemandu komunikasi penerbangan;
c) personel teknik telekomunikasi penerbangan;
d) personel perancang prosedur penerbangan;
e) personel pelayanan informasi aeronautika.

3)

penyelenggara

kalibrasi

fasilitas

navigasi

penerbangan.

4)

penyelenggara

pemeliharaan

peralatan

elektronika penerbangan.

5)

penyelenggara

lain

yang

terkait

dengan

pelayanan navigasi penerbangan.

b. protokol (checklist) inspeksi untuk penyelenggara
pelayanan navigasi penerbangan, meliputi bidang:
1) pelayanan lalu lintas penerbangan;
2) pelayanan telekomunikasi penerbangan;

3) pelayanan perancang prosedur penerbangan;
4)

pelayanan informasi aeronautika.

c. protokol (checklist) pengawasan bidang pelayanan
informasi meteorologi penerbangan.

d. protokol (checklist) pengawasan penyelenggaraan
operasi pencarian dan pertolongan (search and rescue)
pada kecelakaan pesawat udara.

(2) Protokol (checklist) audit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a tercantum pada lampiran I.

(3) Protokol (checklist) inspeksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b tercantum pada lampiran II.

(4) Protokol (checklist) pengawasan bidang pelayanan
informasi
meteorologi
penerbangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum pada lampiran
III.

(5) Protokol (checklist) pengawasan penyelenggaraan operasi
pencarian dan pertolongan (search and rescue) pada
kecelakaan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d tercantum pada lampiran IV.
Pasal 3

Kegiatan pengamatan (surveillance) menggunakan protocol

(checklist) audit yang disesuaikan dengan ruang lingkup

pelaksanaan pengamatan (surveillance).
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Pasal 4

Direktur Navigasi Penerbangan

mengawasi pelaksanaan

peraturan ini.
Pasal 5

Navigasi
Pelaksanaan
pengawasan
oleh
Inspektur
Penerbangan hams menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan.
Pasal 6

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 September 2015
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd

SUPRASETYO

Salinan peraturan ini disampaikan kepada :
1.

Menteri Perhubungan;

2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,Para Kepala Badan di lingkungan
Kementerian Perhubungan;

3.
4.

Para Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
Para Kepala Otoritas Bandar Udara;

5. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara;
6.
7.

Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia;
Kepala Balai Besar Kalibrasi Penerbangan;

8. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
9. Para Direktur ATKP di lingkungan BPSDM;
10. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
11. Direktur Utama Perum LPPNPI.

SalinarjjSgsuai dengan aslinya

KEPALA^§SI8*I&KUM DAN HUMAS
ARJO

(IV/b)
9003 1 001

Lampiran LA Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor

:

Tanggal :

PROTOCOL (CHEKLIST) PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN
1. CHECKLIST AUDIT PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN

a. CHECKLIST AUDIT PELAYANAN ADC/APP/ACC
No

Referensi

Panduan Pemeriksaan

Item Protokol

Status Pemenu

Sesuai

ORGANISASI
PKPS

172.015;
PKPS

172.045;
PKPS

172.050;

Apakah penyelenggara
pelayanan navigasi
penerbangan telah memiliki
izin berupa sertifikat
penyelenggara pelayanan lalu
lintas penerbangan?

a. Periksa ketersediaan sertifikat;
b. Periksa masa berlaku sertifikat;
c.

Periksa lembar catatan

sertifikat;

d. Periksa kesesuaian data yang
tercantum dalam sertifikat

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS
172.015

Penjelasan :

Apakah penyelenggara
pelayanan lalu lintas
penerbangan memiliki struktur
organisasi yang sesuai dengan
pelayanan yang diberikan?

a. Periksa struktur organisasi;
b.

Periksa kesesuaian struktur

organisasi dengan pelayanan
yang diberikan

Ket

lan

Tidak

Tidak

Sesuai

Diterapkan

Data Dukung:

PROSEDUR PELAYANAN
CASR 172
AC 172

Apakah penyelenggara
pelayanan memiliki prosedur
pelayanan yang tercantum
pada dokumen sebagai

a. Periksa halaman pengesahan
Manual Operasi dan SOP

berikut:

a. Manual Operasi
b. Standard Operating
Procedures (SOP)

Penjelasan :

Data Dukung:

CASR 172
AC 172

Penjelasan :

Apakah penyelenggara
pelayanan memelihara dan
melakukan updating terhadap
Manual Operasi dan SOP
sesuai dengan kondisi terkini?

a.

Periksa halaman list
amandemen dan revisi manual

operasi dan SOP
b.

Periksa kesesuaian antara

nomor SOP dengan nomor SOP
yang tercantum pada Manual
Operasi
c. Periksa Manual Operasi dan
SOP yang tersedia pada unit
pelayanan

Data Dukung:

CASR 172
AC 172

Apakah penyelenggara
pelayanan lalu lintas
penerbangan melaporkan
setiap perubahan Manual
Operasi kepada Direktur

Periksa laporan penyelenggara
pelayanan lalu lintas penerbangan
terkait perubahan Manual Operasi

Jenderal?

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 170

170.025 (1)

Apakah Universal Time
Coordinate (UTC) digunakan
dalam Pelayanan Lalu Lintas
Penerbangan?

periksa SOP, FPS dan contoh
dokumen ATS lainnya yang
menunjukkan waktu yang
digunakan.

Apakah penyelenggara
pelayanan lalu lintas
penerbangan memiliki
prosedur pemeriksaan waktu
(Time Check) untuk
memastikan ketepatan waktu?

a. periksa prosedur dalam SOP
b. ketepatan jam dalam plus atau

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 170

170.025 (3)
&(4)

Penjelasan :

minus 30 detik dari UTC

c.

Darimana waktu yang tepat
(correct time) diperoleh?

Data Dukung:

PKPS 170
170.032

Apakah pelayanan pemanduan
lalu lintas penerbangan yang
diberikan sesuai dengan ATS
Unit yang memberikan
pelayanan tersebut?

Periksa jenis pelayanan yang
diberikan dan unit yang
memberikan pelayanan :
a. pelayanan pemanduan pada
ruang udara jelajah (area control
service) oleh area control center
atau approach control unit
apabila tidak ada area control
centre

b. Pelayanan pemanduan pada
ruang udara pendekatan
(approach control sevice) oleh
aerodrome control Tower atau

approach control unit
c. Pelayanan pemanduan pada
aerodrome(aerodrome control
service) oleh (aerodrome control
tower)

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 170

170.033 (1)
a)
b)

Apakah pemandu lalu lintas
penerbangan mendapatkan
informasi mengenai arah
pergerakan (intended
movement) setiap pesawat,
atau perubahan dari arah

Periksa prosedur penggunaan Flight
Progress Strip

pergerakan (intended
movement), serta informasi
terkini (actual) terkait dengan
pergerakan pesawat?
Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 170
170.037

Apakah penyelenggara
pelayanan memiliki prosedur
pemberian ATC clearance?

Periksa ketentuan pemberian ATC
clearance meliputi :
a. Prosedur
pemberian
ATC
clearance pada SOP termasuk
didalamnya ketentuan mengenai
isi ATC Clearance dan Prosedur

Read Back;

b. LOA dengan ATC unit
tentang
pemberian
clearance limit (jika ada);
Penjelasan :

Data Dukung:

CASR 170

170.033 (5)
170.034

Penjelasan :

Apakah penyelenggara
pelayanan memiliki prosedur
separation minima?

periksa prosedur dalam SOP

lain
ATC

Data Dukung:

CASR 170
170.036

Apakah penyelenggara
pelayanan memiliki prosedur
pengalihan tanggungjawab
pemanduan (transfer of
responsibility for control)?

periksa prosedur dalam SOP,
meliputi :
a. Tempat dan waktu untuk
melakukan transfer
b.

Prosedur transfer untuk

pesawat berangkat
c.

Prosedur transfer untuk

pesawat berangkat
d. Prosedur transfer pada saat IMC
atau VMC
e.

coordination of transfer

Penjelasan :

Data Dukung:

CASR 170
170.039

Apakah penyelenggara
pelayanan memiliki prosedur
pengaturan pergerakan orang
dan kendaraan di aerodrome?

a. periksa prosedur dalam SOP
b. Periksa kesesuaian prosedur
pengaturan pergerakan orang
dan

kendaraan

di

aerodrome

pada SOP dengan Aerodrome
Manual
Milik
penyelenggara
Bandar Udara

Penjelasan :

Data Dukung:

AC 170-02

Chapter 7

Apakah penyelenggara
pelayanan memiliki
prosedur pelayanan lalu
lintas penerbangan pada
wilayah aerodrome
control meliputi :
a. Pemilihan landasan yang
digunakan
b. Informasi yang harus
disampaikan aerodrome
control tower kepada
pesawat udara
c.
Informasi yang penting
terkait dengan kondisi
aerodrome
Pemanduan lalu lintas

penerbangan di aerodrome
Pemanduan lalu lintas

g-

h.

penerbangan di sirkuit
lalu lintas penerbangan
Urutan prioritas pesawat
yang datang dan
berangkat
Pemanduan pesawat
udara yang berangkat
Pemanduan pesawat
udara yang datang
Pengurangan separasi
minima landasan antara

pesawat yang

menggunakan landasan
yang sama
J

k.
1.

Prosedur untuk operasi
penerbangan pada jarak
pandang rendah
Penundaan operasi VFR
Kewenangan bagi
penerbangan special VFR

periksa prosedur dalam SOP

m. Aeronautical ground lights
Penjelasan :

Data Dukung:

MOS 170-01

Apabila diberikan
pelayanan Surveillance
(Surveillance Service),
Apakah penyelenggara
pelayanan memiliki
prosedur pelayanan lalu
lintas penerbangan dengan
menggunakan system
surveillance meliputi :
a. Kemampuan system
Surveillance

b.

Presentasi informasi

c.

Komunikasi Ketentuan

surveillance

pemberian pelayanan
Surveillance

d. Penggunaan SSR
Transponder
e. Cek Kinerja Fasilitas
f. Identifikasi pesawat udara
g. Pengalihan identifikasi
surveillance

h.
i.
j.
k.

Informasi posisi
Surveillance vectoring
Bantuan navigasi
Gangguan atau
penghentian pelayanan

periksa prosedur dalam SOP

surveillance

1. Informasi terkait dengan
cuaca extreme

m. Pelaporan kepada kantor
meteorologi
terkait
informasi
meteorology
yang signifikan
n. Koordinasi terkait dengan
lalu lintas penerbangan
yang diberikan dan tidak
diberikan pelayanan
surveillance
o.

P-

Penerapan separasi
Separasi minima
pelayanan surveillance
Pengalihan pemanduan
surveillance

r.

s.

t.

u.

Pemanduan dengan
pengaturan kecepatan
Keadaan gawat darurat
Informasi mengenai
bahaya tabrakan
Kegagalan
peralatan/Failure of
equipment (kegagalan
radio transmit pesawat,
kegagalan komunikasi
total, kegagalan
transponder pesawat
udara pada wilayah
dimana wajib digunakan
transponder)
Kegagalan fasilitas
Surveillance

. Kegagalan fasilitas radio di
darat

Penjelasan

Data Dukung:

MOS 170-01

Apabila Surveillance
digunakan dalam approach
control service, Apakah
penyelenggara pelayanan
memiliki prosedur mengenai

a.

periksa prosedur dalam SOP

Vectoring to pilotinterpreted final approach
aid

b. Vectoring for visual
approach
c. Surveillance approaches
d. Final Approach
procedures (surveillance
approach, precision
surveillance approach)
Penjelasan :

Data Dukung:

MOS 170-01

Apabila surveillance
service digunakan dalam
pemberian aerodrome
control service, periksa
SOP terkait dengan
prosedur:
-

periksa prosedur dalam SOP

Surveillance
10

-

Surface movement radar

-

Identification of aircraft

Penjelasan :

Data Dukung:

Apabila penyelenggara
menggunakan runway
parallel, apakah
penyelenggara memiliki
prosedur untuk paralel
atau near parallel
runways operations?

periksa prosedur dalam SOP

PKPS170

Bagaimana prosedur

periksa prosedur dalam SOP

170.043

untuk memberikan

AC 170-02

pelayanan informasi
penerbangan (flight
information service) dan
alerting service kepada
pesawat?

AC 170-02
6.7

Penjelasan :

Data Dukung:

Chapter 9

Penjelasan :

11

Data Dukung:

AC 170-02

Chapter 12

Apakah dalam pemberian
pelayanan ATS digunakan
phraseology standar?

periksa prosedur dalam SOP

Penjelasan :

Data Dukung:

CASR 170 -

Bagaimana Prosedur ATS

053

Unit dalam memberikan

periksa prosedur dalam SOP

Informasi Meteorology ?
Penjelasan :

Data Dukung:

CASR 170 -

Bagaimana Prosedur ATS Unit

057

memberikan Informasi terkait

periksa prosedur dalam SOP

Volcanic Activitis, ?

Penjelasan :

Data Dukung:

12

PKPS 170
170.024
170.050

AC 170-02

Chapter 15

Apakah penyelenggara
pelayanan memiliki prosedur
terkait dengan keadaan
gawat darurat (emergency),
kegagalan komunikasi
(communication failure) dan
contingencies?

Periksa SOP terkait dengan:
-

-

Prioritas (Priority)
Tindakan melanggar hukum
(Unlawful interference) dan
ancaman bom pada pesawat
udara (aircraft bomb threat)
Emergency descent
ETOPS

Prosedur deviasi yang
disebabkan karena cuaca

-

Kegagalan komunikasi
udara-darat

-

-

Bantuan untuk penerbangan
VFR (penerbangan VFR yang
tersesat) dan pesawat VFR
yang memasuki kondisi
meteorology yang ekstrim
Pesawat yang tersesat atau
tidak dikenal

-

-

-

Interception of civil aircraft
Pembuangan bahan bakar
ATS Contingencies (kegagalan
radio di darat/ground radio
failure, frekuensi yang
terblokir/ blocked frequency,
penggunaan frekuensi ATC
tanpa ijin/ unauthorized use of
A TCfrequency)
Separasi pada keadaan
gawat darurat
Short term conflict alert (STCA)
procedures
ACAS Procedures

MSAWprocedures
- Perubahan nama panggil
pesawat udara (Change of
radiotelephony call sign for
13

aircraft)

Penjelasan :

Data Dukung:

AC 170-02

Chapter 3

Bagaimana Kapasitas ATC
(ATC Capacity) ditentukan
dan diatur (managed)?

Penjelasan :

Data Dukung:

1 PROSEDUR KOORDINASI
PKPS 170

Bagaimana prosedur untuk

170.046

memberikan

notifikasi

periksa prosedur dalam SOP dan
LOA

kepada SAR Unit (rescue
coordination
centre)
mengenai tahapan keadaan
darurat (state of emergency)?
-

uncertainty phase
alert phase
distress phase

Penjelasan :

Data Dukung:

14

PKPS 170

Bagaimana prosedur untuk

periksa prosedur dalam SOP

170.049

memberikan informasi

dan LOA

kepada operator mengenai
pesawatnya yang mengalami
state of emergency?

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 170

170.066
170.067

170.068 (1)
170.068 (2)

Bagaimana prosedur
pelaporan insiden pelayanan
lalu lintas penerbangan (air
traffic service incidents) dan
investigasinya (ATS
investigation)?

a. periksa prosedur pelaporan
insiden dalam SOP

b. Periksa format laporan
c. Periksa prosedur internal
investigasi oleh penyelengara

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 170

170.016

Apakah Penyelenggara
pelayanan memiliki prosedur

Periksa SOP dan LOA

koordinasi antara Unit ATS

dengan Operator
Penerbangan?
Penjelasan :
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Data Dukung:

PKPS 170
170.017

Bagaimana unit ATS
berkoordinasi dengan

Periksa SOP dan LOA

otoritas militer

(military authority)?
Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 170
170.020
AC 170-02

Bagaimana koordinasi
antara ATS Unit dengan
Unit meteorology?

a.

Periksa SOP dan LOA

b. Periksa apakah:
- informasi sesuai dengan
ketentuan dalam Annex 3

-

agreement terkait dengan
aktivitas gunung
berapi/volcanic activity,
windshear dan informasi

meteorology lainnya

terdapat prosedur untuk
memastikan bahwa

informasi meteorology yang
diterima dari kru

penerbangan (flight crew)
diteruskan ke kantor

meteorology (meteorological
office)?
Penjelasan :
16

Data Dukung:

PKPS 170

170.021

Bagaimanan koordinasi
antara ATS unit dengan Unit

Periksa SOP dan LOA

Informasi Aeronautika ?

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 170
170- 054
170 - 055

Bagaimana ATS Unit
mendapatkan Informasi
mengenai kondisi dan
status operasional fasilitas
pelayanan lalu lintas
penebanganserta fasilitas
alat bantu navigasi ?

Periksa SOP dan LOA dengan
unit terkait

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 170

170.039
170.054

Bagaimana ATS Unit
mendapatkan informasi
mengenai kondisi
wilayah pergerakan
(movement area) yang
signifikan terhadap

Periksa SOP dan LOA terkait

dengan informasi dimaksud
dengan aerodrome
Operator(penyelenggara bandar
udara)
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operasional penerbangan
meliputi bahaya
sementara (temporary
hazards) termasuk
pergerakan orang dan
kendaraan serta fasilitas

yang ada di aerodrome ?

Penjelasan :

Data Dukung:

AC 170-02
4.3.2

4.3.3
4.3.4
CASR

Bagaimana Koordinasi antara
ATS Unit dengan ATS Unit
yang bertetangga (Adjacent
ATS Units)?

Periksa daftar adjacent ATS
Unit yang ada
Periksa LOA dengan adjacent
ATS Unit

170.018

Penjelasan :

Data Dukung:

CASR 172

Apakah penyelenggara
pelayanan memiliki

Periksa Manual Operasi

dokumentasi terkait

penetapan jumlah dan
kualifikasi personil
yang diperlukan untuk
memberikan pelayanan
sesuai ajuan??
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Penjelasan :

Data Dukung:

AC 69-01

Apakah formula perhitungan
kebutuhan personil sesuai

Periksa formula perhitungan

dengan AC 69-01

Penjelasan :

Data Dukung:

CASR 172

Apakah penyelenggara
pelayanan memiliki jumlah
personil supervisor dan
operasional yang sesuai
dengan perhitungan

Periksa data personil operasional
dan supervisor

kebutuhan??

Penjelasan :

Data Dukung:

CASR 69

Apakah personil yang
bertugas pada setiap unit
pelayanan lalu lintas
penerbangan memiliki

Periksa lisensi untuk seluruh

personil

lisensi
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Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 69

Apakah lisensi Pemandu
LLP yang bekerja di ATC

69.015

Unit diterbitkan atau telah

69.025

disahkan oleh Dirjen

69.040

Hubud?

periksa lisensi
periksa validitas lisensi

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 69
69.130

Apakah pemandu LLP

Periksa sertifikat kompetensi /

dididik oleh

sertifikat diklat

penyelenggara
pendidikan yang telah
memiliki ijin (approval)
sesuai PKPS 143?

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 69

Apakah setiap
pemandu LLP memiliki

Periksa sertifikat kesehatan

seluruh personil pemandu LLP,
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69.015
69.025
69.050

sertifikat uji kesehatan
(medical examination)
yang berlaku?

dengan ketentuan :
a.

Masa berlaku sertifikat

b.

kesehatan adalah 1 tahun;
Apabila pemegang lisensi telah

c.

masa berlaku sertifikat uji
kesehatan (medical
examination) 6 bulan
Apabila pemegang lisensi telah

melewati usia 50 tahun maka

melewati usia 60 tahun maka

masa berlaku sertifikat uji
kesehatan (medical
examination) adalah 3 bulan
Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 69

69.015
69.070

170.029

Apakah setiap
pemandu LLP memiliki
sertifikat kecakapan
bahasa (language
proficency certificate)
minimum level 4 yang

periksa sertifikat dan masa berlaku
sertifikat

masih berlaku?

Penjelasan :

Data Dukung:
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PKPS 69
69.015
69.120.1

Apakah
setiap
personil
diberi tugas dan tanggung
jawab sesuai dengan lisensi
berikut
rating
dan/atau
kompetensi yang dimiliki?

rating dengan tugas dan tanggung
jawab yang dibebankan kepada
personil

Apakah setiap personil
Pemadu LLP menjaga
kompetensi yang dimilikinya?

a. periksa catatan diklat
b. periksa dokumentasi
pelaksanaan ujian rating

Periksa kesesuaian lisensi dan

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 69

69.025
69.115

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 172

172...
PKPS 69

69.130

Apakah penyelenggara
pelayanan memiliki program
pendidikan dan pelatihan baik
pendidikan teknis, pelatihan
penyegaran atau pelatihan
penunjang lainnya kepada
personil guna menjaga
kompetensi dan menunjang
tugasnya dalam memberikan
pelayanan?

Periksa program pelatihan personil

Penjelasan :
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Data Dukung:

PKPS 69
69.135

Apakah setiap
pemandu LLP memiliki
buku catatan personel
ATC (ATC logbook)?

periksa buku catatan personel ATC
(ATC Logbook)

Apakah jumlah personil
dalam 1 (satu) jadwal dinas
sesuai dengan peraturan
yang berlaku?

periksa jadwal dinas (duty
schedule)

Penjelasan :

Data Dukung:

AC 69 -01

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 69

Apakah jam kerja pemandu

69.085

LLP dan Asisten Pemandu LLP

AC 69 -01

sesuai dengan peraturan yang
berlaku?

periksa jadwal dinas (duty
schedule, dengan ketentuan:
a. Jam kerja maksimal dalam 1
hari adalah 8 jam;
b. Jam kerja maksimal dalam 1
minggu adalah 32 jam

Penjelasan :
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Data Dukung:

PKPS 69

69.015
SE 20 tahun
2015

Apakah terdapat pemandu
LLP yang ditunjuk sebagai
instruktur pelatihan kerja
(On the Job training
Instructor/OJTI)?

periksa surat penunjukkan
periksa CV personel instruktur
pelatihan kerja (OJTI)

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 69

69.004 (1)

Apakah terdapat tugas dan
tanggung jawab yang
ditetapkan bagi masingmasing personnel pada ATC

periksa tugas dan tanggung jawab
personil pada Manual Operasi
atau SOP

Unit?

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 69
69.110

Apakah penyelenggara
memiliki prosedur untuk
perolehan rating dan
ketentuan mengenai
kehilangan rating?

periksa prosedur untuk perolehan
rating dan ketentuan mengenai
kehilangan rating pada Manual
Operasi atau SOP

Penjelasan :

24

Data Dukung:

PKPS 69
69.025

Apakah penyelenggara
melaksanakan uji kinerja
(performance checks)?

a.

b.
c.

periksa contoh soal uji
kinerja (performance check)
sesuai dengan pengetahuan
yang dipersyaratkan untuk
masing-masing rating ?
periksa laporan hasil ujian
praktek
periksa berita acara
performance checks

Penjelasan :

Data Dukung:

AC 69-01

Apakah uji kinerja
(Performance Checks)
dilaksanakan oleh Checker

a.

Periksa SK Checker

b. Periksa kesesuain tim penguji
dengan SK Checker

yang ditunjuk Direktur
Navigasi Penerbangan ?
Penjelasan :

Data Dukung:

AC 69-01

Apakah uji kinerja
(Performance Checks)

Pasal 33

dilaksanakan melalui

Periksa tahapan performance check
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tahapan pengujian sesuai
ketentuan yang berlaku
Penjelasan :

Data Dukung:

AC 69-01

Pasal 35

Apakah hasil uji kinerja
(performance
Checks)
personil pemandu lalu lintas
penerbangan
dilaporkan
sesuai
ketentuan
yang
berlaku kepada Direktorat
Jenderal
Perhubungan

Periksa laporan pelaksanaan
performance check

Udara?

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 69
69.055
69.060

Apakah penyelenggara
pelayanan memiliki
prosedur bagi Pemandu
LLP yang menggunakan
zat psikoaktif dan
mengalami penurunan

periksa SOP

kondisi kesehatan?

Penjelasan :
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Data Dukung:

CASR 170

170.033 (3)

Apakah ATC unit dilengkapi
dengan peralatan yang
merekam latar belakang
komunikasi dan suasana

lingkungan kerja pada ruang
kerja pemandu lalu lintas
penerbangan?

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

172.095 (1)

Apakah penyelenggara
memiliki fasilitas yang dapat
digunakan oleh personil
sesuai dengan pelayanan lalu
lintas penerbangan yang

Periksa list peralatan yang
digunakan
Periksa ketersediaan fasilitas

diberikan?

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

172.095 (2)
PKPS

170.061 (2)

Apakah lingkungan tempat
diberikannya pelayanan lalu
lintas penerbangan dalam
kondisi aman dan nyaman

1.
2.

Periksa kondisi lingkungan;
Periksa apakah lingkungan
dilengkaopi dengan pengaturan
suhu dan ventilasi yang cukup
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baik

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

172.095 (2)
PKPS

170.061 (3)

Apakah ruangan tempat
diberikannya pelayanan lalu
lintas penerbangan memiliki
luasan yang cukup dan
dilengkapi fasilitas penunjang
yang memadai?

1.

Periksa kondisi ruangan;

Apakah kondisi lingkungan
tempat diberikannya
pelayanan lalu lintas
penerbangan terbebas dari
kebisingan?

1.

Periksa kondisi lingkungan

1.

Periksa alat bantu komunikasi

2.

Periksa alat bantu penglihatan

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

172.095 (2)
PKPS

170.061 (4)

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

172.095 (2)

Apakah penyelenggara
menyediakan peralatan
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PKPS

komunikasi dan alat bantu

170.061 (5)

untuk meningkatkan
kemampuan personel
pelayanan lalu lintas
penerbangan dalam melihat
pesawat

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

172.095 (2)
PKPS

170.062 (2)

Apakah gedung yang
digunakan untuk memberikan
pelayanan lalu lintas
penerbangan memilliki daya
tahan dan mampu
menampung semua personel,
peralatan dan pengunjung.

1.
2.

Periksa kekuatan gedung
Periksa kapasitas gedung

Apakah gedung dilengkapi
dengan sumber listrik yang
dapat mencakup seluruh
fasilitas yang digunakan

1.

Periksa ketersediaan fasilitas

2.

Periksa kemampuan fasilitas

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

172.095 (2)
PKPS

170.062 (4)
Penjelasan :

sumber listrik
sumber listrik

Data Dukung:
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PKPS

172.095 (2)
PKPS

170.062 (4)

Apakah fasilitas komunikasi,
navigasi dan surveillance
tersambung dengan
uninterruptible power supply

1.

Periksa ketersediaan UPS

2.

Periksa apakah fasilitas
komunikasi, navigasi dan
surveillance tersambung
dengan UPS

(UPS)

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

172.095 (2)
PKPS

170.062 (7)
Penjelasan :

Apakah gedung dilengkapi
dengan pintu darurat,
penangkal petir dan system
pengamanan?

1.
2.
3.

Periksa pintu darurat
Periksa penangkal petir
Periksa system pengamanan

Data Dukung:

PKPS

172.095 (2)
PKPS
170.063

Apakah gedung dilengkapi
dengan
a. Ruang briefing
b. Ruang locker
c. Tempat / gudang
penyimpanan
d. Fasilitas lounge yang
dilengkapi dengan
fasilitas memasak,
fasilitas toilet, fasilitas
air minum,
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e.

Fasilitas tempat parkir

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

172.095 (2)
PKPS

170.064

Apakah penyelenggara
pelayanan memiliki prosedur
dan fasilitas pengamanan
untuk pengendalian keluar
masuk nya orang pada tempat
dimana pelayanan lalu lintas

1. Periksa prosedur pemeriksaan
atau pengendalian orang untuk
keluar/masuk ruangan
2. Periksa fasilitas yang digunakan
untuk mengendalikan
keluar/ masuk nya orang

diberikan?

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

172.095 (3)
AC 172-01
4.1.2.1 a

Apakah gedung tower yang
digunakan untuk pelayanan
lalu lintas penerbangan
didesain dan ditempatkan
sehingga personel ATC yang
bertugas dapat melihat semua
manouevering area dan ruang
udara dalam wilayah
tanggung jawabnya tanpa
menggunakan alat bantu?

Periksa jarak pandang gedung
tower

Penjelasan :
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Data Dukung:

PKPS

172.095 (3)
AC 172-01

4.1.2.1 b

Apakah gedung tower yang
digunakan untuk pelayanan
lalu lintas penerbangan
didesain dan ditempatkan
sehingga personel ATC yang
bertugas dapat melihat ujung
landasan pacu dan taxiway
tanpa menggunakan alat

Periksa jarak pandang gedung
tower

bantu?

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

172.095 (3)
AC 172-01
4.1.2.1 c

Apakah gedung tower yang
digunakan untuk pelayanan
lalu lintas penerbangan
didesain dan ditempatkan
sehingga personel ATC yang
bertugas mendapatkan jarak
pandang maksimum airborne
traffic pattern tanpa
menggunakan alat bantu?

Periksa jarak pandang gedung
tower

Penjelasan :

Data Dukung:
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PKPS

172.095 (3)
AC 172-01
4.1.2.1 d

Apakah gedung tower yang
digunakan untuk pelayanan
lalu lintas penerbangan
didesain dan ditempatkan
sehingga personel ATC yang
bertugas memiliki
kemampuan mendeteksi
pergerakan pesawat yang
berangkat secepatnya setelah
pesawat memulai take off

Periksa jarak pandang gedung
tower

run?

Penjelasan :

Data Dukung:

172.095 (3)

Apakah penyelenggara
pelayanan memiliki prosedur

AC 172-01

atau fasilitas untuk

4.1.2.2

melindungi dari pencahayaan
berlebih, pantulan cahaya dan
kebisingan di gedung tower?

PKPS

1.
2.

Periksa prosedur
Periksa fasilitas yang
digunakan

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

172.095 (3)
AC 172-01
4.1.2.3 a

Apakah gedung tower yang
digunakan untuk pelayanan
lalu lintas penerbangan
dilengkapi dengan

Periksa keterediaan fasilitas UPS
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Unintteruptable Power Supply
(UPS) yang mampu
mendukung continuity
fasilitas yang digunakan?
Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

172.095 (3)
AC 172-01

4.1.2.3 b

Apakah gedung tower yang
digunakan untuk pelayanan
lalu lintas penerbangan
dilengkapi dengan fasilitas
yang menunjang komunikasi
dua arah dengan pesawat,
kendaraan maupun orang orang dalan wilayah tanggung
jawabnya?

1.

Periksa fasilitas komunikasi

dua arah dengan pesawat
2.

Periksa fasilitas komunikasi

dua arah dengan kendaraan
ataupun orang

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

172.095 (3)
AC 172-01
4.1.2.3 c

Apakah gedung tower yang
digunakan untuk pelayanan
lalu lintas penerbangan
dilengkapi dengan fasilitas
yang menunjang komunikasi

Periksa fasilitas komunikasi :

a.

menara pengawas

b.

dua arah:

a. Antara posisi
operational dalam

Antara posisi operational dalam
Dengan unit pelayanan lalu
lintas penerbangan yang
berdekatan

c.

Dengan unit PKP-PK

menara pengawas
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b. Dengan unit pelayanan
lalu lintas penerbangan
yang berdekatan
c. Dengan unit PKP-PK

Penjelasan :

Data Dukung:

172.095 (3)

Apakah gedung tower
dilengkapi dengan fasilitas

AC 172-01

rekaman komunikasi udara ke

PKPS

4.1.2.3 d

Periksa fasilitas rekaman

darat, darat ke udara, dan
darat ke darat

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

172.095 (3)
AC 172-01
4.1.2.3 e

Apakah gedung tower
dilengkapi dengan fasilitas
terminal AFTN/AMHS atau
sarana lain yang dapat
memberikan infromasi seperti
halnya AFTN/AMHS?

Periksa ketersediaan fasilitas

terminal AFTN/AMHS

Penjelasan :

Data Dukung:
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PKPS

172.095 (3)
AC 172-01

Apakah gedung tower
dilengkapi dengan fasilitas
teropong?

Periksa fasilitas teropong

Apakah gedung tower
dilengkapi dengan fasilitas
lampu signal yang memiliki

Periksa fasilitas lampu signal

4.1.2.3 f

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

172.095 (3)
AC 172-01

4.1.2.3 g

warna putih, merah dan
hijau?

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

172.095 (3)
AC 172-01

Apakah gedung tower
dilengkapi dengan tampilan
data penerbangan?

4.1.2.4 a

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

172.095 (3)

Apakah gedung tower
dilengkapi dengan tampilan

1. Periksa tampilan informasi
meteorology apakah memuat
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AC 172-01

informasi meteorology dengan

informasi kecepatan angin,

4.1.2.4 b

kriteria keakuratan sesuai

tekanan barometer dan suhu?
Periksa keakuratan informasi

dengan ICAO annex 3 dan
sekurang - kurangnya
memuat informasi kecepatan
angin, tekanan barometer dan

apakah sesuai dengan ICAO
annex 3

suhu

Penjelasan

Data Dukung:

PKPS

172.095 (3)
AC 172-01
4.1.2.4 c

Apakah gedung tower
dilengkapi dengan tampilan
informasi mengenai data
operasional meliputi :
a.

Periksa tampilan informasi
mengenai data operasional

Informasi cauaca

signifikan;
b. NOTAM;
c. Penyerahan /
pengambilalihan
d. Informasi penting
mengenai aerodrome
e. Peta penerbangan yang
relevan

Penjelasan

Data Dukung:

PKPS

Apakah gedung tower

1. Periksa ketersediaan tampilan
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172.095 (3)
AC 172-01
4.1.2.4 d

dilengkapi dengan tampilan
waktu (jam) untuk tiap posisi
operasional dan berasal dari
sumber yang sama?

waktu pada tiap unit pelayanan
2.

Periksa sumber informasi
waktu.

Penjelasan :

Data Dukung:

AC 172-01

Apakah gedung tower
dilengkapi dengan system
switching monitoring and

4.1.2.5

control untuk fasilitas

PKPS

172.095 (3)

pendaratan visual didalam
wilayah tanggung jawab nya?

Periksa fasilitas system switching
monitoring and control untuk :
a. Runway lighting;
b. Approach lighting;
c. Taxiway lighting;
d. VASIS atau PAPI;
e. Obstruction lighting;
f. Illuminated wind indicator;
g. Aerodrome beacon

Penjelasan :

Data Dukung:

AC

172.4.1.3.1

(a)

Apakah ruang APP/ACC
dilengkapi dengan Alat

Periksa fasilitas komunikasi

Komukasi dua arah udara ke
darat dalam bentu radio

telephony atau data link
Penjelasan :
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Data Dukung

AC

172.4.1.3.1

(b)

Apakah ruang APP/ACC
dilengkapi dengan Alat

Periksa fasilitas komunikasi

komunikasi dua arah

dan /atau datalink antara unit
pelayanan lalu lintas
penerbangan
yang berdekatan
Penjelasan :

Data Dukung:

AC

172.4.1.3.1

(c)

Apakah ruang APP/ACC
dilengkapi dengan tampilan
waktu untuk tiap posisi
operational berdasarkan
sumber yang sama

Periksa tampilan waktu

Apakah ruang APP/ACC
dilengkapi dengan tampilan
data penerbangan

Periksa tampilan data penerbangan

Penjelasan :

Data Dukung:

AC

172.4.1.3.1

(d)

Penjelasan :
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Data Dukung

AC

172.4.1.3.1

(e)

Apakah ruang APP/ACC
dilengkapi dengan tampilan
data operasional

Periksa tampilan data operasional

Apakah ruang APP/ACC
dilengkapi dengan peta
penerbangan yang sesuai

Periksa tampila peta penerbangan

Penjelasan :

Data Dukung:

AC
172.4.1.3.1

(f)

Penjelasan :

Data Dukung:

172.4.1.3.1

Apakah ruang APP/ACC
dilengkapi dengan fasilitas

M

komunikasi Eksternal

AC

Periksa fasilitas komunikasi
eksternal

Penjelasan :

Data Dukung:
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AC

172.4.1.3.1

(h)

Apakah ruang APP/ACC
dilengkapi dengan rekaman
Suara, dan jika ada rekaman
data seperti rekaman data dan

Periksa fasilitas rekaman

CPDLC

Penjelasan :

Data Dukung:

AC

172.4.1.3.1

(i)

Apakah ruang APP/ACC
dilengkapi dengan data
terminal AFTN/AMHS atau
sarana lain yang dapat
memberikan informasi seperti
halnya AFTN/AMHS

Periksa fasilitas AFTN/AMHS

Apakah ruang APP/ACC
dilengkapi dengan sarana
untuk mengetahui kegagalan
dalam system navigasi di
darat maupun sinyal GNSS
yang digunakan untuk

Periksa fasilitas yang digunakan
untuk mengetahui kegagalan
system navigasi ataupun sinyal

Penjelasan :

Data Dukung:

AC

172.4.1.3.2

GNSS

memandu pesawat

Penjelasan :
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Data Dukung:

AC 172-01
6.1.1

AC 170-02

Chapter 2

Apakah pemohon memiliki
sistem manajemen
keselamatan (SMS) yang
mencakup kebijakan,
prosedur dan penerapan
yang sesuai dengan SSP dan

Periksa ketentuan SMS

penyelenggara yang harus
mencakup :
a. Tujuan dan kebijakan
penyelenggara;

b. Tanggung jawab organisasi

CASR 170 ?

dan staf terkait masalah
keselamatan

c.

Penetapan tingkat
keselamatan yang berlaku
dalam pelayanan serta
pemantauan terhadap
tingkat keselamatan yang
dicapai
d. Proses internal safety review
e. Proses identifikasi, penilaian,
pengendalian dan

f.

pencegahan terhadap
terjadinya serta potensi
bahaya keselamatan;
Proses manajemen
perubahan terhadap

pelayanan yang ada
Penjelasan :

Data Dukung:

AC 170-02
2.5.1

Apakah penyelenggara
memiliki persyaratan personil

Periksa persyaratan pada
Manual Operasi;
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yang melaksanakan internal
safety review?

b. Periksa kesesuaian peserta
internal safety review dengan
persyaratan

Penjelasan :

Data Dukung:

AC 172-01
6.1.2.1 dan
6.1.2.2

Apakah penyelenggara
melaksanakan safety case
yang sesuai dengan metode
yang ditetapkan untuk
penilaian resiko keselamatan?

Periksa dokumentasi pelaksanaan
safety case, yang harus mencakup :
1. Identifikasi potensi bahaya;
2. Penilaian resiko pada setiap
bahaya yang teridentifikasi
3. Mengidentifikasi langkah langkah mitigasi yang dapat
diambil

Penjelasan :

Data Dukung:

AC 172-01

6.1.2.4

Apakah safety case yang
terkait dengan pengajuan
pelayanan baru atau
perubahan pelayanan yang
ada dilaporkan dan mendapat
persetujuan Direktur

Periksa laporan pelaskanaan safety
case

Jenderal?

Penjelasan :
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Data Dukung:

CASR 172
AC 172-01

Apakah penyelenggara
pelayanan memiliki dokumen
referensi yang setidaknya

Periksa ketersediaan dokumen

terdiri dari

a. Undang - Undang
nomor 1 tahun 2009

b.

PP nomor 3 tahun 2001

c.

CASR Part 170

d.

CASR Part 69

e.

AC 170-02

f.

ICAO annexes dan
Documents

g. AIP
h. Instruksi internal yang
dikeluarkan oleh

perusahaan
Penjelasan

Data Dukung:

CASR 172
AC 172-01

Apakah penyelenggara
pelayanan menjaga dokumen
sebagaimana dimaksud
tersebut up date

Periksa tanggal berlaku dokumen

Penjelasan

44

Data Dukung:

CASR 172
AC 172-01

Apakah penyelenggara
pelayanan menyimpan
dokumen sebagaimana
dimaksud pada tempat yang
mudah diakses oleh personil
operasional?

a. Periksa tempat penyimpanan
dokumen

b. Lakukan pemeriksaan secara
acak kepada personil apakah
yang bersangkutan mengetahui
tempat penyimpanan dokumen

Penjelasan :

Data Dukung:

CASR 172
AC 172-01

Apakah penyelenggara
pelayanan memiliki system
penyimpanan dokumen dan

Periksa system penyimpanan
dokumen dan rekaman

rekaman sesuai ketentuan

yang berlaku?
Penjelasan :

Data Dukung:
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CASR 172
AC 172-01

Apakah penyelenggara
pelayanan menyimpan
dokumen dan rekaman sesuai

ketentuan yang berlaku?

Periksa penyimpanan dokumen
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Rekaman otomatis yang harus
disimpan sekurang-kurangnya
30 (tiga puluh) hari meliputi :
1.

Alat Komunikasu dua arah
antara Pilot-Controller

berupa radiotelephony atau
data link

2.

Direct Seech atau data link

antar unit pelayanan
3. Data pengamatan dari
fasilitas pengamatan
penerbangan
4. Pemprosesan data
penerbangan secara otomatis
termasuk mengenai trach
pesawat dan label block pada
layar
b. Rekaman dokumen yang harus
disimpan sekurang-kurangnya
30 (tiga puluh) hari
1. Berita penerbangan,
termasuk flight Plan
2. Flight Progress Strip atau
dokumen serupa yang
digunakan untuk mencatat
data

penerbangan dan pemberian
clearance, instruksi dan arah
3. Transkrip dari broadcast
cuaca otomatis (ATIS)
4. Log Book
5. Informasi tentang
penyerahan atau
pengambilan. Jika rekaman
tidak tersedia secara
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elektrotik maka orang
mengambil alih harus
teridentifasi

Rekaman yang harus disimpan
sekurangnya 5 (lima) tahun
1. Rincian ganguan pelayanan
2. Rincian kegagalan dalam
peralatan yang digunakan
dalam pemberian pelayanan
lalu lintas

penerbangan
3. Daftar fasilitas yang tersedia
4.

Jadwal dinas Staf

5.

Rincian tindakan

yangdilaksanakan sesuai
dengan system Manajemen
Keselamatan

termasuk tindakan korektif

6. Arabian dan Instruksi kepada
staf dalam memberikan

pelayanan lalu lintas
penerbangan
7. Manual teknis yang
digunakan dalam pemebrian
pelayanan lalu lintas
penerbangan
Rekaman Lisensi Personil dan

Serifikat Kompetensi personil
pelayanan lalu lintas
penerbangan harus disimpan
sekurang-kurangnya 7 (tujuh)
tahun, termasuk informasi :
1.

Pelatihan

2.

Pembaharuan dan penilaian
rating, pengesahan dan
kualifikasi
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3.

Keahlian lain yang
dibutuhkan penyelenggara
pelayanan lalu lintas
penerbangan

Penjelasan :

Data Dukung:

48

b. CHECKLIST AUDIT PEMANDUAN KOMPEN UNIT AFI

Item protokol

NO

Panduan Untuk Pemeriksaan/

Pengecekan
A

PERSONNEL

1

PKPS

172.015

Apakah tersedia daftar nama-nama
petugas pemandu komunikasi
penerbangan yang ditempatkan di unit
Tributary/Sub Comm Centre?/Comm

Status Pemenuhan
Sesuai

Tidak

Tidak

Sesuai

Diterapkan

ket

1. Periksa Daftar nama2 petugas.

Centre

Penjelasan :

Data Dukung:

2

PKPS 69.15

Apakah
pemandu
kompen
yang
bertugas di unit Tributary/Sub Comm
Centre?/Comm Centre telah berlisensi

1. Periksa lisensi.

sesuai dengan CASR Part 69 ?

Penjelasan :

Data Dukung:
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3

PKPS 69

69.15

Apakah posisi pelayanan di unit
Tributary/ Sub Comm Centre/Comm
Centre sudah ditangani oleh personil
yang sesuai?

1. Periksa lisensi & rating

Apakah persyaratan minimum untuk
petugas yang akan ditunjuk sebagai
pengawas ACO / FSO check officer
dan OJT Instruktur sudah dipenuhi?

1. Periksa sertifikat kompetensi.

Penjelasan :

Data Dukung:

4

PKPS 69.045

Penjelasan :

Data Dukung:

5

PKPS 172

Apakah terdapat data personil yang
berisi informasi minimal mencakup :
posisi dalam organisasi, nomor induk
pegawai, riwayat pendidikan, lisensi
berikut ratingdan/atau kompetensi
yang dimiliki ?

Periksa Data Personil.

Penjelasan :
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Data Dukung:

6

172.110
172.115

172.120

Apakah penyelenggara memiliki
jumlah dan kualifikasi personil sesuai
dengan ketentuan yang berlaku ?

Periksa
daftar
kualifikasinya.

personil

8b

Penjelasan :

Data Dukung:

7

PKPS69
69.110

Apakah penyelenggara memiliki
prosedur untuk perolehan rating
dan ketentuan mengenai
kehilangan rating?

1. Periksa SOP.

Penjelasan :

Data Dukung:

8

PKPS69

69.025

Bagaimana uji kinerja (performance
checks) dilaksanakan?

1. Periksa SOP;

2.

Periksa contoh soal uji
kinerja (performance check)
sesuai dengan pengetahuan
yang dipersyaratkan untuk
masing-masing rating ?
Laporan
hasil
2. Periksa
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performance check.
Penjelasan :

Data Dukung:

9

PKPS69

Apakah hasil uji kinerja (performance
Checks)
personil
pemandu
KP
dilaporkan

secara

berkala

Periksa laporan hasil performance
check.

dan

khusus
sesuai ketentuan yang
berlaku kepada Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara?
Penjelasan :

Data Dukung:

10

PKPS69

69.015
69.120.2

Apakah setiap personil diberi tugas
dan tanggungjawab sesuai dengan
lisensi
berikut
rating
dan/atau

1. Periksa LISENSI & rating;
2. Periksa Sertifikat Kecakapan
3. Periksa Job description

kompetensi yang dimiliki?
Penjelasan :

Data Dukung:

52

11

PKPS 69

Apakah lisensi berikut rating dan/atau
kompetensi personil serta pelatihan

1. Periksa Lisensi & rating;
2. Periksa Data Training.

yang pernah diikuti terdokumentasi?

Penjelasan :

Data Dukung:

12

AC 69-01

Apakah jumlah personil dalam 1 (satu)
jadwal dinas sesuai dengan peraturan

periksa jadwal dinas (duty
schedule )operational

yang berlaku?-

Penjelasan :

Data Dukung:

13

PKPS 69
69.085

Apakah jam kerja pemandu KP sesuai
dengan peraturanyangberlaku?

- periksa jadwal dinas (duty
schedule)

Penjelasan :

Data Dukung:

14

PKPS69

69.015

Apakah terdapat pemandu KP yang
ditunjuk sebagai instruktur pelatihan
kerja( On the Job Training
Instructor/OJTI)?

1. Periksa surat penunjukkan
2. Periksa CV personel
instruktur pelatihan kerja
(OJTI)/
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Penjelasan :

Data Dukung:

15

PKPS69

69.004 (1)
69.15

Apakah terdapat tugas dan
tanggungjawab yang ditetapkan bagi
masing-masing personnel pada
Tributary/ Sub Comm Centre?/Comm

periksa tugas dan tanggungjawab

Centre -

Penjelasan :

Data Dukung:

16

AC 69.045

Apakah uji kinerja (Performance
Checks) dilaksanakan oleh Checker
yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal
Perhubungan Udara?

- Periksa SK Checker;

ACO Sustem :

Periksa SOP

- Periksa Laporan hasil Uji
Kinerja (Performane Check).

Penjelasan :

Data Dukung:

17

PKPS

Apakah ada personil yang
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bertanggungjawab untuk
melakukan pengecheckan kualitas

pelayanan dari system operasi
aeronautika tetap di Station ?
Penjelasan :

Data Dukung:

19

PKPS

Apakah tersedia prosedur yang
berkaitan dengan penggunaan system
operasi aeronautika tetap?

Periksa data

Apakah tersedia prosedur yang
berkaitan untuk digunakan ketika

Periksa data

Penjelasan :

Data Dukung:

20

PKPS

system operasi aeronautika tetap mati?

Penjelasan :

Data Dukung :

B

21

PROSEDUR

PKPS

Apakah tersedia prosedur

Periksa SOP
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berkomunikasi pada pelayanan
aeronautika tetap?
Penjelasan

Data dukung

22

PKPS

Apakah tersedia prosedur untuk
menanggapi ketika berita
keselamatan yang tidak standart

Periksa SOP

diterima dari stasiun lain yang
tidak memiliki kompetensi melalui
jaringan komunikasi?
Penjelasan

Data dukung

23

PKPS

Apakah tersedia prosedur operasi
komunikasi yang digunakan selain

Periksa SOP

fasilitas utama komunikasi

Penjelasan

Data dukung

56

24

PKPS

Bagaimana prosedur untuk pergantian
tugas?

Periksa SOP

Bagaimana prosedur pengiriman berita
keselamatan tentang komunikasi fail?

Periksa SOP

Bagaimana prosedur pengiriman berita
tentang weather below minima?

Periksa SOP

Bagaimana prosedur pengiriman berita
tentang pembatalan Flight Plan?

Periksa SOP

Penjelasan :

Data dukung :

25

PKPS

Penjelasan :

Data dukung :

26

PKPS

Penjelasan :

Data dukung :

27

PKPS

Penjelasan :
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Data dukung :

28

PKPS170
170.046

Bagaimana prosedur untuk
mengirimkan berita notifikasi kepada
SAR Unit (rescue coordination centre )
mengenai tahapan keadaan darurat
(state of emergency)?
- uncertaintyphase
- alert phase
- distress phase

Periksa SOP

Penjelasan :

Data Dukung:

29

PKPS170
170.046

Bagaimana prosedur untuk
mengirimkan informasi kepada
operator mengenai pesawatnya yang
mengalami state of emergency?

Periksa prosedur dalam SOP

Penjelasan :

Data dukung :

C.
30

KESEPAKATAN OPERASIOANAL ( LOCA )
PKPS170
170.021

Bagaimanan koordinasi antara
Tributary/Sub Comm Centre?/Comm
Centre dengan Unit ATS lain dan

periksa local agreement
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dengan unit Informasi Aeronautika ?
Penjelasan

Data dukung :

FASILITAS/PERALATAN
31

PKPS 17

Apakah tersedia daftar master
semua peralatan di Tributary/ Sub
Comm Centre?/Comm Centre Anda

Periksa daftar

Apakah terdapat daftar personil
untuk dihubungi dalam hal

Periksa SOP

Penjelasan :

Data Dukung :

32

PKPS

kegagalan peralatan?
Penjelasan

Data Dukung :

33

PKPS

Apakah tersedia catatan perbaikan
/perawatan peralatan dan

Periksa Buku catatan.

kalibrasi?
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Penjelasan

Data Dukung :

34

PKPS

Apakah sering dilakukan pemeriksaan
peralatan?

Penjelasan :

Data Dukung :

35

PKPS

Seberapa sering pengecekan peralatan

Cek Laporan

dilakukan?

Penjelasan

Data Dukung :

36

PKPS170

170.025 (2)

Apakah ATS unit dilengkapi dengan
jam yang menunjukkan waktu dengan

periksa SOP

Jam, Menit dan detik, serta dengan

jelas dapat terlihat dari setiap posisi
kerja dalam unit terkait?-

Apakah terdapat prosedur pengecekan
jam?
Penjelasan
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Data Dukung:

37

PKPS170
170.061

Lingkungan Operasional ATS:
a.Apakah ruang operasional dilengkapi
dengan pengatur suhu (heating/air
conditioning) dan ventilasi?
b.Apakah terdapat cukup ruang pada

Periksa ruangan.

ruang

Operasional untuk bekerjadengan
nyaman?
c.Apakah lingkungan kerja cukup
bebas dari gangguan suara yang
dapat mengganggu konsentrasi?
Penjelasan :

Data Dukung:

38

PKPS170
170.062

Persyaratan struktur operasional ATS
(ATS Structural)
Requirements):
a. Apakah gedung ATS dapat
mengakomodasi seluruh personel,
barang-barang dan pengujung yang
diperkirakanakan menggunakan
bangunan tersebut?
b. Apakah bangunan tersebut tahan
api?
c. Apakah terdapat tenaga listrik (dan
outlet) yang memadai untuk
seluruh peralatan yang ada dan
peralatan yang diperkirakan akan
ada (radar, data automation, dll.),

Periksa
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pencahayaan/lighting, pengatur
suhu/heating, ventilasi, dsb.?
d. Apakah peralatan penting/critical,
meliputi peralatan radio dan
telepon, tersambung kesumber
tenaga yang tidak terganggu/
uniterruptible power supply,

generator tenaga cadangan/backuppowergenerator,dan/atau dua
sumber tenaga listrik yang
independen?
e.Apakah terdapat pintu keluar
darurat/emergency exits dari
seluruh area personel?
f.Apakah gedung dilengkapi dengan
perlindungan terhadap petir, lampu
gawat darurat/emergency

Penjelasan :

Data Dukung:

39

PKPS170

Apakah akomodasi di unit Comm

170.063

Centre berikut tersedia:

Periksa ruangan.

- Ruangan untuk pengarahan/briefing
room

-

Kantor-kantor administrative

/administrative offices
- Ruangan perbaikan
peralatan/equipment repair space
- Ruangan-ruangan loker/locker
rooms

- Ruangan tempat penyimpangan
suplai administrative / administrative
supplies storage
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- Ruangan tempat penyimpanan
peralatan teknis/technical
equipment storage
- Fasilitas lounge dengan fasilitas
untuk memasak

-

Fasilitas toilet

- Air yang mengalir (dingin dan panas
apabila memungkinkan)
- Air minum (apabila air yang
mengalir tidak dapat diminum)
- Penerangan di luar ruangan
(outsidelighting)
- Area parklr kendaraan
(avehicleparking area)
Penjelasan :

Data Dukung:

40

PKPS 170

Jaringan Komunikasi :

Periksa SOP

-Tindakan apa yang harus diambil
ketika jaringan telekomunikasi
mengalami gangguan?
Penjelasan :

Data Dukung:

41

PKPS 170

Seberapa
sering
pengecekan
Jaringan komunikasi dilakukan?

Periksa SOP
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Penjelasan

Data Dukung:

42

PKPS

Petunjuk Berita Keselamatan:

Apakah

terdapat

Format

Berita

Buku

Periksa SOP

Petunjuk

Keselamatan

pada

Tributary/Sub Comm Centre?/Comm
Centre ?

Penjelasan

Data Dukung:
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PKPS

Apakah

terdapat

Buku

Petunjuk

Periksa SOP

tentang Kategori Berita Keselamatan
pada
Tributary/Sub
Comm
Centre?/Comm Centre ?
Penjelasan

Data Dukung:

44

PKPS

Periksa SOP

Tindakan Kontingensi :

Apakah
berkaitan

terdapat

prosedur yang

dengan

tindakan
64

penanggulangan keadaan Urgensi
dan Emergensi?
Penjelasan :

Data Dukung:

45

PKPS

Berapa sering keadaan urgensi dan Periksa laporan
emergensi ditangani?

Penjelasan :

Data Dukung:

46

PKPS

Apakah kualitas jaringan komunikasi
dapat dipertahankan ?

Periksa laporan

Seberapa

Periksa SOP

Penjelasan :

Data Dukung:

47

PKPS

sering

pengecekan

Jaringan komunikasi dilakukan?
Penjelasan :

65

Data Dukung:

48

PKPS

Apakah

di

unit

salinan

anda

tersedia

Periksa SOP

Aeronautical

Communication
(ACOM)

Operation

Manual

Penjelasan :

Data Dukung:

DOKUMEN-DOKUMEN

E
49

PKPS

Apakah
salinan

di

unit

anda

tersedia

Periksa dokumen

Aeronautical

Communication Operation Mannual
(ACOM)
Penjelasan :

Data Dukung:

50

PKPS

Apakah tersedia suatu file untuk
penanggungjawab
Tributary/Sub
Comm Centre?/Comm Centre untuk
mencatat lengkap pertukaran berita
selama jam operasi?

Periksa d
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Penjelasan :

Data Dukung:

51

PKPS

Apakah tersedia suatu file untuk
penanggungjawab
Tributary/Sub
Comm Centre?/Comm Centre untuk
mencatat dengan lengkap hasil test

Periksa dokumen

transmision?

Penjelasan :

Data Dukung:

67

c.

CHECKLIST AUDIT PEMANDUAN KOMPEN UNIT FIC

Item protokol

NO

Panduan Untuk Pemeriksaan/

Pengecekan
A.
1

Status Pemenuhan
Sesuai

Tidak

Tidak

Sesuai

Diterapkan

ket

PERSONNEL
PKPS 69

Apakah lisensi Pemandu
Komunikasi Penerbangan yang
bekerja di Unit FIC diterbitkan atau
telah disahkan oleh Dirjen Hubud?

periksa lisensi
periksa validitas lisensi

Penjelasan :

Data Dukung:

2

PKPS 69
69.015

Apakah Pemandu Komunikasi
Penerbangan dapat menunjukan
lisensi yang sah dan rating masih
berlaku pada saat melaksanakan
tugas pemanduan?

periksa lisensi
periksa validitas lisensi

Penjelasan :

Data Dukung:

68

3

PKPS 69

Apakah Pemandu Komunikasi
Penerbangan dididik oleh

Periksa catatan

penyelenggara diklat

penyelenggara pendidikan yang
telah memiliki ijin (approval)
sesuai PKPS 143?

Penjelasan :

Data Dukung:

4

Periksa sertifikat kesehatan.

PKPS 69

Apakah setiap Pemandu

69.015

Komunikasi Penerbangan
memiliki sertifikat uji
kesehatan (medical
examination) yang berlaku?

- Periksa tanggal pada sertifikat uji
kesehatan (medical examination).
Masa berlaku adalah 12 bulan

- Apabila

pemegang

lisensi

telah melewati usia 50 tahun
maka masa berlaku sertifikat

uji
kesehatan
(medical
examination) 6 bulan
- Apabila pemegang lisensi telah
melewati usia 60 tahun maka masa

berlaku sertifikat uji kesehatan
(medical examination) adalah 3
bulan

- Masa

usia

berlaku

diatas

pemohon

berdasarkan

pada

saat
69

melaksanakan
uji
(medical examination)

kesehatan

Penjelasan :

Data Dukung:

5

PKPS 69

Apakah setiap Pemandu
Komunikasi Penerbangan
memiliki sertifikat kecakapan
bahasa (languageproficency
certificate) minimum level 4
yang masih berlaku?

-

periksa sertifikat

Penjelasan :

Data Dukung:

6

PKPS 69

Apakah setiap personil FIC diberi
tugas dan tanggung jawab sesuai

Periksa daftar
kualifikasinya.

personil

&

dengan
lisensi
berikut
rating
dan/atau kompetensi yang dimiliki?
Penjelasan :
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Data Dukung:

7

PKPS69

Apakah setiap personil Pemadu
Komunikasi Penerbangan menjaga
kompetensi yang dimilikinya?

Periksa

catatan

diklat

cek

kinerja

Penjelasan :

Data Dukung:

8

PKPS69

Apakah penyelenggara pelayanan
memiliki program pendidikan dan
pelatihan baik pendidikan teknis,
pelatihan penyegaran atau pelatihan
penunjang lainnya kepada personil
guna menjaga kompetensi dan
menunjang tugasnya dalam
memberikan pelayanan?

Periksa catatan untuk program

Apakah lisensi berikut rating
dan/atau kompetensi personil
serta pelatihan yang pernah

Periksa dokumen / cv personil

diklat

Penjelasan :

Data Dukung:

9

PKPS69

diikuti terdokumentasi?
71

Penjelasan

Data Dukung:

10

PKPS69

Apakah dokumentasi personil tersebut

Periksa dokumen personil

dilakukan up date sesuai
perkembangan personil?
Penjelasan :

Data Dukung:

11

PKPS69

Apakah setiap Pemandu

Periksa buku catatan personil

Komunikasi Penerbangan
memiliki buku catatan personel?
Penjelasan

Data Dukung:

12

PKPS 69

Apakah jumlah personil dalam 1 (satu)
jadwal dinas sesuai dengan peraturan

Periksa jadwal dinas

yang berlaku?
Penjelasan :

72

Data Dukung:

13

PKPS 69

Apakah

jam

kerja

Pemandu

-

Periksa jadwal dinas

Komunikasi Penerbangan dan Asisten

sesuai dengan peraturan yang berlaku?
Penjelasan :

Data Dukung:

14

PKPS 69

Apakah

terdapat

Komunikasi

Pemandu

Penerbangan

yang

ditunjuk
sebagai
instruktur
pelatihan kerja ( On the Job
Training Instructor/OJTI) ?

Periksa surat penunjukkan
sebagai OJTI

Penjelasan :

Data Dukung:

15

PKPS 69

Apakah

terdapat

Komunikasi

Pemandu

Penerbangan

ditunjuk sebagai Supervisor?

yang

Periksa surat penunjukkan
sebagai Supervisor

Penjelasan :

73

Data Dukung:

16

PKPS 69

Apakah terdapat tugas dan
tanggung jawab yang ditetapkan
bagi masing-masing personnel

Periksa tugas dan
tanggungj awab

pada unit FIC?
Penjelasan

Data Dukung:

B.

PROSEDUR

PKPS 69
69.110

Apakah penyelenggara memiliki
prosedur untuk perolehan rating

Periksa SOP

dan ketentuan mengenai
kehilangan rating?

Penjelasan :

Data Dukung:

74

2.

PKPS 69

69.025

Bagaimana uji kinerja (performance
checks) dilaksanakan?

periksa contoh soal uji kinerja
(performance check) sesuai
dengan pengetahuan yang
dipersyaratkan untuk masingmasing rating
- periksa laporan hasil ujian
praktek

Penjelasan :

Data Dukung:

3.

PKPS 69

AC

Apakah uji kinerja (Performance
Checks) dilaksanakan oleh Checker
yang ditunjuk Direktur Navigasi
Penerbangan ?

Periksa SK checker dan hasil

uji rating

Penjelasan :

Data Dukung :

4.

PKPS 69
AC

Apakah hasil uji kinerja
(performance Checks) personil

Periksa data pelaporam

Pemandu Komunikasi

Penerbangan dilaporkan secara
berkala dan khusus sesuai

ketentuan yang berlaku kepada
Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara?
75

Penjelasan :

Data dukung :

5.

PKPS 69

Bagaimana prosedur bagi

69.005

Pemandu Komunikasi

69060

Penerbangan yang menggunakan
zat psikoaktif dan mengalami
penurunan kondisi kesehatan?

-

Periksa SOP

Penjelasan :

Data dukung :

6.

PKPS 170
AC

Bagaimana program keselamatan
(safety program) pada ATS Unit?

Periksa dokumen/SOP
periksa catatan dan
dokumentasi terkait dengan
monitor tingkat keselamatan,
evaluasi keselamatan ATS

Unit, dan penilaian
keselamatan (monitoring of
overall safety levels, safety
reviews ofATS units, safety
assessments) kepada unit yg
bertanggungjawab atas
ATS/SMS

Penjelasan :
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Data dukung :

7.

PKPS 170
170.025

Apakah coordinated universal
time (UTC) digunakan dalam
pelayanan FIC ?

Periksa SOP dan dokumen ATS

lainnya

Penjelasan :

Data dukung :

8.

PKPS 170
170.025

Bagaimana prosedur pemeriksaan
waktu (Time Check)?

-

Bagaimana prosedur flight plan ?

-

Periksa SOP

Darimana waktu yang tepat
(correct time) diperoleh?

Penjelasan :

Data dukung :

9.

PKPS

Periksa SOP

Penjelasan :

11

Data dukung :

10.

PKPS 170

Apakah pelayanan pada FIC yang
diberikan sesuai dengan ATS Unit
yang diberikan?

Periksa Pelayanan informasi
dan alerting pada Flight
Service Station (FSS)

Penjelasan :

Data dukung :

11.

PKPS 170

Bagaimana Prosedur untuk
informasi lalu lintas udara (air
traffic information) ?

-

1. Bagaimana prosedur untuk
memantau informasi kecepatan

-

Periksa SOP

Penjelasan :

Data dukung :

12.

PKPS 170

horizontal ?

2. Bagaimana prosedur untuk
memantau informasi kecepatan

Periksa SOP

Periksa LOCA terkait dengan
informasi yang diberikan
Apakah informasi dicatat dan
di readback dengan jelas?

Vertikal ?

Penjelasan :

78

Data dukung :

13.

PKPS170

1. Bagaimana prosedur pengaturan

-

Periksa SOP

altimeter?

2. Bagaimana prosedur pelaporan
posisi?
Penjelasan :

Data Dukung:

14.

PKPS 170
AC

Bagaimana prosedur
pengalihan tanggungjawab
pemanduan (transfer of
responsibility for control)?

Periksa prosedur dalam SOP
Waktu atau tempat transfer
koordinasi pengalihan
tanggung jawab (coordination
of transfer)
Periksa LOCA dengan Unit
ATS terkait

Penjelasan :

Data dukung :

79

15.

PKPS 170

AC...

Bagaimana prosedur untuk transfer
responsibility of controlled flights

-

Periksa SOP

-

Periksa LOCA

-

periksa prosedur dalam SOP

-

periksa SOP

antar unit ATS?

Penjelasan :

Data dukung :

16.

AC...

Bagaimana prosedur yang
menerapkan data link
communication?

Penjelasan :

Data dukung :

17.

AC...

Bagaimana prosedur yang
diterapkan untuk perubahan dari
penerbangan IFR ke VFR?

Penjelasan :

Data dukung :

80

1. Bagaimana Prosedur untuk
presentasi dan memperbaharui
flight plan dan kontrol data ?

18.

-

Periksa SOP

2. Bagaimana Prosedur untuk
wake turbulance?

Penjelasan :

Data dukung

19.

PKPS 170

Bagaimana prosedur untuk
memberikan pelayanan informasi
penerbangan (flight information

periksa SOP

service) dan alerting service kepada
pesawat?

Penjelasan

Data dukung

81

20.

PKPS 170

Apakah dalam pemberian pelayanan
ATS menggunakan phraseology

-

Periksa SOP

-

Periksa SOP

-

Periksa SOP

standar?

Penjelasan :

Data dukung :

21.

PKPS 170 -

Bagaimana Prosedur dalam

053

memberikan Informasi Meteorology ?

Penjelasan :

Data dukung :

22.

PKPS 170

Bagaimana Prosedur untuk
kegagalan atau ketidakteraturan
sistem dan peralatan ?

Penjelasan :

Data dukung :

82

23.

PKPS 170 -

Bagaimana Prosedur ATS Unit

057

memberikan Informasi terkait Volcanic

-

Periksa SOP

Activitis, ?

Penjelasan :

Data dukung :

24.

PKPS 170
-

024

-

050

Bagaimana prosedur terkait dengan
keadaan gawat darurat (emergency),
kegagalan komunikasi
(communication failure) dan
contingencies?

Prioritas (Priority)
Tindakan melanggar hukum
(Unlawful interference) dan
ancaman bom pada pesawat
udara (aircraft bomb threat)
Emergency descent
Prosedur deviasi yang
disebabkan karena cuaca

(Weather deviation procedures)
Kegagalan komunikasi
udara-darat (Air-ground
communication failures)
Pembuangan bahan bakar
(Fuel dumping)
ATS Contingencies (kegagalan
radio di darat/ground radio
failure, frekuensi yang
terblokir/ blocked frequency,
penggunaan frekuensi ATS
tanpa ijin
Informasi tentang
83

keadaan gawat darurat
(Emergency information)

Penjelasan

Data dukung

25.

PKPS 170
-

046

Bagaimana
prosedur
untuk
memberikan notifikasi kepada SAR

Unit

(rescue

coordination

periksa SOP dan LOCA

centre)

mengenai tahapan keadaan darurat
(state of emergency)?
uncertainty phase
alert phase

distress phase
Penjelasan :

Data dukung

26.

PKPS 170
-

049

Bagaimana prosedur untuk
memberikan informasi kepada
operator mengenai pesawatnya yang
mengalami state of emergency?

Periksa prosedur dalam SOP

84

Penjelasan :

Data dukung

27.

PKPS 170
-

066

-

067

-

068

Bagaimana prosedur pelaporan
insiden pelayanan lalu lintas
penerbangan (air traffic service
incidents) dan investigasinya (ATS
investigation)?

Periksa prosedur dalam SOP
Periksa format laporan

Periksa pelaksanaan
pelaporan (tambahan)

Apakah terdapat prosedur
untuk menjaga seluruh
dokumen dan rekaman

terkait dengan ATS
Incidents?

Prosedur investigasi internal
(internal investigation)
Internal ATS Incident
database

Penjelasan

Data dukung

85

28.

PKPS 170
-

066

-

067

-

068

Apakah pelaporan insiden pelayanan
lalu lintas penerbangan (air traffic
service incidents) dan investigasinya
(ATS investigation) dilaksanakan?

Periksa pelaksanaan pelaporan
(tambahan)

Penjelasan :

Data dukung :

29.

PKPS 170
-

027

Bagaimana ATS Unit menerapkan
Safety manajemen system ?

-

Periksa SOP

Apakah setiap perubaan yang
terkait dengan keselamatan
penerbangan melalui tahapan
safety assessment dan
dilakukan post implementasi
monitoring

Penjelasan :

Data dukung :

30.

AC...

Apakah terdapat kegiatan terbang latih
dalam ruang udara yang dilayani ?

Periksa SOP Terbang latih

Penjelasan :

86

Data dukung :

31.

PKPS170 -

Bagaimana prosedur change of duty?

Periksa prosedur dalam SOP

02

Penjelasan :

Data dukung :

C.
1.

KESEPAKATAN OPERASIOANAL ( LOCA )
PKPS 170

-

016

Bagaimana Unit ATS berkoordinasi
dengan Operator Penerbangan?

apakah terdapat perjanjian
lokal (local agreement) dengan
Operator? (periksa local
agreement)
Informasi-informasi apa saja
yang diberikan kepada
operator atau perwakilannya?

Bagaimana unit ATS
berkoordinasi dengan otoritas
militer (military authority)?

Periksa local agreement
periksa prosedur koordinasi
terkait kegiatan militer dan
interception of civil aircraft

Penjelasan :

Data dukung :

2.

PKPS 170
-

017
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Penjelasan :

Data dukung :

3.

PKPS 170
-

020

Bagaimana koordinasi antara
ATS Unit dengan Unit
meteorology?

Periksa local agreement
- periksa informasi-informasi
sesuai dengan ketentuan
dalam Annex 3

- periksa agreement terkait
dengan aktivitas gunung
berapi/volcanic activity,
windshear dan informasi

meteorology lainnya
Apakah terdapat prosedur
untuk memastikan bahwa

informasi meteorology yang
diterima dari crew

penerbangan (flight crew)
diteruskan ke kantor

meteorology (meteorological
office)?
Penjelasan :

Data dukung :

4.

PKPS 170
-

021

Bagaimanan koordinasi antara ATS
unit dengan Unit Informasi

periksa local agreement

88

Aeronautika ?

Penjelasan :

Data dukung :

PKPS 170
-

046

Bagaimana

prosedur

untuk

Periksa SOP dan LOCA dengan

memberikan notifikasi kepada SAR
Unit (rescue coordination centre)?

SAR

Bagaimana ATS Unit mendapatkan
Informasi mengenai kondisi dan
status operasional fasilitas
pelayanan lalu lintas penebangan
serta fasilitas alat bantu navigasi ?

Periksa LOCA dengan unit

Penjelasan :

Data dukung

PKPS 170
-

054

-

055

terkait

Penjelasan

Data dukung
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7.

PKPS170

-

039

-

054

Bagaimana unit FIC
mendapatkan informasi
mengenai kondisi arus lalu lintas
penerbangan dan kondisi
opersional pada wilayah
kewenangannya ?

-

Periksa SOP

-

periksa LOCA

-

Periksa SOP

Penjelasan :

Data dukung :

D.
1.

FASILITAS/PERALATAN :
PKPS 170
-

025

1. Apakah ATS unit dilengkapi
dengan jam yang menunjukkan
waktu dengan Jam, Menit dan
detik, serta dengan jelas dapat
terlihat dari setiap posisi kerja
dalam unit terkait?

2. Apakah terdapat prosedur
pengecekan jam?
Penjelasan :

Data Dukung :

90

2.

PKPS 170

Apakah unit FIC dilengkapi
dengan peralatan yang merekam
latar belakang komunikasi dan
suasana lingkungan kerja pada
ruang kerja Pemandu Komunikasi
Penerbangan?

Periksa SOP (24 jam terakhir)

1. Apa saja fasilitas yang
digunakan untuk komunikasi
udara-darat (air-ground
communications) dalam rangka
pelayanan lalu lintas
penerbangan?
2. Apakah terdapat fasilitas
rekaman (recording) untuk
saluran yang digunakan untuk
komunikasi udara-darat (airground communications)?

Periksa catatan coverage
Rekaman disimpan selama 30

1. Apa saja peralatan yang

Antara Flight information centre

Penjelasan :

Data Dukung :

3.

PKPS 170

-

051

hari

Penjelasan :

Data Dukung :

4.

PKPS
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digunakan untuk komunikasi
darat-darat (ground-ground
communication) dalam rangka
pelayanan lalu lintas
penerbangan?
2. Apakah terdapat fasilitas

dengan unit ATS lainnya

komunikasi dan rekaman

disimpan sekurangnya 30
hari)
Penjelasan :

Data Dukung :

5.

PKPS 170

Apakah terdapat fasilitas komunikasi
dan rekaman (recording) antara:

Periksa data SOP

a. FIC (flight information Centre)
dengan:
- Unit militer yang terkait
(appropriate military
units)
-

Pelayanan penyelamatan dan
gawat darurat/rescue and
emergency services (meliputi
ambulan, pemadam
kebakaran, dll)

-

Kantor meteorology yang
terkait (meteorological office
serving the unit concerned)
92

Rekaman disimpan sekurangnya
selama 30 hari

Penjelasan :

Data Dukung :

6.

PKPS170
-

052

Apakah terdapat fasilitas

Periksa data SOP

komunikasi dan rekaman

(recording) dengan seluruh ATS
Unit yang bertetangga (adjacent
ATS Unit)?
Rekaman disimpan sekurangnya
selama 30 hari

Penjelasan :

Data Dukung:

7.

PKPS170
-

053

Apakah terdapat fasilitas
meteorology pada ATS Unit?

-

Periksa SOP

Penjelasan :

Data Dukung:

93

8.

PKPS170

170.062

Persyaratan struktur operasional ATS
(ATS Structural)
Requirements):
a. Apakah gedung ATS dapat
mengakomodasi seluruh personel,
barang-barang dan pengujung yang
diperkirakanakan menggunakan
bangunan tersebut?
b. Apakah bangunan tersebut tahan
api?
c. Apakah terdapat tenaga listrik (dan
outlet) yang memadai untuk
seluruh peralatan yang ada dan
peralatan yang diperkirakan akan
ada (radar, data automation, dll.),
pencahayaan/lighting, pengatur
suhu/heating, ventilasi, dsb.?
d. Apakah peralatan penting/critical,
meliputi peralatan radio dan
telepon, tersambung kesumber
tenaga yang tidak terganggu/
uniterruptible power supply,
generator tenaga cadangan/backuppowergenerator,dan/atau dua
sumber tenaga listrik yang
independen?
e.Apakah terdapat pintu keluar
darurat/emergency exits dari
seluruh area personel?
f.Apakah gedung dilengkapi dengan
perlindungan terhadap petir, lampu
gawat darurat/emergency

- Periksa SOP

Penjelasan :

94

Data Dukung:

9.

PKPS170
-

Lingkungan Operasional ATS:

Periksa ruangan.

061

a. Apakah ruang operasional
dilengkapi dengan pengatur
suhu (heating/air conditioning)
dan ventilasi?

b.

Apakah terdapat cukup ruang
pada ruang
Operasional untuk bekerja dengan
nyaman?

c.

Apakah lingkungan kerja cukup
bebas dari gangguan suara yang
dapat mengganggu konsentrasi?

Penjelasan :

Data Dukung:

10.

PKPS 170

Apakah terdapat fasilitas
navigasi di unit FIC?

alat bantu

-

Periksa SOP

a. Data alat bantu navigasi
penerbangan
b. Catatan kondisi peralatan
c.

Catatan kalibrasi terakhir

peralatan

Penjelasan :
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Data Dukung:

11.

PKPS 170
-

Periksa SOP

Akomodasi ATS :

063

Apakah akomodasi berikut tersedia:

-

Ruangan untuk pengarahan/ briefing

room

-

Kantor-kantor

administratif/ administrative offices
- Ruangan perbaikan
peralatan/equipment repair space
-

Ruangan-ruangan loker/locker rooms

- Ruangan tempat penyimpangan
suplai
administrative / administrative
supplies storage
- Ruangan tempat
penyimpanan peralatan
teknis/technical equipment
storage

-

Fasilitas lounge dengan fasilitas

untuk

memasak

-

Fasilitas toilet

- Air yang mengalir
- Air minum (apabila air yang
mengalir tidak dapat diminum)

-

Penerangan di luar ruangan (outside
96

lighting)
Area parkir kendaraan (a vehicle parking
area)

Penjelasan :

Data Dukung:

Apa saja tindakan-tindakan
pengamanan yang dilaksanakan
untuk memastikan pengendalian
masuknya orang-orang (effective
control of entry) ke seluruh area
dimana dilaksanakan operasi
Pelayanan Komunikasi Penerbangan

12.

-

Periksa SOP

di FSS?

Penjelasan :

Data Dukung:

E.
1

DOKUMEN

AC 172

Apakah Penyelenggara pelayanan
navigasi penerbangan telah memiliki
izin berupa sertifikat penyelenggara
pelayanan lalu lintas penerbangan dan

Periksa sertifikat
penyelenggaraan pelayanan

masih berlaku ?
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Penjelasan

Data Dukung:

AC 172

Apakah penyelenggara pelayanan
memiliki dan menyimpan dokumen
sebagai berikut:
1. Manual operasi
a.

SOP FSS

b.
c.
d.
e.

Contingency plan
Emergency plan
Struktur Organisasi
ATSM (Air Traffic Services
Manual)
ACOM (Aeronautical
Communication Operation
Manual)

f.

Periksa ada/tidaknya
dokumen

Sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

2. Peraturan atau perundangundangan lain beserta
peraturan pendukungnya);

3. Letter of Operational
Coordination Agreement (LOCA);
Penjelasan :
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Data Dukung:

AC 172

Apakah penyelenggara pelayanan
mendokumentasikan dokumen-

dokumen yg harus disimpan sesuai
dengan ketentuan sebagai berikut:
1.

Memuat seluruh amandemen

2. Memuat tanggal pembuatan
dokumen dan revisi dokumen

3. Mencantumkan nama orang yang
terkait perubahan dokumen;
4. Mencantumkan identitas
nama orang yang

diberikan otorisasi

5. Penyelenggara pelayanan harus
menjamin bahwa:
-

Dokumen asli tersimpan dengan

aman;

-

Salinan dokumen

disediakan tempat untuk
menampung amandemen;
-

Dokumen-dokumen

yang telah diganti atau
dikeluarkan.

6. Dokumen harus disimpan dalam
kurun waktu sekurang-kurangnya 5
tahun untuk keperluan investigasi
keselamatan penerbangan.
99

Penjelasan :

Data Dukung:

PENERAPAN SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
1.

AC 172

Apakah Penyelenggara pelayanan

Periksa kegiatan yang pernah

memiliki dan melaksanakan sistem

dilaksanakan

manajemen keselamatan sesuai
dengan ketentuan sebagai berikut:
Memuat kebijakan dan tujuan
keselamatan;

Struktur organisasi
keselamatan;
Penetapan tingkat

keselamatan dan monitoring
terhadap tingkat
keselamatan yang telah
dicapai;
Prosedur untuk peninjauan
kembali (review)
pencapaian
keselamatan secara

internal;
Prosedur pelaporan secara
internal dan manajemen
keselamatan
Prosedur untuk

mengidentifikasi,
menilai, mengontrol
100

dan mitigasi terhadap
bahaya keselamatan
yang ada.
Proses
manajemen
perubahan
pada
pelayanan

Penjelasan :

Data Dukung:
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d. CHECKLIST AUDIT PEMANDUAN KOMPEN UNIT FSS

Item protokol

NO

Panduan Untuk Pemeriksaan/

Pengecekan
A.
1

Status Pemenuhan
Sesuai

Tidak

Tidak

Sesuai

Diterapkan

ket

PERSONNEL

PKPS 69

Apakah lisensi Pemandu
Komunikasi Penerbangan yang
bekerja di Unit FSS diterbitkan atau
telah disahkan oleh Dirjen Hubud?

periksa lisensi
periksa validitas lisensi

Penjelasan :

Data Dukung:

2

PKPS 69

69.015

Apakah Pemandu Komunikasi
Penerbangan dapat menunjukan
lisensi yang sah dan rating masih
berlaku pada saat melaksanakan
tugas pemanduan?

periksa lisensi
periksa validitas lisensi

Penjelasan :

Data Dukung:

•_

3

PKPS 69

Apakah Pemandu Komunikasi
Penerbangan dididik oleh
penyelenggara pendidikan yang
telah memiliki ijin (approval)

Periksa catatan

penyelenggara diklat

sesuai PKPS 143?

Penjelasan :

Data Dukung:

4

PKPS 69
69.015

Apakah setiap Pemandu
Komunikasi Penerbangan
memiliki sertifikat uji
kesehatan (medical
examination) yang berlaku?

Periksa sertifikat kesehatan.

- Periksa tanggal pada sertifikat uji
kesehatan (medical examination).
Masa berlaku adalah 12 bulan

- Apabila

pemegang

lisensi

telah melewati usia 50 tahun
maka masa berlaku sertifikat

uji
kesehatan
(medical
examination) 6 bulan
- Apabila pemegang lisensi telah
melewati usia 60 tahun maka masa

berlaku sertifikat uji kesehatan
(medical examination) adalah 3
bulan
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- Masa

berlaku

diatas

berdasarkan

usia
pemohon
pada
saat
melaksanakan
uji
kesehatan
(medical examination)
Penjelasan :

Data Dukung:

5

PKPS 69

Apakah setiap Pemandu
Komunikasi Penerbangan
memiliki sertifikat kecakapan
bahasa (languageproficency
certificate) minimum level 4
yang masih berlaku?

-

periksa sertifikat

Penjelasan :

Data Dukung:

6

PKPS 69

Apakah setiap personil FSS diberi
tugas dan tanggungjawab sesuai
dengan lisensi berikut rating
dan/atau kompetensi yang dimiliki?

Periksa daftar
kualifikasinya.

personil

8s

Penjelasan :
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Data Dukung:

PKPS69

Aakah setiap personil Pemadu

Periksa

Komunikasi Penerbangan menjaga
kompetensi yang dimilikinya?

kinerja

Apakah penyelenggara pelayanan

Periksa catatan untuk program

memiliki program pendidikan dan
pelatihan baik pendidikan teknis,

diklat

catatan

diklat

cek

Penjelasan :

Data Dukung:

8

PKPS69

pelatihan penyegaran atau pelatihan
penunjang lainnya kepada personil
guna menjaga kompetensi dan
menunjang tugasnya dalam

memberikan pelayanan?
Penjelasan

Data Dukung:

PKPS69

Apakah lisensi berikut rating

Periksa dokumen / cv personil
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dan/atau kompetensi personil
serta pelatihan yang pernah
diikuti terdokumentasi?

Penjelasan :

Data Dukung:

10

PKPS69

Apakah dokumentasi personil tersebut
dilakukan up date sesuai
perkembangan personil?

Periksa dokumen personil

Penjelasan :

Data Dukung:

11

PKPS69

Apakah setiap Pemandu
Komunikasi Penerbangan
memiliki buku catatan personel?

Periksa buku catatan personil

Penjelasan :

Data Dukung:

12

PKPS 69

Apakah jumlah personil dalam 1 (satu)
jadwal dinas sesuai dengan peraturan
yang berlaku?

Periksa jadwal dinas
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Penjelasan :

Data Dukung:

13

PKPS 69

Apakah
jam
kerja
Pemandu
Komunikasi Penerbangan dan Asisten
sesuai dengan peraturan yang berlaku?

Periksa jadwal dinas

Penjelasan :

Data Dukung:

14

PKPS 69

Apakah
terdapat
Pemandu
Komunikasi Penerbangan yang
ditunjuk
sebagai
instruktur
pelatihan kerja ( On the Job
Training Instructor/OJTI) ?

Periksa surat penunjukkan
sebagai OJTI

Penjelasan :

Data Dukung:

15

PKPS 69

Apakah terdapat Pemandu
Komunikasi Penerbangan yang

Periksa surat penunjukkan
sebagai Supervisor
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ditunjuk sebagai Supervisor?
Penjelasan :

Data Dukung:

16

PKPS 69

Apakah
terdapat
tugas
dan
tanggung jawab yang ditetapkan
bagi masing-masing personnel
pada unit FSS?

Periksa tugas dan
tanggungj awab

Penjelasan :

Data Dukung:

B.
1.

PROSEDUR

PKPS 69

69.110

Apakah penyelenggara memiliki
prosedur untuk perolehan rating
dan ketentuan mengenai
kehilangan rating?

-

Periksa SOP

Penjelasan :

Data Dukung:
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2.

PKPS 69

69.025

Bagaimana uji kinerja (performance
checks) dilaksanakan?

periksa contoh soal uji kinerja
(performance check) sesuai
dengan pengetahuan yang
dipersyaratkan untuk masingmasing rating
- periksa laporan hasil ujian
praktek

Penjelasan :

Data Dukung:

3.

PKPS 69
AC

Apakah uji kinerja (Performance
Checks) dilaksanakan oleh Checker
yang ditunjuk Direktur Navigasi
Penerbangan ?

Periksa SK checker dan hasil

uji rating

Penjelasan :

Data Dukung :

4.

PKPS 69
AC

Apakah hasil uji kinerja
(performance Checks) personil

Periksa data pelaporam

Pemandu Komunikasi

Penerbangan dilaporkan secara
berkala dan khusus sesuai

ketentuan yang berlaku kepada
Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara?
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Penjelasan :

Data dukung :

5.

PKPS 69

Bagaimana prosedur bagi

69.005

Pemandu Komunikasi

69060

Penerbangan yang menggunakan
zat psikoaktif dan mengalami
penurunan kondisi kesehatan?

-

Periksa SOP

Penjelasan :

Data dukung :

PKPS 170
6.

AC

Bagaimana program keselamatan
(safety program) pada ATS Unit?

Periksa dokumen/SOP
periksa catatan dan
dokumentasi terkait dengan
monitor tingkat keselamatan,
evaluasi keselamatan ATS

Unit, dan penilaian
keselamatan (monitoring of
overall safety levels, safety
reviews ofATS units, safety
assessments) kepada unit yg
bertanggungjawab atas
ATS/SMS
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Penjelasan :

Data dukung :

7.

PKPS 170
170.025

Apakah coordinated universal
time (UTC) digunakan dalam
pelayanan FSS ?

Periksa SOP dan dokumen ATS

lainnya

Penjelasan :

Data dukung :

8.

PKPS 170
170.025

Bagaimana prosedur pemeriksaan
waktu (Time Check)?

-

Periksa SOP

Darimana waktu yang tepat
(correct time) diperoleh?

Penjelasan :

Data dukung :

Ill

9.

PKPS

Bagaimana prosedur flight plan ?

-

Periksa SOP

Penjelasan :

Data dukung :

10.

PKPS 170

Periksa Pelayanan informasi
dan alerting pada Flight
Service Station (FSS)

Apakah pelayanan pada FSS yang
diberikan sesuai dengan ATS Unit
yang diberikan?

Penjelasan :

Data dukung :

11.

PKPS 170

Bagaimana Prosedur untuk
informasi lalu lintas udara (air
traffic information) ?

-

3. Bagaimana prosedur untuk
memantau informasi kecepatan

-

Periksa SOP

Penjelasan :

Data dukung :

12.

PKPS 170

Periksa SOP

Periksa LOCA terkait dengan
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informasi yang diberikan
Apakah informasi dicatat dan
di readback dengan jelas?

horizontal ?

4. Bagaimana prosedur untuk
memantau informasi kecepatan
Vertikal ?

Penjelasan :

Data dukung :

13.

PKPS170

3. Bagaimana prosedur pengaturan

-

Periksa SOP

altimeter?

4. Bagaimana prosedur pelaporan
posisi?
Penjelasan :

Data Dukung:

14.

PKPS 170
AC

Bagaimana prosedur
pengalihan tanggungjawab
pemanduan (transfer of
responsibility for control)?

Periksa prosedur dalam SOP
Waktu atau tempat transfer
koordinasi pengalihan
tanggungjawab (coordination
of transfer)
Periksa LOCA dengan Unit
ATS terkait
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Penjelasan :

Data dukung :

15.

PKPS 170
AC...

Bagaimana prosedur untuk transfer
responsibility of controlled flights

-

Periksa SOP

-

Periksa LOCA

-

periksa prosedur dalam SOP

antar unit ATS?

Penjelasan :

Data dukung :

16.

AC...

Bagaimana prosedur yang
menerapkan data link
communication?

Penjelasan :

Data dukung :
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17.

AC...

Bagaimana prosedur yang
diterapkan untuk perubahan dari
penerbangan IFR ke VFR?

periksa SOP

Penjelasan :

Data dukung :

1.

18.

2.

Bagaimana Prosedur untuk
presentasi dan memperbaharui
flight plan dan kontrol data ?
Bagaimana Prosedur untuk wake

-

Periksa SOP

turbulance?

Penjelasan :

Data dukung :

19.

PKPS 170

Bagaimana prosedur untuk
memberikan pelayanan informasi
penerbangan (flight information
service) dan alerting service kepada
pesawat?

-

periksa SOP

Penjelasan :

Data dukung :
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20.

PKPS 170

Apakah dalam pemberian pelayanan
ATS menggunakan phraseology

-

Periksa SOP

Bagaimana Prosedur dalam
memberikan Informasi Meteorology ?

-

Periksa SOP

Bagaimana Prosedur untuk
kegagalan atau ketidakteraturan
sistem dan peralatan ?

-

Periksa SOP

standar?

Penjelasan :

Data dukung :

21.

PKPS 170 053

Penjelasan :

Data dukung :

22.

PKPS 170
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Penjelasan :

Data dukung :

23.

PKPS 170 -

Bagaimana Prosedur ATS Unit

057

memberikan Informasi terkait Volcanic

-

Periksa SOP

Activitis, ?

Penjelasan :

Data dukung :

24.

PKPS 170
-

024

-

050

Bagaimana prosedur terkait dengan
keadaan gawat darurat (emergency),
kegagalan komunikasi
(communication failure) dan
contingencies?

Prioritas (Priority)
-

Tindakan melanggar hukum
(Unlawful interference) dan
ancaman bom pada pesawat
udara (aircraft bomb threat)
Emergency descent

Prosedur deviasi yang
disebabkan karena cuaca

(Weather deviation procedures)
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-

-

-

Kegagalan komunikasi
udara-darat (Air-ground
communication failures)

Pembuangan bahan bakar
(Fuel dumping)
ATS Contingencies (kegagalan
radio di darat/ground radio
failure, frekuensi yang
terblokir/ blocked frequency,
penggunaan frekuensi ATS
tanpa ijin
Informasi tentang
keadaan gawat darurat
(Emergency information)

Penjelasan :

Data dukung :

25.

PKPS 170
-

046

Bagaimana
prosedur
untuk
memberikan notifikasi kepada SAR
Unit (rescue coordination centre)
mengenai tahapan keadaan darurat
(state of emergency)?
-

- periksa SOP dan LOCA

uncertainty phase
alert phase

distress phase
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Penjelasan :

Data dukung :

26.

PKPS 170
-

049

Bagaimana prosedur untuk
memberikan informasi kepada
operator mengenai pesawatnya yang
mengalami state of emergency?

Periksa prosedur dalam SOP

Bagaimana prosedur pelaporan
insiden pelayanan lalu lintas
penerbangan (air traffic service
incidents) dan investigasinya (ATS
investigation)?

Periksa prosedur dalam SOP

Penjelasan :

Data dukung :

27.

PKPS 170
-

066

-

067

-

068

Periksa format laporan
Periksa pelaksanaan
pelaporan (tambahan)
-

Apakah terdapat prosedur
untuk menjaga seluruh
dokumen dan rekaman

terkait dengan ATS
Incidents?
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Prosedur investigasi internal
(internal investigation)
Internal ATS Incident
database

g

-

Apakah pelaporan insiden pelayanan
lalu lintas penerbangan (air traffic
service incidents) dan investigasinya
(ATS investigation) dilaksanakan?

Bagaimana ATS Unit menerapkan
Safety manajemen system ?

Periksa pelaksanaan pelaporan
(tambahan)

Periksa SOP

Apakah setiap perubaan yang
terkait dengan keselamatan
penerbangan melalui tahapan
safety assessment dan
dilakukan post implementasi
monitoring
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Data dukung :

30.

AC...

Apakah terdapat kegiatan terbang latih
dalam ruang udara yang dilayani ?

Periksa SOP Terbang latih

Penjelasan :

Data dukung :

31.

Periksa prosedur dalam SOP

PKPS 17002

Bagaimana prosedur change of duty?
Penjelasan :

Data dukung :

C.
1.

KESEPAKATAN OPERASIOANAL ( LOCA )
PKPS 170
-

016

Bagaimana Unit ATS berkoordinasi
dengan Operator Penerbangan?

apakah terdapat perjanjian
lokal (local agreement) dengan
Operator? (periksa local
agreement)
Informasi-informasi apa saja
yang diberikan kepada
121

operator atau perwakilannya?
Penjelasan :

Data dukung :

2.

PKPS 170
-

017

Bagaimana unit ATS
berkoordinasi dengan otoritas
militer (military authority)?

Periksa local agreement
periksa prosedur koordinasi
terkait kegiatan militer dan
interception of civil aircraft

Bagaimana koordinasi antara
ATS Unit dengan Unit
meteorology?

Periksa local agreement

Penjelasan :

Data dukung :

3.

PKPS 170
-

020

- periksa informasi-informasi
sesuai dengan ketentuan
dalam Annex 3

- periksa agreement terkait
dengan aktivitas gunung
berapi/volcanic activity,
windshear dan informasi

meteorology lainnya
Apakah terdapat prosedur
122

untuk memastikan bahwa

informasi meteorology yang
diterima dari crew

penerbangan (flight crew)
diteruskan ke kantor

meteorology (meteorological
office)?
Penjelasan :

Data dukung :

4.

PKPS 170
-

021

periksa local agreement

Bagaimanan koordinasi antara ATS
unit dengan Unit Informasi
Aeronautika ?

Penjelasan :

Data dukung :

5.

PKPS 170
-

046

Bagaimana
prosedur
untuk
memberikan notifikasi kepada SAR
Unit (rescue coordination centre)?

-

Periksa SOP dan LOCA dengan
SAR

Penjelasan :

Data dukung :
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PKPS 170

-

054

-

055

Bagaimana ATS Unit mendapatkan
Informasi mengenai kondisi dan
status operasional fasilitas
pelayanan lalu lintas penebangan
serta fasilitas alat bantu navigasi ?

Periksa LOCA dengan unit
terkait

Penjelasan :

Data dukung

PKPS170
-

039

-

054

Bagaimana unit FSS
mendapatkan informasi
mengenai kondisi arus lalu lintas
penerbangan dan kondisi
opersional pada wilayah
kewenangannya ?

Periksa SOP

periksa LOCA

Penjelasan :

Data dukung :

D.

FASILITAS/PERALATAN :
PKPS 170

1. Apakah ATS unit dilengkapi

Periksa SOP
124

-

025

dengan jam yang menunjukkan
waktu dengan Jam, Menit dan
detik, serta dengan jelas dapat
terlihat dari setiap posisi kerja
dalam unit terkait?

2. Apakah terdapat prosedur
pengecekan jam?
Penjelasan :

Data dukung :

2.

PKPS 170

Apakah unit FSS dilengkapi
dengan peralatan yang merekam
latar belakang komunikasi dan
suasana lingkungan kerja pada
ruang kerja Pemandu Komunikasi
Penerbangan?

Periksa SOP (24 jam terakhir)

1. Apa saja fasilitas yang
digunakan untuk komunikasi
udara-darat (air-ground
communications) dalam rangka
pelayanan lalu lintas

Periksa catatan coverage
Rekaman disimpan selama 30

Penjelasan :

Data dukung :

3.

PKPS 170
-

051

hari
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penerbangan?
2. Apakah terdapat fasilitas
rekaman (recording) untuk
saluran yang digunakan untuk
komunikasi udara-darat (airground communications)?
Penjelasan :

Data dukung :

4.

PKPS

1. Apa saja peralatan yang
digunakan untuk komunikasi
darat-darat (ground-ground
communication) dalam rangka
pelayanan lalu lintas
penerbangan?
2. Apakah terdapat fasilitas

Antara Flight information centre
dengan FSS

komunikasi dan rekaman

disimpan sekurangnya 30
hari)
Penjelasan :

Data dukung :

5.

PKPS 170

Apakah terdapat fasilitas komunikasi
dan rekaman (recording) antara:

Periksa data SOP

126

a. FSS (flight Service Station)
dengan:
-

Unit militer yang terkait
(appropriate military
units)

-

Pelayanan penyelamatan dan
gawat darurat/rescue and
emergency services (meliputi
ambulan, pemadam
kebakaran, dll)

-

Kantor meteorology yang
terkait (meteorological office
serving the unit concerned)

Rekaman disimpan sekurangnya
selama 30 hari

Penjelasan :

Data dukung :

6.

PKPS170
-

052

Apakah terdapat fasilitas

Periksa data SOP

komunikasi dan rekaman

(recording) dengan seluruh ATS
Unit yang bertetangga (adjacent
ATS Unit)?
Rekaman disimpan sekurangnya
selama 30 hari

Penjelasan :
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Data dukung :

7.

PKPS170
-

053

Apakah terdapat fasilitas
meteorology pada ATS Unit?

-

Periksa SOP

Penjelasan :

Data dukung :

8.

PKPS170
170.062

Persyaratan struktur operasional ATS
(ATS Structural)
Requirements):
a. Apakah gedung ATS dapat
mengakomodasi seluruh personel,
barang-barang dan pengujung yang
diperkirakanakan menggunakan
bangunan tersebut?
b. Apakah bangunan tersebut tahan
api?
c. Apakah terdapat tenaga listrik (dan
outlet) yang memadai untuk
seluruh peralatan yang ada dan
peralatan yang diperkirakan akan
ada (radar, data automation, dll.),
pencahayaan/lighting, pengatur
suhu/heating, ventilasi, dsb.?
d. Apakah peralatan penting/critical,
meliputi peralatan radio dan
telepon, tersambung kesumber
tenaga yang tidak terganggu/
uniterruptible power supply,

- Periksa SOP

128

generator tenaga cadangan/backuppowergenerator,dan/atau dua
sumber tenaga listrik yang
independen?
e.Apakah terdapat pintu keluar
darurat/emergency exits dari
seluruh area personel?
f.Apakah gedung dilengkapi dengan
perlindungan terhadap petir, lampu
gawat darurat/emergency

Penjelasan :

Data dukung :

9.

PKPS170
-

Lingkungan Operasional ATS:

Periksa ruangan.

061

a. Apakah ruang operasional
dilengkapi dengan pengatur
suhu (heating/air conditioning)
dan ventilasi?

b. Apakah terdapat cukup ruang
pada ruang
Operasional untuk bekerja dengan
nyaman?
c. Apakah lingkungan kerja cukup
bebas dari gangguan suara yang
dapat mengganggu konsentrasi?
Penjelasan :

Data dukung :
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10.

PKPS 170

Apakah terdapat fasilitas
navigasi di unit FSS?

alat bantu

-

Periksa SOP

a. Data alat bantu navigasi
penerbangan
b. Catatan kondisi peralatan
c.

Catatan kalibrasi terakhir

peralatan
Penjelasan :

Data dukung :

11.

PKPS 170
-

063

Akomodasi ATS :

- Periksa SOP

Apakah akomodasi berikut tersedia:
-

Ruangan untuk pengarahan/ briefing

-

Kantor-kantor

room

-

-

-

administratif/ administrative offices
Ruangan perbaikan
peralatan/equipment repair space
Ruangan-ruangan loker/locker rooms
Ruangan tempat penyimpangan
suplai
administrative / administrative
supplies storage
Ruangan tempat
penyimpanan peralatan
teknis/technical
equipment storage
Fasilitas lounge dengan fasilitas untuk
memasak
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-

Fasilitas toilet

- Air yang mengalir
- Air minum (apabila air yang
mengalir tidak dapat diminum)
- Penerangan di luar ruangan (outside
lighting)
- Area parkir kendaraan (a vehicle parking
area)
Penjelasan :

Data dukung :

Apa saja tindakan-tindakan
pengamanan yang dilaksanakan
untuk memastikan pengendalian
masuknya orang-orang (effective
control of entry) ke seluruh area
dimana dilaksanakan operasi
Pelayanan Komunikasi Penerbangan

12.

-

Periksa SOP

di FSS?

Penjelasan :

Data dukung :

E.

1

DOKUMEN

AC 172

Apakah Penyelenggara pelayanan
navigasi penerbangan telah memiliki
izin berupa sertifikat penyelenggara

Periksa sertifikat
penyelenggaraan pelayanan
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pelayanan lalu lintas penerbangan dan
masih berlaku ?

Penjelasan :

Data dukung :

2.

AC 172

Apakah penyelenggara pelayanan
memiliki dan menyimpan dokumen
sebagai berikut:

Periksa ada/tidaknya
dokumen

Sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

1. Manual operasi
a.

SOP FSS

b.
c.
d.
e.

Contingency plan
Emergency plan
Struktur Organisasi
ATSM (Air Traffic Services
Manual)
f. ACOM (Aeronautical
Communication Operation
Manual)
2. Peraturan atau perundangundangan lain beserta
peraturan pendukungnya);
3. Letter of Operational
Coordination Agreement (LOCA);
Penjelasan :

Data dukung :
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3.

AC 172

Apakah penyelenggara pelayanan
mendokumentasikan dokumen-

dokumen yg harus disimpan sesuai
dengan ketentuan sebagai berikut:
1.

Memuat seluruh amandemen

2. Memuat tanggal pembuatan
dokumen dan revisi dokumen

3. Mencantumkan nama orang yang
terkait perubahan dokumen;
4. Mencantumkan identitas
nama orang yang

diberikan otorisasi

5. Penyelenggara pelayanan harus
menjamin bahwa:
- Dokumen asli tersimpan dengan
aman;

-

Salinan dokumen

disediakan tempat untuk
menampung amandemen;
-

Dokumen-dokumen

yang telah diganti atau
dikeluarkan.

6. Dokumen harus disimpan dalam
kurun waktu sekurang-kurangnya 5
tahun untuk keperluan investigasi
keselamatan penerbangan.

Penjelasan :

Data dukung :

PENERAPAN SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

1.

AC 172

Apakah Penyelenggara pelayanan

Periksa kegiatan yang pernah
133

memiliki dan melaksanakan sistem

dilaksanakan

manajemen keselamatan sesuai
dengan ketentuan sebagai berikut:
Memuat kebijakan dan tujuan
keselamatan;
Struktur organisasi
keselamatan;
Penetapan tingkat keselamatan

dan monitoring terhadap tingkat
keselamatan yang telah dicapai;
Prosedur untuk peninjauan
kembali (review)
pencapaian keselamatan secara
internal;
Prosedur pelaporan secara
internal dan manajemen
keselamatan
Prosedur untuk

mengidentifikasi, menilai,
mengontrol dan mitigasi
terhadap bahaya keselamatan
yang ada.
Proses manajemen perubahan
pada pelayanan
Penjelasan :

Data dukung :
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2. CHECKLIST AUDIT PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN

Item protokol

NO

Pengecekan

A
1

Status Pemenuhan

Panduan Untuk Pemeriksaan/
Sesuai

ket

Tidak

Tidak

sesuai

diterapkan

Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan
PKP 171.020

& 171.250

Apakah penyelenggara pelayanan
telekomunikasi penerbangan telah memiliki
izin berupa sertifikat penyelenggara
pelayanan telekomunikasi penerbangan dan
masih berlaku?

1. Periksa sertifikat penyelenggara
pelayanan telekomunikasi
penerbangan;
2.

Periksa masa berlaku sertifikat;

3.

Periksa catatan sertifikat.

Penjelasan :

Data Dukung:

2

PKPS 171.020

Apakah
terdapat
ketidaksesuaian
(differencies)
dalam
penyelenggaraan
pelayanan telekomunikasi penerbangan sesuai
dengan standar ICAO pada Annex 10 tentang
Aeronautical Telecommunication dan standar

nasional pada CASR Part 171 beserta
peraturan terkait lainnya?
Contohnya:
- Penggunaan recorder pada wilayah udara

1. Periksa pelayanan
telekomunikasi penerbangan
yang diberikan;
2. Periksa dokumen, log book
laporan
harian/mingguan/bulanan
terkait kinerja peralatan;
3. Periksa penerbitan NOTAM
terkait status peralatan
telekomunikasi penerbangan

135

yang terlayani (controlled airspace);
- Kesesuaian jangkauan (coverage) peralatan
telekomunikasi & radionavigasi
penerbangan (VHF A/G, NDB, VOR, dsb).
Penjelasan :

Data Dukung:

3

PKPS 171.020

Apakah terdapat alasan dan altematif
penyelesaian yang dilakukan oleh
penyelenggara pelayanan atas ketidaksesuaian
terhadap dengan standar ICAO pada Annex
10 tentang Aeronautical Telecommunication
dan standar nasional pada CASR Part 171
beserta peraturan terkait lainnya?

1. Periksa
alasan

kajian/analisa
dan

terkait
altematif

penyelesaian yang dilakukan
oleh penyelenggara pelayanan
atas ketidaksesuaian terhadap
dengan standar ICAO pada
Annex 10 tentang Aeronautical
Telecommunication dan standar

nasional pada CASR Part 171;
2. Periksa Safety Assessment yang
dilakukan oleh Penyelenggara
pelayanan;
3. Periksa dokumen, log book,
laporan
harian/mingguan/bulanan terkait
kinerja peralatan;
Penjelasan:
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Data Dukung:

B

Ruang Lingkup Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan

1

PKPS 171.012

Apa saja jenis-jenis pelayanan telekomunikasi
penerbangan yang diselenggarakan oleh
penyelenggara pelayanan?

1. Periksa pelayanan
telekomunikasi penerbangan
yang diberikan;
2.

Periksa dokumen manual

operasi

Penjelasan :

Data Dukung:

2

PKPS 171.030

& 171.250

Apakah penyelenggaraan pelayanan
telekomunikasi penerbangan yang diberikan
sesuai dengan sertifikat yang dimiliki?

1. Periksa sertifikat penyelenggara
pelayanan telekomunikasi
penerbangan yang dimiliki;
2. Periksa pelayanan
telekomunikasi penerbangan
yang diberikan;
3. Periksa catatan sertifikat.

Penjelasan :

Data Dukung:
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PKPS 171.035

Apakah terdapat perubahan pelayanan
(termasuk pelayanan tambahan) yang
diberikan oleh penyelenggara pelayanan?

1. Periksa pelayanan
telekomunikasi penerbangan
yang diberikan;
2. Periksa sertifikat pelayanan
telekomunikasi penerbangan
yang dimiliki;
3. Periksa catatan sertifikat.

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 171.035

Apakah perubahan pelayanan tersebut sudah
diajukan sesuai dengan peraturan yang
berlaku?

1. Periksa pelayanan
telekomunikasi penerbangan
yang diberikan;
2. Periksa sertifikat pelayanan
telekomunikasi penerbangan
yang dimiliki;
3. Periksa catatan sertifikat.

Penjelasan :

Data Dukung:

Ketentuan Penyelenggaraan Pelayanan
PKPS 171.065

Apakah pemah terjadi gangguan pelayanan
selama menyelenggarakan pelayanan
telekomunikasi penerbangan?

1. Periksa dokumen seperti log
book atau laporan peralatan,
terkait dengan gangguan
pelayanan telekomunikasi
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penerbangan
2. Periksa penerbitan NOTAM
terkait status peralatan
telekomunikasi penerbangan

Penjelasan :

Data Dukung:

2

PKPS 171.065

Apakah penyelenggara pelayanan
memberitahukan unit AIS atau pengguna
mengenai gangguan pelayanan yang terjadi?

1. Periksa dokumen seperti surat
atau pelaporan lainnya yang
disampaikan ke unit AIS
mengenai gangguan pelayanan;
2. Periksa Notam terkait dengan
gangguan pelayanan
telekomunikasi penerbangan

Apakah spesifikasi fungsi dan nilai kinerja
pelayanan, yang meliputi availability,
reliability, accuracy, integrity dan continuitas
(changeover dan standby) dari setiap
pelayanan sesuai dengan ketentuan kinerja

Periksa dokumen seperti log book
dan laporan peralatan
(harian/mingguan/bulanan), terkait
dengan spesifikasi fungsi dan nilai
kinerja pelayanan, yang meliputi
availability, reliability, accuracy,

Penjelasan :

Data Dukung:

3

PKPS 171.105
Butir a.2
AC 171-1

(6.4.3)

pelayanan
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integrity dan continuitas
(changeover dan standby)
Penjelasan :

Data Dukung:

D
1

Teknisi

PKPS 171.050

Apakah terdapat data teknisi yang berisi
informasi posisi dalam organisasi, nomor
induk pegawai, riwayat pendidikan, pelatihan,
lisensi dan rating yang dimiliki yang
dikeluarkan oleh Ditjen Hubud.

1. Periksa data teknisi yang berisi
informasi posisi dalam
organisasi, nomor induk
pegawai, riwayat pendidikan,
pelatihan;
2. Periksa lisensi dan rating teknisi;
3. Periksa masa berlaku lisensi dan

rating;
4. Periksa kesesuaian rating dengan
peralatan yang dipegang.
Penjelasan :

Data Dukung:

1

PKPS 171.050

Apakah penyelenggara pelayanan memiliki dan
menjalankan program pelatihan teknisi untuk
menjamin bahwa teknisi mempunyai
kemampuan dan memenuhi kualifikasi untuk
mengoperasikan dan memelihara fasilitas
telekomunikasi penerbangan yang terdapat di

1. Periksa program pelatihan
teknisi;

2. Periksa implentasi program
pelatihan;
3. Periksa training record teknisi.
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Unit Penyelenggara Pelayanan dan
meningkatkan pengetahuan sesuai dengan
perkembangan teknologi terkini.
Penjelasan :

Data Dukung:

3

PKPS 171.095

1. Periksa Struktur organisasi
Apakah organisasi dan manajemen
personil kunci (key person) ;
penyelenggara pelayanan meliputi:
2.
Periksa Struktur organisasi
-Struktur organisasi personil kunci (keyperson);
personil teknis;
-Struktur organisasi personil teknis;
3. Periksa Tugas pokok dan
-Tugas pokok dan fungsi masing-masing

personil.

fungsi masing-masing personil.

Penjelasan :

Data Dukung:

4

PKPS 171.120

Apakah jumlah teknisi dan personil kunci(£ey
person) yang ada memenuhi analisa beban
kerja (workload analysis) apabila
dibandingkan dengan fasilitas/peralatan yang
ditangani?

1. Periksa struktur organisasi dan
personel kunci terkait dengan
pelayanan telekomunikasi
penerbangan
2. Periksa perhitungan kebutuhan
teknisi pada dokumen manual
operasi
3. Periksa apakah terdapat
kekurangan jumlah teknisi

Penjelasan :
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Data Dukung:

5

CASR 69
MOS 69

Apakah terdapat Aeronautical
Telecommunication Asessor pada lokasi
penyelenggara pelayanan?

Periksa Surat Keputusan
penunjukkan personil sebagai
Aeronautical Telecommunication
Asessor

Penjelasan :

Data Dukung:

E
1

Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan
MOS 171-2

Apakah terdapat data fasilitas/peralatan yang
digunakan oleh penyelenggara pelayanan
yang berisi informasi nama peralatan,
merk/type, pabrikan, koordinat, ident,
frekuensi, daya, tahun instalasi, tanggal

Periksa data peralatan
telekomunikasi penerbangan pada
dokumen manual operasi

kalibrasi terakhir, MTBF, MTTR,

Availability, Integrity, Accuracy &
Reliability?
Penjelasan :

Data Dukung:
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2

PKPS 171.055

Apakah penyelenggara pelayanan melakukan
kalibrasi penerbangan (flight inspection)
terhadap fasilitas/peralatan yang digunakan
secara berkala (periodic) sesuai dengan
periodesasi kalibrasi penerbangan yang telah
ditetapkan?

1. Periksa data pemeliharaan dan
unjuk kinerja peralatan
telekomunikasi penerbangan ;
2. Periksa laporan hasil kalibrasi
penerbangan (flight inspection)
pada peralatan telekomunikasi
penerbangan yang telah
dilakukan.

Penjelasan :

Data Dukung:

3

PKPS 171.055
AC 171-5

Pasal 5&6

Apakah penyelenggara pelayanan melakukan
flight commissioning pada fasilitas/peralatan
yang baru dipasang?

1. Periksa dokumen terkait flight
commissioning pada
fasilitas/peralatan yang baru
dipasang;
2. Periksa data peralatan yang
telah dikalibrasi.

Penjelasan:

Data Dukung:

4

PKPS 171.055
AC 171-5

Pasal 5 & 6

Apakah penyelenggara pelayanan melakukan
specialflight inspection terhadap peralatan
telekomunikasi penerbangan yang mengalami
kondisi setelah terjadinya kecelakaan (flight
accident), permintaan operator?

1. Periksa surat permohonan dari
penyelenggara pelayanan terkait
special flight inspection
terhadap peralatan
telekomunikasi penerbangan
yang mengalami kondisi setelah
terjadinya kecelakaan (flight
accident;
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2. Periksa NOTAM terkait kondisi

peralatan yang kinerjanya
menurun/rusak.

Penjelasan :

Data Dukung:

5

Apakah penyelenggara pelayanan melakukan
uji transmisi di darat/pengujian di darat
(ground check) terhadap fasilitas/peralatan
yang digunakan secara rutin ataupun sebagai
dasar untuk perpanjangan periodesasi
kalibrasi penerbangan

1. Periksa data pemeliharaan dan
unjuk kinerja peralatan
telekomunikasi penerbangan ;
2. Periksa laporan hasil pengujian
di darat (ground inspection)
pada peralatan telekomunikasi
penerbangan

PKPS 171.070

Apakah terdapat alat ukur untuk menguji dan

SKEP/157/IX/

memelihara fasilitas telekomunikasi

2003

penerbangan?

Periksa ketersediaan alat ukur yang
digunakan untuk pengujian dan
pemeliharaan
fasilitas
telekomunikasi penerbangan

PKPS 171.055

AC 171-5
Pasal 8
SKEP 83

Tahun 2005

Penjelasan :

Data Dukung:

6

Penjelasan :

Data Dukung:
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7

PKPS 171.112
MOS 171-2

SKEP/157/IX/
2003

Apakah terdapat suku cadang/
modul/perlengkapan habis pakai untuk
fasilitas telekomunikasi penerbangan sesuai
dengan rekomendasi Pabrik

Periksa

ketersediaan

suku

cadang/modul perlengkapan habis
pakai
untuk
fasilitas
telekomunikasi penerbangan sesuai
dengan rekomendasi pabrik

Penjelasan :

Data Dukung:

8

PKPS 171.112
MOS 171-2

Apakah spesifikasi teknis fasilitas
telekomunikasi penerbangan sesuai dengan

teknis fasilitas telekomunikasi

ketentuan?

penerbangan

Periksa dokumen terkait spesifikasi

Penjelasan :

Data Dukung:

9

PKPS 171.112
KP102

Tahun 2015

MOS 171-2

Apakah persetujuan pedoman teknis sesuai
dengan ketentuan?

1. Periksa dokumen terkait

pedoman teknis;
2. Periksa alur/proses persetujuan
pedoman teknis

Penjelasan :

Data Dukung:
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10

PKPS
171.155
171.120

SKEP/157/IX/
2003

Apakah telah dilaksanakan kegiatan
pemeliharaan fasilitas berupa kegiatan
pemeliharaan harian, mingguan, bulanan,

Periksa
laporan
pelaksanaan
kegiatan
pemeliharaan fasilitas
berupa
kegiatan
pemeliharaan
harian,
mingguan,
bulanan,

triwulan, semesteran, tahunan?

triwulan, semesteran, tahunan

Penjelasan :

Data Dukung:

11

PKPS
171.145

SKEP/157/IX/
2003

Apakah terdapat fasilitas atau peralatan untuk
memonitor status operational peralatan
telekomunikasi penerbangan baik diruang
teknisi maupun di ruang ATC?

Periksa ketersediaan fasilitas atau

peralatan monitor status operational
peralatan
telekomunikasi
penerbangan baik diruang teknisi
maupun di ruang ATC

Penjelasan :

Data Dukung:

12

PKPS 171.112

SKEP/113/VI/
2002

Apakah penempatan peralatan telah sesuai
dengan ketentuan tentang kriteria
penempatan fasilitas telekomunikasi
penerbangan yang berlaku?

1. Periksa

dokumen

penempatan peralatan

terkait

fasilitas

telekomunikasi;

2. Periksa penempatan peralatan
fasilitas telekomunikasi.

Penjelasan :
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Data Dukung:

F

Prosedur

1

PKPS
171.055
AC 171-6

Apakah terdapat SOP untuk masing masing
fasilitas telekomunikasi penerbangan yang
sesuai dengan format dalam AC 171-6?

1.

Periksa

ketersediaan

SOP

untuk masing masing fasilitas
telekomunikasi penerbangan
2. Periksa kesesuaian SOP dengan
format dalam AC 171-6

Penjelasan :

Data Dukung:

2

PKPS 171.115

Apakah terdapat prosedur untuk menjamin
bahwa rancangan atau perubahan baik
pelayanan atau fasilitas dilakukan oleh orang
yang memenuhi kompetensi?

1. Periksa
prosedur
yang
digunakan jika terjadi gangguan
dan /atau kegagalan pelayanan
dan/atau terjadi kerusakan pada
fasilitas

telekomunikasi

penerbangan;
2. Periksa mekanisme laporan dan
klarifikasi

Penjelasan :

Data Dukung:

3

PKPS 171.115

Apakah terdapat prosedur yang digunakan
untuk menerapkan pelayanan atau fasilitas

Periksa prosedur yang digunakan
untuk menerapkan pelayanan atau

baru?

fasilitas baru
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Penjelasan :

Data Dukung:

4

PKPS 171.115

Apakah terdapat system pencatatan yang
digunakan untuk memelihara
(mempertahankan) kinerja operasi peralatan?

Periksa system pencatatan yang
digunakan untuk memelihara
(mempertahankan) kinerja operasi
peralatan

Apakah terdapat prosedur yang digunakan
untuk mengawasi kinerja setiap pelayanan
dan fasilitas dan untuk membandingkan
hasilnya dengan spesifikasi teknis yang

1. Periksa
prosedur
yang
digunakan untuk mengawasi
kinerja setiap pelayanan;
2. Periksa
prosedur
yang
digunakan
untuk
membandingkan hasilnya dengan
spesifikasi
teknis
yang

Penjelasan :

Data Dukung:

5

PKPS 171.115

ditentukan?

ditentukan.

Penjelasan :

Data Dukung:
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6

PKPS 171.115
AC 171-6

Apakah terdapat prosedur yang digunakan
jika terjadi gangguan dan /atau kegagalan
pelayanan dan/atau terjadi kerusakan pada
fasilitas telekomunikasi penerbangan,
termasuk bagaimana cara melaporkan dan
mengklarifikasinya?

1. Periksa
prosedur
yang
digunakan jika terjadi gangguan
dan /atau kegagalan pelayanan
dan/atau terjadi kerusakan pada
fasilitas

telekomunikasi

penerbangan;
2. Periksa mekanisme laporan dan
klarifikasi

Penjelasan :

Data Dukung:

7

PKPS 171.115

Apakah terdapat prosedur untuk mendeteksi
dan memperbaiki berbagai kerusakan laten
pada peralatan?

Periksa prosedur yang digunakan
untuk mendeteksi dan memperbaiki
berbagai kerusakan laten pada
peralatan

Apakah terdapat prosedur untuk merubah
perangkat lunak (software) dengan tujuan
menyesuaikan perubahan konfigurasi
perangkat keras (hardware)?

Periksa prosedur yang digunakan
untuk merubah perangkat lunak
(software)
dengan
tujuan
menyesuaikan
perubahan
konfigurasi
perangkat
keras
(hardware).

Penjelasan:

Data Dukung:

8

PKPS 171.115
AC 171-4

Penjelasan :
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Data Dukung:

9

PKPS 171.115

Apakah terdapat prosedur untuk merubah
rancangan peralatan atau fasilitas untuk
menyesuaikan perubahan-perubahan fungsi
atau spesifikasi teknis?

Periksa prosedur yang digunakan
untuk
merubah
rancangan
peralatan atau fasilitas untuk
menyesuaikan
perubahanperubahan fungsi atau spesifikasi
teknis.

Penjelasan :

Data Dukung:

10

AC 171-6

Apakah terdapat prosedur kalibrasi peralatan
telekomunikasi penerbangan?

Periksa prosedur yang digunakan
untuk prosedur kalibrasi peralatan
telekomunikasi penerbangan

Penjelasan :

Data Dukung:

G

Dokumen
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1

PKPS

171.075&

Apakah penyelenggara pelayanan memiliki
dan memelihara dokumen-dokumen sebagai

171.080

berikut:

MOS

-Manual Operasi;
-Manual Teknik (Manual book peralatan);
-Peraturan intemasional dan nasional (Annex
10 & CASR Part 171 beserta peraturan
pendukungnya);
-SOP masing-masing fasilitas/peralatan;
-Letter of Agreement (LoA);
-Safety Case (Kajian Keselamatan);
-Dokumen yang berisi tentang sejarah
peralatan yang memuat informasi rancangan,
pemasangan & perubahan konfigurasi fasilitas
(modifikasi).

Chapter 7

Periksa dokumen-dokumen sebagai
berikut:

- Manual Operasi;
- Manual Teknik (Manual book
peralatan);
- Peraturan intemasional dan

nasional (Annex 10 & CASR Part
171 beserta peraturan
pendukungnya);
- SOP masing-masing
fasi1itas/peralatan;
- Letter of Agreement (LoA);
- Safety Case (Kajian
Keselamatan);
- Dokumen yang berisi tentang
sejarah peralatan yang memuat
informasi rancangan, pemasangan
& perubahan konfigurasi fasilitas
(modifikasi).

Penjelasan :

Data Dukung:

2

PKPS 171.075
&
171.080

Apakah penyelenggara pelayanan
mendokumentasikan dokumen-dokumen yang
harus dipelihara sesuai dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. Memuat seluruh amandemen;

2. Memuat tanggal pembuatan dokumen dan
revisi dokumen;
3. Mencantumkan nama orang yang terkait
perubahan dokumen;
4. Mencantumkan identitas nama orang yang

Periksa dokumentasi dokumen-

dokumen dengan memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:
1. Memuat seluruh amandemen;

2. Memuat tanggal pembuatan
dokumen dan revisi dokumen;
3. Mencantumkan nama orang
yang
terkait
perubahan
dokumen;
4.

Mencantumkan identitas nama
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diberikan otorisasi;

5. Penyelenggara pelayanan harus menjamin
bahwa: -Dokumen asli tersimpan dengan
aman; -Salinan dokumen disediakan tempat
untuk menampung amandemen; Dokumen-dokumen yang telah diganti

orang yang diberikan otorisasi;
5. Penyelenggara pelayanan harus
menjamin bahwa: -Dokumen
asli tersimpan dengan aman; Salinan

tempat

untuk

amandemen;

dikeluarkan.

6. Dokumen harus disimpan dalam kurun
waktu sekurang-kurangnya 5 tahun untuk
keperluan investigasi keselamatan
penerbangan.

dokumen

disediakan

menampung
-Dokumen-

dokumen yang telah

diganti

dikeluarkan.

6.

Dokumen
harus
disimpan
dalam kurun waktu sekurangkurangnya 5 tahun untuk
keperluan
investigasi
keselamatan penerbangan.

Penjelasan :

Data Dukung:

3

PKPS 171.075

Apakah teknisi memiliki akses yang mudah
untuk mendapatkan atau menggunakan
manual book peralatan dan dokumen
peraturan terkait fasilitas telekomunikasi
penerbangan ?

1. Periksa ketersediaan akses untuk

mendapatkan atau menggunakan
manual book peralatan dan
dokumen peraturan terkait
fasilitas telekomunikasi

penerbangan;
2. Periksa tingkat kesulitan akses

Penjelasan :

Data Dukung:

152

4

PKPS
171.055

SKEP/157/IX/
2003

Apakah unjuk hasil (performance) peralatan
dilaporkan secara berkala dan khusus sesuai
ketentuan yang berlaku kepada Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara?

Periksa unjuk hasil (performance)
peralatan dilaporkan secara berkala
dan khusus sesuai ketentuan yang
berlaku kepada Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara

Apakah catatan unjuk hasil (performance)
peralatan dan status peralatan

Periksa dokumentasi catatan unjuk
hasil (performance) peralatan dan
status peralatan

Penjelasan :

Data Dukung:

5

PKPS 171.080
dan
SKEP/157/IX/

didokumentasikan secara baik?

2003

Penjelasan :

Data Dukung:

6

PKPS 171.100
butir 3.a

Apakah penyelenggara pelayanan telah
memiliki Ijin Stasiun Radio (ISR) didarat
untuk fasilitas telekomunikasi penerbangan
yang menggunakan frekuensi radio dan
perpanjangan?

Periksa Ijin Stasiun Radio (ISR)
didarat untuk fasilitas

telekomunikasi penerbangan yang
menggunakan frekuensi radio dan
perpanjangan

Penjelasan :
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Data Dukung:

H
1

PROGRAM KEAMANAN
PKPS 171.085

MOS Chapter 9

Apakah penyelenggara pelayanan memiliki
dan melaksanakan program keamanan
sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Prosedur untuk mencegah dan
mendeteksi kerusakan fasilitas/peralatan
yang digunakan;
b. Prosedur untuk merespon terhadap
ancaman yang dapat menimbulkan
kerusakan pada fasilitas/peralatan;
c. Prosedur untuk mencegah orang yang
tidak memiliki kewenangan memasuki
lokasi fasilitas/peralatan.

1. Periksa program keamanan
dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
a. Prosedur untuk mencegah dan
mendeteksi kerusakan

fasilitas/peralatan yang
digunakan;
b. Prosedur untuk merespon
terhadap ancaman yang dapat
menimbulkan kerusakan pada
fasilitas/peralatan;
c. Prosedur untuk mencegah
orang yang tidak memiliki
kewenangan memasuki lokasi
fasilitas/peralatan.
2. Periksa implementasi program
tersebut melalui

dokumen/laporan dll
Penjelasan :

Data Dukung:

J

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN

1

PKPS 171.086

Apakah Penyelenggara pelayanan memiliki

Periksa unit system manajemen
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Data Dukung:

3

PKPS 171.086

MOS Chapter
3.2

Apakah penyelenggara pelayanan telah
melaksanakan safety risk assessment untuk
semua safety hazard yang teridentifikasi ?

Periksa dokumen terkait
safety
risk assessment untuk semua safety
hazard yang teridentifikasi

Apakah penyelenggara pelayanan mengambil
tindakan perbaikan yang diperlukan untuk
menjamin bahwa sistem manajemen
keselamatan dapat berjalan dengan baik?

Periksa

Penjelasan :

Data Dukung:

4

PKPS 171.086

Standar

Operating

Procedur (SOP) terkait tindakan
perbaikan yang diperlukan untuk
menjamin
bahwa
sistem

manajemen
keselamatan
berjalan dengan baik.

dapat

Penjelasan :

Data Dukung:
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3. CHECKLIST AUDIT PERANCANGAN PROSEDUR PENERBANGAN (PANS-OPS)

Item protokol

NO

Panduan Untuk Pemeriksaan/

Pengecekan

A
1

Status Pemenuhan
Sesuai

ket

Tidak

Tidak

sesuai

diterapkan

Penyelenggaraan Perancangan Prosedur Penerbangan
PKPS 173.020

Apakah
penyelenggara
perancangan
prosedur penerbangan memiliki izin
penyelenggaraan
berupa
sertifikat
penyelenggara perancangan prosedur
penerbangan yang masih berlaku?

- Periksa

penyelenggara
berlakunya

sertifikat

dan

masa

Penjelasan :

Data Dukung:

2

PKPS 173.025
PKPS 173.035

Apakah
penyelenggara
perancangan - Periksa
manual
operasi
prosedur penerbangan melaksanakan
(apakah
sesuai
dengan
pekerjaan perancangan sesuai dengan
kewenangan
di
dalam
kewenangannya yang tercantum di
sertifikat?)
dalam sertifikat dan manual operasi?
- Periksa
salah
satu
atau
lebih rancangan prosedur
penerbangan
(disesuaikan

157

dengan ketentuan di dalam
manual operasi)
Penjelasan :

Data Dukung:

3.

PKPS 173.045

Apakah penyelenggara perancangan
menyediakan dan memelihara fasilitas
yang meliputi sebagai berikut:
a. Tempat dan peralatan yang sesuai
bagi perancang untuk
melaksanakan pekerjaan
perancangan;

b.

Akses bagi perancang untuk
mendapatkan semua data yang
diperlukan untuk merancang,
termasuk :

1) Data atau peta terbaru dan
akurat yang memberikan
informasi secara lengkap
mengenai terrain dan obstacle;
2) Data koordinat alat bantu
navigasi penerbangan terbaru
dan akurat;

3) Data threshold dan ARP
(Aerodrome Reference Point)

- Periksa
tempat
dan
peralatan yang digunakan
untuk perancangan;
- Review
metode
yang
digunakan
oleh
penyelenggara
untuk
menyediakan
dan
memelihara fasilitas bagi
perancang
untuk
mendapatkan semua data
untuk merancang;
- Periksa sumber data terkait
terrain

dan

obstacle

(tanggal perolehan data);
- Periksa

hasil

survei

pengukuran koordinat alat
bantu navpen, threshold
dan
ARP
(tanggal
pelaksanaan survei).

terbaru dan akurat.

Penjelasan :
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Data Dukung:

4.

PKPS 173.050

metode
yang
Apakah
penyelenggara
perancangan - Review
digunakan
untuk
dalam merancang prosedur penerbangan
menggunakan
referensi alat bantu
memastikan
bahwa
alat
bantu
yang
digunakan
navigasi
yang
dioperasikan
dan
memiliki
sertifikat
CASR
dipelihara oleh badan hukum yang
171;

memiliki sertifikat CASR 171?
-

Periksa

referensi

bukti

bahwa

alat

bantu

navigasi telah disertifikasi

Penjelasan :

Data Dukung:

5.

PKPS 173.070
a.

metode
yang
Apakah
penyelenggara
perancangan - Review
memelihara prosedur penerbangan yang
digunakan
penyelenggara
untuk
memelihara
dirancangnya?
prosedur penerbangan;
- Periksa pelaksanaan review
terhadap
prosedur
penerbangan (jika terdapat
obstacle

baru

atau

maksimal 5 tahun sekali)
Penjelasan :
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Data Dukung:

6.

PKPS 173.070
b.
PKPS 173.080

Jika terdapat perubahan pada sertifikat - Cross-check data di DGCA
penyelenggara perancangan sehingga
terkait
perubahan
kewenangannya tidak sesuai dengan
sertifikat;
sertifikat
yang
dimiliki,
apakah - Periksa surat permohonan
penyelenggara
telah
mengalihkan
pengalihan
pemeliharaan
kewajiban
pemeliharaan
prosedur
ke
perancang
lainnya
penerbangan (yang tidak termasuk
/DGCA.
kewenangannya) kepada penyelenggara
perancangan lainnya / Dirjen Hubud?

Penjelasan :

Data Dukung:

7.

PKPS 173.105
a.

Apakah
penyelenggara
perancangan - Periksa
ketersediaan
memelihara dokumen-dokumen sebagai
dokumen-dokumen
berikut:

tersebut;

a.
b.
c.

manual operasi;
ICAO Doc. 8168 (PANS-OPS) Vol. II;
Manual book;

- Periksa
manual
operasi
sesuai dengan kewenangan
di dalam sertifikat;

d.

dokumen lain.

- Periksa ICAO Doc. 8168 Vol.

II (amandemen terakhir);
- Periksa

manual

book

(berdasarkan peralatan yang
dimiliki).

Penjelasan :
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Data Dukung:

8.

PKPS 173.040

operasi
Apakah
penyelenggara
perancangan - Periksa manual
terkait amandemen yang
memelihara manual operasi
sesuai
dilakukan dengan mengacu
dengan ketentuan sebagai berikut :
pada :
a. Memastikan
setiap
personel
•S perubahan
/
perancang
mempunyai
manual
amandemen
pada
operasi yang terkini;
dokumen
ICAO
Doc.
b. Melakukan amandemen terhadap
8186 Vol. II;
manual operasi jika :
S dokumen
terkait
1) terdapat perubahan/amandemen
lainnya
pada dokumen ICAO Doc. 8186
S kondisi atau keadaan
(PANS-OPS) Vol. II dan dokumen
yang relevan
terkait lainnya;
2) diperlukan, agar manual operasi - Periksa ketersedian manual
operasi pada salah satu
tersebut selalu dalam kondisi
atau
lebih
personel
yang relevan.
perancang.
c. Semua
amandemen
terhadap
manual operasi telah dimasukkan
ke dalam salinan manual operasi;
d. Melaporkan
dan
menyampaikan
salinan amandemen manual operasi
kepada Direktur Jenderal.

Penjelasan :

Data Dukung:

9.

PKPS 173.105
b. c. d.

Terkait
dengan
dokumen
manual - Periksa
manual
operasi
terkait amandemennya;
operasi,
apakah
penyelenggara
perancangan menjamin bahwa :
- Periksa
tempat
161

a.

b.

Dokumen tersebut memuat seluruh

amandemen yang disetujui dan
tanggal
pembuatan
dokumen
dan/atau tanggal revisi terbarunya;
Setiap personel perancang harus
dapat memperoleh dokumen dengan

penyimpanan
asli;
- Periksa

format

dokumen
disisipkan).

dokumen
salinan

(mudah

mudah;

c.

Dokumen

asli

tersimpan

dengan

aman;

d.

Format

e.

sedemikian
rupa
sehingga
amandemen dapat disisipkan;
Dokumen yang telah digantikan
melalui
revisi/amandemen
tidak
dapat digunakan.

salinan

dokumen

dibuat

Penjelasan :

Data Dukung:

10.

PKPS 173.130

Apakah
manual
operasi
memuat
struktur
organisasi
penyelenggara
perancangan, yang memuat informasi :
a. Nama, kualifikasi dan pengalaman
untuk masing-masing posisi;
b. Jumlah personel perancang yang
melakukan perancangan;
c. Tugas
dan
wewenang
masingmasing posisi (tata cara hubungan
kerja personel).

Periksa manual operasi

Penjelasan :
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Data Dukung:

11.

PKPS 173.135

Apakah
manual
operasi
memuat
informasi mengenai jenis perancangan
sesuai
kewenangan
penyelenggara
perancangan yang tercantum di dalam

Periksa manual operasi
(mengacu pada sertifikat
penyelenggara)

sertifikat?

Penjelasan :

Data Dukung:

12.

PKPS 173.140

Apakah manual operasi memuat lokasi
dimana jenis perancangan tersebut
disediakan?

Periksa
manual
operasi
(disesuaikan
dengan
prosedur penerbangan yang
telah dirancang)

Penjelasan :

Data Dukung:

13.

PKPS 173.100
a.

PKPS 173.145

Apakah
penyelenggara
perancangan - Periksa
manual
operasi
membuat dan mempergunakan sistem
terkait
sistem
kontrol
kontrol dokumen dan rekaman dokumen
dokumen, yang mehputi :
163

yang
terkait
dengan
pekerjaan
perancangan
prosedur penerbangan,
yang meliputi kebijakan dan prosedur
untuk
membuat,
mengamandemen,
menyimpan serta mencabut dokumendokumen dan rekaman dokumen yang
menjadi tanggung jawabnya?

S

prosedur

untuk

membuat;

S

•S

S

prosedur
untuk
mengamandemen;
prosedur
untuk
menyimpan;

prosedur

untuk

mencabut.

- Periksa
rekaman

dokumen

dan

dokumen

(rekaman dokumen harus
disimpan selama 2 tahun
setelah dicabut)
Penjelasan :

Data Dukung:

14.

PKPS 173.100
b.

Apakah
penyelenggara
perancangan
menyimpan rekaman dokumen sebagai

-

Periksa dokumen-dokumen
tersebut.

berikut :

a.

b.

Seluruh sertifikat, korespondensi,
data, perhitungan, lembar kerja
(worksheet), gambar, charts dan
informasi lain terkait perancangan
prosedur;
Arsip personel, yang meliputi :
kualifikasi
personel,
pelatihan
personel,
masa
berlaku
rating,
proficiency
checks
yang
telah
dilaksanakan.

Penjelasan :
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Data Dukung:

15.

PKPS 173.150

Apakah
manual
operasi
memuat
informasi terkait kerjasama dengan
pihak
lain,
antara
lain
meliputi
penyediaan data, pelaksanaan ground
validation dan/atau flight validation,
pemeliharaan hasil rancangan dll.?

Periksa
manual
terkait kerjasama
pihak lain

operasi
dengan

Apakah manual operasi memuat standar
dan prosedur yang digunakan dalam
perancangan
prosedur
penerbangan
sesuai kewenangan yang tercantum
pada sertifikat?
a. Procedure design;

Periksa
manual
operasi
terkait standar dan prosedur

Penjelasan :

Data Dukung:

16.

PKPS 173.155

b. Procedure identification;

c.

Straight-in non-precision approach
procedures;
d. Visual segment surface limitations;
e.

OCA and descent limits;

f. Visibility;
g. State Minima :
- Visibility;
- DA/MDA.
h. Aerodrome Operating Minima (AOM);
i.

General alternate minima;

j. Special alternate minima;
k. Table of operationally equivalent
165

values (conversion table);
1.

Lowest safe altitudes;

m. DME/GPS Arrivals;
n. Standard instrument arrival (STAR);
instrument
departures
o. Standard
(SID);
p. Helicopter off-shore procedures airborne radar;

q. Helicopter

off-shore

procedures

-

NDB;

r. Helicopter procedures - GPS/NPAS;
s. Publishing.
Standar dan prosedur tersebut harus
sesuai dengan :
a. Dokumen ICAO Doc. 8168 (PANSOPS) Vol. II (Procedures for Air
Navigation Services - Construction of
Visual
and
Instrument
Flight
Procedures);
b. Dokumen-dokumen ICAO lainnya;
c. Peraturan
perundang-undangan
yang berlaku di bidang navigasi
penerbangan.
Penjelasan :

Data Dukung:

17.

PKPS 173.120
PKPS 173.160

Apakah
penyelenggara
perancangan - Periksa manual
operasi
membuat
program
pelatihan
dan
terkait program pelatihan
menyimpan rekaman pelatihan bagi
dan rekaman pelatihan;
personel perancangan?
- Konfirmasi
training
166

program
memuat
basic
training,
continuation
(recurrent)
training dan
OJT.

Penjelasan :

Data Dukung:

18.

PKPS 173.055
PKPS 173.165

Apakah
penyelenggara
perancangan - Periksa manual operasi
memiliki prosedur untuk melakukan
terkait
SOP
verifikasi
verifikasi
terhadap
prosedur
terhadap
prosedur
penerbangan
penerbangan baik yang baru dirancang
maupun yang akan direvisi?

Penjelasan :

Data Dukung:

19.

PKPS 173.170

Apakah
manual
operasi
memuat
prosedur
yang
digunakan
untuk
commisioning fasilitas dan peralatan
baru
yang
digunakan
untuk
perancangan prosedur penerbangan?

Periksa
manual
operasi
terkait
prosedur
commisioning fasilitas dan
peralatan baru

Penjelasan :

Data Dukung:
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20.

PKPS 173.175

manual
Apakah
manual
operasi
memuat Periksa
penjelasan
terkait
fasilitas
yang terkait penjelasan
digunakan dan memuat manual teknik fasilitas termasuk
perangkat lunak yang digunakan dalam teknik

operasi
terkait
manual

perancangan?

Penjelasan :

Data Dukung:

21.

perancangan - Periksa manual operasi
terkait sistem manajemen
sistem
keselamatan;
manajemen
keselamatan
(Safety
Simpan
data
dukung
management system/ SMS)?
terkait implementasi sistem
manajemen keselamatan.

PKPS 173.095

Apakah

penyelenggara

PKPS 173.180

memiliki

dan

Apakah
prosedur

manual
untuk

melaksanakan

Penjelasan :

Data Dukung:

22.

PKPS 173.185

operasi?

operasi
merevisi

memuat
manual

Periksa
manual
operasi
terkait
prosedur
untuk
merevisi manual operasi

Penjelasan :
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Data Dukung:

23.

MOS 173

6.1.3.2

Apakah
penyelenggara
perancangan
menyampaikan
salinan
rancangan
prosedur
penerbangan
yang
tidak
dipubhkasikan
melalui AIP kepada
Direktur Navigasi Penerbangan?

Periksa pengesahan pada
prosedur
penerbangan
tersebut.

Penjelasan :

Data Dukung:

24.

MOS 173
6.1.3.1

Apakah
penyelenggara
perancangan
menyampaikan
salinan
prosedur
penerbangan yang akan dipublikasi ke
dalam
AIP
kepada
AIS
(melalui
Direktorat Navigasi Penerbangan)?

Periksa surat penyampaian
salinan
prosedur
penerbangan
dari
penyelengara kepada AIS.

Apakah prosedur penerbangan telah
divalidasi (ground/flight validation)?

Periksa
chart
penerbangan

Penjelasan :

Data Dukung:

25.

PKPS

173.060

prosedur

MOS 173
6.1.2 dan
7.1.1

Penjelasan :
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Data Dukung:

26.

MOS 173
6.1.5.1

Apakah
penyelenggara
perancangan
menyampaikan
hasil
rancangan,
diagram dan data obstacle kepada
penyelenggara bandar udara guna
memonitor

obstacle

di

area

Periksa bukti penyampaian
hasil rancangan, diagram
dan data obstacle kepada
penyelenggara bandar udara.

sekitar

bandara?

Penjelasan :

Data Dukung:

C.

PERSONEL

27.

PKPS 173.110

PKPS 69.015
1.

PKPS 69.015

Apakah personel perancang prosedur
penerbangan memiliki lisensi yang sah?

Periksa
lisensi
(personel
perancang
prosedur
penerbangan
harus
menunjukkan lisensinya).

6.

Penjelasan :

Data Dukung:
170

28.

3.

Apakah
pemegang lisensi
personel
perancang
prosedur
penerbangan

sertifikat

PKPS 69.025

memiliki

berlaku

5.

(tiga) yang masih berlaku?

usia
pemegang
lisensi
melampaui 50 tahun, masa
berlaku 6 bulan).

Apakah
pemegang lisensi
personel
perancang
prosedur
penerbangan
memiliki rating yang masih berlaku?

Periksa masa berlaku rating
personel perancang prosedur
penerbangan (masa berlaku
rating 1 tahun).

Apakah pemegang lisensi menggunakan
kewenangannya tidak melebihi dari yang

Periksa rancangan dan/atau
prosedur penerbangan yang
ditandatangani
oleh
perancang (mengacu pada
lisensi perancang tersebut).

PKPS 69.015

sertifikat

kesehatan

kelas

3

PKPS 69.050

Periksa

masa

kesehatan
12

bulan;

berlaku

(masa
untuk

Penjelasan :

Data Dukung:

29.

PKPS 69.015
5.
PKPS 69.025
l.d.

Penjelasan :

Data Dukung:

30.

PKPS 69.020

tertulis dalam lisensi?

171

Penjelasan :

Data Dukung:

31.

PKPS 69.030
PKPS 69.035

Jika terdapat WNA yang memiliki lisensi
yang diterbitkan dari negara lain,
apakah sudah disahkan atau divalidasi

Periksa

lisensi

personel

perancangan

oleh Direktur Jenderal?

Penjelasan :

Data Dukung:

32.

PKPS 69.080
2.

Jika pemegang lisensi berpindah tempat - Periksa lisensi personel;
terkait
kerja atau alamat tempat tinggal, - Konfirmasi
pelaporan kepada Direktur
apakah
pemegang
lisensi
telah
Navigasi Penerbangan.
melaporkan perubahan alamat tempat
kerja atau tempat tinggal kepada
Direktur
Navigasi
Penerbangan
selambat-lambatnya
30
hari
sejak
kepindahannya?

Penjelasan :

172

Data Dukung:

33.

PKPS 69.130

Apakah personel perancang prosedur
penerbangan mengikuti pelatihan formal
yang diselenggarakan oleh lembaga
pelatihan yang telah mendapatkan
izin/persetujuan dari Direktur Jenderal
atau lembaga pelatihan regional yang
ditetapkan ICAO?

Periksa sertifikat pelatihan

Penjelasan :

Data Dukung:

KEPALA PERANCANG
34.

AC 173-02

Subpart 4

Apakah
penyelenggara
perancangan - Periksa surat penunjukan
yang telah disetujui oleh
telah menunjuk kepala perancang?
Direktur Jenderal;
- Konfirmasi

pengajuan
penunjukan

terkait

surat

untuk
kepala

perancang.

Penjelasan :

Data Dukung:

173

35.

AC 173-02

Subpart 7

Apakah kepala perancang memiliki
kualifikasi sebagai berikut:
a. Lulus pelatihan basic PANS-OPS
b.

Periksa sertifikat
kepala perancang.

pelatihan

Lulus pelatihan advanced PANS-OPS

Penjelasan :

Data Dukung:

36.

AC 173-02

Subpart 7

Apakah kepala perancang telah memiliki
pengalaman
kerja
di
bidang
perancangan
prosedur
penerbangan

Periksa surat perintah tugas
(di bidang perancangan) yang
dikeluarkan oleh instansi.

minimal 2 tahun?

Penjelasan :

Data Dukung:

D.

KOORDINAT NAVIGASI PENERBANGAN

37

BAB II

- Apakah pengukuran koordinat titik
navigasi penerbangan menggunakan
datum geodetik dengan referensi

Periksa hasil survey
pengukuran koordinat titik
navigasi penerbangan.

WGS'84?

Penjelasan :

Data Dukung:
174

38

BAB II

Apakah
koordinat
titik
penerbangan
diperoleh
pengukuran
berdasarkan

Periksa hasil survey
pengukuran koordinat titik
navigasi penerbangan.

navigai
melalui
referensi

WGS'84?

Penjelasan :

Data Dukung:

39

BAB II

Apakah Standard ketehtian pengukuran
untuk titik navigasi penerbangan sesuai
dengan AC 173-4?

Periksa hasil survey pengukuran
koordinat titik navigasi
penerbangan mengacu pada tabel
2.4 dan tabel 2.5.

Penjelasan:

Data Dukung:

40.

AC 173-4

Pasal 2
BAB IV

Bagian 4.1

Apakah titik-titik penting dan posisi alat
bantu navigasi penerbangan diukur
dengan menggunakan Sistem Geodesi
Dunia (World Geodetic System) 1984?
Titik-titik penting dan posisi alat bantu
navigasi penerbangan tersebut antara

-

Periksa kesesuian data

koordinat pada AIP dan data
dilokasi;

-

Periksa hasil survey pengukuran
koordinat titik navigasi
penerbangan.

lain :
175

a.
b.
c.

d.
e.

j f.
g.
h.

| i.

Threshold
runway/THR
(periksa
AIP);
Taxiway;
Parking stand/PS (periksa AIP dan
lokasi);
Non
Directional
Beacon/NDB
(periksa AIP);
Doppler Very High Frequency Omni
Range
(D-VOR)
/
Distance
Measuring
Equipment
(DME)
(periksa AIP).

Instrument Landing System Glide
Path/ILS-GP (periksa AIP);
Instrument
Landing
System
Localizer/ILS-LLZ (periksa AIP);
Instrument Landing System Middle
Marker/ILS-MM (periksa AIP);

Instrument Landing System Outer

Marker/ILS-OM (periksa AIP);
Instrument
Landing
System
Locator/ILS-LOC (periksa AIP);
k. Radar head (PSR dan SSR) (periksa
AIP);
; 1. Tower (periksa AIP);
m. Aerodrome
Reference
Point/ARP
(periksa AIP dan lokasi).
; j.

176

41

BAB III

Bagian 3.1
dan 3.2

- Jika
ada
perubahan
koordinat
navigasi
penerbangan
(runway
threshold, ARP, parking stand, tower
dan/atau peralatan navigasi) apakah
telah dilakukan pengukuran ulang
terhadap perubahan lokasi tersebut?

-

-

Periksa laporan hasil survey
pengukuran koordinat titik
navigasi penerbangan ;
Periksa kesesuaian data yang
tertera pada chart atau data yang
digunakan dalam desain dengan
data dalam AIP.

Penjelasan :

Data Dukung:

42

BAB VIII

Sistem Dokumentasi Laporan Survei
-

Apakah

semua

survey

pekerjaan

koordinat sudah didokumentasikan?

Penjelasan :

Data Dukung:

43

BAB VII

-

Apakah
pelaksanaan
pengukuran
koordinat titik navigasi penerbangan
mengacu pada Bab VII AC 173-4?

-

-

-

Periksa ketehtian yang
digunakan (rentang 0,5 meter
sampai 100 meter)
Periksa satuan yang digunakan
pada jarak (menggunakan
meter, feet atau nautical mile)
Periksa jaringan kontrol yang
digunakan
Periksa skala yang diguanakan
Periksa pencantuman arah utara
177

-

-

-

-

pada peta
Periksa ketersediaan jaringan
geodetik nasional/internasional
dalam melakukan pengikatan
geodetis langsung
Periksa tipe peralatan GNSS
yang digunakan
Periksa software komputer yang
digunakan untuk keperluan
pemrosesan data survey
Periksa format digital data
survey

Penjelasan :

Data Dukung :

44

BAB VIII

- Apakah

semua

survey

pekerjaan

-

Periksa sistem dokumentasi

laporan hasil survey
pengukuran koordinat titik
navigasi penerbangan.

koordinat sudah didokumentasikan?

Penjelasan :

Data Dukung :

45

BAB IX

- Apakah standar laporan pengukuran
sudah sesuai dengan AC 173-4?

-

Periksa kesesuaian isi laporan
hasil survey pengukuran
koordinat titik navigasi
penerbangan dengan AC 173-4
178

Penjelasan :

Data Dukung

PRODUK PROSEDUR PENERBANGAN
46

PKPS
173.065

Apakah prosedur penerbangan
digunakan bersumber dari AIP?

(Jika tidak,
pengesahan
Penerbangan?)

yang

apakah telah mendapat
dari Direktur Navigasi

Periksa AIP

Jika tidak bersumber dari

AIP, periksa chart prosedur
penerbangan yang telah
mendapat pengesahan dari
Direktur.

Penjelasan

Data Dukung:

47

MOS 173
6.1.4.b

Jika
terdapat
perubahan
standar Periksa dokumentasi dan
penerbangan
perancangan, apakah telah dilakukan prosedur
(mengacu
pada
perubahan
evaluasi/amandemen/rancangan ulang
terhadap produk prosedur penerbangan standar perancangan).
yang ada?

Penjelasan

179

Data Dukung:

48

MOS 173
6.1.4.d

Jika terdapat obstacle baru di sekitar Periksa dokumentasi dan
penerbangan
bandara atau sekitar flight path, apakah prosedur
memperhatikan
telah dilakukan evaluasi /amandemen (dengan
/rancangan ulang terhadap produk obstacle baru).
prosedur penerbangan ?

Penjelasan :

Data Dukung:

49

MOS 173
6.1.4.e

Jika terdapat arahan untuk merubah
produk prosedur penerbangan dari
Direktur
Jenderal,
apakah
telah
dilakukan amandemen/rancangan ulang
terhadap produk prosedur penerbangan

Periksa

dokumentasi

dan

prosedur
penerbangan
(mengacu
pada
arahan
Direktur Jenderal).

tersebut?

Penjelasan :

Data Dukung:

180

Lampiran I.D Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor

: Kf=> S64 7amh za/S

Tanggal : xs Je/>fe./»b€r-sio/s"

PROTOCOL (CHEKLIST) PENYELENGGARA PEMELIHARAAN PERALATAN ELEKTRONIKA PENERBANGAN

(RESERVED)

342

Lampiran II.A Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor

:

Tanggal

:

PROTOCOL (CHEKLIST) PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN
1. CHECKLIST INSPEKSI PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN

a. CHECKLIST INSPEKSI PELAYANAN ADC/APP/ACC
Referensi

No

Item Protokol

Panduan Pemeriksaan

Status Pemenu
Sesuai

Ket

lan

Tidak

Tidak

Sesuai

Diterapkan

ORGANISASI

f

PROSEDUR PELAYANAN
PKPS 170

170.025 (1)

Apakah Universal Time
Coordinate (UTC) digunakan
dalam Pelayanan Lalu Lintas
Penerbangan?

periksa SOP, FPS dan contoh
dokumen ATS lainnya yang
menunjukkan waktu yang
digunakan.

Penjelasan :

344

Data Dukung:

PKPS 170

170.025 (3) &
(4)

Apakah penyelenggara
pelayanan lalu lintas
penerbangan memiliki
prosedur pemeriksaan waktu
(Time Check) untuk
memastikan ketepatan waktu?

a. periksa prosedur dalam SOP
b. ketepatan jam dalam plus atau
minus 30 detik dari UTC

c. Darimana waktu yang tepat
(correct time) diperoleh?

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 170
170.032

Apakah pelayanan pemanduan
lalu lintas penerbangan yang
diberikan sesuai dengan ATS
Unit yang memberikan
pelayanan tersebut?

Periksa jenis pelayanan yang
diberikan dan unit yang
memberikan pelayanan :
a. pelayanan pemanduan pada
ruang udara jelajah (area control
service) oleh area control center
atau approach control unit
apabila tidak ada area control
centre

b. Pelayanan pemanduan pada
ruang udara pendekatan
(approach control sevice) oleh
aerodrome control Tower atau

approach control unit
345

c.

Pelayanan pemanduan pada
aerodrome(aerodrome control
service) oleh (aerodrome control
tower)

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 170

170.033 (1) a)
b)

Apakah pemandu lalu lintas
penerbangan mendapatkan
informasi mengenai arah
pergerakan (intended
movement) setiap pesawat,
atau perubahan dari arah
pergerakan (intended
movement), serta informasi
terkini (actual) terkait dengan
pergerakan pesawat?

Periksa prosedur penggunaan Flight
Progress Strip

Apakah penyelenggara
pelayanan memiliki prosedur
pemberian ATC clearance?

Periksa ketentuan pemberian ATC
clearance meliputi :
a. Prosedur
pemberian
ATC
clearance pada SOP termasuk
didalamnya ketentuan mengenai

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 170
170.037

346

isi ATC Clearance dan Prosedur

Read Back;
b. LOA dengan ATC unit
tentang
pemberian
clearance limit (jika ada);

lain
ATC

Penjelasan :

Data Dukung:

170.033 (5)

Apakah penyelenggara
pelayanan memiliki prosedur

170.034

separation minima?

CASR 170

periksa prosedur dalam SOP

Penjelasan :

Data Dukung:

CASR 170
170.036

Apakah penyelenggara
pelayanan memiliki prosedur
pengalihan tanggungjawab
pemanduan (transfer of
responsibility for control)?

periksa prosedur dalam SOP,
meliputi :
a. Tempat dan waktu untuk
melakukan transfer

b.

Prosedur transfer untuk

pesawat berangkat
c.

Prosedur transfer untuk

pesawat berangkat
d. Prosedur transfer pada saat IMC
atau VMC

e.

coordination of transfer
347

Penjelasan :

Data Dukung:

CASR 170
170.039

Apakah penyelenggara
pelayanan memiliki prosedur
pengaturan pergerakan orang
dan kendaraan di aerodrome?

a. periksa prosedur dalam SOP
b. Periksa kesesuaian prosedur
pengaturan pergerakan orang
dan

kendaraan

di

aerodrome

pada SOP dengan Aerodrome
Manual
Milik
penyelenggara
Bandar Udara

Penjelasan :

Data Dukung:

AC 170-02

Chapter 12

Apakah dalam pemberian
pelayanan ATS digunakan
phraseology standar?

periksa prosedur dalam SOP

Penjelasan :

Data Dukung:

348

CASR 170 -

Bagaimana Prosedur ATS

053

Unit dalam memberikan

periksa prosedur dalam SOP

Informasi Meteorology ?

Penjelasan :

Data Dukung:

CASR 170 -

Bagaimana Prosedur ATS Unit

057

memberikan Informasi terkait

periksa prosedur dalam SOP

Volcanic Activitis, ?

Penjelasan :

Data Dukung:

PROSEDUR KOORDINASI
PKPS 170

Bagaimana prosedur untuk

170.046

memberikan

notifikasi

periksa prosedur dalam SOP dan
LOA

kepada SAR Unit (rescue
coordination
centre)
mengenai tahapan keadaan
darurat (state of emergency)?
-

uncertainty phase
alert phase
distress phase

Penjelasan :

349

Data Dukung:

PKPS 170

Bagaimana prosedur untuk

periksa prosedur dalam SOP dan

170.049

memberikan informasi

LOA

kepada operator mengenai
pesawatnya yang mengalami
state of emergency?
Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 170
170.066
170.067

170.068 (1)
170.068 (2)

Bagaimana prosedur
pelaporan insiden pelayanan
lalu lintas penerbangan (air
traffic service incidents) dan
investigasinya (ATS
investigation)?

a. periksa prosedur pelaporan
insiden dalam SOP

b. Periksa format laporan
c. Periksa prosedur internal
investigasi oleh penyelengara

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 170
170.016

Apakah Penyelenggara
pelayanan memiliki prosedur

Periksa SOP dan LOA

koordinasi antara Unit ATS

dengan Operator
Penerbangan?
350

Penjelasan

Data Dukung:

PKPS 170
170.017

Bagaimana unit ATS
berkoordinasi dengan

Periksa SOP dan LOA

otoritas militer

(military authority)?
Penjelasan

Data Dukung:

PKPS 69

69.015

69.025
69.050

Apakah setiap
pemandu LLP memiliki
sertifikat uji kesehatan
(medical examination)
yang berlaku?

Periksa sertifikat kesehatan

seluruh personil pemandu LLP,
dengan ketentuan :
a. Masa berlaku sertifikat

kesehatan adalah 1 tahun;
b. Apabila pemegang lisensi telah
melewati usia 50 tahun maka

masa berlaku sertifikat uji
kesehatan (medical examination)
6 bulan

c. Apabila pemegang lisensi telah
melewati usia 60 tahun maka

masa berlaku sertifikat uji
351

kesehatan (medical examination)
adalah 3 bulan

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 69

69.015
69.070

170.029

Apakah setiap
pemandu LLP memiliki
sertifikat kecakapan
bahasa (language
proficency certificate)
minimum level 4 yang

periksa sertifikat dan masa berlaku
sertifikat

masih berlaku?

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 69

69.135

Apakah setiap
pemandu LLP memiliki
buku catatan personel

periksa buku catatan personel
ATC (ATC Logbook)

ATC (ATC logbook)?

Penjelasan :

Data Dukung:

352

AC 69 - 01

Apakah jumlah personil
dalam 1 (satu) jadwal dinas
sesuai dengan peraturan
yang berlaku?

periksa jadwal dinas (duty
schedule)

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 69

Apakah jam kerja pemandu

69.085

LLP dan Asisten Pemandu LLP

AC 69 -01

sesuai dengan peraturan yang
berlaku?

periksa jadwal dinas (duty
schedule, dengan ketentuan:
a. Jam kerja maksimal dalam 1
hari adalah 8 jam;
b. Jam kerja maksimal dalam 1
minggu adalah 32 jam

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 69

69.015
SE 20 tahun
2015

Apakah terdapat
pemandu LLP yang
ditunjuk sebagai
instruktur pelatihan
kerja (On the Job
Training

periksa surat penunjukkan
periksa CV personel instruktur
pelatihan kerja (OJTI)

Instructor/OJTI)?

Penjelasan :

353

Data Dukung:

AC 69-01

Apakah uji kinerja
(Performance Checks)
dilaksanakan oleh Checker

a. Periksa SK Checker

b. Periksa kesesuain tim penguji
dengan SK Checker

yang ditunjuk Direktur
Navigasi Penerbangan ?
Penjelasan :

Data Dukung:

AC 69-01

Pasal 35

Apakah hasil uji kinerja
(performance
Checks)
personil pemandu lalu lintas
penerbangan
dilaporkan

Periksa laporan pelaksanaan
performance check

sesuai
ketentuan
yang
berlaku kepada Direktorat
Jenderal
Perhubungan
Udara?

Penjelasan :

Data Dukung:

FASILITAS DAN PERALATAN
PKPS 172.095

(1)

Apakah penyelenggara
memiliki fasilitas yang dapat
digunakan oleh personil
sesuai dengan pelayanan lalu

Periksa list peralatan yang
digunakan
Periksa ketersediaan fasilitas
354

lintas penerbangan yang
diberikan?

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 172.095

(2)
PKPS 170.062

(4)

Apakah gedung dilengkapi
dengan sumber listrik yang
dapat mencakup seluruh
fasilitas yang digunakan

1. Periksa ketersediaan fasilitas
sumber listrik

2. Periksa kemampuan fasilitas
sumber listrik

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 172.095

(2)
PKPS 170.062

(4)

Apakah fasilitas komunikasi,
navigasi dan surveillance
tersambung dengan
uninterruptible power supply
(UPS)

1. Periksa ketersediaan UPS

2. Periksa apakah fasilitas
komunikasi, navigasi dan
surveillance tersambung dengan
UPS

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 172.095

(2)

Apakah gedung dilengkapi
dengan pintu darurat,

1. Periksa pintu darurat
2. Periksa penangkal petir
355

PKPS 170.062

penangkal petir dan system

(7)

pengamanan?

3. Periksa system pengamanan

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 172.095

(2)
PKPS 170.064

Apakah penyelenggara
pelayanan memiliki prosedur
dan fasilitas pengamanan
untuk pengendalian keluar
masuk nya orang pada tempat
dimana pelayanan lalu lintas

1. Periksa prosedur pemeriksaan
atau pengendalian orang untuk
keluar/masuk ruangan
2. Periksa fasilitas yang digunakan
untuk mengendalikan
keluar/masuk nya orang

diberikan?

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 172.095

(3)
AC 172-01
4.1.2.1 b

Apakah gedung tower yang
digunakan untuk pelayanan
lalu lintas penerbangan
didesain dan ditempatkan
sehingga personel ATC yang
bertugas dapat melihat ujung
landasan pacu dan taxiway
tanpa menggunakan alat

Periksa jarak pandang gedung
tower

bantu?

Penjelasan :

356

Data Dukung:

PKPS 172.095

(3)
AC 172-01
4.1.2.1 c

Apakah gedung tower yang
digunakan untuk pelayanan
lalu lintas penerbangan
didesain dan ditempatkan
sehingga personel ATC yang
bertugas mendapatkan jarak
pandang maksimum airborne
traffic pattern tanpa

Periksa jarak pandang gedung
tower

menggunakan alat bantu?

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 172.095

(3)
AC 172-01

4.1.2.1 d

Apakah gedung tower yang
digunakan untuk pelayanan
lalu lintas penerbangan
didesain dan ditempatkan
sehingga personel ATC yang
bertugas memiliki kemampuan
mendeteksi pergerakan pesawat
yang berangkat secepatnya
setelah pesawat memulai take

Periksa jarak pandang gedung
tower

off run?

Penjelasan :

Data Dukung:

357

PKPS 172.095

(3)
AC 172-01
4.1.2.3 c

Apakah gedung tower yang
digunakan untuk pelayanan
lalu lintas penerbangan
dilengkapi dengan fasilitas
yang menunjang komunikasi
dua arah:

a.
b.

c.

Antara posisi operational
dalam menara pengawas
Dengan unit pelayanan
lalu lintas penerbangan
yang berdekatan
Dengan unit PKP-PK

Periksa fasilitas komunikasi :

a. Antara posisi operational dalam
menara pengawas

b. Dengan unit pelayanan lalu
lintas penerbangan yang
berdekatan

c. Dengan unit PKP-PK

Penjelasan

Data Dukung:

AFETY MANAGEMENT SYSTEM
ENYIMPANAN DOKUMEN DAN REKAMAN
CASR 172
AC 172-01

Apakah penyelenggara
pelayanan memiliki dokumen
referensi yang setidaknya

Periksa ketersediaan dokumen

terdiri dari

a.

Undang - Undang nomor

b.

PP nomor 3 tahun 2001

c.

CASR Part 170

1 tahun 2009

d.

CASR Part 69

e.

AC 170-02

f.

ICAO annexes dan
Documents

g-

AIP
358

h.

Instruksi internal yang
dikeluarkan oleh

perusahaan

Penjelasan :

Data Dukung:

CASR 172
AC 172-01

Apakah penyelenggara
pelayanan menjaga dokumen
sebagaimana dimaksud
tersebut up date

Periksa tanggal berlaku dokumen

Apakah penyelenggara
pelayanan menyimpan
dokumen sebagaimana
dimaksud pada tempat yang
mudah diakses oleh personil
operasional?

a. Periksa tempat penyimpanan

Penjelasan :

Data Dukung:

CASR 172
AC 172-01

dokumen

b. Lakukan pemeriksaan secara
acak kepada personil apakah
yang bersangkutan mengetahui
tempat penyimpanan dokumen

Penjelasan :

Data Dukung:

359

b. CHECKLIST INSPEKSI PEMANDUAN KOMPEN UNIT AFI

Item protokol

NO

Panduan Untuk Pemeriksaan/

Pengecekan

Status Pemenuhan
Sesuai

Tidak

Tidak

Sesuai

Diterapkan

ket

DOKUMEN

PKPS
172.015

Apakah tersedia dokumen sebagai

3.

ada/tidaknya

Manual Operasi :
a.

2.

Periksa
dokumen.

berikut:
1.

1.

SOPAFIS

b. Cpntingency Plan
c. Emergency Plan
d. Organisasi
Peraturan atau perundangundangan lain beserta
peraturan pendukungnya);
Letter of Operational
Coordination Agreement (LOCA);

Penjelasan

Data Dukung:

PKPS 69

Apakah isi dokumen sebagai berikut:
1. Manual operasi
a. SOP AFIS dengan unit ATS
terkait

b. Contingency plan

c. Emergency plan

2. Periksa ada/tidaknya dokumen;
360

d. Organisasi
e

2. Peraturan atau perundangundangan lain beserta

peraturan pendukungnya);
3. Letter of Operational
Coordination Agreement (LOCA);
Sesuai dengan peraturan perundangundangan

Penjelasan :

Data Dukung:

B

3

PERSONNEL
PKPS 69

Apakah Pemandu Komunikasi

69.015

Penerbangan dapat menunjukan
lisensi yang sah dan rating masih
berlaku pada saat melaksanakan
tugas pemanduan?

Periksa LISENSI

Penjelasa :

Data Dukung:

361

4

PKPS

Apakah lisensi Pemandu
Komunikasi Penerbangan yang
bekerja di Unit AFIS diterbitkan
atau telah disahkan oleh Dirjen

1. periksa lisensi
2. periksa validitas lisensi

Hubud?

Penjelasan :

Data Dukung:

5

PKPS 69

69.015
69.025

Apakah setiap Pemandu Komunikasi
Penerbangan memiliki sertifikat uji
kesehatan (medical examination) yang
berlaku?

Periksa sertifikat medex

Periksa tanggal pada sertifikat
uji kesehatan (medical
examination). Masa berlaku
adalah 12 bulan

- Apabila pemegang lisensi
telah
tahun

melewati

usia

maka

50

masa

berlaku
sertifikat
uji
kesehatan
(medical
examination) 6 bulan
- Apabila pemegang lisensi telah
melewati usia 60 tahun maka

masa berlaku sertifikat uji
kesehatan (medical examination)
adalah 3 bulan
-

Masa berlaku diatas

berdasarkan usia pemohon
pada saat melaksanakan uji
362

kesehatan (medical
examination)
Penjelasan :

Data Dukung:

6

PKPS69

Bagaimana uji kinerja (performance
checks) dilaksanakan?

69.025

1. Periksa SOP;

2. Periksa
contoh
soal
uji
kinerja (performance check)
sesuai dengan pengetahuan
yang dipersyaratkan untuk
masing-masing rating ?
3. Periksa
Laporan
hasil
performance check.

Penjelasan :

Data Dukung:

7

PKPS69

Apakah hasil uji kinerja (performance
Checks)
personil
pemandu
KP
dilaporkan
secara
berkala
dan
khusus
sesuai
ketentuan
yang
berlaku kepada Direktorat Jenderal

Periksa laporan hasil performance
check.

Perhubungan Udara?

Penjelasan :
363

Data Dukung:

8

PKPS69

69.015
69.120.2

Apakah setiap personil diberi tugas
dan tanggungjawab sesuai dengan
lisensi
berikut
rating
dan/atau

1. Periksa LISENSI 85 rating;
2. Periksa Sertifikat Kecakapan
3. Periksa Job description

kompetensi yang dimiliki?

Penjelasan :

Data Dukung:

9

PKPS69

69.130

Apakah pemandu Komunikasi
Penerbangan dididik oleh
penyelenggara pendidikan yang
telah memiliki ijin (approval)

Periksa Ijazah;

sesuai PKPS 143?

Penjelasan :

Data Dukung:

364

10

PKPS 69

Apakah lisensi berikut rating dan/atau 1.
kompetensi personil serta pelatihan 2.
yang
pernah
diikuti
sudah

Periksa Lisensi & rating;
Periksa Data Training.

terdokumentasi?

Penjelasan :

Data Dukung:

11

PKPS
69

Apakah dokumentasi tersebut
dilakukan pemutakhiran sesuai

Periksa Data Personnel

perkembangan personil?

Penjelasan :

Data Dukung:

12

AC 69 - 02

Apakah jumlah personil dalam 1 (satu)
jadwal dinas sesuai dengan peraturan
yang berlaku?

periksa jadwal dinas (duty
schedule ) operational

Penjelasan :

365

Data Dukung:

13

PKPS 69

69.085

Apakah jam kerja pemandu KP sesuai
dengan peraturanyangberlaku?

- periksa jadwal dinas (duty
schedule)

Penjelasan :

Data Dukung:

14

PKPS69
69.015

Apakah terdapat pemandu KP yang
ditunjuk sebagai instruktur pelatihan
kerja (On the Job Training Instructor
/OJTI )?-

1. Periksa surat penunjukkan
2. Periksa CV personel instruktur
pelatihan kerja (OJTI)/

Apakah uji kinerja (Performance
Checks) dilaksanakan oleh Checker
yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal
Perhubungan Udara?

- Periksa SK Checker;

Penjelasan :

Data Dukung:

15

AC 69.045

- Periksa Laporan hasil Uji
Kinerja (Performane Check).

Penjelasan :

366

Data Dukung:

16

PKPS 69

Apakah lisensi Pemandu
Komunikasi Penerbangan yang
bekerja di Unit AFIS diterbitkan
atau telah disahkan oleh Dirjen

-

periksa lisensi

-

periksa validitas lisensi

Hubud?

Penjelasan :

Data Dukung:

17

PKPS 69

69.015
69.025

Apakah setiap Pemandu
Komunikasi Penerbangan
memiliki sertifikat uji
kesehatan (medical
examination) yang berlaku?

Periksa tanggal pada sertifikat uji
kesehatan (medical examination);
Masa berlaku adalah 12 bulan.

Apabila pemegang lisensi telah
melewati usia 50 tahun maka

masa berlaku sertifikat uji
kesehatan (medical examination)
6 bulan;
Apabila pemegang lisensi telah
melewati usia 60 tahun maka

masa berlaku sertifikat uji
kesehatan (medical examination)
adalah 3 bulan
Masa

berlaku

diatas

berdasarkan
usia
pemohon
pada saat melaksanakan uji
kesehatan (medical examination)
367

Penjelasan :

Data Dukung:

18

PKPS 69

69.015
69.070

170.029

Apakah setiap Pemandu
Komunikasi Penerbangan
memiliki sertifikat kecakapan
bahasa (language proficency
certificate) minimum level 4
yang masih berlaku?

- periksa sertifikat

Penjelasan :

Data Dukung:

19

PKPS

ACO Sustem :

Periksa SOP

Apakah tersedia personil yang
ditunjuk untuk bertanggungjawab
melakukan pengecheckan kualitas
pelayanan di unit AFI
Penjelasan :

Data Dukung :

368

20

PKPS

Bagaimana prosedur yang digunakan
ketika system operasi AFI mati?

Periksa data

Bagaimana prosedur berkomunikasi
pada pelayanan di unit AFI?

Periksa SOP

Bagaimana prosedur untuk
mengirimkan berita notifikasi kepada
SAR Unit (rescue coordination centre )
mengenai tahapan keadaan darurat
(state of emergency)?

Periksa SOP

Penjelasan :

Data dukung :

C
21

PROSEDUR
PKPS

Penjelasan :

Data dukung :

22

PKPS170
170.046

- uncertaintyphase
- alert phase
- distress phase
Penjelasan :

Data dukung :

369

23

PKPS170
170.046

Bagaimana prosedur untuk
mengirimkan informasi kepada
operator mengenai pesawatnya yang
mengalami state of emergency?

Periksa prosedur dalam SOP

Penjelasan :

Data dukung :

24

PKPS 170
170.066
170.067

170.068 (1)
170.068 (2)

Bagaimana prosedur pelaporan
insiden pelayanan lalu lintas
penerbangan (air traffic service
incidents) dan investigasinya (ATS
investigation)?

- Periksa prosedur dalam SOP
- Periksa format laporan
- Periksa pelaksanaan pelaporan
(tambahan)
- Apakah terdapat prosedur
untuk menjaga seluruh
dokumen dan rekaman terkait

dengan ATS Incidents?
- Prosedur investigasi internal
(internal investigation)
-

Internal ATS Incident
database

Penjelasan :

Data dukung :

370

25

PKPS 170
170.066

170.067

170.068 (1)
170.068 (2)

Periksa pelaksanaan
pelaporan (tambahan)

Apakah pelaporan insiden pelayanan
lalu lintas penerbangan (air traffic
service incidents) dan investigasinya
(ATS investigation) dilaksanakan?

Penjelasan :

Data dukung :

26

PKPS 170

Bagaimana ATS Unit menerapkan
Safety manajemen system ?

Periksa SOP

170-027

- Apakah setiap perubaan yang
terkait dengan keselamatan
penerbangan melalui tahapan safety
assessment dan dilakukan post
implementasi monitoring ?

Penjelasan :

Data dukung :

27

PKPS

Apakah terdapat kegiatan terbang
latih dalam ruang udara yang dilayani

-

Periksa SOP Terbang latih

?
371

Penjelasan :

Data dukung :

28

PKPS

Apakah penyelenggara memiliki
prosedur untuk perolehan rating
dan ketentuan mengenai
kehilangan rating?

Periksa SOP

Penjelasan :

Data dukung :

29

AC 170-02

Chapter 2

(AC... )

Bagaimana program keselamatan
(safety program) pada ATS Unit?

periksa dokumentasi
periksa catatan dan
dokumentasi terkait dengan
monitor tingkat keselamatan,
evaluasi keselamatan ATS

Unit, dan penilaian
keselamatan (monitoring of
overall safety levels, safety
reviews ofATS units, safety
assessments)
unit yang bertanggungjawab
atas ATS SMS.

Penjelasan :

372

Data dukung :

30

PKPS 170

Bagaimana prosedur tindakan
pencegahan apabila terjadi insiden
pesawat di landasan pacu (runway)?

Periksa SOP

Bagaimana prosedur pengaturan
pergerakan orang dan kendaraan

Periksa SOP dan LOCA

Penjelasan :

Data dukung :

31

PKPS170

170.039

di aerodrome?

Penjelasan :

Data Dukung:

32

PKPS 170057

Bagaimana Prosedur ATS Unit

Periksa SOP

memberikan Informasi terkait Volcanic

Acivitis, ?

373

Penjelasan :

Data dukung :

33

PKPS 170
170.024
170.050

Bagaimana prosedur terkait dengan
keadaan gawat darurat (emergency),
kegagalan komunikasi
(communication failure) dan
contingencies?

Periksa SOP terkait dengan :
-P Prioritas (Priority)
-Tindakan melanggar hukum
(Unlawful interference) dan
ancaman bom pada pesawat
udara (aircraft bomb threat)
-Emergency descent
-Prosedur deviasi yang disebabkan
karena cuaca (Weather deviation
procedures)
-Kegagalan komunikasi udara-darat
(Air-ground communication failures)
-Pembuangan bahan bakar (Fuel
dumping)
-ATS Contingencies (kegagalan
radio di darat/ ground radio
failure, frekuensi yang
terblokir/ blocked frequency,
penggunaan frekuensi ATS tanpa
ijin
-Informasi tentang keadaan
gawat darurat (Emergency
information)

Penjelasan :

374

Data dukung :

D.
34

KESEPAKATAN OPERASIOANAL ( LOCA )
PKPS 170
170.016

Bagaimana Unit ATS berkoordinasi
dengan Operator Penerbangan?
-

Periksa LOCA

apakah terdapat perjanjian lokal
(local agreement) dengan Operator?
(periksa local agreement)

- Informasi-informasi apa saja yang
diberikan kepada operator atau
perwakilannya?

Penjelasan :

Data dukung :

35

PKPS 170

170.017

Bagaimana unit ATS
berkoordinasi dengan otoritas
militer (military authority)?

Periksa local agreement
-periksa prosedur koordinasi
terkait kegiatan militer dan
interception of civil aircraft?

Penjelasan :

Data dukung :

375

36

PKPS 170
170.020

Bagaimana koordinasi antara
ATS Unit dengan Unit
meteorology?

- Apakah terdapat prosedur
untuk memastikan bahwa

informasi meteorology yang
diterima dari crew

penerbangan (flight crew)
diteruskan ke kantor

-

Periksa local agreement

- periksa informasi-informasi
sesuai dengan ketentuan
dalam Annex 3

- periksa agreement terkait
dengan aktivitas gunung
berapi/volcanic activity,
windshear dan informasi

meteorology lainnya

meteorology (meteorological
office)?
Penjelasan :

Data dukung :

37

PKPS 170
170.021

Bagaimana koordinasi antara ATS
unit dengan Unit Informasi

periksa local agreement

Aeronautika ?

Penjelasan :

Data dukung :

38

PKPS 170

Bagaimana ATS Unit mendapatkan
Informasi mengenai kondisi dan

Periksa LOCA dengan unit terkait
376

c. CHECKLIST INSPEKSI PEMANDUAN KOMPEN UNIT TRIBUTARY/SUB CENTRE/COMM CENTRE STATION
Item protokol

NO

Panduan Untuk Pemeriksaan/

Pengecekan

Status Pemenuhan
Sesuai

Tidak

Tidak

Sesuai

Diterapkan

ket

PERSONNEL
PKPS 69

Apakah tersedia daftar nama-nama
petugas pemandu komunikasi

Periksa Daftar nama2 petugas.

penerbangan yang ditempatkan di unit
Tributary/Sub Comm Centre?/Comm
Centre

Penjelasan

Data Dukung:

PKPS 69.15

Apakah
pemandu
kompen
yang
bertugas di unit Tributary/Sub Comm
Centre?/Comm Centre telah berlisensi

Periksa lisensi.

sesuai dengan CASR Part 69 ?
Penjelasan :

Data Dukung:

385

PKPS 69.15

Apakah

posisi

Tributary/Sub

pelayanan

di

unit Periksa lisensi 85 rating

Comm Centre/Comm

Centre sudah ditangani oleh personil
yang sesuai?
Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 69.045

Apakah persyaratan minimum untuk Periksa sertifikat kompetensi.
petugas yang akan ditunjuk sebagai
pengawas ACO / FSO check officer
dan OJT Instruktur sudah dipenuhi?

Penjelasan

Data Dukung:

PKPS 172

Apakah terdapat data personil yang

Periksa Data Personil.

berisi informasi minimal mencakup :

posisi dalam organisasi, nomor induk
pegawai, riwayat pendidikan, lisensi
berikut ratingdan/atau kompetensi
yang dimiliki ?

^__

Penjelasan

Data Dukung:

172.110

Apakah penyelenggara memiliki

Periksa

jumlah dan kualifikasi personil sesuai

kualifikasinya.

daftar

personil

85
386

172.115

dengan ketentuan yang berlaku ?

172.120

Penjelasa

Data Dukung:

69.015

Apakah lisensi Pemandu KP yang Periksa lisensi;
bekerja di
Tributary/ Sub Comm
Centre?/Comm Centre diterbitkan

69.025

atau

69.040

Hubud?

PKPS69

telah

disahkan

oleh

Dirjen

Penjelasan

Data Dukung:

8

PKPS69

Apakah

Pemandu

Komunikasi

69.015

Penerbangan
dapat
menunjukan
lisensi yang sah dan rating masih
berlaku pada saat melaksanakan tugas

1. Periksa lisensi;

2. Periksa
rating
berlakunya.

&

masa

pemanduan?
Penjelasan

Data Dukung:

387

PKPS69

69.015
69.025
69.050

Apakah setiap pemandu KP memiliki
sertifikat uji
kesehatan
examination) yang berlaku?

Periksa sertifikat kesehatan

(medical

- Periksatanggal
padasertifikat
uji
kesehatan (medical examination).
Masa berlaku adalah 12 bulan

-Apabila

pemegang

lisensi

telah

melewati usia50 tahun maka masa

berlaku

sertifikat

uji

kesehatan

(medical examination)6bulan

-Apabila

pemegang

lisensi

telah

melewati usia60 tahun maka masa

berlaku

sertifikat

uji

kesehatan

(medical examination) adalah 3 bulan
-Masa berlaku

di

atas

berdasarkan

usia
pemohon
pada
saat
melaksanakan uji kesehatan (medical
examination).
Penjelasan

Data Dukung:

10

69.015

Apakah setiap personil diberi tugas 1. Periksa LISENSI & rating;
dan tanggungjawab sesuai dengan 2. Periksa Sertifikat Kecakapan

69.120.2

lisensi

PKPS69

berikut

rating

dan/atau

3. Periksa Job description

kompetensi yang dimiliki?
Penjelasan :
388

Data Dukung:

11

periksa

PKPS69

69.025

Apakah setiap personil Pemadu KP
menjaga kompetensi yang dimilikinya?
2.

69.115

catatan

serifikat

kometensi dan cek
(performance check)
Periksa
laporan
performance check.

kinerja

hasil

Penjelasan

Data Dukung:

12

PKPS 69

Apakah terdapat lisensi berikut rating 1. Periksa Lisensi & rating;
dan/atau kompetensi personil serta 2. Periksa Data Training.
pelatihan
yang
pernah
diikuti
terdokumentasi?

Penjelasan :

Data Dukung:

13

PKPS
69

Apakah dokumentasi tersebut
dilakukan pemutakhiran sesuai

Periksa Data Personnel

perkembangan personil?
Penjelasan
389

Data Dukung:

14

PKPS69

Apakah setiap pemandu KP memiliki
buku catatan personel KP (logbook)?

Periksa buku catatan personel KP
(Logbook)

69.135

Penjelasan

Data Dukung:

15

AC 69 -01

Apakah jumlah personil dalam 1 (satu)
jadwal dinas sesuai dengan peraturan

periksa jadwal dinas (duty
schedule )operational

yang berlaku?
Penjelasan :

Data Dukung:

16

PKPS 69
69.085

Apakah jam kerja pemandu KP sesuai
dengan peraturanyangberlaku?

periksa jadwal dinas (duty
schedule)

Penjelasan :

390

Data Dukung:

17

PKPS69

69.015

Apakah terdapat pemandu KP yang
ditunjuk sebagai instruktur pelatihan
kerja( On the Job Training

1. Periksa surat penunjukkan
2. Periksa CV personel instruktur
pelatihan kerja (OJTI)/

Instructor/OJTI)?

Penjelasan

Data Dukung:

18

PKPS69

69.004 (1)
69.15

Apakah terdapat tugas dan

periksa tugas dan tanggungjawab

tanggungjawab yang ditetapkan bagi
masing-masing personnel pada
Tributary/Sub Comm Centre?/Comm
Centre

Penjelasan

Data Dukung:

19

AC 69.045

Apakah uji kinerja (Performance
Checks) dilaksanakan oleh Checker

yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal

- Periksa SK Checker;

- Periksa Laporan hasil Uji
Kinerja (Performane Check).

Perhubungan Udara?
Penjelasan

391

Data Dukung:

20

PKPS
170.025

Apakah coordinated universal time (
UTC) digunakan dalam pelayanan KP?

periksa SOP

- Bagaimana prosedur pemeriksaan
waktu (Time Check) dilakukan?
= Berapa sering Time Check

Periksa prosedur dalam SOP

Penjelasan :

Data Dukung:

21

PKPS170

170.025

(3)&(4)

dilakukan?

Penjelasan

Data Dukung:

22

PKPS170
170.025

Dari mana waktu yang tepat

Periksa SOP

(correct time) diperoleh?

(3)&(4)

Penjelasan

Data Dukung :

392

23

PKPS 170

ACQ System :

Periksa SOP

Apakah ada personil yang
bertanggungjawab untuk
melakukan pengecheckan kualitas
pelayanan dari system operasi
aeronautika tetap di Station ?

Penjelasan

Data Dukung

24

PKPS 170

Berpa seringkah pengecekan

Periksa SOP;

dilakukan?

Periksa laporan.

Apakah tersedia prosedur yang

Periksa data

Penjelasan

Data dukung :

25

PKPS 170

berkaitan dengan penggunaan system
operasi aeronautika tetap?
Penjelasan

Data dukung :

26

PKPS 170

Apakah tersedia prosedur yang
berkaitan untuk digunakan ketika
system operasi aeronautika tetap mati?

Periksa data

393

Penjelasan :

Data dukung

PROSEDUR
27

PKPS 170

Apakah tersedia prosedur

Periksa SOP

berkomunikasi pada pelayanan
aeronautika tetap?
Penjelasan

Data dukung :

28

PKPS

Apakah tersedia prosedur untuk

Periksa SOP

menanggapi ketika berita
keselamatan yang tidak standart
diterima dari stasiun lain yang

tidak memiliki kompetensi melalui
jaringan komunikasi?
Penjelasan

Data dukung :

29

PKPS

Apakah tersedia prosedur operasi

Periksa SOP

komunikasi yang digunakan selain
fasilias utama komunikasi
394

Penjelasan :

Data dukung :

30

PKPS

Bagaimana prosedur untuk pergantian

Periksa SOP

tugas?
Penjelasan

Data dukung :

31

PKPS

Bagaimana prosedur yang berkaitan
dengan pengiriman berita keselamatan

Periksa SOP

tentang komunikasi fail?
Penjelasan

Data dukung

32

PKPS

Bagaimana prosedur yang berkaitan
dengan pengiriman berita tentang

Periksa SOP

weather below minima?
Penjelasan

395

Data dukung

33

PKPS

Bagaimana prosedur yang berkaitan

Periksa SOP

dengan pengiriman berita tentang
pembatalan Flight Plan?
Penjelasan :

Data dukung :

34

PKPS170
170.046

Bagaimana prosedur untuk
mengirimkan berita notifikasi kepada
SAR Unit (rescue coordination centre )
mengenai tahapan keadaan darurat
(state of emergency)?

Periksa SOP

- uncertaintyphase
- alert phase
- distress phase
Penjelasan

Data Dukung:

396

35

PKPS170
170.046

Bagaimana prosedur untuk
mengirimkan informasi kepada
operator mengenai pesawatnya yang
mengalami state of emergency?

Periksa prosedur dalam SOP

Penjelasan

Data dukung

C.

36

KESEPAKATAN OPERASIOANAL ( LOCA )
PKPS170
170.021

Bagaimanan koordinasi antara
Tributary/Sub Comm Centre?/Comm
Centre dengan Unit ATS lain dan
dengan unit Informasi Aeronautika ?

periksa local agreement

Penjelasan :

Data dukung :

D.
37

FASILITAS/PERALATAN :
PKPS 170

Apakah ada daftar master semua
peralatan di Tributary/Sub Comm
Centre?/ Comm Centre Anda

Periksa daftar

Penjelasan

397

Data Dukung

38

PKPS

Apakah terdapat daftar personil

Periksa SOP

untuk dihubungi dalam hal
kegagalan peralatan?
Penjelasan :

Data Dukung :

39

PKPS

Apakah tersedia catatan perbaikan
/perawatan peralatan dan

Periksa Buku catatan.

kalibrasi?
Penjelasan

Data Dukung :

40

PKPS

Apakah sering dilakukan pemeriksaan
peralatan?

Penjelasan :

Data Dukung :

398

41

PKPS

Seberapa sering pengecekan peralatan

Cek Laporan

dilakukan?

Penjelasan :

Data Dukung :

42

PKPS170

170.025 (2)

Apakah ATS unit dilengkapi dengan
jam yang menunjukkan waktu dengan

periksa SOP

Jam, Menit dan detik, serta dengan

jelas dapat terlihat dari setiap posisi
kerja dalam unit terkait?Apakah terdapat prosedur pengecekan
jam?

Penjelasan :

Data Dukung:

43

PKPS170
170.061

Lingkungan Operasional ATS:
a.Apakah ruang operasional dilengkapi
dengan pengatur suhu (heating/ air

Periksa ruangan.

conditioning) dan ventilasi?

b.Apakah terdapat cukup ruang pada
ruang

Operasional untuk bekerjadengan
nyaman?

c.Apakah lingkungan kerja cukup
bebas dari gangguan suara yang
dapat mengganggu konsentrasi?

Penjelasan :
399

Data Dukung:

44

PKPS170
170.062

Persyaratan struktur operasional ATS

Periksa SOP

(ATS Structural)
Requirements):

a. Apakah gedung ATS dapat
mengakomodasi seluruh personel,
barang-barang dan pengujung yang
diperkirakanakan menggunakan
bangunan tersebut?
b. Apakah bangunan tersebut tahan
api?

c. Apakah terdapat tenaga listrik (dan
outlet) yang memadai untuk
seluruh peralatan yang ada dan
peralatan yang diperkirakan akan
ada (radar, data automation, dll.),
pencahayaan/lighting, pengatur
suhu/heating, ventilasi, dsb.?

d. Apakah peralatan penting/critical,
meliputi peralatan radio dan
telepon, tersambung kesumber
tenaga yang tidak terganggu/
uniterruptible power supply,
generator tenaga cadangan/backuppowergenerator,dan/atau dua
sumber tenaga listrik yang
independen?

e.Apakah terdapat pintu keluar
darurat/emergency exits dari
seluruh area personel?

f.Apakah gedung dilengkapi dengan
perlindungan terhadap petir, lampu
400

gawat darurat/emergency
Penjelasan :

Data Dukung:

45

PKPS170

Apakah akomodasi di unit Comm

170.063

Centre berikut tersedia:

Periksa ruangan.

- Ruangan untuk pengarahan/briefing
room

- Kantor-kantor administrative

/administrative offices
- Ruangan perbaikan

peralatan/equipment repair space
- Ruangan-ruangan loker/locker
rooms

- Ruangan tempat penyimpangan

suplai administrative/administrative
supplies storage

- Ruangan tempat penyimpanan
peralatan teknis/technical
equipment storage

- Fasilitas lounge dengan fasilitas
untuk memasak
- Fasilitas toilet

- Air yang mengalir (dingin dan panas
apabila memungkinkan)
- Air minum (apabila air yang

mengalir tidak dapat diminum)
- Penerangan di luar ruangan
(outsidelighting)
- Area parkir kendaraan

(avehicleparking area)
401

Penjelasan :

Data Dukung:

46

PKPS

Periksa SOP

Jaringan Komunikasi :

- Tindakan apa yang harus diambil
ketika jaringan telekomunikasi
mengalami gangguan?
Penjelasan :

Data Dukung:

47

PKPS

Seberapa
sering
pengecekan
Jaringan komunikasi dilakukan?

Periksa SOP

Petunjuk Berita Keselamatan:

Periksa SOP

Penjelasan :

Data Dukung:

48

PKPS

Apakah

terdapat

Format

Berita

Buku

Petunjuk

Keselamatan

pada

Tributary/Sub Comm Centre?/Comm
Centre ?

Penjelasan
402

Data Dukung:

49

PKPS

Apakah

terdapat

Buku

Petunjuk

Periksa SOP

tentang Kategori Berita Keselamatan
pada
Tributary/Sub
Comm
Centre?/Comm Centre ?
Penjelasan

Data Dukung:

50

PKPS

Periksa SOP

Tindakan Kontmgensi :

Apakah
berkaitan

terdapat

prosedur yang

dengan

tindakan

penanggulangan keadaan Urgensi
dan Emergensi?
Penjelasan

Data Dukung:

51

PKPS

Berapa sering keadaan urgensi dan

Periksa laporan

emergensi ditangani?
Penjelasan :

403

Data Dukung:

52

PKPS

Apakah kualitas jaringan komunikasi

Periksa laporan

dapat dipertahankan ?
Penjelasan :

Data Dukung:

54

PKPS

Seberapa

sering

pengecekan

Periksa SOP

Jaringan komunikasi dilakukan?
Penjelasan

Data Dukung:

55

PKPS

Seberapa

sering

pengecekan

Periksa SOP

Jaringan komunikasi dilakukan?
Penjelasan

Data Dukung:

56

PKPS

Seberapa
sering
pengecekan
Jaringan komunikasi dilakukan?

Periksa SOP

404

Penjelasan

Data Dukung:

57

PKPS

Seberapa
sering
pengecekan
Jaringan komunikasi dilakukan?

Periksa SOP

Seberapa

Periksa SOP

Penjelasan

Data Dukung:

58

PKPS

sering

pengecekan

Jaringan komunikasi dilakukan?
Penjelasan

Data Dukung:

59

PKPS

Seberapa

sering

pengecekan

Periksa SOP

Jaringan komunikasi dilakukan?
Penjelasan

Data Dukung:

405

60

PKPS

Apakah

di

unit

salinan

anda

tersedia

Periksa SOP

Aeronautical

Communication Operation Manual
(ACOM)
Penjelasan

Data Dukung:

DOKUMEN-DOKUMEN
61

PKPS

Apakah
salinan

di

unit

anda

tersedia

Periksa dokumen

Aeronautical

Communication Operation Mannual
(ACOM)
Penjelasan :

Data Dukung:

62

PKPS

Apakah tersedia suatu file untuk
penanggungj awab
Tributary / Sub

Periksa dokumen

Comm Centre?/Comm Centre untuk
mencatat lengkap pertukaran berita
selama jam operasi?
Penjelasan

406

Data Dukung:

63

PKPS

Apakah tersedia suatu file untuk
penanggungjawab
Tributary/ Sub

Periksa dokumen

Comm Centre?/Comm Centre untuk
mencatat dengan lengkap hasil test
transmision?
Penjelasan

Data Dukung:

407

2. CHECKLIST INSPEKSI PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN
Panduan Untuk Pemeriksaan/

Item protokol

NO

Pengecekan

Status Pemenuhan
Sesuai

Tidak

Tidak

Sesuai

Diterapkan

ket

Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan
PKP 171.020
85 171.250

Apakah

penyelenggara

telekomunikasi
memiliki

izin

penyelenggara
telekomunikasi
masih berlaku?

pelayanan

penerbangan telah
berupa
sertifikat
pelayanan

penerbangan

dan

Periksa sertifikat penyelenggara

pelayanan

telekomunikasi

penerbangan;
Periksa masa berlaku sertifikat;
Periksa catatan sertifikat.

Penjelasan

Data Dukung:

Ruang Lingkup Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan
Apakah pelayanan telekomunikasi 1. Periksa
PKPS
171.012

penerbangan melakukan berbagai jenis

telekomunikasi

pelayanan?

yang diberikan;
2. Periksa

pelayanan
penerbangan

dokumen

manual

operasi
Penjelasan :
4)8

!g:

Apakah

penyelenggaraan

pelayanan

1

pelayanan
telekomunikasi
penerbangan yang dimiliki;

telekomunikasi
penerbangan yang
diberikan sesuai dengan sertifikat yang
2.

dimiliki?

Periksa sertifikat penyelenggara

Periksa
telekomunikasi
yang diberikan;

pelayanan
penerbangan

3. Periksa catatan sertifikat.

^g:

Apakah terdapat perubahan pelayanan
(termasuk pelayanan tambahan) yang
diberikan
pelayanan?

oleh

penyelenggara

1. Periksa

telekomunikasi

pelayanan
penerbangan

yang diberikan;
2. Periksa
sertifikat
pelayanan
telekomunikasi
penerbangan

yang dimiliki;
3. Periksa catatan sertifikat.

mg:

Apakah perubahan pelayanan tersebut
:

:

sudah

diajukan

sesuai

dengan

Periksa
sertifikat
telekomunikasi

pelayanan
penerbangan
409

beserta perubahannya

peraturan yang berlaku?
Penjelasan

Data Dukung:

Ketentuan Penyelenggaraan Pelayanan
PKPS
171.065

Apakah pernah terjadi gangguan Periksa dokumen seperti log book
pelayanan selama menyelenggarakan atau laporan peralatan, terkait
gangguan
pelayanan
pelayanan
telekomunikasi dengan
telekomunikasi penerbangan

penerbangan?
Penjelasan

Data Dukung:

PKPS

Apakah

penyelenggara

171.065

memberitahukan

unit

pengguna
mengenai
pelayanan yang terjadi?

pelayanan
AIS

atau

gangguan

Periksa dokumen seperti surat
atau pelaporan lainnya yang
disampaikan
ke
unit
AIS
mengenai gangguan pelayanan;
Periksa Notam terkait dengan

gangguan

pelayanan

telekomunikasi penerbangan
Penjelasan

Data Dukung:

410

Teknisi
PKPS

171.120

Apakah jumlah teknisi dan personil 1. Periksa struktur organisasi dan
personel kunci terkait dengan
kunci (keyperson) yang ada memenuhi
analisa

beban

kerja

(workload

analysis) apabila dibandingkan dengan
fasilitas/peralatan yang ditangani?

pelayanan

telekomunikasi

penerbangan

2. Periksa perhitungan kebutuhan
teknisi pada dokumen manual
operasi
3. Periksa
apakah
terdapat
kekurangan jumlah teknisi

Penjelasan

Data Dukung:

E

Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan
PKPS

Apakah

terdapat

data

Periksa

data

peralatan

171.015
171.110
171.105

fasilitas/peralatan yang digunakan telekomunikasi penerbangan pada
oleh penyelenggara pelayanan yang dokumen manual operasi
berisi informasi nama peralatan,

MOS 171-2

frekuensi,

merk/type, pabrikan, koordinat, ident,

tanggal

daya,

kalibrasi

tahun

terakhir,

instalasi,

MTBF,

MTTR, Availability, Integrity, Accuracy
8s Reliability?

Penjelasan

Data Dukung:

411

PKPS

Apakah penyelenggara pelayanan

171.055

melakukan kalibrasi penerbangan

(flight inspection) terhadap
fasilitas/peralatan yang digunakan
secara berkala (periodic) sesuai dengan

periodesasi kalibrasi penerbangan
yang telah ditetapkan?

1. Periksa data pemeliharaan dan

unjuk

kinerja

peralatan

telekomunikasi penerbangan ;
2. Periksa laporan hasil kalibrasi

penerbangan (flight inspection)
pada peralatan telekomunikasi
penerbangan
yang
telah
dilakukan.

Penjelasan

Data Dukung:

PKPS

Apakah penyelenggara pelayanan

171.055

melakukan uji transmisi di

AC 171-5
Pasal 8
SKEP 83

Tahun 2005

darat/pengujian di darat (ground
check) terhadap fasilitas/peralatan
yang digunakan secara rutin ataupun
sebagai dasar untuk perpanjangan
periodesasi kalibrasi penerbangan

1. Periksa data pemeliharaan
dan unjuk kinerja peralatan
telekomunikasi

penerbangan ;

2. Periksa
laporan
hasil
pengujian di darat (ground
inspection) pada peralatan
telekomunikasi

penerbangan
Penjelasan :

Data Dukung:

412

PKPS

171.070

SKEP/157/1
X/2003

Apakah terdapat alat ukur untuk
menguji dan memelihara fasilitas
telekomunikasi penerbangan?

Periksa

ketersediaan

alat

ukur

yang digunakan untuk pengujian
dan
pemeliharaan
fasilitas
telekomunikasi penerbangan

Penjelasan :

Data Dukung:

171.112

Apakah terdapat suku cadang/ Periksa ketersediaan suku
modul/perlengkapan
habis
pakai cadang/modul perlengkapan habis

MOS 171-2

untuk

SKEP/157/1
X/2003

rekomendasi pabrik

sesuai dengan rekomendasi pabrik

Apakah telah dilaksanakan kegiatan
pemeliharaan fasilitas berupa kegiatan
pemeliharaan harian, mingguan,

Periksa laporan pelaksanaan

PKPS

penerbangan

fasilitas

telekomunikasi

sesuai

pakai untuk fasilitas

dengan telekomunikasi penerbangan

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

171.155
171.120

SKEP/157/1
X/2003

bulanan, triwulan, semesteran,
tahunan?
.

kegiatan pemeliharaan fasilitas
berupa kegiatan pemeliharaan
harian, mingguan, bulanan,
triwulan, semesteran, tahunan

Penjelasan

Data Dukung:
413

PKPS
171.145

Apakah terdapat fasilitas atau
peralatan untuk memonitor status

SKEP/157/1
X/2003

operational peralatan telekomunikasi
penerbangan baik diruang teknisi
maupun di ruang ATC?

Periksa ketersediaan fasilitas atau

peralatan monitor status
operational peralatan
telekomunikasi penerbangan baik
diruang teknisi maupun di ruang
ATC

Penjelasan :

Data Dukung:

Prosedur
PKPS

Apakah terdapat SOP untuk masing

171.055

masing fasilitas telekomunikasi
penerbangan yang sesuai dengan

AC 171-6

1. Periksa ketersediaan SOP untuk

masing masing fasilitas
telekomunikasi penerbangan

format dalam AC 171-6?

2. Periksa kesesuaian SOP dengan
format dalam AC 171-6

Apakah terdapat prosedur yang
digunakan jika terjadi gangguan dan
/atau kegagalan pelayanan dan/atau
terjadi kerusakan pada fasilitas

1. Periksa prosedur yang
digunakan jika terjadi gangguan
dan /atau kegagalan pelayanan
dan/atau terjadi kerusakan
pada fasilitas telekomunikasi

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

171.115
AC 171-6

telekomunikasi penerbangan,

414

termasuk apakah terdapat cara

melaporkan dan mengklarifikasinya?

penerbangan;
2. Periksa mekanisme laporan dan
klarifikasi

Penjelasan :

Data Dukung:

penerbangan?

Periksa prosedur kalibrasi
peralatan telekomunikasi
penerbangan

Apakah penyelenggara pelayanan

Periksa dokumen-dokumen

memiliki dan memelihara dokumen-

sebagai berikut:
- Manual Operasi;
- Manual Teknik (Manual book
peralatan);

PKPS

Apakah terdapat prosedur kalibrasi

171.055

peralatan telekomunikasi

AC 171-5
AC 171-7

Penjelasan :

Data Dukung:

Dokumen

PKPS

171.075&
171.080
MOS 171-1

Chapter 7

dokumen sebagai berikut:
-Manual Operasi;
-Manual Teknik (Manual book
peralatan);
-Peraturan intemasional dan nasional

(Annex 10 & CASR Part 171 beserta
peraturan pendukungnya);
-SOP masing-masing
fasilitas/ peralatan;

-Letter of Agreement (LoA);

- Peraturan intemasional dan

nasional (Annex 10 & CASR Part
171 beserta peraturan

pendukungnya);
- SOP masing-masing
fasilitas / peralatan;
- Letter of Agreement (LoA);
415

-Safety Case (Kajian Keselamatan);
-Dokumen yang berisi tentang sejarah

peralatan yang memuat informasi
rancangan, pemasangan & perubahan
konfigurasi fasilitas (modifikasi).

Safety Case (Kajian Keselamatan);
Dokumen yang berisi tentang
sejarah peralatan yang memuat
informasi rancangan,

pemasangan 8s perubahan
konfigurasi fasilitas (modifikasi).

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

Apakah teknisi memiliki akses yang

Periksa ketersediaan akses

171.075

mudah untuk mendapatkan atau

untuk mendapatkan atau

menggunakan manual book peralatan

menggunakan manual book
peralatan dan dokumen
peraturan terkait fasilitas

dan dokumen peraturan terkait
fasilitas telekomunikasi penerbangan ?

telekomunikasi penerbangan;
Periksa tingkat kesulitan akses

Penjelasan

Data Dukung:

PKPS

171.055

SKEP/157/1
X/2003

Apakah unjuk hasil (performance)
peralatan dilaporkan secara berkala

Periksa unjuk hasil (performance)
peralatan dilaporkan secara

dan khusus sesuai ketentuan yang

berkala dan khusus sesuai

berlaku kepada Direktorat Jenderal

ketentuan yang berlaku kepada

Perhubungan Udara?

Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara

Penjelasan :
416

Data Dukung:

PKPS

171.080

SKEP/157/1
X/2003

Apakah catatan unjuk hasil
(performance) peralatan dan status
peralatan didokumentasikan secara

Periksa dokumentasi catatan

unjuk hasil (performance)
peralatan dan status peralatan

baik?

Penjelasan

Data Dukung:

PKPS

Apakah penyelenggara pelayanan telah

Periksa Ijin Stasiun Radio (ISR)

171.100

memiliki Ijin Stasiun Radio (ISR)

didarat untuk fasilitas

Butir 3.a

didarat untuk fasilitas telekomunikasi

telekomunikasi penerbangan yang

penerbangan yang menggunakan

menggunakan frekuensi radio dan

frekuensi radio dan perpanjangan?

perpanjangan

Penjelasan

Data Dukung:

417

3. CHEKCIST PELAYANAN PERANCANG PROSEDUR PENERBANGAN
(RESERVED)

418

4. CHEKCIST PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA

a. CHECKLIST INSPEKSI UNIT AIS BANDAR UDARA
Item protokol

NO

Panduan Untuk Pemeriksaan/
Pengecekan

ket

Status Pemenuhan
Sesuai

Tidak

Tidak

Sesuai

Diterapkan

Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika (PIA) di Bandar Udara
PKPS

Apakah penyelenggaraan pelayanan

175.030 dan

informasi aeronautika di Bandar Udara

MOS 174-

diberikan oleh Unit Pelayanan Informasi
Aeronautika (PIA) Bandar Udara?

04.105

Periksa Manual Operasi

Penjelasan:

Data Dukung:

PKPS

175.040 dan
MOS 175-

Apakah Unit PIA Bandar Udara telah

Konfirmasi,

mendapatkan ijin dari Direktur

sudah memiliki sertifikat

Jenderal?

yang

telah

apakah

dikeluarkan

oleh Direktur Jenderal?

04.110

Penjelasan:

Data Dukung:

PKPS

Apakah pelayananan yang

Periksa Manual Operasi

175.040 MOS
175-04.260

diselenggarakan sesuai dengan Manual
Operasi?

dengan
Sertifikat
penyelenggara PIA yang
dimiliki
dan
periksa
output
(produk/jasa)
yang diberikan.

419

Penjelasan:

Data Dukung:

Periksa dokumen Safety

PKPS

Apakah Unit PIA Bandar Udara memiliki

175.120 dan
MOS
175.-

yang mencakup kebijakan, prosedur dan Manual

04.080

penerapan praktis?

sistim manajemen keselamatan (SMS) Policy dan Safety Object,
konfirmasi

Operasi
dan
apakah

memiliki

unit

bertanggung
terhadap

yang

jawab
penerapan

SMS?

Penjelasan:

Data Dukung:

Dalam rangka penerapan SMS, apakah Konfirmasi, apakah ada
penetapan
kebijakan
tentang program training SMS
175.120,MOS ada

PKPS

personil
dan
training
record
personel
oleh
personil
untuk
dan AC 175- dibutuhkan
telah
mengikuti
02 lampiran menjalankan setiap fungsi keselamatan? yang
training SMS tersebut.
1 BAB 4
175-04.080

pengetahuan

dan

keahlian

yang untuk

Penjelasan:

Data Dukung:

Siapakah yang bertanggung jawab
terhadap
pelaksanaan sistim manajemen
175.120,MOS

PKPS

175-04.080

keselamatan tersebut?

Periksa
Struktur

organisasi

dan
420

personil

dan AC 175-

02

yang

bertanggung

lampiran

jawab

1 BAB 4

Penjelasan:

Data Dukung:

Untuk

PKPS

175.120 dan
AC
175-02

lampiran

mengetahui

pelaksanaan

kemajuan

sistim

dalam

manajemen

keselamatan tersebut, apakah Unit PIA
Bandar
Udara memiliki dokumentasi
1

BAB 4

dari setiap pengawasan yang dilakukan?

Periksa

kegiatan
pengawasan,

periksa rencana
tindak
lanjut
dan
periksa
rekaman

kegiatan
pengawasan

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 175.
04.085

Apakah

Unit

menetapkan
validasi

prosedur

dalam

persyaratan

PIA

Bandar
verifikasi

rangka

kualitas

data

Udara

Periksa SOP di

dan Manual Operasi

menjamin

dan/atau

informasi aeronautika (akurasi, resolusi,

integritas

dan

penelusuran

data

aeronautika) terpenuhi?
Penjelasan:

Data Dukung:
1
421

PKPS

175.110 dan
MOS
17504.085

Apakah Unit PIA Bandar Udara memiliki

Periksa

sistim manajemen kendali mutu (QMS)

dokumen

yang mencakup kebijakan, proses dan Quality Policy
Quality
prosedur
yang
diterapkan
pada dan
keseluruhan rangkaian data dan/atau
informasi

aeronautika

dari

originasi

sampai dengan distribusi ke pengguna?

Object, Manual
Operasi
dan
konfirmasi

apakah
memiliki

unit

yang

bertanggung

jawab terhadap
penerapan

QMS?

Penjelasan:

Data Dukung:

10

PKPS
175.110

Dalam hal menjamin kualitas data yang Periksa, apakah

digunakan dalam mengelola raw data
publikasi, apakah Unit PIA Bandar

memiliki

LOA

atau MOU?

Udara mempunyai Surat Kesepakatan
Bersama?

Penjelasan:

Data Dukung:

11

PKPS

175.110

Apakah Unit PIA Bandar Udara memiliki

Periksa ada

Surat Kesepakatan Bersama dimaksud

LOA atau MOU

dengan Narasumber data?

dengan
422

Narasumber
data?

Penjelasan:

Data Dukung:

12

Apakah Unit PIA Bandar Udara memihki
Surat Kesepakatan Bersama dimaksud
dengan Pengguna (User)?

PKPS
175.110

Periksa ada
LOA atau MOU

dengan
Pengguna
(user)?

Penjelasan:

Data Dukung:
B
1

Ruang Lingkup PIA Di Bandar Udara
Apakah
Unit
PIA
Bandar
Udara
PKPS
memberikan
pelayanan
informasi
175.030
aeronautika
sebagaimana
dimaksud
huruf d
pada PKPS 175?
angka 1

Periksa
Sertifikat

Penyelenggara,
Periksa Manual

Operasi
dan
periksa produk
atau jasa yang
dilayani.
Penjelasan:

Data Dukung:

2

PKPS

175.020
MOS
04.095

dan
175-

Apakah dalam pemberian pelayanan
sebagaimana pada butir B.l di atas
mencakup ruang lingkup pelayanan
sebagaimana dimaksud pada PKPS 175

Periksa
Sertifikat

Penyelenggara,
Periksa

Manual
423

dan MOS 175-04.095?

Operasi
dan
periksa produk
atau jasa yang

dilayani.
Penjelasan:

Data Dukung:

PKPS

Apabila pelayanan tidak diberikan dalam

175.045

waktu 24 jam, apakah tetap tersedia Sertifikat
pelayanan
sekurang-kurangnya
30 Penyelenggara,
menit sebelum dan sesudah pesawat Periksa Manual
udara berada di wilayah tanggung Operasi
dan
jawab?

Periksa

periksa
jam
operasinya.

Penjelasan:

Data Dukung:

PKPS

175.150

Dalam hal pengajuan draf publikasi, Periksa
SOP
apakah NOF menerapkan spesifikasi pengajuan draf
umum sebagaimana diatur dalam PKPS
175?

publikasi
produk
publikasi

dan
draf

Penjelasan:

Data Dukung:

PKPS

175.155

Dalam memberikan pelayanan, apakah Periksa
SOP
unit AIS Bandar Udara menerapkan pengajuan draf
424

sistim

referensi

horizontal,

referensi

publikasi

vertikal dan referensi waktu seperti yang produk
tertuang di dalam PKPS 175?

dan
draf

publikasi

Penjelasan:

Data Dukung:

MOS

175-02

butir 2.2

Apakah konsep NOTAM yang diajukan Periksa
SOP
ke Kantor NOTAM Intemasional (NOF) pengajuan draf
memenuhi kriteria yang telah ditentukan
di dalam MOS 175-02?

publikasi
(NOTAM)

dan

file draf NOTAM

yang diajukan.

Penjelasan:

Data Dukung:

AC

175-01

butir 2.2.1

Apakah konsep NOTAM yang diajukan Periksa
ke NOF merupakan konsep final?
NOTAM

file draf

yang

diajukan
beserta

raw

datanya
Penjelasan:

Data Dukung:

AC

175-01
butir 2.2.2

Untuk
mendapatkan
konsep
final
NOTAM yang valid, apakah dilakukan
koordinasi dengan narasumber?

Periksa

SOP

koordinasi

dan

log

draf

book

NOTAM

Penjelasan:
425

Data Dukung:

MOS 175-02

butir 2.1.3

Dalam mengajukan konsep NOTAM yang Periksa
bersifat sementara, apakah jangka Pengajuan
waktunya sesuai ketentuan MOS 175-02

SOP

publikasi
(NOTAM),
periksa file draf
NOTAM

EST

yang diajukan

Penjelasan:

Data Dukung:

10

AC 175-01

butir 2.2.3

Untuk menjaga validitas NOTAM yang Periksa
SOP
telah diterbitkan, apakah Unit PIA Koordinasi,
Bandar Udara melakukan monitoring periksa NOTAM
termasuk
berkoordinasi
dengan EST yang msh
narasumber?

berlaku

dan

periksa log book
mengenai
monitoring
NOTAM EST

Penjelasan:

Data Dukung:

11

AC 175-01

Butir 2.2.4

NOTAM-NOTAM yang telah diterbitkan,
apakah segera didistribusikan oleh

Periksa
SOP
Pendistribusian

petugas Unit PIA Bandar Udara kepada

,

unit-unit terkait?

book distribusi

periksa

log

426

Penjelasan:

Data Dukung:

Apakah

12

ada

prosedur

mendistribusikan

dalam

hal

NOTAM-NOTAM

tersebut

Periksa

SOP

Pelayanan
flight

pre-

information

Penjelasan:

Data Dukung:

13

AC 175-02

Butir 2.2.4

Dalam hal pendistribusian NOTAMNOTAM
tersebut,
apakah
ada

memiliki

kesepakatan bersama dengan unit-unit

atau

terkait yang membutuhkan?

dengan
pengguna (user)

Periksa apakah
LOA
MOU

Penjelasan:

Data Dukung:

14

AC 175-01

butir 2.2.3

Dalam melakukan monitoring terhadap Periksa
SOP
masa berlaku NOTAM khususnya yang Koordinasi,
mencantumkan "EST" pada item c), periksa NOTAM
apakah
dilakukan
konfirmasi
sebagaimana ketentuan di dalam AC

EST yang masih

175-01

periksa log book
monitoring

berlaku

dan

NOTAM EST.

Penjelasan:
_

427

Data Dukung:

15

AC

175-01

butir
2.3.2
dan 2.4.2

Bila ada perubahan data dan/atau
informasi yang terkandung di dalam
Buku AIP, apakah Unit PIA Bandar
Udara membuat konsep AIP Amandemen
atau konsep AIP Supplement?

Pengajuan draf
publikasi,
periksa
draf
publikasinya

Apakah konsep AIP Amandemen atau

Periksa

Periksa

SOP

Penjelasan:

Data Dukung:

16

AC

175-01

butir

2.3.5,

2.4.4

dan

MOS

175-03

butir 5.4 dan

SOP

konsep AIP Supplement yang diajukan Pengajuan draf
ke Direktorat Jenderal Perhubungan publikasi,
Udara telah memenuhi kriteria yang periksa
draf
telah ditentukan di dalam MOS 175-03?

publikasinya

5.5

Penjelasan:

Data Dukung:

17

AC

butir

175-01

2.3.3

dan 2.4.2

Untuk mendapatkan konsep final AIP Periksa
SOP
Amandemen
atau
konsep
AIP Koordinasi,
Supplement
yang
valid,
apakah periksa log book
dilakukan
koordinasi
dengan pengajuan draf
narasumber?
publikasinya

Penjelasan:

428

Data Dukung:

18

AC
butir

175-01
2.3.4

dan 2.4.3

Apakah setiap mengajukan konsep final
AIP Amandemen atau konsep AIP
Supplement melampirkan
dokumendokumen yang menjadi referensi konsep
Amandemen tersebut?

Periksa

SOP

pengajuan draf
publikasi
dan
periksa
draf
publikasinya
(AIP
Amandement
atau

AIP

Suplement)

Penjelasan:

Data Dukung:
19

AC

175-01

butir 2.4.5

Apakah
Unit
PIA
Bandar
Udara
melakukan monitor terhadap masa
berlaku AIP Supplement Bandar Udara
yang bersangkutan?

Periksa

SOP

Koordinasi

dan

Log
Book
Monitoring AIP
Supplement
yang temporary

Penjelasan:

Data Dukung:

20

MOS

175-03

butir 5.5 dan
AC

175-01

butir 2.4.6

Setiap AIP Supplement yang berisi
perubahan data permanen terhadap
buku AIP harus dimasukkan ke dalam

AIP,

apakah Unit PIA Bandar Udara

melakukan hal tersebut?

Periksa

SOP

dokumentasi

dan
periksa
buku AIP yang
dimiliki

429

Penjelasan:

Data Dukung:

21

AC

175-01

butir 2.5.3

Dalam rangka menginformasikan halhal yang termasuk kriteria informasi
pada AC 175-01 butir 2.5.1 dan 2.5.2,
apakah
Unit
PIA
Bandar
Udara

mengajukan
Direktorat

konsep
Jenderal

AIC
kepada
Perhubungan

Periksa

SOP

Pengajuan
publikasi (AIC)?
Dan periksa file
draf AIC?

Udara?

Penjelasan:

Data Dukung:

22

2.5.4

Apakah konsep AIC yang diajukan
sesuai kriteria yang ditentukan dalam

dan

MOS

MOS 175-03?

175-03

butir

AC

175-01

butir

6.2

Periksa

SOP

Pengajuan
publikasi (AIC)?
Dan periksa file
draf AIC?

Penjelasan:

Data Dukung:

23

butir

2.6.1

dan

2.6.2

Jika informasi yang akan dipubhkasikan Periksa SOP
termasuk kriteria informasi AIRAC, Pengajuan
apakah
pengajuan
draf
tersebut publikasi (AIC)?

dan

MOS

mengikuti ketentuan AIRAC?

175-03

butir

AC

175-01

Dan periksa file
draf AIC?

7.4
430

Penjelasan:

Data Dukung:
24

PKPS
175.180

Apabila terdapat AIP Supplement terkait
Bandar
Udaranya
diterbitkan
menggunakan prosedur AIRAC, apakah
unit PIA Bandar Udara bersangkutan
mengajukan Trigger NOTAM untuk AIP
Supplement dimaksud kepada NOF?

Periksa

SOP

Pengajuan
publikasi
(AIP
Supplement)?
Dan
periksa
draf
Trigger
NOTAM nya

Penjelasan:

Data Dukung:
25

AC

175-01

butir 3.1

Apakah

Unit

PIA

Bandar

Udara

memberikan
pelayanan
pre-flight
information kepada penerbang atau
petugas operasi penerbangan?

Periksa Quality
Manual pakah
ada

SOP

tentang

Pelayanan
flight

pre

information?

Penjelasan:

Data Dukung:

26

AC

175-01

butir 3.1.6.1

Dalam memberikan pelayanan pre-flight,

Periksa

SOP

apakah

Pelayanan
flight

Pre-

Unit

PIA

Bandar

Udara

menyediakan pelayanan self briefing?

Information,
periksa fasilitas
self-briefing
431

Penjelasan:

Data Dukung:

27

AC

175-01

butir 3.1.6.3

Untuk
melengkapi
pelayanan
self Periksa
briefing, apakah Unit PIA Bandar Udara Pelayanan
menyediakan pelayanan verbal briefing?
flight

SOP

Pre-

Information,
periksa
personel
yang
memberikan

pelayanan
verbal

Penjelasan:

Data Dukung:

28

AC

175-01

butir
3.1.14.2

Apakah
unit
PIA
Bandar
Udara
menggunakan daftar rincian informasi
(checklist) dalam memberikan pelayanan
verbal briefing?

Periksa SOP

Pelayanan Preflight
Information,
periksa apakah
memiliki

checklist verbal

briefing
Penjelasan:

Data Dukung:

432

29

AC

175-01

butir
3.1.14.3

Apakah checklist yang dibuat untuk
verbal briefing menyesuaikan dengan
ruang lingkup unit PIA di Bandar Udara
bersangkutan?

Periksa

materi

checklist verbal

briefing apakah
sesuai dengan
pelayanan yang
tercantum

dalam

di

manual

operasi?
Penjelasan:

Data Dukung:

30

AC

175-01

butir 3.1.9

Apakah
juga
tersedia
pelayanan Periksa
tampilan dinding (wall display)?
Pelayanan

SOP

Pre-

flight
Information,
periksa apakah
memiiki

wall

display?
Penjelasan:

Data Dukung:

31

AC

175-01

butir

3.1.13.2

Apakah

Unit

melakukan
NOTAM

yang

bentuk PIB?

PIA

Bandar

rekapitulasi
masih

Udara

terhadap

berlaku

dalam

Periksa

SOP

Pelayanan
flight

Pre-

Information dan

periksa produk
PIB
yang
disediakan

Penjelasan:

433

Data Dukung:

32

AC

175-01

Butir

Apakah

pelayanan

self

briefing

disediakan dalam bentuk bulletin harian

3.1.15.1

Periksa

SOP

Pelayanan
flight

Pre-

Information dan

periksa produk
PIB
yang
disediakan

Penjelasan:

Data Dukung:

33

AC
butir

175-01

Apakah

pembaruan

disediakan

3.1.15.2

dalam

bulletin
bentuk

harian

lembaran

(hand out)?

Periksa

SOP

Pelayanan
flight

Pre-

Information dan

periksa produk
PIB
yang
disediakan

Penjelasan:

Data Dukung:

34

AC

175-01

Butir
3.1.15.3

Untuk memenuhi kebutuhan pengguna,
apakah bulletin yang disediakan dibagi
dalam dua (2) kategori sesuai ketentuan

Periksa

SOP

Pelayanan
flight

Pre-

AC 175-01?

Information dan

periksa produk
PIB
yang
disediakan

434

Penjelasan:

Data Dukung:

35

AC

175-01

butir
3.1.17.1

Entri data pada Bulletin yang berkaitan Periksa
dengan kemampuan fasilitas, apakah Pelayanan
sesuai dengan ketentuan yang ada pada flight
AC 175-01?

SOP

Pre-

Information dan

periksa
PIB

produk
yang

disediakan

Penjelasan:

Data Dukung:

36

AC

175-01

butir

Bulletin yang diterbitkan, apakah diberi
tanggal dan waktu?

3.1.17.2

Periksa

SOP

Pelayanan
flight

Pre-

Information dan

periksa produk
PIB
yang
disediakan

Penjelasan:

Data Dukung:

37

butir

Apakah Bulletin yang disediakan terdiri
dari
kategori-kategori
sebagaimana

3.1.19.1

dimaksud dalam AC 175-01?

AC

175-01

Periksa

SOP

Pelayanan
flight

Pre-

Information dan

periksa

produk
435

PIB

yang

disediakan

Penjelasan:

Data Dukung:

38

AC

175-01

butir 3.1.20

Apakah
unit
PIA
Bandar
menyediakan Bulletin tipe area?

Udara

Periksa

SOP

Pelayanan
flight

Pre-

Information dan

periksa produk
PIB
yang
disediakan

Penjelasan:

Data Dukung:

39

butir

Apakah
bulletin
tipe
area
disediakan
menggunakan

3.1.20.1

otomasi?

AC

175-01

yang
sistim

Periksa

SOP

Pelayanan
flight

Pre-

Information,

periksa fasilitas
pembuatan PIB
dan produk PIB
yang disediakan
Penjelasan:

Data Dukung:

436

40

AC

175-01

butir 3.1.21

Apakah
unit
PIA
Bandar
menyediakan Bulletin tipe rute?

Udara

Periksa

SOP

Pelayanan
flight

Pre-

Information dan

periksa produk
PIB
yang
disediakan

Penjelasan:

Data Dukung:

41

AC

175-01

butir 3.1.21

Bulletin tipe rute yang disiapkan, Periksa
apakah berisi informasi sebagaimana Pelayanan

SOP

Pre-

yang tercantum dalam AC 175-01 butir

flight

3.1.21.1?

Information dan

periksa produk
PIB
yang
disediakan

Penjelasan:

Data Dukung:

42

AC

175-01

butir 3.1.22

Apakah
unit
PIA
Bandar
Udara
menyediakan Bulletin tipe Aerodrome?

Periksa

SOP

Pelayanan
flight

Pre-

Information dan

periksa produk
PIB
yang
disediakan

Penjelasan:

437

Data Dukung:

43

AC

175-01

butir
3.1.22.1

Dalam
menyediakan
Bulletin
tipe
aerodrome, apakah ada kesepakatan
dengan pengguna untuk menentukan
aerodrome yang dibutuhkan?

Periksa

SOP

Pelayanan Preflight
Information,
periksa produk
PIB
yang
disediakan

dan

periksa apakah
memiliki

kesepakatan
dengan
pengguna

Penjelasan:

Data Dukung:

44

AC

175-01

butir 3.1.24

Apakah unit PIA Bandar Udara juga Periksa
menyediakan Bulletin tipe administratif? Pelayanan

SOP

Pre-

flight
Information dan

periksa produk
PIB
yang
disediakan

Penjelasan:

Data Dukung:

438

45

AC

175-01

butir
3.1.24.1

Bulletin
tipe
administratif
yang Periksa
disediakan, apakah berisi NOTAM yang Pelayanan
masih berlaku dan berdasarkan tanggal flight
dan waktu tertentu?

SOP

Pre-

Information dan

periksa produk
PIB
yang
disediakan

Penjelasan:

Data Dukung:

46

AC

175-01

butir

3.1.19.2

Apakah

Bulletin

yang

menggunakan
format
informasinya berurutan?

disediakan

standar

dan

Periksa

SOP

Pelayanan
flight

Pre-

Information dan

periksa produk
PIB
yang
disediakan

Penjelasan:

Data Dukung:

AC

175-01

butir 3.1.26

Apakah format Bulletin yang dibuat
sesuai ketentuan pada AC 175-01 butir
3.1.26?

Periksa

SOP

Pelayanan
flight

Pre-

Information dan

periksa produk
PIB
yang
disediakan

Penjelasan:

439

Data Dukung:

48

AC

175-01

butir 3.2

Apakah
unit
PIA
Bandar
Udara
memberikan pelayanan post-flight?

Periksa

Manual

Operasi, periksa
apakah
memihki

SOP

pelayanan post
flight
dan
periksa apakah
tersedia fasilitas

pelayanan
dimaksud

Penjelasan:

Data Dukung:

49

AC

175-01

butir 3.2.2.2

Untuk mendukung pelayanan postflight,
apakah tersedia form isian
laporan post flight di unit PIA Bandar
Udara?

Periksa

SOP

pelayanan post
flight
dan
periksa apakah
memiliki
isian

laporan
flight

form
untuk

post

Penjelasan:

Data Dukung:

50

AC

175-01

butir 3.2.1.3

Apakah
unit
PIA
Bandar
Udara
meneruskan laporan post flight kepada
unit-unit terkait?

Periksa SOP

pelayanan post
flight dan
440

periksa log book
pelayan post
flight
Penjelasan:

Data Dukung:

51

Apakah
unit
melaksanakan
Office (ARO)?

PKPS
175.045

PIA
Bandar
Udara
fungsi ATS Reporting

Periksa Manual

Operasi, periksa
apakah
memiliki

SOP

terkait

pelayanan
fungsi ARO dan
periksa fasilitas
pelayanan
dimaksud

Penjelasan:

Data Dukung:
52

MOS

175-

04.115

Dalam
melaksanakan
fungsi
ARO,
apakah
unit
PIA
Bandar
Udara
memproses flight plan dan berita-berita
penerbangan
sebagaimana
yang

Operasi, periksa
apakah

tercantum dalam MOS 175-04?

terkait

Periksa Manual

memiliki

SOP

pelayanan
fungsi ARO dan
periksa fasilitas
pelayanan
dimaksud

Penjelasan:

441

Data Dukung:

53

AC

170-02

butir 4.4.3

Dalam memproses flight plan, ketika
menerima flight plan yang diajukan oleh
operator, apakah unit PIA Bandar Udara
melakukan
hal-hal
seperti
yang

Periksa SOP
Permrosesan

Flight Plan

tercantum di dalam AC 170-02?

Penjelasan:

Data Dukung:

54

AC

170-02

butir 4.4.2.1

Apabila flight plan telah diajukan dan
terjadi
delay
30
menit
melebihi
ESTimated off-block time (EOBT) untuk
pesawat yang di control dan 1 jam untuk
pesawat yang tidak dikontrol, apakah
unit

PIA

Bandar

Udara

melakukan

pembaruan terhadap flight plan yang
telah diajukan dan membatalkan flight
plan sebelumnya?

Periksa manual

operasi apakah
memiliki

SOP

terkait

pembaruan
berita
flight
plan

Penjelasan:

Data Dukung:
55

AC

170-02

Appendix 2

Apakah
proses
flight
plan
yang
dilakukan sesuai dengan format dan
standar yang diatur di dalam AC 17002?

Periksa

SOP

pemrosesan

FPL

dan

yang
disetujui

FPL

telah

Penjelasan:

442

Data Dukung:

56

AC

170-02

appendix 3

Dalam
penanganan
berita-berita
penerbangan, apakah unit PIA Bandar
Udara menggunakan standard dan

Periksa manual

operasi, apakah
memiliki

SOP

format sesuai ketentuan di dalam AC

penanganan

170-02?

berita-berita

penerbangan
dan periksa file
berita-berita

penerbangan
yang dibuat.
Penjelasan:

Data Dukung:

Apakah

PKPS

175.085
AC

dan

175-02

unit

melakukan

PIA

verifikasi

Bandar
dan

Udara
validasi

terhadap raw data yang akan dijadikan
materi draf publikasi?

butir 5.1

Periksa

SOP

pengajuan draf
publikasi,
periksa apakah
memiliki

mekanisme

verifikasi
validasi

dan
raw

data,
periksa
quality manual
Penjelasan:

Data Dukung:

58

PKPS

175.045

dan

Untuk pemenuhan data aeronautika dan
informasi aeronautika, apakah unit PIA

Periksa Manual

Operasi,
443

AC

175-01

Bandar

dengan

butir 6.1

Udara

melakukan

unit-unit

koordinasi

sebagaimana

tercantum pada PKPS 175 dan AC 17501?

apakah
memiliki

SOP

koordinasi,
periksa, periksa
log
book
koordinasi

Penjelasan:

Data Dukung:

59

PKPS

175.045
AC

dan

175-01

butir 6.2

Dalam melakukan koordinasi dengan Periksa apakah
unit-unit sebagaimana tercantum pada memiliki
PKPS 175 dan AC 175-01, apakah kesepakatan
tertuang di dalam suatu kesepakatan dengan
unitbersama?

unit terkait

Penjelasan:

Data Dukung:

60

175-02

Apakah unit PIA Bandar Udara membuat

Periksa Manual

butir
7.4.3
hurufA

laporan berkala atau laporan khusus
terhadap pelayanan yang diberikan?

Operasi,
apakah

AC

memiliki

Pelaporan,
periksa

laporan

SOP

file

yang

dimilki

Penjelasan:

Data Dukung:

444

c

Prosedur Operasional Standar (Standar Operating Procedure/SOP)

1

PKPS

Dalam melakukan verifikasi dan validasi

175.085
AC

dan

175-01

terhadap raw data yang akan dijadikan Operasi
materi draf publikasi, apakah unit PIA
Bandar

butir 5.1

Periksa Manual

Udara

menetapkan

prosedur

untuk kegiatan dimaksud?

Penjelasan:

Data Dukung:
2

AC

175-02

butir

7.4.3

Dalam

melakukan

pengajuan

draf

proses

publikasi

penyiapan

Periksa Manual

kepada Operasi

Direktur Jenderal Perhubungan Udara,

huruf A

apakah Unit PIA Bandar Udara memiliki
SOP?

Penjelasan:

Data Dukung:

3

175-01

Dalam hal melakukan koordinasi dengan

Periksa Manual

2.2.1

narasumber untuk menyiapkan konsep

Operasi

dan AC 17502
butir
7.4.3 huruf A

NOTAM, apakah unit PIA Bandar Udara

AC
butir

memiliki SOP?

Penjelasan:

Data Dukung:

4

AC

175-01

butir 2.2.3

Dalam melakukan monitoring terhadap
validitas NOTAM, apakah memiliki SOP?

Periksa Manual

Operasi
445

36

PKPS 170

170.020

Bagaimana koordinasi antara
ATS Unit dengan Unit
meteorology?

- Apakah terdapat prosedur
untuk memastikan bahwa

informasi meteorology yang
diterima dari crew

penerbangan (flight crew)
diteruskan ke kantor

-

Periksa local agreement

- periksa informasi-informasi
sesuai dengan ketentuan
dalam Annex 3

- periksa agreement terkait
dengan aktivitas gunung
berapi/volcanic activity,
windshear dan informasi

meteorology lainnya

meteorology (meteorological
office)?
Penjelasan :

Data dukung :

37

PKPS 170
170.021

Bagaimana koordinasi antara ATS
unit dengan Unit Informasi

periksa local agreement

Aeronautika ?

Penjelasan :

Data dukung :

38

PKPS 170

Bagaimana ATS Unit mendapatkan
Informasi mengenai kondisi dan

Periksa LOCA dengan unit terkait
376

170- 054
170 - 055

status operasional fasilitas
pelayanan lalu lintas penebangan
serta fasilitas alat bantu navigasi ?

Penjelasan :

Data dukung :

39

PKPS 170
170.039

170.054

Bagaimana ATS Unit
mendapatkan informasi
mengenai kondisi wilayah
pergerakan (movement area) yang
signifikan terhadap operasional
penerbangan meliputi bahaya
sementara (temporary hazards)
termasuk pergerakan orang dan
kendaraan serta fasilitas yang

-

Periksa SOP

-

Periksa LOCA terkait dengan
informasi dimaksud dengan
aerodrome Operator

(penyelenggara bandar udara)

ada di aerodrome ?

Penjelasan :

Data dukung :

40

PKPS170
170.021

Bagaimana koordinasi antara unit
AFI dengan Unit ATS lain?

periksa local agreement

Penjelasan :

377

Data dukung :

E.
41

FASILITAS/PERALATAN :
PKPS 170

170.025 (2)

Apakah ATS unit dilengkapi dengan
jam yang menunjukkan waktu
dengan Jam, Menit dan detik, serta
dengan jelas dapat terlihat dari
setiap posisi kerja dalam unit

periksa SOP

terkait?

Apakah terdapat prosedur
pengecekan jam?
Penjelasan :

Data Dukung :

42

PKPS 170

Apakah unit AFIS dilengkapi
dengan peralatan yang merekam
latar belakang komunikasi dan
suasana lingkungan kerja pada
ruang kerja Pemandu Komunikasi
Penerbangan?

periksa SOP ( setidaknya 24 jam
terakhir?

Penjelasan :

Data Dukung :

378

43

PKPS 170

170.051 (1)
a) PKPS
170

170.051 (1)
c)

d)

Apa saja fasilitas yang digunakan
untuk komunikasi udara-darat (airground communications) dalam
rangka pelayanan lalu lintas
penerbangan?

bagaimana
jangkauannya/ coverage?
rekaman disimpan
sekurangnya selama 30 hari

Apakah terdapat fasilitas rekaman
(recording) untuk saluran yang
dignakan untuk komunikasi udaradarat (air-ground communications)?

Penjelasan :

Data Dukung :

44

PKPS 170

Apakah terdapat fasilitas komunikasi
dan rekaman (recording) antara:

Periksa rekaman

Rekaman disimpan sekurangnya
selama 30 hari

a. AFIS (aerodrome flight
information service) dengan:
-

Unit militer yang terkait
(appropriate military units)

- Pelayanan penyelamatan dan
gawat darurat/rescue and
emergency services (meliputi
ambulan, pemadam
kebakaran, dll)
-

Kantor meteorology yang
terkait (meteorological office
serving the unit concerned)
379

Penjelasan :

Data Dukung :

45

PKPS 170

170.052 (2)
c)

Apakah terdapat fasilitas
komunikasi dan rekaman

- rekaman disimpan
sekurangnya 30 hari

(recording) dengan seluruh ATS
Unit yang bertetangga (adjacent
ATS Unit)?

Penjelasan :

Data Dukung :

46

PKPS 170

Apakah terdapat fasilitas
meteorology pada ATS Unit?

periksa fasilitas

170.053

(3) PKPS
170

170.053 (4)

Apakah sensor untuk indikator
kecepatan angin (wind indicator)
dan RVR berasal dari lokasi yang
sama dengan peralatan di unit
Meteorologi?

380

Penjelasan :

Data Dukung:

47

PKPS 170

Apakah terdapat fasilitas

alat bantu

Periksa SOP dengan unit terkait

navigasi di unit AFIS?
a. Data alat bantu navigasi
penerbangan
b. Catatan kondisi peralatan
c.

Catatan kalibrasi terakhir

peralatan

Penjelasan :

Data Dukung:

48

PKPS170
170.062

Persyaratan struktur operasional ATS
(ATS Structural)
Requirements):
a. Apakah gedung ATS dapat
mengakomodasi seluruh personel,
barang-barang dan pengujung yang
diperkirakanakan menggunakan

Periksa SOP

bangunan tersebut?

b. Apakah bangunan tersebut tahan
api?

c. Apakah terdapat tenaga listrik (dan
outlet) yang memadai untuk
seluruh peralatan yang ada dan
381

peralatan yang diperkirakan akan
ada (radar, data automation, dll.),
pencahayaan/lighting, pengatur
suhu/heating, ventilasi, dsb.?
d. Apakah peralatan penting/critical,
meliputi peralatan radio dan
telepon, tersambung kesumber
tenaga yang tidak terganggu/
uniterruptible power supply,
generator tenaga cadangan/backuppowergenerator,dan/atau dua
sumber tenaga listrik yang
independen?
e.Apakah terdapat pintu keluar
darurat/emergency exits dari
seluruh area personel?
f.Apakah gedung dilengkapi dengan
perlindungan terhadap petir, lampu
gawat darurat/emergency
Penjelasan :

Data Dukung:

49

PKPS170

Apakah akomodasi di unit Comm

170.063

Centre berikut tersedia:

Periksa ruangan.

- Ruangan untuk pengarahan/briefing
room

- Kantor-kantor administrative

/administrative offices
- Ruangan perbaikan
peralatan/equipment repair space
- Ruangan-ruangan loker/ locker
rooms

382

- Ruangan tempat penyimpangan
suplai administrative / administrative
supplies storage
- Ruangan tempat penyimpanan
peralatan teknis/technical
equipment storage
- Fasilitas lounge dengan fasilitas
untuk memasak
-

Fasilitas toilet

- Air yang mengalir (dingin dan panas
apabila memungkinkan)
- Air minum (apabila air yang
mengalir tidak dapat diminum)
- Penerangan di luar ruangan
(outsidelighting)
- Area parkir kendaraan
(avehicleparking area)
Penjelasan :

Data Dukung:

50

PKPS 170
170.061

Lingkungan Operasional ATS:
a. Apakah ruang operasional
dilengkapi dengan pengatur
suhu (heating/air conditioning)

Periksa SOP

dan ventilasi?

b. Apakah terdapat cukup ruang
pada ruang
Operasional untuk bekerja dengan
nyaman?

c. Apakah lingkungan kerja cukup
bebas dari gangguan suara yang
dapat mengganggu konsentrasi?
383

Penjelasan :

Data Dukung:

51

PKPS 170

170.064

Apa saja tindakan-tindakan
pengamanan yang dilaksanakan
untuk memastikan pengendalian
masuknya orang-orang (effective
control of entry) ke seluruh area
dimana dilaksanakan operasi
Pelayanan Komunikasi Penerbangan

Periksa SOP

di AFIS?

Penjelasan :

Data Dukung:

384

Penjelasan:

Data Dukung:
5

AC

175-01

butir 2.2.3

Dalam hal monitoring NOTAM "EST",
apakah
memiliki
SOP
dengan

Periksa Manual

Operasi

narasumber?

Penjelasan:

Data Dukung:

6

AC

175-01

butir 2.3.3

Dalam hal melakukan koordinasi dengan
narasumber untuk menyiapkan konsep
AIP Amandemen, apakah Unit PIA

Periksa Manual

Operasi

Bandar Udara memiliki SOP?

Penjelasan:

Data Dukung:

7

AC

175-02

butir

7.4.3

hurufA

Dalam rangka memberikan pelayanan
pre-flight information, apakah unit PIA
Bandar Udara menetapkan prosedur
pelayanan?

Periksa Manual

Operasi

Penjelasan:

Data Dukung:

446

8

AC

175-02

butir

7.4.3

Apakah unit PIA Bandar Udara memiliki

Periksa Manual

SOP

Operasi

dalam

melakukan

koordinasi

dengan unit terkait untuk menyiapkan
materi PIB dan meneruskan Post Flight

huruf A

information?

Penjelasan:

Data Dukung:

9

AC

175-02
butir
7.4.3
huruf A

Dalam rangka memberikan pelayanan
post-flight information, apakah unit PIA
Bandar Udara menetapakan prosedur

Periksa Manual

Operasi

pelayanan?

Penjelasan:

Data Dukung:

10

AC

175-02

butir

7.4.3

Untuk memproses FPL, apakah unit PIA
Bandar
Udara
menetapkan

Periksa Manual

Operasi

prosedurnya?

huruf A

Penjelasan:

Data Dukung:

11

AC

175-02

butir
huruf A

7.4.3

Untuk memproses RPL, apakah unit PIA
Bandar
Udara
menetapkan

Periksa Manual

Operasi

prosedurnya?
447

Penjelasan:

Data Dukung:

12

AC

175-02

butir

7.4.3

Apakah unit PIA Bandar Udara memiliki
SOP dalam melakukan pembaruan FPL?

Operasi

Apakah unit PIA Bandar Udara memiliki
SOP dalam melakukan pembaruan RPL?

Operasi

Periksa Manual

hurufA

Penjelasan:

Data Dukung:

13

AC

175-02

butir

7.4.3

Periksa Manual

huruf A

Penjelasan:

Data Dukung:

14

AC

175-02

butir

7.4.3

huruf A

Dalam
menangani
berita-berita
penerbangan, apakah unit PIA Bandar
Udara menetapkan prosedurnya?

Periksa Manual

Operasi

Penjelasan:

Data Dukung:

448

15

AC

175-02

butir

7.4.3

huruf A

Untuk
menjamin
fasilitas
yang
digunakan di unit PIA Bandar Udara
beroperasi dengan baik, apakah unit PIA
Bandar

Udara

memiliki

SOP

Periksa Manual

Operasi

fasilitas

yang memuat prosedur pengoperasian
peralatan, pemeliharaan peralatan dan
perbaikan peralatan?
Penjelasan:

Data Dukung:

16

AC

175-02

butir

7.4.3

Apakah unit PIA Bandar Udara memiliki
SOP dalam rangka mendokumentasikan
dokumen-dokumen

huruf A

atau

Periksa Manual

Operasi

data-data

aeronautika yang menjadi referensi?
Penjelasan:

Data Dukung:

17

AC

175-02

butir

7.4.3

huruf A

Dalam membuat laporan berkala atau
laporan khusus, apakah unit PIA Bandar
Udara menetapkan prosedurnya?

Periksa Manual

Operasi

Penjelasan:

Data Dukung:

449

18

AC

175-02

butir

7.4.3

huruf A

Dalam rangka menjamin keamanan
fasilitas, apakah unit PIA Bandar Udara
menetapkan SOP yang memuat prosedur
pengamanan sarana dan prasarana,
pengamanan teknis dan pengamanan
personel?

Periksa Manual

Operasi

Penjelasan:

Data Dukung:

19

Untuk mengatasi gangguan pelayanan,
apakah unit PIA Bandar Udara memiliki

PKPS

175.055,
MOS

175-

04.055
AC

Periksa Manual

Operasi

SOP?

dan

175-02

butir

7.4.3

huruf A

Penjelasan:

Data Dukung:

20

MOS

175-

04.035
AC

dan

175-02

butir

Apakah setiap SOP yang berlaku
tercantum di dalam Manual Operasi
Penyelenggara PIA di Bandara Udara?

Periksa Manual

Operasi

7.4.3

huruf A

Penjelasan:

450

Data Dukung:

21

PKPS

175.125,
MOS

175-

04.135
AC

dan
175-02

butir

Agar prosedur dapat diterapkan dengan
baik, apakah setiap SOP yang berlaku
disosialisasikan kepada setiap personil
unit PIA Bandar Udara dan/atau unit
lain yang terkait?

7.4.3

huruf A

Periksa
program

kegiatan
sosialisasi SOP,
periksa personil
PIA

Bandar

Udara

apakah

mereka
memahami

setiap SOP yang
berlaku di unit
tersebut?

Penjelasan:

Data Dukung:

Personel Unit AIS Bandar Udara

PKPS 175.130,
MOS

175-

04.130 dan AC

69-05 pasal 2
ayat 1

Apakah
setiap
personel
yang Periksa
Log
memberikan pelayanan pada unit PIA Book Personel,
Bandar Udara mempunyai lisensi dan periksa lisensi
rating yang masih berlaku?
dan
rating
personel

Penjelasan:

Data Dukung:

451

2

PKPS

175.130,
MOS

175-

04.130

Apakah
unit
PIA
Bandar
Udara
mempekerjakan personel sesuai dengan
rating yang dimiliki dan dalam jumlah
yang memadai?

Periksa

pelayanan yang
diberikan
dalam

di

Manual

Operasi, periksa
jumlah
personel,
periksa
jam
operasi
dan
jadwal
dinas
personel
Penjelasan:

Data Dukung:

3

PKPS

175.130
MOS

dan
175-

04.130

Dalam menjalankan tugasnya, apakah
setiap personel unit PIA Bandar Udara
memiliki uraian tugas yang ditetapkan
oleh pimpinan unit?

Periksa

pelayanan yang
diberikan di
dalam Manual

Operasi, periksa
Job Desk

personel

Penjelasan:

Data Dukung:

4

PKPS

175.130
MOS
04.130

dan
175-

Apakah uraian tugas yang dibuat
menggambarkan
tujuan
pekerjaan,
tanggung jawab utama dan sasaran
hasil yang akan dicapai?

Periksa

Job

desk
setiap
personel,
apakah sesuai
dengan Quality
452

objective
pelayanan
di

PIA

Bandar

Udara tersebut.

Penjelasan:

Data Dukung:

5

AC

69-05

pasal 42 ayat
2 dan pasal
43

Program pelatihan yang dikembangkan,
apakah meliputi basic training, advanced
training,
continuation
training
dan
developmental training?

Periksa
program

pelatihan,
periksa log book
personel

Penjelasan:

Data Dukung:

6

PKPS 175.125,
MOS

175-

04.135 dan AC

69-05 pasal 44
ayat 3
Penjelasan:

Apakah setiap personel PIA Bandar
Udara memiliki Log Book yang memuat
ketentuan yang tercantum di dalam

Periksa log book
personel

PKPS 175, MOS 175-04 dan AC 69-05

Data Dukung:

453

E
1

Fasilitas dan Dokumen Pada unit AIS Bandar Udara
PKPS

angka
MOS

175.255

1

dan
175-

04.140 huruf a

Untuk mendukung pelayanan unit PIA
Bandar Udara, apakah tersedia fasilitas
minimum sebagaimana tercantum di

Operasi, Periksa
Fasilitas
yang

dalam PKPS 175 dan MOS 175-04?

dimilki

Periksa Manual

Penjelasan:

Data Dukung:

2

MOS

175-

04.125

Apakah unit PIA Bandar Udara memiliki
konektifitas AFS dan/atau internet yang
terhubung dengan unit-unit terkait
sebagaimana tercantum di dalam MOS

dimilki berikut

175-04?

jaringannya

Dalam upaya menjamin fasilitas unit PIA
Bandar Udara beroperasi dengan baik,
apakah
unit
PIA
menetapkan
kesepakatan
bersama dengan
unit
terkait (unit ATS Engineering) untuk
melakukan
pemeliharaan
dan/atau
perbaikan peralatan?

Operasi, Periksa
Fasilitas yang
dimilki, periksa
apakah memiiki
kesepakatan

Periksa Manual

Operasi, Periksa
Fasilitas yang

Penjelasan:

Data Dukung:

3

AC
butir

175-02
7.4.3

huruf A

Periksa Manual

dalam hal

pemeliharaan
dan atau

perbaikan

Penjelasan:

454

Data Dukung:

4

AC

175-02

butir 3.1.9

Dalam
mendukung
pelayanan
self Periksa Manual
briefing, apakah tersedia fasilitas untuk Operasi, Periksa
pelayanan
tampilan
dinding
(wall Fasilitas yang
display)?
dimiliki

Penjelasan:

Data Dukung:

5

AC

175-01

butir 3.1.9.1

Pada wall display, apakah tersedia peta
penerbangan sebagaimana dimaksud
dalam AC 175-01?

Periksa Manual

Operasi, Periksa
Fasilitas yang
dimiliki

Penjelasan:

Data Dukung:

6

AC

175-01

butir 3.1.9.2

Apabila terjadi perubahan terhadap peta
wall
display,
apakah
dilakukan
pembaruan sesuai ketentuan pada AC
175-01?

Periksa Manual

Operasi, Periksa
SOP pelayanan
Pre-flight
information,
Fasilitas yang
dimiliki
455

Penjelasan:

Data Dukung:

7

AC

175-01

butir 3.1.10

Untuk

mendukung

apakah
tersedia
menyimpan bulletin

pelayanan

PIB,

fasilitas
untuk
sesuai ketentuan

AC 175-01?

Periksa Manual

Operasi, Periksa
SOP pelayanan
Pre-flight
information,
Fasilitas yang
dimiliki

Penjelasan:

Data Dukung:

8

PKPS

175.135, MOS
175-04.065
dan

AC

01

175butir

3.1.11

Sebagai referensi dalam memberikan
pelayanan, apakah unit PIA Bandar
Udara memiliki dokumen sebagaimana
yang tercantum di dalam PKPS 175 dan
MOS 175-04 dan AC 175-01?

Periksa Manual

Operasi, Periksa
Fasilitas yang
dimiliki

(dokumendokumen yang
tersedia)

Penjelasan:

Data Dukung:

456

9

dan MOS 175-

Apakah
unit
PIA
Bandar
Udara
melakukan
pemeliharaan
terhadap

04.065

dokumen-dokumen dimaksud?

PKPS 175.135

Periksa

SOP

Dokumentasi

periksa
dokumennya
apakah
tepelihara (fisik
dan

informasinya) ?
Penjelasan:

Data Dukung:

457

b. CHECKLIST INSPEKSI UNIT KANTOR NOTAM INTERNASIONAL (NOF)
Item protokol

NO

A
1

Panduan Untuk Pemeriksaan/
Pengecekan

Keterangan

Status Pemenuhan
Sesuai

Tidak

Tidak

Sesuai

Diterapkan

Penyelenggara Pelayanan NOTAM di Kantor NOTAM Intemasional (NOF)
Apakah NOF telah mendapatkan ijin dari Konfirmasi, apakah sudah
PKPS
memiliki sertifikat yang telah
175.040 dan Direktur Jenderal?
MOS

dikeluarkan

175-

oleh

Direktur

Jenderal?

04.165

Penjelasan :

Data Dukung:

2

PKPS
175.040 MOS

175-04.260

Apakah
pelayananan
yang
diselenggarakan sesuai dengan Manual
Operasi?

Periksa
Manual
Operasi,
Sertifikat
dan
Output
(oroduk/jasa
pelayanan)
penyelenggara
Pelayanan
NOTAM yang dimiliki

Penjelasan :

Data Dukung:

458

3

PKPS

175.120,
MOS

175.-

04.080
AC

dan

Apakah NOF memiliki sistim manajemen
keselamatan (SMS) yang mencakup
kebijakan, prosedur dan penerapan
praktis?

175-02

lampiran

Periksa
dokumen
Safety
Policy dan Safety Object,
Manual Operasi (struktur
organisasi, program training,
training record), Hasil Safety
Assesstment dan konfirmasi

1

apakah memiliki unit yang
bertanggung jawab terhadap
penerapan SMS?

BAB 4

Penjelasan :

Data Dukung:

4

PKPS

175.120,
MOS

175-

04.080
AC

dan
175-02

lampiran

Dalam rangka penerapan SMS, apakah
ada
penetapan
kebijakan
tentang
pengetahuan
dan
keahlian
yang
dibutuhkan
oleh
personil
untuk
menjalankan setiap fungsi keselamatan?

Konfirmasi,
apakah
ada
program
training
dan
training
record
untuk
personel tentang SMS

1

BAB 4

Penjelasan :

Data Dukung:

5

PKPS

175.120,

Siapakah yang
bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan sistim manajemen
459

MOS

175-

04.080

keselamatan tersebut?

AC

175-02

lampiran

1

BAB 4

Penjelasan :

Data Dukung:

6

PKPS

175.120
AC

dan

175-02

lampiran

1

BAB 4

Untuk mengetahui kemajuan dalam
pelaksanaan
sistim
manajemen
keselamatan tersebut,
apakah NOF
memiliki
dokumentasi
dari
setiap
pengawasan yang dilakukan?

Penjelasan :

Data Dukung:

7

PKPS 175.04.085

Apakah NOF menetapkan prosedur
verifikasi dan validasi dalam rangka
menjamin persyaratan kualitas data
dan/atau
informasi
aeronautika
(akurasi,
resolusi,
integritas
dan
penelusuran
data
aeronautika)
terpenuhi?

periksa prosedur verifikasi
dan validasi ( checklist,
SOP,
form
record)
penyelenggara
pelayanan
NOTAM

Penjelasan :

460

Data Dukung:

8

PKPS

175.110
MOS

dan
175-

04.085

Apakah NOF memiliki sistim manajemen
kendali mutu (QMS) yang mencakup
kebijakan, proses dan prosedur yang
diterapkan pada keseluruhan rangkaian
data dan/atau informasi aeronautika
dari originasi sampai dengan distribusi
ke pengguna?

periksa
manual
mutu
penyelenggara
pelayanan

Dalam hal menjamin kualitas data yang
digunakan dalam mengelola raw data
publikasi, apakah NOF mempunyai
Surat Kesepakatan Bersama?

Konfirmasi
apakah
penyelenggara
pelayanan
NOTAM memiliki perjanjian
kerjasama
dengan
originator
(Dokumen
perjanjian
kerjasama
(LOCA, LOA, MOU)) ?

NOTAM

Penjelasan :

Data Dukung:

9

PKPS
175.110

Penjelasan :

Data Dukung:

461

10

PKPS

175.110 dan
MOS
175-

Apakah
NOF
memiliki
Surat periksa
Kesepakatan Bersama dimaksud dengan kerjasama
Narasumber data?

04.175

originator
pelayanan
(Dokumen
kerjasama
originator

perjanjian
dengan
penyelenggara
NOTAM
perjanjian
dengan
(LOCA,
LOA,

MOU))

Penjelasan :

Data Dukung:

11

PKPS

175.110
MOS

dan
175-

Apakah
NOF
memiliki
Surat periksa
Kesepakatan Bersama dimaksud dengan kerjasama
perjanjian
Pengguna (User)?

perjanjian
(Dokumen
kerjasama
dengan pengguna (user)
(LOCA, LOA, MOU))
dengan pengguna (user)
penyelenggara
pelayanan

04.175

NOTAM

Penjelasan :

Data Dukung:

B

Ruang Lingkup Pelayanan NOTAM

1

PKPS
175.030

Apakah NOF memberikan pelayanan periksa
NOTAM sebagaimana dimaksud pada pelayanan

huruf d.

PKPS 175?

angka 2

kesesuaian
NOTAM yang

diberikan

penyelenggara

oleh

pelayanan
462

NOTAM (Manual Operasi,
SOP,
Output
pelayanan
NOTAM) dengan PKPS 175?
Penjelasan :

Data Dukung:

2

PKPS

175.020
MOS

dan
175-

04.150

Apakah dalam pemberian pelayanan
sebagaimana pada butir B.l di atas
mencakup ruang lingkup pelayanan
sebagaimana dimaksud pada PKPS 175

periksa manual operasi
terkait kesesuaian ruang
lingkup penyelenggara
pelayanan NOTAM dengan
PKPS 175 dan MOS 175-

dan MOS 175-04.150?

04.150?

Penjelasan :

Data Dukung :

3

MOS

175-

04.175

Apakah
NOF
dalam
memberikan periksa manual operasi
jam
operasi
pelayanan NOTAM/ASHTAM beroperasi terkait
pelayanan
selama 24 (dua puluh empat) jam dalam penyelenggara
sehari dan
seminggu?

7

(tujuh)

hari dalam

NOTAM dan contingency
plan
jika
tidak
dapat
memberikan
pelayanan
NOTAM sesuai jam operasi?

Penjelasan :

463

Data Dukung:

PKPS

175.150

Dalam hal pengajuan draf publikasi,

periksa

apakah

terkait

NOF menerapkan spesifikasi

umum sebagaimana diatur dalam PKPS
175?

manual

operasi

kesesuaian

SOP

penerbitan NOTAM oleh
penyelenggara
pelayanan
NOTAM dengan PKPS 175?

Penjelasan

Data Dukung:

PKPS
175.155

Dalam memberikan pelayanan, apakah
NOF
menerapkan
sistim
referensi
horizontal,
referensi
vertikal
dan
referensi waktu sebagaimana diatur

periksa

manual

operasi

dalam PKPS 175?

waktu dalam verifikasi dan

terkait kesesuaian prosedur

penerapan sistem referensi
horizontal,

vertikal

dan

validasi
data
dan/atau
informasi
yang
akan
dipubhkasikan
melalui
NOTAM oleh penyelenggara

pelayanan NOTAM dengan
PKPS 175?

Penjelasan :

Data Dukung:

464

MOS

175-02

butir 2.1

Apakah NOTAM yang diterbitkan berisi periksa
informasi-informasi

sebagaimana

ketentuan di dlaam MOS 175-02?

terkait

manual

operasi

kesesuaian

SOP

penerbitan NOTAM tentang
informasi - informasi yang
harus diterbitkan sebagai
NOTAM oleh penyelenggara

pelayanan NOTAM dengan
PKPS 175?

Penjelasan

Data Dukung:

MOS

175-02

butir 2.2

NOTAM
yang
diterbitkan periksa manual operasi
memenuhi kriteria yang ditentukan di terkait kesesuaian prosedur
penerbitan NOTAM tentang
dalam MOS 175-02?

Apakah

kriteria

NOTAM

penyelenggara

oleh

pelayanan

NOTAM dengan PKPS 175?

Penjelasan :

Data Dukung:

MOS 175-02
butir 2.3

Apakah
NOTAM
yang diterbitkan periksa manual operasi
menggunakan format yang ditentukan di terkait kesesuaian prosedur
dalam MOS 175-02?

penerbitan NOTAM tentang
format

NOTAM

oleh

penyelenggara
pelayanan
NOTAM dengan MOS 17502?
465

Penjelasan

Data Dukung:

MOS

175-02

butir 2.4

Apakah NOTAMR atau NOTAMC yang periksa
diterbitkan

sesuai

dengan

ketentuan

MOS 175-02?

manual

operasi

terkait kesesuaian prosedur
penerbitan NOTAM tentang
NOTAMR

atau

oleh

NOTAMC

penyelenggara

pelayanan NOTAM dengan
MOS 175-02?

Penjelasan :

Data Dukung:

10

MOS

175-02

butir 2.4

Apakah
setiap

NOF menerbitkan
kali
NOTAM

NOTAMC periksa manual operasi
"PERM" terkait kesesuaian prosedur

diinkorporasikan ke dalam AIP AMDT?

penerbitan NOTAMC oleh
penyelenggara
pelayanan
NOTAM dengan MOS 17502?

Penjelasan

Data Dukung:

466

11

MOS

175-02

butir 3.1

Apakah
NOF
menerbitkan
Trigger
NOTAM ketika terdapat publikasi AIP
AMDT atau AIP Supplement yang
menggunakan prosedur AIRAC?

periksa
manual
operasi
terkait kesesuaian prosedur
penerbitan Trigger NOTAM
oleh
penyelenggara
pelayanan NOTAM dengan
MOS 175-02?

Penjelasan :

Data Dukung:

12

MOS

175-02

butir 3.2

Apakah Trigger NOTAM yang diterbitkan
sesuai kriteria pada MOS 175-02?

periksa
manual
operasi
terkait kesesuaian prosedur
penerbitan Trigger NOTAM
(kriteria Trigger NOTAM)
oleh
penyelenggara
pelayanan NOTAM dengan
MOS 175-02?

Penjelasan :

Data Dukung:

13

PKPS

175.180
MOS

dan

175-02

butir 4.1

manual
operasi
Ketika terdapat informasi mengenai periksa
perubahan penting terhadap aktifitas terkait prosedur penerbitan
dan
format
gunung berapi, letusan gunung berapi ASHTAM
ASHTAM
penyelenggara
dan/atau awan abu vukanik gunung
berapi,
apakah
NOF
menerbitkan pelayanan NOTAM, periksa
NOTAM dengan menggunakan format output dari ASHTAM yang
ASHTAM?

telah diterbitkan?

467

Penjelasan :

Data Dukung:

14

MOS

175-02

butir 4.1

Apakah
ASHTAM
yang
diterbitkan
memenuhi kriteria yang telah ditentukan
di dalam MOS 175-02?

periksa
manual
operasi
terkait kesesuaian prosedur
penerbitan
ASHTAM
(kriteria ASHTAM ) oleh
penyelenggara
pelayanan
NOTAM dengan MOS 17502, periksa output dari
ASHTAM
yang
telah
diterbitkan?

Penjelasan :

Data Dukung:

15

MOS
04.175

175dan

MOS 175-02

Apakah
NOF
melakukan
analisa,
menilai, menentukan validitas, kejelasan

Periksa prosedur verifikasi
dan validasi informasi yang

akurasi
informasi,
dan
tindakan korektif terhadap
NOTAM /ASHTAM?

ASHTAM

membuat
pengajuan

akan

diterbitkan
dalam

melalui
manual

operasi

Penjelasan :

Data Dukung:

468

16

AC

175-02

butir

7.4.3

huruf B

Untuk
mendapatkan
konsep
final
NOTAM yang valid, apakah dilakukan
koordinasi dengan narasumber?

Periksa prosedur koordinasi
antara
NOF
dengan
originator dalam penerbitan
permohonan
pembuatan
NOTAM di Manual Operasi
Penyelenggara
Pelayanan
NOTAM

Penjelasan :

Data Dukung:

17

MOS 175-02
butir 2.1.3

Dalam penerbitan NOTAM yang bersifat
sementara, apakah j angka waktunya
sesuai ketentuan MOS 175-02

Periksa

kesesuaian

prosedur
penerbitan
NOTAM dan periksa output
NOTAM

terkait

waktu

di

item B), C) dan D) dengan
MOS-175 02

Penjelasan :

Data Dukung:

18

MOS 175-

04.175

Apakah
NOF menerbitkan
Checklist)
(NOTAM
menginformasikan
daftar
NOTAM yang masih berlaku?

NOTAM
untuk
NOTAM-

Konfirmasi

terkait

dan

NOTAM

Periksa

Checklist,

periksa NOTAM Checklist
yang telah diterbitkan

Penjelasan :

469

Data Dukung:

MOS 175-02
BAB 5

Apakah Checklist NOTAM yang dibuat

Periksa

sesuai

prosedur pembuatan dan
penerbitan
NOTAM
Checklist dengan MOS 17502,
periksa
NOTAM
Checklist
yang
telah

ketentuan

sebagaimana

dimaksud dalam MOS 175-02?

kesesuaian

diterbitkan

Penjelasan

Data Dukung:

20

MOS 17504.175

prosedur
NOTAM/ASHTAM yang telah diterbitkan, Periksa
apakah segera didistribusikan oleh pendistribusian
NOTAM/ASHTAM, periksa
petugas ke unit-unit terkait?
PDAI
pendistribusian
NOTAM / ASHTAM

Penjelasan :

Data Dukung:

21

MOS 175-

Apakah

04.175

mendistribusikan
tersebut?

ada

prosedur

dalam

hal

NOTAM/ASHTAM

prosedur
pendistribusian
NOTAM/ASHTAM, periksa
PDAI
pendistribusian
NOTAM / ASHTAM

Periksa

Penjelasan :
470

Data Dukung:

22

MOS 17504.175

Apakah

NOF juga mendisitribusikan

NOTAM/ASHTAM/SNOWTAM
diterima dari NOF lain?

Periksa

prosedur

yang pendistribusian
NOTAM /ASHTAM / SNOWTA
M,
periksa
PDAI
pendistribusian NOTAM /
ASHTAM

Penjelasan

Data Dukung:

23

MOS 17504.175

Apakah

NOF

melakukan

pertukaran

Periksa

prosedur

NOTAM/ASHTAM dengan NOF negara pendistribusian
NOTAM /ASHTAM / SNOWTA
lain?
periksa
PDAI
M,
pendistribusian NOTAM /
ASHTAM

Penjelasan :

Data Dukung:

471

24

MOS 175-

Dalam melakukan monitoring terhadap

04.175

masa berlaku NOTAM khususnya yang

mencantumkan

apakah
dengan

"EST"

pada

NOF melakukan
originator

item

c),

Periksa
prosedur
penerbitan NOTAM EST
dan prosedur koordinasi

konfirmasi terkai NOTAM EST, Periksa
dan/ataau contoh hasil koordinasi
yang telah dilakukan

narasumber data?

Penjelasan

Data Dukung:

25

MOS 175-

Apakah NOF melakukan analisa dan Periksa prosedur verifikasi

04.175

tindakan

korektif

terhadap

NOTAM-

dan

validasi

informasi

data

yang

dan

akan

NOTAM yang diterima tidak sesuai
dengan format pada sistim atau data diterbitkan melalui NOTAM,
periksa prosedur koordinasi
tidak lengkap?
dalam

verifikasi

dan

validasi data, dan periksa
hasil tindakan korektif yang
telah dilakukan
Penjelasan

Data Dukung:

26

MOS 17504.175

Agar database NOTAM lengkap, apakah Periksa prosedur evaluasi
NOF

melakukan

permintaan

NOTAM

dan verifikasi

data

dalam

yang seharusnya ada sesuai dengan

database sistem NOF, dan

daftar NOTAM yang masih
kepada NOF Negara lain?

periksa prosedur koordinasi
dan
permintaan
data
kepada NOF negara lain

berlaku

472

Penjelasan :

Data Dukung:

37

MOS

175-

Apakah NOF melakukan pemeliharaan
data base NOTAM?

04.175

Konfirmasi
prosedur
database

dan
periksa
pemeliharaan
NOTAM

dan

periksa ke valid an data
dalam

database

NOTAM

(tes contoh data)

Penjelasan :

Data Dukung:

28

MOS

175-

04.175

Apakah NOF melakukan sosialisasi
mengenai prosedur penerbitan dan
permintaan NOTAM/ASHTAM kepada
unit-unit terkait?

Konfirmasi

terkait

sosialisasi
penerbitan
NOTAM
dan
program
sosialisasi
yang
telah
dibuat

Penjelasan :

Data Dukung:

C

Prosedur Operasional Standar (Standar Operating Procedure/SOP)

1.

PKPS

Dalam melakukan verifikasi dan validasi

175.085 MOS

terhadap raw data yang akan dijadikan

Konfirmasi
dan
periksa
prosedur
verifikasi
dan
473

175-04.175

materi draf NOTAM/ASHTAM, apakah
NOF
menetapkan
prosedur
untuk
kegiatan dimaksud?

validasi data dan informasi

Dalam melakukan proses penerbitan
NOTAM/ASHTAM, apakah NOF memiliki

Konfirmasi
dan
periksa
SOP penerbitan NOTAM /

SOP?

ASHTAM

Dalam hal melakukan koordinasi dengan
narasumber untuk penerbitan NOTAM,
apakah NOF memiliki SOP?

Konfirmasi
dan
periksa
SOP Koordinasi penerbitan
NOTAN
dengan

yang akan dipubhkasikan
melalui NOTAM

Penjelasan :

Data Dukung:

2.

AC

175-02

butir

7.4.3

huruf B

Penjelasan :

Data Dukung:

3.

AC

175-01

butir
dan AC

02

2.2.1
175-

butir

Narasumber

7.4.3

Penjelasan :

Data Dukung:

474

4.

MOS

175-

04.175
AC

dan

175-02

butir

Dalam melakukan monitoring terhadap
validitas NOTAM "EST", apakah NOF
memiliki SOP dengan narasumber?

Konfirmasi

dan

periksa

prosedur monitoring masa
berlaku

NOTAM

'EST'

dengan narasumber

7.4.3

huruf B

Penjelasan :

Data Dukung:

5.

MOS

04.175
AC

175-

Dalam

dan

rangka
apakah

175-02

butir

7.4.3

melakukan

koordinasi

dalam

penerbitan NOTAM "PERM",
NOF menetapkan prosedur

Konfirmasi
dan
periksa
prosedur penerbitan dan
koordinasi NOTAM 'PERM'

koordinasi dengan narasumber?

huruf B

Penjelasan :

Data Dukung:

6.

MOS

175-

04.175
AC

dan
175-02

butir

7.4.3

Dalam

rangka

penerbitan

NOTAM

Konfirmasi

dan

periksa

penggunaan ruang udara, apakah NOF prosedur penerbitan dan
NOTAM
memiliki prosedur koordinasi dengan koordinasi
narasumber dan unit-unit yang terkait?

penggunaan ruang udara

huruf B

Penjelasan :

475

Data Dukung:

7.

MOS

175-

04.175
AC

dan
175-02

butir

7.4.3

huruf B

Dalam

rangka

penerbitan

NOTAM Konfirmasi

dan

periksa

penggunaan ruang udara di wilayah prosedur

koordinasi
penerbitan
NOTAM
yang berdampak terhadap FIR Negara
penggunaan
ruang
udara
tetangga, apakah NOF memiliki prosedur
koordinasi dengan narasumber dan NOF dengan NOF negara lain
Negara tetangga dimaksud?

Penjelasan :

Data Dukung:

8.

MOS

175-

04.175
AC

dan
175-02

butir

7.4.3

huruf B

Dalam
rangka
penerbitan
NOTAM/ASHTAM
terkait penutupan
dan/atau pengalihan rute penerbangan
dan ruang udara, apakah NOF memiliki

prosedur koordinasi dengan narasumber

Konfirmasi

prosedur

dan

periksa

penerbitan

ASHTAM terkait penutupan
dan
pengalihan
rute
penerbangan

dan pihak-pihak terkait?
Penjelasan :

Data Dukung:

476

PKPS

Dalam

175.180,MOS

NOTAM/ASHTAM,
menetapkan prosedur?

175-04.175

hal

pendistribusian
apakah
NOF

Konfirmasi
dan
periksa
prosedur distribusi NOTAM,
periksa PDAI NOTAM

dan AC 17502

butir

7.4.3 huruf B

Penjelasan :

Data Dukung:

10.

MOS

175-

04.175
AC

dan
175-02

butir

dan
periksa
penerimaan
ASHTAM
/
NOTAM
/
dan
periksa
SNOWTAM
hasil penerapan prosedur

Apakah
NOF
memiliki
prosedur Konfirmasi
penerimaan NOTAM / ASHTAM / prosedur
SNOWTAM dari sumber data?

7.4.3

huruf B

tersebut

Penjelasan

Data Dukung:

11.

MOS

175-

04.175
AC

dan
175-02

butir

7.4.3

huruf B

Dalam

hal

melakukan

pertukaran

Konfirmasi

dan

periksa

pertukaran
NOTAM/ASHTAM/SNOWTAM
dengan prosedur
NOTAM/ASHTAM
NOF
Negara
lain,
apakah
NOF
menetapkan
suatu
prosedur /SNOWTAM dengan negara
kegiatannya?

lain

Penjelasan
477

Data Dukung:

12.

AC

175-02

butir

7.4.3

huruf B

dan
periksa
Untuk
menjamin
fasilitas
yang Konfirmasi
prosedur
pengoperasian,
digunakan di unit PIA Bandar Udara
dan
beroperasi dengan baik, apakah unit PIA pemeliharaan
peralatan
Bandar Udara memiliki SOP fasilitas perbaikan
fasilitas
NOF,
periksa
hasil
yang memuat prosedur pengoperasian
penerapan
prosedur
peralatan, pemeliharaan peralatan dan
tersebut.
perbaikan peralatan?

Penjelasan :

Data Dukung:

13.

AC

175-02

butir

7.4.3

huruf B

Apakah NOF memiliki SOP dalam rangka Konfirmasi
mendokumentasikan dokumen-dokumen

atau

data-data

menjadi referensi?

aeronautika

yang

dan
periksa
prosedur dokumentasi dan
periksa
penerapan
prosedur tersebut

Penjelasan :

Data Dukung:

478

14.

AC

175-02

butir

7.4.3

huruf B

Dalam membuat laporan berkala atau
laporan
khusus,
apakah
NOF
menetapkan prosedurnya?

Konfirmasi
dan
periksa
prosedur pelaporan dan
periksa
penerapan
prosedur tersebut

Dalam rangka menjamin keamanan
fasilitas, apakah NOF menetapkan SOP
yang memuat prosedur pengamanan
sarana dan prasarana, pengamanan
teknis dan pengamanan personel?

Konfirmasi
dan
periksa
prosedur
pengamanan
sarana
dan
prasarana
teknis,
operasional
dan
personel Pelayanan NOTAM
dan
periksa
penerapan
prosedur tersebut

Untuk mengatasi gangguan pelayanan,
apakah NOF memiliki SOP?

Konfirmasi
prosedur
pelayanan
penerapan

Penjelasan :

Data Dukung:

15.

AC

175-02

butir

7.4.3

huruf B

Penjelasan :

Data Dukung:

16.

PKPS

175.055,
MOS

175-

04.055
AC

dan
175-02

butir

dan

periksa
gangguan
dan
periksa
prosedur

tersebut

7.4.3

huruf B

479

Penjelasan

Data Dukung:

17.

Agar setiap personil Unit PIA mengetahui Konfirmasi
SOP yang berlaku, apakah dilakukan prosedur

PKPS

175.140,
MOS

175-

04.070
AC

dokumentasi yang baik?

dan
175-02

butir

dan
periksa
dokumentasi

keseluruhan

SOP

pelayanan
NOTAM,
periksa
penerapan

dan
SOP

tersebut

7.4.3

huru B

Penjelasan :

Data Dukung:

Personel NOF
PKPS

Apakah

175.130,

memberikan
pelayanan
mempunyai lisensi dan

MOS

04.185
AC

175-

dan
69-05

pasal 2 ayat

setiap

masih berlaku?

personel
pada
rating

yang Periksa data setiap personel
NOF
yang

NOF (periksa lisensi dan
rating yang telah dimiliki)
pada record personel NOF
dalam lampiran Manual
Operasi

1

Penjelasan :

480

Data Dukung:

Apakah NOF mempekerjakan personel Periksa data setiap personel
sesuai dengan rating yang dimiliki dan NOF (periksa rating yang

PKPS

175.130,
MOS

175-

dalam jumlah yang memadai?

telah dimiliki) pada record
personel NOF dan analisa
jumlah personel dengan
beban
kerja
dalam
lampiran Manual Operasi
apakah
telah
sesuai/ memadai

Dalam menjalankan tugasnya, apakah
setiap personel unit NOF memiliki
uraian tugas yang ditetapkan oleh
pimpinan unit?

Periksa uraian tugas setiap

04.185

Penjelasan

Data Dukung:

PKPS

175.130
MOS

dan
175-

04.185

personel NOF pada record
personel
NOF
dalam
lampiran Manual Operasi

Penjelasan

Data Dukung:

PKPS

175.130
MOS

dan
175-

Apakah uraian tugas yang dibuat Periksa
menggambarkan
tujuan
pekerjaan, uraian
tanggung jawab utama dan sasaran personel

dan

tugas
NOF

konfirmasi

setiap
secara
481

langsung dengan personel

hasil yang akan dicapai?

04.185

NOF,
dan
periksa
kesesuaian
output yang
dihasilkan
oleh
setiap

personel

dengan

uraian

tugas

Penjelasan :

Data Dukung:

Apakah setiap personel NOF memiliki Periksa Log Book

setiap
personel
NOF
apakah
telah
Log Book yang memuat ketentuan yang

PKPS

175.125,
MOS

04.190
AC

175-

dan

tercantum di dalam PKPS

175, MOS

175-04 dan AC 69-05

sesuai dengan PKPS 175,
MOS 175-02 dan AC 69-05

69-05

pasal 44 ayat
3

Penjelasan

Data Dukung:

Fasilitas dan Dokumen di NOF

E

Untuk mendukung pelayanan NOTAM di
ankga 2 dan NOF, apakah tersedia fasilitas minimum

PKPS 175.255
MOS

04.195

175-

huruf

Periksa
fasilitas

ketersediaan
minimum sesuai

sebagaimana tercantum di dalam PKPS denganPKPS 175 dan MOS
175 dan MOS 175-04?

175-04

a

Penjelasan :

482

Data Dukung:

kesesuaian
Apakah
pendistribusian
NOTAM Periksa
prosedur
dan
fasilitas
menggunakan Aeronautical Fixed Service
175.180
NOTAM
huruf j dan (AFS) sebagaiman diatur di dalam PKPS pendistribusian

PKPS

MOS

175-02

175 dan MOS 175-02?

dengan PKPS 175 dan MOS
175-02

BAB 6

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 175.180
dan MOS 17504.180

Apakah NOF memiliki konektifitas AFS Konfirmasi dan periksa
AFS
dan/atau internet yang terhubung keterhubungan
dan/atau
internet,
dan
dengan unit-unit terkait sebagaimana
tercantum di dalam MOS 175-04?

periksa apakah pengguna

informasi

menerima

informasi dengan baik
Penjelasan :

Data Dukung:

AC
butir
huruf B

175-02
7.4.3

Dalam upaya menjamin fasilitas unit PIA
Bandar Udara beroperasi dengan baik,
apakah
unit
PIA
menetapkan
kesepakatan bersama dengan unit
terkait (unit ATS Engineering) untuk
melakukan
pemeliharaan
dan / atau

Konfirmasi
dan
manual
operasi

prosedur
pemeliharaan
perbaikan peralatan

periksa
terkait

(SOP)
dan

483

perbaikan peralatan?
Penjelasan :

Data Dukung:

5.

PKPS 175.135

dan MOS 17504.065

Sebagai referensi dalam memberikan
pelayanan,
apakah
NOF
memiliki
dokumen sebagaimana yang tercantum

dokumen-dokumen

di dalam PKPS 175 dan MOS 175-04 d?

dalam PKPS dan MOS 175-

Periksa

sebagaiman

ketersediaan
terkait

tercantum

04

Penjelasan :

Data Dukung:

6.

PKPS 175.135

dan MOS 17504.065

Apakah NOF melakukan pemeliharaan
terhadap dokumen-dokumen dimaksud?

Periksa
prosedur
(SOP)
pemeliharaan
dokumen
pada
Manual
Operasi
penyelenggara
pelayanan
NOTAM

Penjelasan :

Data Dukung:

484

Lampiran II. B Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor:

Tanggal

:

PROTOCOL (CHEKLIST) KALIBRASI FASILITAS NAVIGASI PENERBANGAN
Panduan Untuk Pemeriksaan/

Item protokol

NO

Pengecekan

Status Pemenuhan
Sesuai

Tidak

Tidak

Sesuai

Diterapkan

ket

Perizinan Penyelenggaraan Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan
1. Periksa

PKPS

Apakah penyelenggara kalibrasi

171.055

fasilitas nevigasi penerbangan

Penyelenggara

huruf c dan d
AC 171-7

memiliki Sertifikat Penyelenggara
Kalibrasi Fasilitas Navigasi
Penerbangan?

Fasilitas
Penerbangan;
2. Periksa
masa

sertifikat

Kalibrasi
Navigasi
berlaku

sertifikat;

3. Periksa catatan sertifikat.

Penjelasan

Data Dukung:

Permintaan Inspeksi Penerbangan
PKPS

Apakah

171.055

fasilitas

huruf c dan d

melaksanakan

AC 171-5

Navigasi Penerbangan ?

Bag. 106.2

penyelenggara
navigasi

kalibrasi
penerbangan

kalibrasi

Fasilitas

1. Periksa jenis-jenis kalibrasi
fasilitas navigasi penerbangan

yang diberikan yaitu meliputi:
•

Site Evaluation;

• Flight Commisioning;

485

•
•

Periodic;
Surveillance;

• Special Flight Inspection
•

After accident;

• Request by operator.
2. Periksa

dokumen

manual

operasi.

Penjelasan :

Data Dukung:

AC 171-5

surat permintaan
Apakah terdapat
surat permintaan 1. Periksa
untuk
kegiatan
kalibrasi
untuk kegiatan kalibrasi penerbangan
penerbangan
sebagai dasar pelaksanaan kalibrasi
penerbangan
&
jenis
kalibrasi 2. Periksa jenis kalibrasi yang

Bag. 106.2

penerbangan

akan dilaksanakan

Periksa laporan pelaksanaan
kalibrasi
fasilitas
navigasi
penerbangan

AC 171-5

penyelenggara
kalibrasi 1.
fasilitas
navigasi
penerbangan
melakukan kalibrasi pada saat fasilitas
dalam
kondisi
beroperasi
secara 2.

Bag. 106.2

normal?

PKPS

171.055

huruf c dan d

Penjelasan

Data Dukung:

PKPS

171.055

huruf c dan d

Apakah

Periksa NOTAM terkait fasilitas

Navigasi Penerbangan

486

Penjelasan :

Data Dukung:

AC 171-5

Apakah Pihak Penyelenggara Kalibrasi
Penerbangan
memberitahukan
perkiraan
waktu
kedatangan
(Estimated Time Arrival/ ETA) kepada

Bag. 106.2

teknisi pemelihara?

PKPS
171.055

huruf d

Periksa

Periksa

pelaksanaan
fasilitas
2.

penerbangan;
Periksa
SOP

laporan
kalibrasi

navigasi

pelaksanaan

kalibrasi

Penjelasan

Data Dukung:

Persiapan Sebelum Terbang
PKPS

Apakah Pihak Penyelenggara Kalibrasi

huruf d

Fasilitas
Navigasi
Penerbangan
berkoordinasi dengan teknisi fasilitas

AC 171-5

pada

Bag. 106.3

sesudah

171.055

saat

sebelum,
pelaksanaan

selama

dan

kegiatan

1. Periksa laporan pelaksanaan
kalibrasi
fasilitas
navigasi
penerbangan;
2. Periksa
SOP
pelaksanaan
kalibrasi.

kalibrasi?

Penjelasan

Data Dukung:

487

2

PKPS

171.055
huruf d

Apakah
teknisi
fasilitas
telah
melaksanakan
tugas
sebelum
pelaksanaan kalibrasi penerbangan?

AC 171-5

Bag. 106.3

1. Periksa laporan pelaksanaan
kalibrasi
fasilitas
navigasi
penerbangan;
2. Periksa
SOP
pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
teknisi

fasilitas

sebelum

pelaksanaan
kalibrasi
penerbangan yang meliputi:
a. Menyiapkan
peralatan
komunikasi radio dua-arah;
b. Memastikan fasilitas yang
akan dikalibrasi beroperasi
secara normal;
c. Melaksanakan pengesetan
dan koreksi pada fasilitas;
d. Menyiapkan
alat
transportasi;
e. Menyiapkan data fasilitas
yang
akurat
(termasuk
chart
untuk
flight
commissioning).

Penjelasan :

Data Dukung:

3

PKPS

171.055
huruf d
AC 171-5

Bag. 106.3

Apakah petugas kalibrasi penerbangan
telah
melakukan
tugas
sebelum
pelaksanaan kalibrasi penerbangan?

1. Periksa laporan pelaksanaan
kalibrasi
fasilitas
navigasi
penerbangan;
2. Periksa
SOP
pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
Petugas
Kalibrasi
Penerbangan
sebelum
488

pelaksanaan
kalibrasi
penerbangan yang meliputi:
a. Memastikan
peralatan

(AFIS, Theodolite) untuk
kalibrasi
penerbangan
telah dikalibrasi dan dapat
dioperasikan;
b. Memberi
arahan
pada
teknisi fasilitas;

c.

Memberi
arahan
pada
awak pesawat kalibrasi;
d. Meninjau ulang status,
toleransi dan karakteristik

fasilitas;

e. Memberi
arahan
pada
petugas
PLLU/ATC
tentang
wilayah
dan
ketinggian
yang
akan
digunakan
untuk
maneuver
terbang
dan
kemungkinan
adanya
perubahan pemancar.
Penjelasan:

Data Dukung:

Pelaksanaan Inspeksi Penerbangan
1. Fasilitas Non Directional Beacon (NDB)
1

171.055

Apakah teknisi
pengecekan

huruf d

fasilitas?

PKPS

AC 171-5

Bag. 207.3

fasilitas melakukan
identifikasi
(ident)

1. Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
teknisi fasilitas;

2. Periksa
kertas
kerja
pelaksanaan kalibrasi teknisi
489

fasilitas terkait pengecekan
identifikasi
dan
gangguan
[jika ada) pada cakupan NDB).
Penjelasan

Data Dukung:

pelaksanaan
1. Periksa
SOP
kalibrasi terkait terkait tugas

PKPS

171.055

teknisi fasilitas;

huruf d

2. Periksa

AC 171-5

Bag. 207.3

Apakah teknisi fasilitas melakukan
pengecekan voice fasilitas?

kertas

pelaksanaan kalibrasi
fasilitas

terkait

kerja

teknisi

pengecekan

voice fasilitas NDB.

Penjelasan

Data Dukung:

PKPS
171.055
huruf d

AC 171-5

Bag. 207.3

Apakah teknisi fasilitas melakukan
pengecekan coverage fasilitas?

1. Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
teknisi fasilitas;

2. Periksa

kertas

pelaksanaan
teknisi

fasilitas

pengecekan

kerja

kalibrasi
terkait

coverage

fasilitas NDB.

490

Penjelasan:

Data Dukung:

PKPS
171.055

Apakah teknisi fasilitas melakukan
pengecekan standby power fasilitas?

1. Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
teknisi fasilitas;

huruf d

2. Periksa

AC 171-5

kertas

pelaksanaan

Bag. 207.3

teknisi

kerja

kalibrasi

fasilitas

pengecekan

terkait

standby power

fasilitas NDB.

Penjelasan:

Data Dukung:

2.Fasilitas VOR (Very High Omnidirectional Range)
PKPS
171.055
huruf d

AC 171-5

Bag. 202.3

Apakah teknisi fasilitas melakukan
pengecekan analisa spectrum.?

1. Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
teknisi

fasilitas

pengecekan

untuk

analisa

spectrum;

2. Periksa

kertas

kerja

pelaksanaan kalibrasi teknisi
fasilitas

spektrum

terkait

evaluasi

elektromagnetik

sinyal pancaran VOR.
Penjelasan:
491

Data Dukung:

2

171.055

Apakah teknisi
pengecekan

huruf d

fasilitas?

PKPS

fasilitas melakukan
identifikasi (ident)

1. Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
teknisi

fasilitas

untuk

pengecekan
identifikasi
(ident) fasilitas ;
2. Periksa
kertas
kerja
pelaksanaan
kalibrasi

AC 171-5

Bag. 202.3

teknisi
Memeriksa

fasilitas

terkait

identifikasi

VOR

untuk koreksi,
klarifikasi,
dan
efek yang mungkin

timbul pada Indikasi course
di seluruh wilayah tujuan
penggunaannya
(baik
di
udara dan di darat).
Penjelasan:

Data Dukung:

3

PKPS
171.055

huruf d
AC 171-5

Bag. 202.3

Apakah teknisi fasilitas
pengecekan sensing?

melakukan

1. Periksa
kalibrasi

SOP pelaksanaan
terkait

terkait

tugas teknisi fasilitas untuk
pengecekan
sensing? ;
2. Periksa
kertas
kerja
pelaksanaan
kalibrasi
teknisi

fasilitas

menentukan

dan

terkait

/

atau
492

menetapkan
ambiguitas
yang benar dari sinyal yang
dipancarkan fasilitas VOR
Penjelasan:

Data Dukung:

4

PKPS
171.055

Apakah teknisi fasilitas melakukan
pengecekan tingkat modulasi?

1. Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas

huruf d

teknisi

AC 171-5

pengecekan

Bag. 202.3

fasilitas

untuk

tingkat

modulasi? ;

2. Periksa
kertas
kerja
pelaksanaan kalibrasi teknisi
fasilitas
terkait
tingkat
modulasi diseluruh wilayah
tujuan yang dipakai
Penjelasan:

Data Dukung:

493

5

PKPS

171.055

Apakah teknisi fasilitas melakukan
pengecekan titik Acuan VOT point.

1. Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
teknisi

huruf d

fasilitas

untuk

pengecekan
titik Acuan
VOT point.? ;
2. Periksa
kertas
kerja
pelaksanaan kalibrasi teknisi
fasilitas terkait pengecekkan
titik Acuan VOT point.

AC 171-5

Bag. 202.3

Penjelasan:

Data Dukung:

6

PKPS
171.055

huruf d
AC 171-5

Bag. 202.3

Apakah teknisi fasilitas melakukan
pengecekan Verifikasi Alignment?

1. Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
teknisi

fasilitas

untuk

pengecekan
Verifikasi
Alignment? ;
2. Periksa
kertas
kerja
pelaksanaan
kalibrasi
teknisi

fasilitas

pengecekkan

terkait

verifikasi

keakuratan dari VOT course

yang dikirim ke seluruh area
cakupan
sehingga
tidak
melebihi

batasan

toleransi

yang ditentukan.
Penjelasan:

494

Data Dukung:

7

PKPS
171.055

Apakah teknisi fasilitas
pengecekan coverage?

melakukan

1.

Periksa
kalibrasi

SOP pelaksanaan
terkait

terkait

tugas teknisi fasilitas untuk
pengecekan
coverage? ;

huruf d
AC 171-5

2.

Bag. 202.3

Periksa

kertas

pelaksanaan
teknisi

kerja

kalibrasi

fasilitas

terkait

coverage
sinyal
yang
dipancarkan
diterima
di
semua wilayah ruang udara
yang dilayani..

Penjelasan:

Data Dukung:

8

PKPS

Apakah

171.055

pengecekan monitor?

huruf d
AC 171-5

Bag. 202.3

teknisi

fasilitas

melakukan

1. Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
teknisi

fasilitas

pengecekan monitor? ;
2. Periksa
kertas

untuk

kerja

pelaksanaan kalibrasi teknisi
fasilitas terkait
bahwa course

Menjamin
yang benar

dikirimkan dalam nilai-nilai
tertentu.Unit
remote
alarm

harus
dianggap
bagian dari monitor.

sebagai

Penjelasan:

495

Data Dukung:

9

PKPS

171.055

Apakah teknisi fasilitas melakukan
pengecekan standby power?

1. Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas

huruf d

teknisi

AC 171-5

pengecekan

fasilitas

untuk

standby power?

Bag. 202.3

2. Periksa
kertas
pelaksanaan
teknisi

fasilitas

pengecekkan
fasilitas

kerja
kalibrasi
terkait

pancaran
selama

menggunakan
standby
power. Kinerja tidak boleh
menurun
apabila
menggunakan standby power
Penjelasan:

Data Dukung:

3. Fasilitas Instrument Landing System (ILS)
a.

1

Localizer

PKPS

171.055
huruf d

AC 171-5

Bag.

Apakah teknisi fasilitas
pengecekan sbb:
1. Modulasi;
m. width;

n.

symmetri;

o.

Center Line;

p.

Clearance;

melakukan

1. Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
teknisi

fasilitas

untuk

pengecekan standby power? ;
2. Periksa
kertas
kerja
pelaksanaan kalibrasi teknisi
fasilitas

terkait
496

217.3.1

q.

Alignment;

r.
s.
t.
u.

Structure;
voice;
ident & Frekuensi;
monitor;

v.

Standby Power

pengecekkan sebagai berikut:
a. modulasi dari sinyal yang
dipancarkan;
b. width dari sinyal yan
dipancarkan;
c. symmetri dari sinyal yang
dipancarkan;
d. 0 DDM dari sinyal yang
dipancarkan.;
e. clearance pada sektor I dan
sektor II;
f. course alignment (90 Hz 8s
150 Hz);
g. course structur zone 1,
zone 2 & zone 3;

h. fungsi voice pada localizer,
i.

identifikasi 8& frekuensi

localizer;
j. course width wide 8&
narrow alarm,

k. pancaran sinyal pada saat
peralatan menggunakan
daya dari battery.
Penjelasan:

Data Dukung:

c. Glode Slope
1

PKPS
171.055
huruf d

Apakah teknisi fasilitas
pengecekan sbb:
a. Modulasi;
b. width;

melakukan

1.Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
teknisi

fasilitas

untuk

pengecekan standby power? ;
2. Periksa
kertas
kerja
497

AC 171-5

Bag.
217.3.1

c. symmetri;

pelaksanaan kalibrasi teknisi

d. Center Line;
e. Clearance;

fasilitas

f.
g.
h.
i.
j.
k.

terkait

pengecekkan sebagai berikut:
a. modulasi dari sinyal yang
dipancarkan;
b. width dari sinyal yan
dipancarkan;
c. symmetri dari sinyal yang
dipancarkan;
d. 0 DDM dari sinyal yang
dipancarkan.;
e. clearance pada sektor I
dan sektor II;
f. course alignment (90 Hz 8s
150 Hz);
g. course structur zone 1,
zone 2 8s zone 3;
h. fungsi voice pada localizer,

Alignment;
Structure;
voice;
ident & Frekuensi;
monitor;
Standby Power

i.

identifikasi 8s frekuensi

j.

course width wide &

localizer;
narrow alarm,

k. pancaran sinyal pada saat
peralatan
menggunakan
daya dari battery.
Penjelasan:

Data Dukung:

1

c. Marker Beacon (IM, MM & OM)
Apakah teknisi fasilitas
PKPS
pengecekan sbb:
171.055
huruf d
f. Modulasi;

melakukan

1. Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
teknisi

fasilitas

untuk
498

AC 171-5

Bag.219.3.1

g.
h.
i.
j.

pengecekan standby power? ;
2. Periksa
kertas
kerja
pelaksanaan kalibrasi teknisi

Coverage;
Keyer;
Frekuensi;
Standby Power

fasilitas

terkait

pengecekkan sebagai berikut:
a. modulasi dari sinyal yang
dipancarkan;
b. coverage pancaran sinyal;
c. keyer pancaran sinyal;
d. frekuensi peralatan.
e. pancaran sinyal pada saat
peralatan menggunakan
daya dari battery.

Penjelasan:

Data Dukung:

4. Precision Approach Path Indicator (PAPI) & Visual Aids Slope Indicator (VASI)
1

PKPS

171.055

huruf d
AC 171-5

Bag. 204.3

Apakah teknisi fasilitas
pengecekan sbb:
h. Light Intensity;
i. Glide Path Angle;
j. Angular Coverage;

melakukan

k. Obstruction Clearance;

1. Sys. Ident/Contrast;
m.
coincidence (ILS/MLS/PAR)
n. standby power

1.Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
teknisi

fasilitas

untuk

pengecekan standby power? ;
2. Periksa
kertas
kerja
pelaksanaan kalibrasi teknisi
fasilitas

terkait

pengecekkan sebagai berikut:
a.

Memastikan

semua

lampu dalam keadaan
beroperasi dan mengecek
intensitas setting lampu
(siang, sore dan malam
hari);
b.

sudut

glide

path

dari
499

c.

VASI / PAPI;
toleransi coverage karena
adanya
obstacle
atau
situasi bahaya yang lain;

d.

obstruction

e.

VASI / PAPI;
mengevaluasi perbedaan
visual glidepath sehingga

clearance

yang mudah diidentifikasi
dan
dari

mudah
dibedakan
alat bantu visual

lainnya
dan
lampu
penerbangan di dalam
runway threshold dan
f.

g.

area touchdown zone;
kesesuaian
sudut

pendaratan
dengan
fasilitas
pendaratan
instrument lainnya;
pancaran fasilitas selama
menggunakan
standby
power. Kinerja tidak boleh
menurun
apabila
menggunakan
standby
power.

Penjelasan:

Data Dukung:

500

c.

d.

e.

VASI / PAPI;
toleransi coverage karena
adanya
obstacle
atau
situasi bahaya yang lain;
obstruction

clearance

VASI / PAPI;
mengevaluasi perbedaan
visual glidepath sehingga
yang mudah diidentifikasi
dan

mudah

dari

alat

dibedakan

bantu

visual

lainnya
dan
lampu
penerbangan di dalam
runway
threshold dan
area touchdown zone;
f.

g.

kesesuaian

sudut

pendaratan
dengan
fasilitas
pendaratan
instrument lainnya;
pancaran fasilitas selama
menggunakan
standby
power. Kinerja tidak boleh
menurun
apabila
menggunakan
standby
power.

Penjelasan:

Data Dukung:

500

Tindakan Setelah Inspeksi Penerbangan
Oleh Petugas Kalibrasi Penerbangan
1

PKPS

171.055
huruf d
AC 171-5

Apakah

petugas

memberikan

arahan

kalibrasi
pada

teknisi

fasilitas.

Bag. 106.6

1. Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
petugas
kalibrasi
dalam
memberi arahan pada teknisi
fasilitas
mengenai
hasil
kalibrasi penerbangan

Penjelasan:

Data Dukung:

2

PKPS

171.055
huruf d
AC 171-5

Bag. 106.6

Apakah

petugas

menetapkan status fasilitas

kalibrasi

1. Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
petugas
kalibrasi
terkait
penetapan status fasilitas;
Status fasilitas terdiri dari:

1. Unrestricted
(status
atas
fasilitas
yang
memenuhi
nilai
toleransi
yang
dipersyaratkan);
2. Restricted
(status
atas
fasilitas
yang
tidak
memenuhi

nilai

toleransi

yang dipersyaratkan - pada
NOTAM

didefiniskan

unusable);
2. Unusable
(status

fasilitas
501

tidak aman dan tidak dapat
diandalkan - pada NOTAM
didefiniskan unusable).

Penjelasan:

Data Dukung:

3

PKPS
171.055

huruf d
AC 171-5

Bag. 106.6

Apakah petugas kalibrasi menyiapkan
penerbitan
NOTAM
sesuai
hasil
kalibrasi penerbangan

1. Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
petugas
kalibrasi
terkait
penyiapan
penerbitan
NOTAM

2. Periksa

usulan

penerbitan

NOTAM.

Penjelasan:

Data Dukung:

502

4

PKPS

171.055

huruf d
AC 171-5

Bag. 106.6

SOP pelaksanaan
Apakah petugas kalibrasi menyiapkan 1. Periksa
laporan hasil pelaksanaan kalibrasi
kalibrasi terkait terkait tugas
petugas kalibrasi menyiapkan
penerbangan
sementara
(interim
laporan
hasil
pelaksanaan
report).
kalibrasi
penerbangan
sementara (interim report);
2. Periksa
format
laporan
sementara (Interm report).

Penjelasan:

Data Dukung:

503

Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor

:

Tanggal

:

PROTOCOL (CHEKLIST) PENGAWASAN BIDANG PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN

NO

Panduan Untuk

Item protokol

Pengecekan

Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan

1

PKPS

Apakah penyelenggara pelayanan
informasi

meteorologipenerbangan
telah
memiliki izin berupa sertifikat
penyelenggara
pelayanan
informasi
meteorologi
penerbangan dan masih berlaku?

1. Periksa

ket
Sesuai

A

174.01

Status Pemenuhan

Pemeriksaan/
Tidak

Tidak

Sesuai

Diterapkan

sertifikat

penyelenggara
pelayanan
informasi
meteorologi
penerbangan
2. Periksa

masa

berlaku

sertifikat

Penjelasan:

504

Data Dukung:

B

Ruang Lingkup Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan

2

PKPS 174.15

Apa saja jenis-jenis pelayanan
informasi
meteorologi
penerbangan
yang
diselenggarakan
oleh
penyelenggara pelayanan?

1. Periksa
pelayanan
informasi
meteorologi
penerbangan
yang
diberikan.

a. Sistem
prakiraan
cuaca dunia (WAFS)
b. Pengamatan
cuaca
dan laporannya
c. Hasil pengamatan di
pesawat udara dan
laporannya(PIREP)
d.

Prakiraancuaca

bandara

(TAF)

daninformasi

cuaca

untuk kepentingan
penerbangan(FZigh£
Documentation)
e. Informasi

SIGMET,

AIRMET

dan

GAMET,

aerodrome

wamingdanperingat
an

dan

tanda

bahaya wind shear
Informasi klimatologi
penerbangan
g. Pelayanan
untuk
provider dan anggota
kru pesawat udara

f.

h.

Informasi untuk unit

ATS, SAR dan AIS
505

i.

Persyaratan

untuk

penggunaan

komunikasi
2. Periksa

dokumen

manual operasi
Penjelasan :

Data Dukung:

3

PKPS 174

Apakah terdapat ketidakse-suaian
(differencies) dalam penyelenggara
pelayanan informasi meteorologi
penerbangan
sesuai
dengan
Annex 3 dan pada CASR Part 174
beserta peraturan terkait lainnya

Periksa dokumen terkait

?

Penjelasan :

506

Data Dukung:

4

PKPS 174

Apakah terdapat alasan dan
alternatif penyelesaian yang
dilakukan oleh penyelenggara
pelayanan
atas
ketidaksesuaian
terhadap
standar ICAO pada Annex 3
dan standar nasional pada
CASR 174 beserta peraturan
terkait lainnya?

Periksa dokumen terkait.

Penjelasan :

Data Dukung:

5

PKPS 174.15

Apakah Pelayanan informasi
meteorologi
penerbangan
terselenggara 24 jam secara
terus menerus?
507

Penjelasan :

Data Dukung:

6

PKPS 174

Apakah
penyelenggara
informasi
meteorologi
penerbangan memiliki aturan
mengenai Safety Manajemen
System ?

Penjelasan :

Data Dukung:

7

PKPS 174

Apakah penyelenggara pelayanan
informasi

meteorologi

penerbangan memiliki
a. Kepala
Eksekutif
untuk
operasional (Kasi Datin/Kasi
Observasi)

b. Supervisi
yang
bertugas
memeriksa apakah pelayanan
sudah sesuai persyaratan
c. Person yang bertugas sebagai

perencana, supervise, inspeksi
dan

melakukan

sertifikasi
508

terhadap

stasiun

meteorologi

dan fasilitas

Penjelasan :

Data Dukung:

8

PKPS 174....

Apakah Penyelenggara Pelayanan
Informasi
Meteorologi
Penerbangan memiliki prosedur
untuk

a. Personil yang ditunjuk untuk :
menempatkan
fasilitas
pendukung
pelayanan
operasional.
supervisi
produk
dan
penerbitan
informasi
meteorology
b. mempertahankankompetensi
dari personil tersebut.
Penjelasan :

Data Dukung:

509

9

PKPS

174.75

Apakah penyelenggara pelayanan
informasi
meteorologi
penerbangan memiliki prosedur
untuk :

a. Penempatan
stasiun
meteorologi dan fasilitasnya,
b. Tersedianya power supply
c. Instalasi
dan
perawatan
fasilitas

remote

weather

sensing.

Penjelasan :

Data Dukung:

10

PKPS 174.75

Apakah penyelenggara pelayanan
informasi
meteorologi
penerbangan memiliki prosedur
dan

sistem

komunikasi

untuk

pelayanan
meteorologi
penerbangan
guna
antisipasi
jumlah
dan
sifat
informasi
meteorologyuntuk
menghindari
keterlambatandan

informasi

menjadi tidak berlaku lagi
Penjelasan :

510

Data Dukung:

11

PKPS 174.75

Apakah
ada
prosedur
memperoleh data analisis untuk
informasi
meteorologi
penerbangan
pada
stasiun
meteorologi

Periksa

prosedur

data

analisis untuk :

1. Pelayanan prakiraan
2. Pemberian
briefing
dengan oral atau visual
3. Apakah supplay data
sudah memadai, akurat
dan tepat waktu
4. Informasi
klimatologi
bandara

sudah

memadai

Penjelasan :

Data Dukung:

12

PKPS 174.75

Adakah metode yang digunakan
untuk mengidentifikasi produk
layanan informasi meteorologi
penerbangan

Periksa

1. Metode

indentifikasi

informasi
meteorologi
dari stasiun meteorologi
penerbangan.
2. Jenis

Standar

format

dan

informasi

meteorologi
511

Penjelasan :

Data Dukung:

13

PKPS 174.35

Apakah ada prosedur untuk

PKPS 174.260

memastikan semuafasilitas

pengolahan data memadai,
akurat, dan terjadwal

Periksa prosedur untuk
menjamin seluruh fasilitas
pengolahan data memadai,
akurat danterjadwal.

Penjelasan :

Data Dukung:

13

PKPS 174.10

Apakah
pelenggara pelayanan
meteorologi penerbangan mfliki

Periksa Salinan dari

dokumentasi.

1. Stasiun

Manual :

meteorologi,

manual untuk fasilitas,

standar
teknis,

dan
manual

praktek
untuk

prosedur (lihat dok ISO).
Manual Operasi;
Manual

(Manual
peralatan);

Teknik

book

512

Peraturaninternasio
naldannasional

(Annex 38s CASR
Part

174besertaperaturan
pendukungnya);

SOP
masingmasingfasilitas / pera
latan;
Letter of Agreement

(LoA);
Safety
Case
(KajianKeselamatan);
Dokumen
yang
berisitentangsej arah
peralatan
yang
memuatinformasiran
cangan,

pemasangan&perub
ahankonfigurasi
2. Prosedur

untuk

pengawasan

dokumen(dokumen
review,
penerbitan,
perubahan
dan
identifikasi

versi

terbaru).
Penjelasan :

513

Data Dukung:

14

PKPS 174.230

Apakah penyelenggara pelayanan
informasi
meteorologi
penerbangan
melaksanakan
verifikasi,
inspeksi
periodik,
pengujian dan kalibrasi.

Periksa prosedur :
1. Verifikasi rutin terhadap
pelayanan
informasi
meteorology
penerbangan
2. Inspeksi
berkaladi
stasiun meteorology
3. Inspeksi
berkala,
pengujiandan kalibrasi
dari setiap fasilitas
4. Prosedur

sudah

komprehensif
dan
terintegrasi
dengan
pelayanan
meteorologi
penerbangan
5. Prosedur

memuat

peralatan dan system
yang digunakan untuk
inspeksi, pengujiandan
kalibrasi untuk setiap
fasilitas.

6. Hasil

ukuran

dan

tes

peralatan dalam kondisi
514

baik dan akurat.

7. Hasil

kalibrasi

fasilitas

meteorological sensing

Penjelasan :

Data Dukung:

15

PKPS 174.85
PKPS 174.90

PKPS 174.95
PKPS 174.100
PKPS 174.105

Apakah penyelenggara pelayanan
informasi
meteorologi
penerbangan memiliki prosedur
penerbitan informasi meteorologi
penerbangan

Periksa prosedur :
1. Penerbitan

informasi

meteorologi
penerbangan
disetiap
stasiun meteorologi
2. Penempatan
fasilitas
pendukung operasional
3. Penilaian
kompetensi
personil yang bertugas
untuk

memeriksa

produksi dan penerbitan
informasi
meteorologi
penerbangan
4. Penilaian
kompetensi
personil
yang
bertanggung
jawab
terhadap fasilitas.
Penjelasan :

515

Data Dukung:

16

PKPS 174.35

Apakah penyelenggara pelayanan
informasi
meteorologi
penerbangan memiliki prosedur
untuk
pemberitahuan
status
stasiun
meteorologi
dan
fasilitasnya.

Periksa prosedur :
1. Pemberitahuan
pengguna

kepada
tentang

informasi
meteorologi
penerbangan
dan
perubahan
status
stasiun
meteorologi
termasuk fasilitas nya
2. Pubhkasi ke AIP RI

Penjelasan :

Data Dukung:

17

PKPS 174

Apakah penyelenggara pelayanan
informasi meteorologi
penerbangan memiliki prosedur
pemeriksaan setelah kejadian
kecelakaanatau insiden pesawat.

Periksa prosedur :
1. Untuk

memeriksa

pelayanan
meteorologi
yang digunakan oleh
pesawat atau ATS yang
terlibat

dalam

kecelakaan atau insiden
2. Untuk

memeriksa

pemberitahuan/ notifika
si ke BMKG mengenai
terjadinya
kecelakaan
atau insiden

3. Penyimpanan
investigasi

hasil

516

Penjelasan

Data Dukung:

18

PKPS 174.35

Apakah penyelenggara pelayanan
informasi
meteorologi
penerbangan memiliki prosedur
untuk
mendeteksi
terjadinya
malfungsi
dan
kesalahan

Periksa prosedur :
1. Terjadinya
kesalahan

informasi

2. Untuk
mengatasi
malfungsi peralatan dan
pelayanan meteorologi

dalam

informasi

meteorologi yang telah
diberikan

3. Untuk

memberitahukan

kepada
pengguna

seluruh
saat

kesalahan terjadi pada
pelayanan meteorologi
Penjelasan :

Data Dukung:

517

19

PKPS 174.35

Apakah penyelenggara pelayanan
informasi

meteorologi

penerbangan
menyelenggarakan

sudah
Quality
Management System(QMS).

Periksa prosedur :
quality
1. Internal
assurance (QMS)
2. Pihak/orang
yang

bertanggung
jawab
terhadap
pelaksanaan
internal
quality
assurance.

Penjelasan :

Data Dukung:

20

PKPS 174.35

Apakah penyelenggara pelayanan Periksa prosedur
informasi

meteorologi

penerbangan memiliki mekanisme
untuk penyimpanan (records).

1. Penyimpanan informasi
meteorologi
penerbangan
data
2. Penyimpanan
analisis di setiap stasiun
meteorologi
yang
menyediakan
layanan
prakiraan
Penyimpanan
hasil
prakiraan
Lama penyimpanan data
analisis

dan

hasil

prakiraan
Pemeliharaan dokumen,
perawatannya,

pelayanan dan kualitas
produk,
inspeksi
periodic
dan
orang/personil
yang
518

bertanggung jawab
6. Penyimpanan
data
peralatan dan system
yang digunakan untuk
verifikasi,
inspeksi,
pengujian dan kalibrasi.

7. Penyimpanan
kejadian
pemberian

setiap
kesalahan
informasi

meteorologi
dilaporkan

yang
dan

terdeteksi.

8. Penyimpanan
internal
quality assurances
9. Penyimpanan
data
personil yang bertugas
untuk
supervisi
produksi dan penerbitan
informasi
meteorologi
penerbangan
10. Jaminan bahwa

penyimpanan data
memadai dan
permanen

11.

Lama

penyimpanan

data-data tersebut

Penjelasan :

Data Dukung:

519

21

PKPS 174.50

Untuk

Stasiun

Penerbangan

Meteorologi

Periksa prosedur :
1. Penyiapan
dan
cara
mendapatkan informasi
prakiraan
untuk
penerbangan.
2. Penyiapan
dan
cara
mendapatkan prakiraan
untuk

kondisi

meteorologi local
3. Pengawasan

berkelanjutan

untuk

kondisi meteorology
4. Untuk briefing,
konsultasi dan dokumen

penerbangan untuk
awakpesawat atau
petugas operasional
penerbangan (FOO)
5. Pemberian informasi

meteorologi untuk
penggunapenerbangan

6. Tampilan
meterologi

informasi

7. Pertukaran

informasi

meteorologi
dengan
stasiun meteorologi lain
8. Penyediaan
informasi
VAAC kepada unit ATS,
unit

AIS

dan

Kantor

Meteorologi Pengawasan

(MWO).
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Penjelasan :

Data Dukung:

22

PKPS 174.50

Untuk bandara yang tidak
dilengkapi dengan stasiun
meteorologi.

Periksa prosedur :
1. Penunjukkan satu atau
beberapa
stasiun
meteorologi
untuk
suplai
informasi
meteorologi
2. Pemberian

informasi

meteorologi ke bandara

Penjelasan :

Data Dukung:

23

PKPS 174.55

Untuk Kantor Pengawas

Meteorologi (MWO).

Periksa prosedur :
1. Waktu
pengamatan
kondisi meteorologi yang

mempengaruhi
operasional
penerbangan
2. Penyiapan SIGMET dan
informasi lain kepada
521

unit ATS

3. Penyebaran

informasi

SIGMET

4. Penyiapan
terjadinya
material

radio

informasi
pelepasan
aktif ke

atmosfir

5. Pengamatan meteorologi
di FIR yang berbatasan,
ACC yang berbatasan
atau

kombinasi

kedua

nya.

6. Pengamatan meteorologi
pada wilayah
dengan
frekuensi penerbangan
sedikit

atau

wilayah

yang terlarang untuk
operasi penerbangan.
Penjelasan :

Data Dukung:

522

24

PKPS 174.60

Seberapa
sering
pengiriman
informasi aktivitas gunung berapi

(pra-letusan, letusan, dan debu
vulkanik yang berada di atmosfer)
kepada
pusat
informasi
penerbangan/FIC (Aktual ACC,

1. Laporan
kegiatan
letusan gunung berapi
(VAR)

MWO, dan VAAC)

Penjelasan :

Data Dukung:

25

PKPS 174.70

Seberapa rutin pengamatan
tentang Siklon Tropis?

1. SOP pengamatan siklon
tropis
2. Mekanisme penyebaran
informasi siklon tropis

3. Laporan siklon tropis di
aerodrome
4. Pemahaman

user

tentang informasi siklon
tropis
Penjelasan :

523

Data Dukung:

26

PKPS 174.80

Apakah ada perjanjian dengan 1. Periksa LoA lokal antara
unit ATS yang terkait dengan stasiun meteorologi dan
integrasi
sistem
otomatis, unit ATS (Airnav)
kalibrasi,
dan
pemeliharaan
instrument, penggunaan sistem

oleh
personel,
informasi
meteorologi dari pesawat take off
atau landing, dan informasi
meteorologi dari radar cuaca?

Penjelasan

Data Dukung:

27

PKPS 174.055

Apakah

stasiun

meteorologi

melakukan
pengamatan
dan
membuat laporan meteorologi
(METAR/MET Report)?

Ketetapan

penentuan

berapa kali penerbitan
informasi

cuaca

penerbangan di bandara
dalam 24 jam sehari
SOP

format

informasi

laporan
cuaca

penerbangan

(METAR/Local routine)
3. SOP

mekanisme
524

melaporkan
informasi
cuaca penerbangan di
bandara
yang
tidak
beroperasi 24 jam
Penjelasan :

Data Dukung:

28

PKPS 174.140

Apakah

stasiun

meteorologi

melakukan
pengamatan
dan
membuat
laporan
khusus
(SPECI/SPECIAL)?

1. Ketetapan

penentuan

kriteria

untuk

pengamatan khusus
2. SOP format laporan
informasi pengamatan
khusus cuaca

penerbangan

(SPECI/SPECIAL)
3. SOP

mekanisme

pelaporaninformasi
pengamatan
khusus
cuaca penerbangan di
bandara
yang
tidak
beroperasi 24 jam
Penjelasan

525

53

PKPS 174.280

Apakah
stasiun
meteorologi
menggunakan pelayanan data
link penerbangan bagian dari D-

Periksa :

1. Kesesuaian data yg
dikirim

dan

diterima.

Volmet?

2. Coverage pancaran
3.

Frekuensi radio

4. Update

data

yang

ditampilkan.
Penjelasan :

Data Dukung:

536

Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor

:

Tanggal

:

PROTOCOL (CHEKLIST) PENGAWASAN PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SEARCH AND RESCUE)
PADA KECELAKAAN PESAWAT UDARA.

NO

Panduan Untuk Pemeriksaan/

Item protokol

REFERENSI

Pengecekan

Status Pemenuhan
Sesuai

Tidak

Tidak

Sesuai

Diterapkan

ket

Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan
PKPS

Apakah

176.030

menerapkan SMS

Badan

SAR

Nasional

Penjelasan

Data Dukung:

Organisasi
PKPS
176.040

Apakah

pencarian

penyelenggaraan

dan

pertolongan

operasi

pada

kecelakaan pesawat udara sesuai
dengan ketentuan pada CASR 176

1. Periksa kerjasama
Rescue

Indonesian

Coordination

Centre

(RCC) atau Rescue Sub Centre
(RSC) Badan SAR Nasional
mengenai potensi SAR dalam
negeri, luar negeri dan negara
lain.

537

2. Periksa perjanjian bilateral dan
regional terkait dengan wilayah
kerja SAR mengacu pada Flight
Information
Region
(FIR)
Indonesia.

3. Periksa penerapan SAR System
dalam penyelenggaraan operasi
pencarian dan pertolongan.
4. Periksa
perencanaan dan
pelaksanaan pelatihan petugas
pencarian dan pertolongan.
5. Periksa prosedur pengerahan
unit pencarian dan pertolongan
dan

fasilitas

lain

yang

digunakan untuk pelaksanaan
operasi
pencarian
dan
pertolongan.

6. Periksa
Badan

prosedur
SAR

koordinasi

Nasional

dengan

para potensi pencarian dan
pertolongan di dalam dan luar
negeri.
Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

176.040

Apakah Rescue Coordination Centre Periksa jumlah dan lokasi RSC
(RCC) atau Rescue Sub Centre (RSC) yang ada apakah telah sesuai
sesuai

dengan

jawab kerja SAR

wilayah

tanggung dengan

wilayah tanggungjawab

kerja SAR
538

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS
176.045

operasi 4. Pelaksanaan operasi pencarian
dan
pertolongan
pada
pencarian dan pertolongan pada
kecelakaan
pesawat
udara
kecelakaan
pesawat
udara
dilaksanakan diseluruh wilayah
dilaksanakan diseluruh wilayah
Negara
Kesatuan
Republik

Apakah

pelaksanaan

Negara

Kesatuan

Indonesia

dan

batas

Republik
wilayah

Indonesia.

tanggung jawab pencarian dan 5. Penyelenggaraan
operasi
pertolongan di laut (Maritime SAR
pencarian dan pertolongan pada
Region) yang termasuk didalamnya
kecelakaan pesawat udara dapat
wilayah laut lepas (over high seas)
dilaksanakan
diluar
wilayah
berdasarkan perjanjian hukum
intemasional yaitu Regional Air

Navigation

agreement

perjanjian antar negara?

dan/atau

Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia, yang meliputi batas
wilayah
tanggung
jawab

pencarian dan pertolongan di
laut (Maritime SAR Region) yang
termasuk didalamnya wilayah
laut lepas (over high seas)
berdasarkan perjanjian hukum
intemasional yaitu Regional Air
Navigation agreement dan/atau
perjanjian antar negara.

Penjelasan

539

Data Dukung:

PKPS

176.050

Apakah
Rescue
Sub
Center Periksa sertifikat radiotelephony
menugaskan personel yang terlatih pada operator komunikasi
dengan
menggunakan
bahasa
komunikasi
radiotelephony
bahasa Inggris?

dalam

Bagaimana

Centre Periksa

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS
176.050

Rescue Sub

(RSC)
memperoleh
informasi
pencarian dan pertolongan pada

prosedur
penyampaian
pencarian
dan
pertolongan
pada
kecelakaan
pesawat udara dari unit pelayanan

informasi

kecelakaan pesawat udara dari lalu lintas penerbangan
unit
pelayanan
lalu
lintas
penerbangan?
Penjelasan

Data Dukung:

PKPS

176.055

Apakah Rescue Coordination Center Periksa alat komunikasi yang
(RCC) dan Rescue Sub Center (RSC) dimiliki Rescue Coordination Center
mempunyai sarana komunikasi dua (RCC) dan Rescue Sub Center (RSC)
540

arah yang cepat dan handal yang

dapat

digunakan

berkomunikasi
dengan:

a. Unit

untuk

sekurang-kurangnya

pelayanan

lalu

lintas

penerbangan;
b.

Kantor Otoritas Bandar Udara;

c.

Unit

Penyelenggara

Bandar

Udara;

d. Penyelenggara

Meteorologi,

Klimatologi dan Geofisika;
e. Penyelenggara ruraah sakit;
f. RCC negara lain;

g. Cospas Sarsat Mission Control
Center

negara

melayani

lain

wilayah

yang

tanggung

jawab SAR-nya.
Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

176.060

Apakah
Unit
Pencarian
dan Periksa riwayat pelatihan petugas
Pertolongan/SAR Unit (SRU) memiliki pencari dan penolong (rescuer)
SDM yang mempunyai keahlian dan/ yang bertugas untuk pelaksanaan
atau

standar

kompetensi

dibidang operasi pencarian dan pertolongan

pencarian dan pertolongan untuk pada kecelakaan pesawat udara
operasi pencarian dan pertolongan
pada kecelakaan pesawat udara
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Penjelasan

Data Dukung:

8

PKPS

176.060

Apakah
Unit
pencarian
dan Periksa sarana yang digunakan
melaksanakan pencarian
pertolongan/SAR Unit (SRU) memiliki untuk
sarana

untuk

melaksanakan

dan pertolongan.

pencarian dan pertolongan.
Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

176.060

Bagaimana
prosedur
untuk
mengerahkan dan mengendalikan
potensi pencarian dan pertolongan
yang tergabung dalam unit pencarian
dan pertolongan dalam pelaksanaan
pencarian dan pertolongan pada

Periksa prosedur pengerahan unit
pencarian dan pertolongan dalam
pelaksanaan
pencarian
dan
pertolongan
pada
kecelakaan
pesawat udara.

kecelakaan pesawat udara?
Penjelasan

542

Data Dukung:

10

pengerahan Periksa

PKPS

Bagaimana

prosedur

176.060

potensi pencarian dan pertolongan.

prosedur pengerahan
potensi pencarian dan pertolongan

Penjelasan

Data Dukung:

11

PKPS

176.065

Apakah
Unit
pencarian
dan Periksa sarana yang dipergunakan
pertolongan/SAR Unit (SRU) memiliki dalam penyelenggaraan operasi

sarana
berupa
peralatan
yang pencarian dan pertolongan pada
memadai untuk dipergunakan dalam kecelakaan pesawat udara.

penyelenggaraan

operasi

pencarian

dan pertolongan pada kecelakaan
pesawat udara sebagai berikut:
a. Sarana komunikasi dua arah yang

cepat dan handal
b. Perangkat deteksi

dini

dengan

sistem Cospas-Sarsat.

c. Setiap pesawat udara (search and
rescue

aircraft) yang

dilengkapi

dengan perangkat "homing" untuk
mendeteksi
Emergency
Transmitter (ELT).

Locator

d. Setiap pesawat udara (search and
rescue aircraft) yang dilengkapi
dengan sarana komunikasi yang
dapat digunakan berkomunikasi
pada frekuensi-frekuensi darurat
543

penerbangan

dan

serta

pada

frekuensi-frekuensi yang lain di
lokasi kecelakaan

e. Setiap pesawat udara (search and
rescue aircraft) yang dilengkapi
dengan alat komunikasi yang
dapat
digunakan
untuk
berkomunikasi

dengan

kapal

(vessel).

f. Setiap pesawat udara (search and
rescue aircraft) yang digunakan di
wilayah tanggung jawab pencarian
dan pertolongan di laut (Maritime
SAR Region) harus membawa
salinan Kode Sinyal Intemasional.

g. Setiap pesawat udara (search and
rescue aircraft) dilengkapi peralatan
untuk menerjunkan bantuan bagi
korban kecuali diketahui bahwa

persediaan perbekalan bagi korban
melalui udara tidak diperlukan.

h. Perlengkapan
untuk
dapat
bertahan hidup yang dikemas dan
dapat diterjunkan dari pesawat
udara (search and rescue aircraft)
di lokasi atau tempat kecelakaan

pesawat udara berada.

Penjelasan :

Data Dukung:

544

KERJASAMA

SKEP/157/1
X/2003

Apakah terdapat fasilitas atau
peralatan untuk memonitor status

operational peralatan telekomunikasi
penerbangan baik diruang teknisi
maupun di ruang ATC?

Penjelasan :

Data Dukung:

Prosedur
AC 171-6

Apakah terdapat SOP untuk masing
masing fasilitas telekomunikasi
penerbangan yang sesuai dengan
format dalam AC 171-6?

Penjelasan

Data Dukung:

PKPS

171.115

Bagaimana prosedur yang digunakan
jika terjadi gangguan dan /atau
kegagalan pelayanan dan/atau
terjadi kerusakan pada fasilitas
545

telekomunikasi penerbangan,

termasuk bagaimana cara melaporkan
dan mengklarifikasinya?
Penjelasan :

Data Dukung:

AC 171-6

Bagaimana prosedur kalibrasi
peralatan telekomunikasi
penerbangan?

Penjelasan

Data Dukung:

Dokumen

546

PKPS

171.07585
171.080
MOS

Chapter 7

Apakah penyelenggara pelayanan
memiliki dan memelihara dokumendokumen sebagai berikut:
-Manual Operasi;

-Manual Teknik (Manual book
peralatan);
-Peraturan intemasional dan nasional

(Annex 10 & CASR Part 171 beserta
peraturan pendukungnya);
-SOP masing-masing
fasilitas/peralatan;
-Letter of Agreement (LoA);

-Safety Case (Kajian Keselamatan);
-Dokumen yang berisi tentang sejarah

peralatan yang memuat informasi
rancangan, pemasangan & perubahan
konfigurasi fasilitas (modifikasi).
Penjelasan

Data Dukung:

PKPS

Apakah teknisi memiliki akses yang

171.075

mudah untuk mendapatkan atau

menggunakan manual book peralatan
dan dokumen peraturan terkait
fasilitas telekomunikasi penerbangan

Penjelasan

547

v

Data Dukung:

SKEP/157/1
X/2003

Apakah unjuk hasil (performance)
peralatan dilaporkan secara berkala
dan khusus sesuai ketentuan yang

berlaku kepada Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara?

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

171.080 dan

SKEP/157/1
X/2003

Apakah catatan unjuk hasil
(performance) peralatan dan status
peralatan didokumentasikan secara
baik?

Penjelasan :

Data Dukung:

548

PKPS

Apakah penyelenggara pelayanan

171.100

telah memiliki Ijin Stasiun Radio (ISR)

butir 3.a

didarat untuk fasilitas telekomunikasi

penerbangan yang menggunakan
frekuensi radio dan perpanjangan?

Penjelasan

Data Dukung:

549

4. CHECKLIST

AUDIT PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA

a. CHECKLIST AUDIT PENYEDIA PELAYANAN PETA PENERBANGAN

Item protokol

NO

Panduan Untuk

Pemeriksaan/ Pengecekan

Status Pemenuhan
Sesuai

ket

Tidak

Tidak

Sesuai

Diterapk
an

A
1

Organisasi pemberi Pelayanan
Apakah manajemen dan personel
pelayanan peta penerbangan secara
resmi mengetahui kegiatan pelayanan
peta penerbangan yang merujuk pada:
a.
UU no.l Tahun 2009 tentang
Penerbangan;
b.
PKPS Bagian 01 Abbreviation and
c.
d.

e.

f.
g.
h.
i.

Konfirmasi terkait isi dan
keterkaitan aturan tersebut

dengan proses pelayana peta
penerbangan.

Codes;
PKPS 05 Units Measurement;
PKPS 69 Lisensi, Rating, Pelatihan
dan Kecakapan Personel Navigasi
Penerbangan;
PKPS 139 Bandar Udara;
PKPS
Bagian
175
Pelayanan
informasi aeronautika;
MOS 175-01 tentang Aeronautical
Chart;
MOS
175-02
tentang
Manual
NOTAM;
MOS 175-03 tentang Publication of
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I

Aeronautical Information;

j.

MOS 175-04 tentang Organisasi
Pelayanan informasi aeronautika;

k.
1.

MOS 175-05 Tentang QMS for AIS;
AC 175-01 tentang Organisasian
Pelayanan informasi aeronautika di
Bandar Udara

Penjelasan :

Data Dukung:

MOS 175-

Apakah organisasi dilengkapi dengan

04.025

surat ijin usaha?

Kepemilikan dan masa
berlaku SIUP serta bidang
usaha.

Penjelasan :

Data Dukung:

MOS 17504.030

Apakah organisasi sudah melengkapi
persyaratan sebagai penyedia peta
penerbangan sesuai peraturan
perundangan yang berlaku?

Sudah memiliki sertifikat
atau belum?kalau belum

sampai sejauhmana
kemampuan untuk
memenuhi persyaratan.

Penjelasan
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Data Dukung:

4

MOS 17504.030

Apakah organisasi memproduksi peta Peta yang diproduksi harus
penerbangan sesuai dengan peraturan merefer ke KP.444 tahun
perundangan yang berlaku?
2015.

Penjelasan :

Data Dukung:

B

1

Personil Pelayanan peta penerbangan
MOS 175-

04.050

Memiliki Personil pelayanan Peta
Penerbangan.

Cek kondisi operasional.

Personil pelayanan Peta Penerbangan
berkemampuan dan berkualifikasi

Cek kondisi operasional.
Cek lisensi dan rating.

Penjelasan :

Data Dukung:

2

MOS
04.050

175-
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sesuai dengan peraturan perundangan

Point A

yang berlaku.
Penjelasan :

Data Dukung:

175-

MOS

04.050
Point C

Organisasi menjamin Personfl pelayanan
Peta Penerbangan memiliki lisensi dan
rating yang berlaku sesuai dengan
peraturan perundangan.

Cek manual operasi.
Cek masa berlaku lisensi

dan rating personil peta
penerbangan.

Penjelasan

Data Dukung:

AC

69-05

Pasal

37

Ayat l.b

setiap personil diberi tugas dan
tanggungjawab sesuai dengan rating
dan/atau kompetensi yang dimiliki

Cek SOP dan manual

operasi.
Cek implementasi di
lapangan melalui
korespondensi dengan
personil langsung.

Penjelasan :

Data Dukung:
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5

AC 175-02

personil Pembuat peta peta penerbangan

Cek bukti sosialisasi tugas.
Cek implementasi di
lapangan melalui
korespondensi dengan
personil langsung.

ada program pendidikan dan pelatihan
baik pendidikan teknis, pelatihan
penyegaran atau pelatihan penunjang
lainnya kepada personil guna
menunjang tugasnya dalam pembuatan

Cek bukti pelaksanaan
program pendidikan dan
pelatihan baik pendidikan
teknis, pelatihan penyegaran
atau pelatihan.

tugas dan tanggungjawab tersebut
diketahui dan dilaksanakan oleh setiap

Penjelasan :

Data Dukung:

6

AC

69-05

Pasal 36

peta peta penerbangan

Penjelasan :

Data Dukung:

7

MOS
04.075

175-

dokumentasi program tersebut
dilakukan pemutakhiran sesuai
perkembangan personil

Cek database dokumentasi

apakah ada pemutakhiran
atau tidak terhadap
dokumentasi.
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Penjelasan :

Data Dukung:

8

MOS

175-

04.080

rating , kompetensi serta pelatihan bagi
personil pembuat peta penerbangan

Cek dokumentasi terkait

terdokumentasi

Penjelasan :

Data Dukung:

9

AC 69-05

Pasal 37

Guna memantau kualifikasi yang
dimiliki, setiap personil diberikan
pengujian awal dan pengujian secara
berkala

Cek manual operasi.
Korespondensi terkait
proses penerimaan pegawai
dan kenaikan pangkat.

Penjelasan :

Data Dukung:
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c

Lingkungan Kerja Pelayanan peta penerbangan
Lingkungan
kerja
memadai
melaksanakan
pelayanan
penerbangan.

1

dalam
peta

Cek ketersediaan ruang dan
kondisi dalam konteks

pendukung proses pelayanan
peta.

Penjelasan :

Data Dukung:

Ada Perencanaan lingkungan kerja di
divisi-divisi yang bekerjasama dengan
pelayanan peta penerbangan?

2

Cek kondisi kantor dan

manual operasi terkait
koordinasi antar unit.

Penjelasan :

Data Dukung:

Ada
Pelanggan
dan
pemilihan pelanggan.

3

katergorinya

Cek data pelanggan dan
manual operasi terkait
pelayanan pelanggan.

Penjelasan :
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Data Dukung:

D

Bukti proses pelayanan peta penerbangan yang berkualitas: teknis, operasional dan organisasi
Ada Spesifikasi dan alur proses utama
dalam proses validasi

1

Cek manual operasi.

Penjelasan :

Data Dukung:

Ada dokumen
proses validasi

2

yang

menggambarkan

Cek bukti proses validasi.

Penjelasan :

Data Dukung:

Bukti standardisasi proses validasi

3

Cek apakah ada perbedaan
proses validasi dalam kasus
yang sama.

Penjelasan :

188

Data Dukung:

Administrasi

4

dokumen

asli

yang

menggambarkan proses validasi

Cek bukti asli dan

penyimpanan bukti proses
validasi dalam bentuk
elektronik.

Penjelasan :

Data Dukung:

E
1

Sistim Manajemen Keselamatan Pelayanan peta penerbangan
PKPS

175.120

dan MOS 175.04.080

Apakah organisasi pelayanan peta Cek manual operasi.
penerbangan
membentuk
sistim
manajemen keselamatan yang memuat
kebijakan, prosedur, dan penerapan
praktis
yang
diperlukan
dalam
pelayanan?

Penjelasan :

Data Dukung:

2

Apakah
sistim
manajemen
yang Periksa dokumen Safety
175.120,MOS dibentuk sesuai dengan kerangka kerja Policy dan Safety Object,
Manual Operasi
yang terdiri dari:
175-04.080

PKPS

dan AC

175-

a.

Kebijakan dan tujuan keselamatan;
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02

lampiran

1 BAB 4

b.

Manajemen risiko keselamatan;

c.

Jaminan keselamatan; dan

d.

Peningkatan keselamatan.

e.

Penjelasan :

Data Dukung:

3

Apakah ada unit yang berwenang dalam Cek struktur organisasi.
dengan
isu-isu
keselamatan Korespondensi
175.120, MOS penanganan
personil.
pelayanan peta penerbangan?
175-

PKPS

04.080dan AC
175-02

Penjelasan :

Data Dukung:

4

Cek struktur organisasi.
dengan

PKPS

Pada unit tersebut, apakah ada struktur

175.120,MOS

organisasi yang bertanggung jawab Korespondensi
terhadap penerapan sistim manajemen personil.

175-04.080
dan AC 175-

02

keselamatan?

lampiran

1 BAB 4

Penjelasan :
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Data Dukung:

5

175.120,MOS

Apakah struktur organisasi tersebut
menjelaskan tugas pokok dan fungsi

175-04.080

unit keselamatan tersebut?

PKPS

dan AC

02

Cek struktur organisasi.
Korespondensi
dengan
personil.

175-

lampiran

1 BAB 4

Penjelasan :

Data Dukung:

6

175-04.080

Apakah ada mekanisme pelaporan data
keselamatan yang berfungsi untuk
menyediakan data mengenai isu-isu

dan

keselamatan?

PKPS

175.120, MOS
AC

175-

02 lampiran 1

Periksa kegiatan
pengawasan, periksa
rencana tindak lanjut dan
periksa rekaman kegiatan
pengawasan

BAB 4

Penjelasan :

Data Dukung:

7

PKPS

175.120, MOS
175-04.080

dan

AC

175-

02 lampiran 1

Apakah ada monitoring berkelanjutan
terhadap isu-isu keselamatan yang
memuat
rencana
monitoring
keselamatan, format pengecekan dan
organisasi audit?

Periksa kegiatan
pengawasan, periksa
rencana tindak lanjut dan
periksa rekaman kegiatan
pengawasan

BAB 4
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Penjelasan :

Data Dukung:

8

Apakah

PKPS

disediakan

forum

pelaksanaan program yang

175.120, MOS

memfasilitasi

dengan pihak-pihak terkait?

memfasilitasi forum.

Cek dokumentasi terkait

175-04.080

Untuk mendapatkan pemahaman yang
baik
terhadap
sistim
manajemen
keselamatan, apakah setiap personil

dan

diberikan sosialisasi?

AC

keselamatan

Cek dokumentasi terkait

175-04.080

dan

isu-isu

untuk

175-

02 lampiran 1
BAB 4

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

175.120, MOS
AC

175-

kegiatan sosialisasi.

02 lampiran 1
BAB 4

Penjelasan :

Data Dukung:
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Manajemen mutu pelayanan peta penerbangan
PKPS
175.110
dan MOS 175-

Apakah
ada
sistim
mutu
ditetapkan dalam organisasi

yang

Cek manual operasi

04.085

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

175.110

dan MOS 175-

Apakah ada lingkup wilayah dari sistim Cek manual operasi
mutu tersebut?

04.085

Penjelasan

Data Dukung:

3

PKPS175.110

Jika ada, bagaimana kebijakan mutu

yang ditetapkan dalam organisasi?

Cek Quality Policy dan
Quality Object di manual
operasi

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 175.110

Apakah ada bukti dari
kebijakan mutu tersebut?

deklarasi

Cek dokumentasi terkait,bila

perlu ambil gambar sebagai
bukti.
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Penjelasan :

Data Dukung:

5

PKPS 175.110

Apakah ada seorang manajer yang
ditunjuk
berkuasa
penuh
dalam

Cek manual operasi tentang
struktur organisasi dalam

urusan mutu?

QMS.

Apakah ada orang yang ditetapkan
untuk
bertanggung jawab
dalam

Cek manual operasi tentang
struktur organisasi dalam
QMS.

Penjelasan :

Data Dukung:

6

PKPS 175.110

pengawasan dokumen mutu?
Penjelasan :

Data Dukung:

7

PKPS 175.110

Apakah
mutu?

organisasi memiliki manual Cek manual operasi yang
membahas akurasi,resolusi
dan itegritas data.

Penjelasan :
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Data Dukung:

8

PKPS 175.110

Apakah ada dokumen lain yang
menggambarkan
manajemen
mutu
(dokumen selaras dengan, kompatibel
dengan, sesuai dengan) standar ISO
9001:2000

Penjelasan :

Data Dukung:

9

PKPS 175.110

Apakah ada di dalam sistim mutu

Cek QMS manual

organisasi prosedur inspeksi?

Penjelasan :

Data Dukung:

10

PKPS 175.110

Apakah manual mutu telah ditetapkan
dalam organisasi?

Cek siapa yang bertanda
tangan dan mensyahkan
sebagai dokumen yang harus
dipatuhi.

Penjelasan :

Data Dukung:
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11

PKPS 175.110

Adakah
personil
yang
bertanggungjawab atas deklarasi ke
luar, aktualisasi, distribusi manual
mutu dan dukumen mutu lainnya?

Cek manual operasi tentang
struktur organisasi dalam

Manual mutu yang telah ditetapkan,
tanggung jawab manajemen yang
mengacu pada persyaratan berikut:
a. Komitmen manajemen;
b. Focus kepada pelanggan;
c. Memenuhi
persyaratan
peraturan yang memadai;
d. Kebijakan mutu;
e. Tanggung jawab, kewenangan

Cek QMS manual

QMS.

Penjelasan

Data Dukung:

12

PKPS 175.110

dan komunikasi;
f. Perwakilan manajemen;
g. Tinjauan ulang manajemen;
Ketentuan sumber.

Penjelasan

Data Dukung:

13

PKPS 175.110

| Apakah

ada

realisasi

model 1Korespondensi dengan
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perencanaan produk pelayanan peta personil pelaksana.
penerbangan dalam organisasi
Penjelasan :

Data Dukung:

14

PKPS 175.110

Sehubungan
dengan
keselamatan Cek pelaksanaan manual
penerbangan, apakah input dan output operasi dan QMS manual
data

diidentifikasi,

diverifikasi

dan

terkait validasi.

disahkan?

Penjelasan :

Data Dukung:

15

PKPS 175.110

Proses realisasi produk, apakah stabil Cek pelaksanaan operasional
selama waktu proses penerimaan, dan korespondensi dengan
waktu proses transmisi dan waktu pelanggan.
modifikasi?

Penjelasan :

Data Dukung:

16

PKPS 175.110

Proses realisasi produk, apakah dapat Cek kepuasan pelanggan.
diperkirakan dan konsisten?
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Penjelasan :

Data Dukung:

17

PKPS 175.110

Proses
realisasi
memadai
untuk

produk,
apakah Cek kesesuaian produk dan
peraturan
dan kepuasan pelanggan.

persyaratan pelanggan?
Penjelasan

Data Dukung:

18

PKPS 175.110

Apakah proses realisasi produk pada Cek proses validasi produk
tahap
simulasi
tidak
membawa peta.
ancaman

terhadap

keselamatan

penerbangan?

Penjelasan :

Data Dukung:

19

PKPS 175.110

Tugas personil selama realisasi produk, Cek kondisi kerja dan
apakah mereka tegas ditentukan, penerapan sop serta proses
menyadari dan diawasi dan kondisi supervisi dan validasi
stabil dan non procedural?

produk.

Penjelasan :
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Data Dukung:

20

PKPS 175.110

Selama realisasi produk, apakah tugas

Cek SOP dan penerapan

personil tegas ditentukan baik dalam secara operasional.
kondisi stabil maupun non prosedural?

Penjelasan :

Data Dukung:

21

PKPS 175.110

Apakah mereka menyadari tugas-tugas Cek melalui korespondensi
tersebut dalam kondisi stabil maupun
non prosedural?

dengan personil

Penjelasan :

Data Dukung:

22

PKPS 175.110

Apakah tugas-tugas mereka dikuasai Cek proses operasional dan
baik dalam kondisi stabil maupun non
procedural?

korespondensi dengan
supervisor.

Penjelasan :
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Data Dukung:

23

PKPS 175.110

Apakah ada sistim penyimpanan atau
arsip peta penerbangan?

Cek fisik dan bila perlu

pengambilan gambar melalui
foto.

Penjelasan :

Data Dukung:

24

PKPS 175.110

Apakah

peta

penerbangan

dapat Cek kesesuaian dengan

diidentifikasi oleh semua orang? Siapa kp.444 tahun 2015

yang tertarik dengan produk ini?

Penjelasan

Data Dukung:

25

PKPS 175.110

Apakah

peta

penerbangan

dapat Cek kesesuaian dengan

diidentifikasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan?

kp.444 tahun 2015

Penjelasan :

Data Dukung:
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26

PKPS 175.110

dapat

Cek kepuasan pelanggan
(pengguna)

Apakah dilakukan audit mutu internal

Cek dokumentasi terakit

dalam organisasi?

audit internal.

Apakah
peta
penerbangan
diidentifikasi oleh penerima?

Penjelasan :

Data Dukung:

27

PKPS 175.110

Penjelasan :

Data Dukung:

28

PKPS 175.110

Apakah ada
organisasi?

rencana

audit

mutu

Cek dokumentasi program
perencanaan.

Penjelasan :

Data Dukung:

29

PKPS 175.110

Apakah rentang audit mutu mencakup
area yang diperlukan?

Cek pelaksanaan melalui
korespondensi.

Penjelasan :
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Data Dukung:

30

PKPS 175.110

Apakah ada auditor mutu internal di Cek ketersediaan personil
dan ketersediaan tupoksi
yang tertuang dalam

dalam organisasi?

dokumen manual operasi.

Penjelasan

Data Dukung:

31

PKPS 175.110

Apakah

kesimpulan

audit

menjadi Cek hasil pengawasan dan

subyek analisis dewan manajemen?

program kerja setelah
dilakukan pengawasan.

Penjelasan :

Data Dukung:

32

PKPS 175.110

Apakah ada tindakan perbaikan dan Cek hasil pengawasan dan
pencegahan?

program kerja setelah
dilakukan pengawasan.

Penjelasan :

Data Dukung:
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33

PKPS 175.110

Apakah

ada

pemantauan

kualitas Cek dokumen pendukung

produk secara berkesinambungan?

proses validasi

Apakah ada pantauan atau tes yang
dilakukan
terhadap
produk yang

Cek apakah ada costumer

Penjelasan

Data Dukung:

34

PKPS 175.110

service.

didesain?

Penjelasan

Data Dukung:

35

PKPS 175.110

Apakah
analisis

ada pengukuran produk, Cek terkait pengukuran level
produk dan peningkatan of service

kriteria produk?
Penjelasan

Data Dukung:

36

PKPS 175.110

Apakah ada secara resmi meratifikasi Cek QMS manual dan
dan
menggambarkan
sistim impementasi
pengawasan produk yang tidak sesuai?
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Penjelasan :

Data Dukung:

37

PKPS 175.110

Apakah ada penetapan kegiatan yang Cek QMS manual dan
dilakukan
pada
saat
pembuatan impementas
produk atau saat dinyatakan produk
keliru?

Penjelasan :

Data Dukung:

H

Perubahan Pelayanan

Dalam hal terjadi perubahan pelayanan

Cek manual operasi

yang disebabkan oleh perubahan jenis
pelayanan,
perubahan
fasilitas
dan/atau penerapan jenis pelayanan
baru dan/atau fasilitas baru, apakah
ada

SOP

yang

mengatur

proses

perubahan tersebut?
Penjelasan

Data Dukung:
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Apakah SOP dimaksud tercantum di Cek manual operasi.

2

dalam

Manual

Operasi

Organisasi

Pelayanan peta penerbangan?

Penjelasan :

Data Dukung:

Apakah SOP dimaksud disosialisasikan Cek dokumentasi kegiatan
kepada setiap personil dan/atau unit sosialisasi.

3

lain yang terkait?

Penjelasan :

Data Dukung:

Apakah

4

evaluasi

SOP

dimaksud

secara

dilakukan

berkesinambungan

Cek dokumentasi terkait

evaluasi terhadap SOP.

guna mengantisipasi kebutuhan dan
perkembangan pelayanan?

Penjelasan :

Data Dukung:

I
1

Organisasi terkait sistem kendali mutu
PKPS 175.110

Apakah pelayanan peta penerbangan Cek manual operasi dan data
yang diberikan mencakup seluruh pelanggan
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wilayah

ruang

udara yang

menjadi

tanggung jawabnya?

Penjelasan :

Data Dukung:

2

PKPS 175.110

Apakah ada sistim yang menjamin
kualitas
peta
penerbangan
yang

Cek QMS manual

diterbitkan, dalam hal keakuratan,
resolusi, dan kebenaran/keutuhan dari
peta penerbangan tersebut?

Penjelasan :

Data Dukung:

3

PKPS 175.110

Bila ada, apakah sistim kendali mutu
yang
dibuat
mencakup
prosedur,
proses dan sumber daya yang penting
untuk penerapan manajemen mutu
pada setiap tingkatan fungsi dan
rangkaian
pemrosesan
peta
penerbangan?

Cek manual operasi dan
QMS manual.

Penjelasan :

Data Dukung:

206

4

PKPS 175.110

Siapakah yang bertanggung jawab Cek struktur organisasi
terhadap pelaksanaan sistim kendali dalam QMS manual.
mutu tersebut?

Penjelasan :

Data Dukung:

5

PKPS 175.110

Apakah
dilakukan
pengawasan
terhadap pelaksanaan sistim kendali

Cek dokumentasi terkait

kegiatan pengawasan.

mutu tersebut?

Penjelasan :

Data Dukung:

6

PKPS 175.110

Apakah dari setiap pengawasan yang
dilakukan
ditindaklanjuti
dengan

Cek dokumentasi terkait

kegiatan perbaikan .

tindakan perbaikan?

Penjelasan :

Data Dukung:

7

PKPS 175.110

Untuk mengetahui kemajuan dalam
pelaksanaan sistim kendali mutu
tersebut, apakah memiliki dokumentasi
dari

setiap

pengawasan

Cek dokumentasi
pengawasan.

yang

dilakukan?
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Penjelasan :

Data Dukung:

8

PKPS 175.110

Apakah sistim dan prosedur tersebut Cek QMS manual
sesuai
atau
memiliki
sertifikat
berstandar Intemasional ISO 9000

tentang standar jaminan kualitas?
Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS 175.110

Apakah ada SOP yang berisi informasi Cek manual operasi dan SOP
tentang prosedur dan proses dalam terkait akurasi,resolusi dan
rangka menjamin mutu organisasian integritas.
pelayanan peta penerbangan

Penjelasan

Data Dukung:

10

PKPS 175.110

Apakah SOP dimaksud tercantum di

Cek ketersediaan SOP dalam

dalam Manual Operasi Organisasi manual operasi.
pelayanan peta penerbangan?
Penjelasan
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Data Dukung:

11

PKPS 175.110

Apakah SOP dimaksud disosialisasikan Cek dokumentasi kegiatas
kepada setiap personil dan/atau unit sosialisasi.

-

lain yang terkait?

Penjelasan :

Data Dukung:

12

PKPS 175.110

Untuk mengantisipasi kebutuhan dan Cek manual operasi dan
perkembangan pelayanan, apakah SOP dokumentasi terkait kegiatan
dimaksud

dilakukan

evaluasi

secara

evaluasi tersebut.

berkesinambungan?

Penjelasan :

Data Dukung:

13

PKPS 175.110

Untuk
menjaga
keakuratan
data Cek dokumentasi terkait
dan/atau informasi peta penerbangan, proses koordinasi.
apakah ada koordinasi antar unit
terkait yang menjadi narasumber?

Penjelasan :
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Data Dukung:

14

PKPS 175.110

Apakah ada kesepakatan bersama
(Letter
of
Coordination
Agreement/LOCA)
antar
unit-unit

Cek ketersediaan LOCA.

tersebut?

Penjelasan :

Data Dukung:

15

PKPS 175.110

Dalam memberikan pelayanan peta
penerbangan
kepada
pengguna,
apakah dilakukan koordinasi?

Cek dokumentasi terkait

Apakah koordinasi dengan pengguna
tersebut
tertuang
di
dalam
kesepakatan
bersama
(Letter
of
Agreement/ LOA)

Cek ketersediaan LOA

proses koordinasi.

Penjelasan :

Data Dukung:

16

PKPS 175.110

Penjelasan :

Data Dukung:
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17

PKPS 175.110

Apakah ada SOP yang mengatur dalam Cek manual operasi dan SOP
hal
berkoordinasi
dengan
para
narasumber dan/atau para pengguna

yang ada.

peta penerbangan?
Penjelasan

Data Dukung:

18

PKPS 175.110

Apakah SOP tersebut tercantum di

Cek ketersediaan dalam

dalam Manual Operasi Organisasi
Pelayanan peta penerbangan?

manual operasi.

Penjelasan :

Data Dukung:

19

PKPS 175.110

Apakah SOP dimaksud disosialisasikan Cek dokumentasi terkait
kepada setiap personil dan/atau unit kegiatan sosialisasi.
lain yang terkait?

Penjelasan :

Data Dukung:
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20

PKPS 175.110

Untuk mengantisipasi kebutuhan dan Cek manual operasi dan
perkembangan pelayanan, apakah SOP dokumentasi terkait kegiatan
dimaksud

dilakukan

evaluasi

secara

evaluasi.

berkesinambungan?

Penjelasan :

Data Dukung:

21

PKPS 175.110

Bila mana diperlukan pelayanan peta Cek manual operasi dan
penerbangan di luar ruang udara yang dokumntasi terkait proses
menjadi tanggung jawab,
apakah koordinasi.
organisasi
melakukan
koordinasi
dengan organisasi lain terkait?

Penjelasan :

Data Dukung:

22

PKPS 175.110

Apakah ada perjanjian bersama (Letter
of
Coordination
Agreement/LOCA)
dengan organisasi Negara lain dalam
hal berkoordinasi untuk penerbitan
peta penerbangan di luar ruang udara
yang
menjadi
tanggung
jawab
organisasi?

Cek manual operasi dan
LOCA bila ada memuat

terkait akurasi,resolusi dan
integritas atau tidak.

Penjelasan :
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Data Dukung:

23

PKPS 175.110

Untuk mendapatkan pemahaman yang
baik tentang LOCA dimaksud, apakah
dilakukan sosialisasi kepada setiap

personil

dan/atau

unit

lain

Cek manual operasi dan
dokumentasi terkait

kegiatasn sosialisasi.

yang

terkait?

Penjelasan :

Data Dukung:

24

PKPS 175.110

Apakah
evaluasi

LOCA dimaksud

dilakukan Cek manual operasi dan
untuk dokumentasi terkait proses
dan evaluasi terhadap LOCA

berkesinambungan

mengantisipasi
kebutuhan
perkembangan pelayanan?
Penjelasan

Data Dukung:

Fasilitas
MOS

04.110

175-

1.

Dalam
menunjang
pemberian
pelayanan
peta
penerbangan

apakah
fasilitas

organisasi
minimum

tercantum

di

memiliki

seperti

dalam

Cek terkait ketersediaanya

PKPS

yang
175
213

sebagai berikut:
a. Meja untuk proses penyiapan
informasi;

b. Sistim penyimpanan surat-surat
dan dokumen;

c. Komputer untuk tiap posisi
kerja, printer, sambungan
internet;

d. Telepon;
e.

Peralatan faximili;

f.

Jam dinding masing-masing
penunjuk waktu local dan UTC;
g. Peta-peta dan dokumendokumen referensi pendukung
koordinasi dan proses
pembuatan peta penerbangan.

Penjelasan :

Data Dukung:

2

MOS

175-

04.075

Apakah orgasnisasi memiliki dokumen
sebagai referensi dalam penyiapan
pemberian
pelayanan
peta
penerbangan baik dokumen nasional
ataupun intemasional?

Cek ketersediaan dokumen

referensi

Penjelasan :

Data Dukung:

214

3

MOS

175-

04.075

Apakah dilakukan pemutakhiran
terhadap setiap peta dan dokumen
yang dimiliki?

Cek prosedur pemutakhiran
dan catatan sejarah proses
updating dokumen.

Apakah tersedia fasilitas yang memadai
dalam menyimpan peta dan dokumen-

Cek ketersediaan fasilitas

Penjelasan :

Data Dukung:

4

MOS

175-

04.075

penyimpanan dokumen.

dokumen tersebut?

Penjelasan :

Data Dukung:

5

MOS

175-

dan dokumen-dokumen tersebut?

Cek prosedur pemutakhiran
dan catatan sejarah proses
updating dokumen.

Apakah tersedia akses yang memadai
bagi personil untuk mendapatkan peta

Cek prosedur serta SOP
untuk mengakses peta dan

dan dokumen-dokumen tersebut?

dokumen referensi.

Adakah mekanisme dalam hal

penyimpanan dan penghapusan peta

04.075

Penjelasan :

Data Dukung:

6

MOS
04.075

175-
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Penjelasan

Data Dukung:

7

MOS

175-

04.075

Apakah ada personil yang bertanggung
jawab dalam hal pemeliharaan peta
dan dokumen-dokumen tersebut?

Cek pembagian tugas dan
korespondensi dengan
pelaku.

Penjelasan

Data Dukung:

8

MOS

175-

04.075

Apakah ada SOP yang mengatur proses
dokumentasi terhadap peta dan

Cek ketersediaan SOP.

dokumen-dokumen referensi tersebut?

Penjelasan :

Data Dukung:

MOS

175-

04.075

Apakah SOP tersebut tercantum di

Cek manual operasi.

dalam Manual Operasi Organisasi
Pelayanan peta penerbangan?

Penjelasan
216

Data Dukung:

10

MOS

175-

04.075

Apakah SOP dimaksud disosialisasikan
kepada setiap personil dan/atau unit

Cek dokumentasi terkait

kegiatan sosialisasi.

lain yang terkait?

Penjelasan :

Data Dukung:

11

MOS

175-

04.075

Untuk mengantisipasi kebutuhan dan
perkembangan pelayanan, apakah SOP

Cek dokumentasi kegiatan
evaluasi.

dimaksud dilakukan evaluasi secara

berkesinambungan?

Penjelasan :

Data Dukung:

12

MOS
04.075

175-

Untuk meningkatkan kecepatan,

Cek terkait ketersediaan

ketepatan, efisiensi dan penghematan
biaya, apakah menggunakan fasihtas

fasilitas.

otomasi dalam pelayanan peta
penerbangan
Penjelasan :
217

Data Dukung:

13

MOS

175-

04.075

Apakah ada SOP yang mengatur
penggunaan dan pemeliharaan

Cek manual operasi dan
SOP.

fasilitas?

Penjelasan :

Data Dukung:

14

MOS

175-

04.075

Apakah SOP tersebut tercantum di
dalam Manual Operasi Organisasi

Cek manual operasi.

Pelayanan peta penerbangan?

Penjelasan :

Data Dukung:

15

MOS

175-

04.075

Apakah SOP dimaksud disosialisasikan
kepada setiap personil dan/atau unit

Cek dokumentasi terkait
sosialisasi.

lain yang terkait?

Penjelasan :
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Data Dukung:

16

MOS

175-

04.075

Untuk mengantisipasi kebutuhan dan
perkembangan pelayanan, apakah SOP

Cek dokumentasi terkait
evaluasi

dimaksud dilakukan evaluasi secara

berkesinambungan?

Penjelasan :

Data Dukung:

17

MOS

175-

04.075

Apakah ada SOP yang mengatur
keamanan fasilitas yang mencakup
sarana dan prasarana, software dan
hardware termasuk personil?

Cek manual operasi dan

Apakah SOP tersebut tercantum di
dalam Manual Operasi Organisasi
Pelayanan peta penerbangan?

Cek manual operasi

SOP.

Penjelasan :

Data Dukung:

18

MOS
04.075

175-
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Penjelasan

Data Dukung:

19

MOS

175-

04.075

Apakah SOP dimaksud disosialisasikan
kepada setiap personil dan/atau unit
lain yang terkait

Cek dokumentasi terkait

kegiatan sosialisasi.

Penjelasan

Data Dukung:

20

MOS

175-

04.075

Untuk mengantisipasi kebutuhan dan
perkembangan pelayanan, apakah SOP

Cek dokumentasi terkait

proses evaluasi.

dimaksud dilakukan evaluasi secara

berkesinambungan?
Penjelasan

Data Dukung:
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AUDIT AIS BANDARA

Item protokol

.

Panduan Untuk Pemeriksaan/
Pengecekan

Status Pemenuhan
Sesuai

ket

Tidak

Tidak

Sesuai

Diterapkan

nggara Pelayanan Informasi Aeronautika (PIA) di Bandar Udara
Apakah penyelenggaraan pelayanan
Periksa Manual Operasi
) dan

informasi aeronautika di Bandar

4-

Udara diberikan oleh Unit Pelayanan
Informasi Aeronautika (PIA) Bandar
Udara?

;an :

ikung:

Apakah Unit PIA di Bandar Udara
berbentuk Badan Hukum?
an :

ikung:

0 dan

175-

Apakah Unit PIA Bandar Udara telah
mendapatkan ijin dari Direktur
Jenderal?

Konfirmasi, apakah sudah
memiliki
sertifikat yang
telah

dikeluarkan

oleh

Direktur Jenderal?

221

Penjelasan :

Data Dukung:

4

PKPS

175.040 MOS
175-04.260

Apakah pelayananan yang
diselenggarakan sesuai dengan
Manual Operasi?

Periksa Manual Operasi
dengan
Sertifikat
penyelenggara
PIA
yang
dimiliki dan periksa output
(produk/jasa)
yang
diberikan.

Penjelasan :

Data Dukung:

5

PKPS

175.120
MOS

dan
175.-

04.080

Apakah Unit PIA Bandar Udara
memiliki
sistim
manajemen
keselamatan (SMS) yang mencakup
kebijakan, prosedur dan penerapan
praktis?

Periksa dokumen Safety
Policy dan Safety Object,
Manual
Operasi
dan
konfirmasi apakah memiliki
unit
yang
bertanggung
jawab terhadap penerapan
SMS?

Penjelasan :

Data Dukung:
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6

PKPS

175.120,MOS
175-04.080

dan AC

02

175-

lampiran

1 BAB 4

Dalam rangka penerapan SMS,
apakah ada penetapan kebijakan
tentang pengetahuan dan keahlian
yang dibutuhkan
oleh personil
untuk menjalankan setiap fungsi

Konfirmasi,
apakah ada
program
training
SMS
untuk personil dan training
record personel yang telah
mengikuti
training
SMS

keselamatan?

tersebut.

Apakah
dilakukan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
sistim
manajemen keselamatan tersebut?

Periksa apakah ada unit
yang bertanggung jawab

Penjelasan :

Data Dukung:

7

PKPS

175.120,
MOS

175-

untuk

04.080dan

pengawasan

AC 175-02

SMS?

melakukan
penerapan

Periksa rekaman audit.

Penjelasan :

Data Dukung:

8

PKPS

175.120,MOS
175-04.080

dan AC

02

175-

lampiran

1 BAB 4

Siapakah yang bertanggung jawab
terhadap
pelaksanaan
sistim
manajemen keselamatan tersebut?

Periksa
Stmktur

organisasi dan
personil
yang
bertanggung
jawab

Penjelasan :
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Data Dukung:

9

PKPS

175.120,
MOS
04.080

AC

175dan

175-02

lampiran

1

Apakah dari setiap pengawasan yang Periksa
dilakukan ditindaklanjuti dengan dokumen
tindakan perbaikan guna menjamin rencana tindak
bahwa
sistim
manajemen lanjut
hasil
keselamatan dapat berjalan dengan pengawasaan
baik?

dan bukti-bukti
dari
rencana
tersebut.

BAB 4

Penjelasan :

Data Dukung:

10

PKPS

175.120
AC

dan

175-02

lampiran

1

BAB 4

Untuk mengetahui kemajuan dalam Periksa
pelaksanaan
sistim
manajemen kegiatan
keselamatan tersebut, apakah Unit pengawasan,
PIA

Bandar

Udara

memiliki

dokumentasi dari setiap pengawasan
yang dilakukan?

periksa rencana
tindak
lanjut
dan
periksa
rekaman

kegiatan
pengawasan

Penjelasan :

Data Dukung:

224

11

PKPS 175.
04.085

Apakah Unit PIA Bandar Udara
menetapkan prosedur verifikasi dan

Periksa SOP di

Manual Operasi

validasi dalam rangka menjamin
persyaratan kualitas data dan/atau
informasi
aeronautika
(akurasi,
resolusi, integritas dan penelusuran

data aeronautika) terpenuhi?
Penjelasan

Data Dukung:

12

Apakah

PKPS

175.110
MOS

dan
175-

04.085

Unit

PIA

Bandar

Udara

memiliki sistim manajemen kendali
mutu
(QMS)
yang
mencakup

Periksa
dokumen

Quality

Policy
Quality
Object, Manual
Operasi
dan

kebijakan, proses dan prosedur yang dan

diterapkan
pada
keseluruhan
rangkaian data dan/atau informasi
aeronautika dari originasi sampai konfirmasi
dengan distribusi ke pengguna?
apakah
memiliki

unit

yang

bertanggung
jawab terhadap
penerapan

QMS?
Penjelasan :

Data Dukung:
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13

PKPS
175.110

Dalam hal menjamin kualitas data
yang digunakan dalam mengelola
raw data publikasi, apakah Unit PIA
Bandar Udara mempunyai Surat

Periksa, apakah
memiliki

LOA

atau MOU?

Kesepakatan Bersama?

Penjelasan

Data Dukung:

14

PKPS

Apakah

175.110

memiliki
Bersama

Unit

PIA

Bandar

Udara

Surat
Kesepakatan
dimaksud
dengan

Narasumber data?

Periksa ada
LOA atau MOU

dengan
Narasumber

data?

Penjelasan

Data Dukung:

15

PKPS

Apakah

175.110

memiliki
Surat
Kesepakatan
Bersama
dimaksud
dengan
Pengguna (User)?

Unit

PIA

Bandar

Udara

Periksa ada
LOA atau MOU

dengan
Pengguna

(user)?
Penjelasan :
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Data Dukung:

16

PKPS

175.110

Dalam rangka penerapan QMS,
apakah ada penetapan kebijakan

program

tentang pengetahuan dan keahlian

training

Periksa

QMS
personil
training
record personel
yang
telah
mengikuti
training
SMS

yang dibutuhkan oleh personil untuk
untuk menjalankan setiap fungsi PIA dan
di Bandar Udara

tersebut

dan

periksa training
kompetensi
untuk personil
sesuai job desk.

Penjelasan

Data Dukung:

17

PKPS

Apakah

175.110

dilakukan

terhadap pelaksanaan sistim kendali
mutu tersebut?

pengawasan Periksa apakah
ada unit yang
bertanggung
jawab

untuk

melakukan
pengawasan
penerapan

QMS?
Periksa

rekaman audit.
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Penjelasan :

Data Dukung:

18

PKPS

175.110

Siapakah yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan sistim kendali

Periksa

mutu tersebut

organisasi dan
personil
yang
bertanggung
jawab

Struktur

Penjelasan :

Data Dukung:

19

PKPS
175.110

Apakah dari setiap pengawasan yang
dilakukan ditindaklanjuti dengan
tindakan perbaikan?

Periksa
dokumen
rencana

tindak

lanjut

hasil

pengawasaan

dan bukti-bukti

dari

rencana

tersebut.

Penjelasan :
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Data Dukung:

20

PKPS

Untuk mengetahui kemajuan dalam

Periksa

175.110

pelaksanaan sistim kendali mutu
tersebut, apakah Unit PIA Bandar

kegiatan

Udara

memiliki

dokumentasi

dari

setiap pengawasan yang dilakukan?

pengawasan,

periksa rencana

tindak
dan

lanjut
periksa

rekaman

kegiatan
pengawasan

Penjelasan

Data Dukung:

21

PKPS

175.110

Apakah QMS yang diterapkan sesuai Periksa Quality
dengan Intemasional Organizational Manual
for Standardization (ISO) seri 9001
mengenai standar jaminan kualitas?

Penjelasan :

Data Dukung:

22

PKPS

Apabila

175.110

mendapatkan sertifikat ISO 9001?

iya,

apakah

telah

Periksa apakah
memiliki
229

sertifikasi

ISO

seri9001?

Penjelasan :

Data Dukung:

B
1

Ruang Lingkup PIA Di Bandar Udara
PKPS
Apakah Unit PIA Bandar Udara
175.030
memberikan pelayanan informasi
huruf d
aeronautika sebagaimana dimaksud
angka 1
pada PKPS 175?

Periksa
Sertifikat

Penyelenggara,
Periksa Manual

Operasi
dan
periksa produk
atau jasa yang
dilayani.

Penjelasan :

Data Dukung:

2

PKPS

175.020
MOS
04.095

dan
175-

Apakah dalam pemberian pelayanan
sebagaimana pada butir B. 1 di atas
mencakup ruang lingkup pelayanan
sebagaimana dimaksud pada PKPS
175 dan MOS 175-04.095?

Periksa
Sertifikat

Penyelenggara,
Periksa Manual

Operasi
dan
periksa produk
atau jasa yang
dilayani.

230

Penjelasan :

Data Dukung:

3

PKPS

Apabila pelayanan tidak diberikan

Periksa

175.045

dalam waktu 24 jam, apakah tetap
tersedia
pelayanan
sekurangkurangnya 30 menit sebelum dan

Penyelenggara,

Sertifikat

Periksa Manual

sesudah pesawat udara berada di
wilayah tanggungjawab?

Operasi
dan
periksa
jam
operasinya.

Dalam hal pengajuan draf publikasi,
apakah NOF menerapkan spesifikasi

Periksa

SOP

pengajuan
publikasi
produk
publikasi.

draf
dan
draf

Periksa

SOP

Penjelasan :

Data Dukung:

4

PKPS

175.150

umum sebagaimana diatur dalam
PKPS 175?

Penjelasan :

Data Dukung:

5

PKPS

Dalam

memberikan

pelayanan,

231

175.155

apakah unit AIS Bandar Udara
menerapkan
sistim
referensi
horizontal, referensi vertikal dan

referensi

waktu

seperti

yang

pengajuan
publikasi
produk
publikasi

draf
dan
draf

tertuang di dalam PKPS 175?

Penjelasan :

Data Dukung:

6

MOS

175-02

butir 2.2

Apakah

konsep

NOTAM

yang

Periksa

SOP

draf

Intemasional
(NOF)
memenuhi
kriteria yang telah ditentukan di

pengajuan
publikasi
(NOTAM)

dalam MOS 175-02?

file draf NOTAM

diajukan

ke

Kantor

NOTAM

dan

yang diajukan.
Penjelasan :

Data Dukung:

7

AC

175-01

butir 2.2.1

Apakah
konsep
NOTAM
yang Periksa
diajukan ke NOF merupakan konsep NOTAM
final?

file draf

yang

diajukan
beserta

raw

datanya

Penjelasan :

•

•

•
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Data Dukung:

8

AC

175-01

butir 2.2.2

Untuk mendapatkan konsep final
NOTAM
yang
valid,
apakah
dilakukan
koordinasi
dengan

koordinasi

dan

log

draf

narasumber?

NOTAM

Dalam mengajukan konsep NOTAM
yang bersifat sementara, apakah
jangka waktunya sesuai ketentuan

Periksa

Periksa

book

SOP

Penjelasan :

Data Dukung:

9

MOS 175-02

butir 2.1.3

MOS 175-02

SOP

Pengajuan
publikasi
(NOTAM),
periksa file draf
NOTAM

EST

yang diajukan

Penjelasan :

Data Dukung:

10

AC 175-01
butir 2.2.3

Untuk menjaga validitas NOTAM
yang telah diterbitkan, apakah Unit
PIA

Bandar

Udara

melakukan

monitoring termasuk berkoordinasi
dengan narasumber?

Periksa

SOP

Koordinasi,
periksa NOTAM
EST yang msh
berlaku

dan
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periksa log book
mengenai
monitoring
NOTAM EST

Penjelasan :

DaLa Dukung:

11

AC 175-01
Butir 2.2.4

NOTAM-NOTAM
yang
telah Periksa
SOP
diterbitkan,
apakah
segera Pendistribusian
didistribusikan oleh petugas Unit , periksa log
PIA Bandar Udara kepada unit-unit book distribusi
terkait?

Penjelasan :

Data Dukung:

Apakah

12

ada prosedur dalam

mendistribusikan
tersebut

hal

NOTAM-NOTAM

Periksa

SOP

Pelayanan
flight

pre-

information

Penjelasan :

Data Dukung:

234

13

AC 175-02

Butir 2.2.4

Dalam hal pendistribusian NOTAMNOTAM
tersebut,
apakah
ada
kesepakatan bersama dengan unitunit terkait yang membutuhkan?

Periksa apakah
memiliki
atau

LOA
MOU

dengan
pengguna (user)

Penjelasan :

Data Dukung:

14

AC 175-01

Dalam

butir 2.2.3

terhadap masa berlaku NOTAM
khususnya yang mencantumkan

melakukan

monitoring

"EST"
pada
item
c),
apakah
dilakukan konfirmasi sebagaimana
ketentuan di dalam AC 175-01

Periksa

SOP

Koordinasi,
periksa NOTAM
EST yang masih
berlaku

dan

periksa log book
monitoring
NOTAM EST

Penjelasan :

Data Dukung:

15

AC

175-01

butir
2.3.2
dan 2.4.2

Bila ada perubahan data dan/atau
informasi yang terkandung di dalam
Buku AIP, apakah Unit PIA Bandar
Udara
membuat
konsep
AIP
Amandemen
atau
konsep
AIP
Supplement?

Periksa

SOP

Pengajuan draf
publikasi,
periksa
draf
pubhkasinya
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Penjelasan :

Data Dukung:

16

butir 5.4 dan

Apakah konsep AIP Amandemen
atau konsep AIP Supplement yang
diajukan ke Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara telah memenuhi
kriteria yang telah ditentukan di

5.5

dalam MOS 175-03?

AC

butir

175-01

2.3.5,

2.4.4

dan

MOS

175-03

Periksa

SOP

Pengajuan draf
publikasi,
periksa
draf
publikasinya

Penjelasan :

Data Dukung:

17

AC

butir

175-01

2.3.3

dan 2.4.2

Untuk mendapatkan konsep final
AIP Amandemen atau konsep AIP
Supplement yang valid, apakah
dilakukan
koordinasi
dengan
narasumber?

Periksa

SOP

Koordinasi,
periksa log book
pengajuan draf
publikasinya

Penjelasan :

Data Dukung:

236

18

AC
butir

175-01
2.3.4

dan 2.4.3

Apakah setiap mengajukan konsep
final AIP Amandemen atau konsep
AIP
Supplement
melampirkan
dokumen-dokumen yang menjadi
referensi
konsep
Amandemen
tersebut?

Periksa

SOP

pengajuan draf
publikasi
dan
periksa
draf
publikasinya
(AIP
Amandement
atau

AIP

Suplement)

Penjelasan :

Data Dukung:

19

AC

175-01

butir 2.4.5

Apakah

Unit

PIA

Bandar

Udara

melakukan monitor terhadap masa
berlaku AIP Supplement Bandar
Udara yang bersangkutan?

Periksa

SOP

Koordinasi

dan

Log
Book
Monitoring AIP
Supplement
yang temporary

Penjelasan :

Data Dukung:

20

butir 5.5 dan

Setiap AIP Supplement yang berisi
perubahan data permanen terhadap

AC

buku

MOS

175-03

175-01

butir 2.4.6

Periksa

SOP

dokumentasi

periksa
AIP harus dimasukkan ke dan
dalam AIP, apakah Unit PIA Bandar buku AIP yang
Udara melakukan hal tersebut?

dimiliki
237

Penjelasan :

Data Dukung:

21

AC

175-01

butir 2.5.3

Dalam rangka menginformasikan
hal- hal yang termasuk kriteria
informasi pada AC 175-01 butir
2.5.1 dan 2.5.2, apakah Unit PIA
Bandar Udara mengajukan konsep
AIC kepada Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara?

Periksa

SOP

Pengajuan
publikasi (AIC)?
Dan periksa file
draf AIC?

Penjelasan :

Data Dukung:

22

butir

2.5.4

Apakah konsep AIC yang diajukan
sesuai kriteria yang ditentukan

dan

MOS

dalam MOS 175-03?

175-03

butir

AC

175-01

6.2

Periksa

SOP

Pengajuan
publikasi (AIC)?
Dan periksa file
draf AIC?

Penjelasan :

Data Dukung:

238

23

AC

MOS

Jika
informasi
yang
akan
dipubhkasikan
termasuk kriteria
informasi AIRAC, apakah pengajuan
draf tersebut mengikuti ketentuan

Pengajuan
publikasi (AIC)?
Dan periksa file

butir

AIRAC?

draf AIC?

Apabila terdapat AIP Supplement
terkait Bandar Udaranya diterbitkan
menggunakan
prosedur
AIRAC,
apakah unit PIA Bandar Udara
bersangkutan mengajukan Trigger
NOTAM
untuk AIP Supplement
dimaksud kepada NOF?

Pengajuan
publikasi
(AIP
Supplement)?
Dan
periksa
draf
Trigger

175-01

butir

2.6.1

dan

2.6.2

dan

175-03

Periksa SOP

7.4

Penjelasan :

Data Dukung:

24

PKPS
175.180

Periksa

SOP

NOTAM nya

Penjelasan :

Data Dukung:

25

AC

175-01

butir 3.1

Apakah Unit PIA Bandar Udara
memberikan pelayanan pre-flight
information kepada penerbang atau
petugas operasi penerbangan?

Periksa Quality
Manual pakah
ada

SOP

tentang

Pelayanan
flight

pre

information?

239

Penjelasan :

Data Dukung:

26

AC

175-01

butir 3.1.6.1

Dalam memberikan pelayanan pre- Periksa
SOP
flight, apakah Unit PIA Bandar Pelayanan PreUdara menyediakan pelayanan self flight
briefing?
Information,
periksa fasilitas
self-briefing

Penjelasan :

Data Dukung:

27

AC

175-01

butir 3.1.6.3

Untuk melengkapi pelayanan self Periksa
SOP
briefing, apakah Unit PIA Bandar Pelayanan PreUdara
menyediakan
pelayanan flight
verbal briefing?
Information,
periksa
personel
yang
memberikan

pelayanan
verbal

Penjelasan :

Data Dukung:

240

28

AC

175-01

butir

3.1.14.2

Apakah unit PIA Bandar Udara
menggunakan
daftar
rincian
informasi
(checklist)
dalam
memberikan
pelayanan
verbal
briefing?

Periksa SOP

Pelayanan Preflight
Information,
periksa apakah
memiliki
checklist verbal

briefing

Penjelasan :

Data Dukung:

29

AC

175-01

butir
3.1.14.3

Apakah checklist yang dibuat untuk
verbal
briefing
menyesuaikan
dengan ruang lingkup unit PIA di
Bandar Udara bersangkutan?

Periksa

materi

checklist verbal

briefing apakah
sesuai dengan
pelayanan yang
tercantum
dalam

di

manual

operasi?

Penjelasan :

Data Dukung:

30

AC

175-01

butir 3.1.9

Apakah juga tersedia pelayanan
tampilan dinding (wall display)?

Periksa

SOP

Pelayanan
Preflight Information,
periksa
apakah
241

memiiki

wall

display?

Penjelasan :

Data Dukung:

31

AC

175-01

butir
3.1.13.2

Apakah

Unit

PIA Bandar Udara

Periksa

SOP

melakukan rekapitulasi terhadap
NOTAM yang masih berlaku dalam

Pelayanan
flight

Pre-

bentuk PIB?

Information dan

periksa produk
PIB

yang

disediakan

Penjelasan :

Data Dukung:

32

AC

175-01

Apakah

pelayanan

Butir

disediakan

3.1.15.1

harian

dalam

self
bentuk

briefing

Periksa

SOP

bulletin

Pelayanan
flight

Pre-

Information dan

periksa produk
PIB

yang

disediakan

Penjelasan :

242

Data Dukung:

33

Apakah pembaruan bulletin harian

Periksa

SOP

butir

disediakan dalam bentuk lembaran

Pre-

3.1.15.2

(hand out)?

Pelayanan
flight

AC

175-01

Information dan

periksa produk
PIB

yang

disediakan

Penjelasan :

Data Dukung:

34

AC

175-01

Butir

3.1.15.3

Periksa

SOP

pengguna, apakah bulletin yang
disediakan dibagi dalam dua (2)
kategori sesuai ketentuan AC 175-

Pelayanan
flight

Pre-

01?

periksa produk

Untuk

memenuhi

kebutuhan

Information dan

PIB

yang

disediakan

Penjelasan

Data Dukung:

35

AC

175-01

butir
3.1.17.1

Entri data pada Bulletin yang
berkaitan
dengan
kemampuan
fasilitas, apakah sesuai dengan
ketentuan yang ada pada AC 175-

Periksa

SOP

Pelayanan
flight

Pre-

01?

periksa produk

Information dan

243

PIB

yang

disediakan

Penjelasan :

Data Dukung:

36

AC

175-01

butir

Bulletin yang diterbitkan,
diberi tanggal dan waktu?

3.1.17.2

apakah

Periksa

SOP

Pelayanan
flight

Pre-

Information dan

periksa produk
PIB

yang

disediakan

Penjelasan :

Data Dukung:

37

AC

175-01

butir

3.1.19.1

Apakah Bulletin yang disediakan Periksa
terdiri
dari
kategori-kategori Pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam AC flight
175-01?

SOP

Pre-

Information dan

periksa produk
PIB

yang

disediakan

Penjelasan :

244

Data Dukung:

38

AC

175-01

butir 3.1.20

Apakah unit PIA Bandar Udara Periksa
Pelayanan
menyediakan Bulletin tipe area?

SOP

Pre-

flight
Information dan

periksa produk
PIB

yang

disediakan

Penjelasan :

Data Dukung:

39

butir

Apakah bulletin tipe area yang Periksa
disediakan
menggunakan
sistim Pelayanan

3.1.20.1

otomasi?

AC

175-01

SOP

Pre-

flight
Information,
periksa fasilitas
pembuatan PIB
dan produk PIB
yang disediakan

Penjelasan :

Data Dukung:

245

40

AC

175-01

butir 3.1.21

Apakah unit PIA Bandar Udara Periksa
Pelayanan
menyediakan Bulletin tipe rute?

SOP

Pre-

flight
Information dan

periksa produk
PIB

yang

disediakan

Penjelasan :

Data Dukung:

41

AC
175-01
butir 3.1.21

Bulletin tipe rute yang disiapkan, Periksa
apakah
berisi
informasi Pelayanan
sebagaimana yang tercantum dalam flight
AC 175-01 butir 3.1.21.1?

SOP

Pre-

Information dan

periksa produk
PIB

yang

disediakan

Penjelasan :

Data Dukung:

42

AC
175-01
butir 3.1.22

Apakah unit
menyediakan
Aerodrome?

PIA Bandar
Bulletin

Udara Periksa
tipe Pelayanan

SOP

Pre-

flight
Information dan

periksa produk
PIB

yang

disediakan
246

Penjelasan

Data Dukung:

43

AC

175-01

butir
3.1.22.1

Dalam menyediakan Bulletin tipe Periksa
aerodrome, apakah ada kesepakatan Pelayanan
dengan
pengguna
untuk flight
menentukan
dibutuhkan?

aerodrome

yang

SOP

Pre-

Information,

periksa produk
PIB
disediakan

yang
dan

periksa apakah
memiliki

kesepakatan
dengan
pengguna

Penjelasan :

Data Dukung:

44

AC

175-01

butir 3.1.24

SOP
Apakah unit PIA Bandar Udara juga Periksa
menyediakan
Bulletin
tipe Pelayanan Pre-

administratif?

flight
Information dan

periksa produk
PIB

yang

disediakan

247

Penjelasan :

Data Dukung:

45

butir

Bulletin tipe administratif yang Periksa
disediakan, apakah berisi NOTAM Pelayanan

3.1.24.1

yang

AC

175-01

masih

berdasarkan

berlaku

tanggal

dan

tertentu?

dan
waktu

SOP

Pre-

flight
Information dan

periksa produk
PIB

yang

disediakan

Penjelasan

Data Dukung:

46

butir

SOP
Apakah Bulletin yang disediakan Periksa
menggunakan format standar dan Pelayanan Pre-

3.1.19.2

informasinya berurutan?

AC

175-01

flight
Information dan

periksa produk
PIB

yang

disediakan

Penjelasan

Data Dukung:

248

47

AC

175-01

butir 3.1.26

Apakah format Bulletin yang dibuat
sesuai ketentuan pada AC 175-01
butir 3.1.26?

Periksa

SOP

Pelayanan
flight

Pre-

Information dan

periksa produk
PIB

yang

disediakan

Penjelasan :

Data Dukung:

48

AC

175-01

butir 3.2

Apakah unit PIA Bandar Udara Periksa Manual
Operasi, periksa
memberikan pelayanan post-flight?
apakah
memiliki

SOP

pelayanan post
flight
dan
periksa apakah
tersedia fasilitas

pelayanan
dimaksud

Penjelasan :

Data Dukung:

49

AC

175-01
butir 3.2.2.2

Untuk mendukung pelayanan post-

Periksa

SOP

flight, apakah tersedia form isian pelayanan post
dan
laporan post flight di unit PIA flight
Bandar Udara?

periksa apakah
249

memiliki
isian

form
untuk

laporan
flight

post

Penjelasan :

Data Dukung:

AC
175-01
butir 3.2.1.3

Apakah unit PIA Bandar Udara
meneruskan laporan post
kepada unit-unit terkait?

Periksa SOP

flight pelayanan post
flight dan
periksa log book
pelayan post
flight

Penjelasan

Data Dukung:

51

PKPS

175.045

Apakah unit PIA Bandar Udara

Periksa Manual

melaksanakan fungsi ATS Reporting Operasi, periksa
apakah
Office (ARO)?
memiliki

SOP

terkait

pelayanan
fungsi ARO dan
periksa fasilitas
pelayanan
dimaksud

250

Penjelasan :

Data Dukung:

52

MOS

175-

04.115

Dalam melaksanakan fungsi ARO, Periksa Manual
apakah unit PIA Bandar Udara Operasi, periksa
memproses flight plan dan berita- apakah
SOP
berita penerbangan sebagaimana memiliki
yang tercantum dalam MOS 175-04? terkait
pelayanan
fungsi ARO dan
periksa fasilitas
pelayanan
dimaksud

Penjelasan :

Data Dukung:

53

AC

170-02

butir 4.4.3

Dalam memproses flight plan, ketika
menerima flight plan yang diajukan
oleh operator, apakah unit PIA
Bandar

Udara

melakukan

Periksa SOP
Permrosesan

Flight Plan

hal-hal

seperti yang tercantum di dalam AC
170-02?

Penjelasan :

251

Data Dukung:

54

AC
170-02
butir 4.4.2.1

Apabila flight plan telah diajukan Periksa manual
dan terjadi delay 30 menit melebihi operasi apakah
SOP
ESTimated off-block time (EOBT) memiliki
terkait
untuk pesawat yang di control dan 1
jam untuk pesawat yang tidak pembaruan
flight
dikontrol, apakah unit PIA Bandar berita
Udara

melakukan

pembaruan

plan

terhadap flight plan yang telah
diajukan dan membatalkan flight
plan sebelumnya?

Penjelasan :

Data Dukung:

55

AC

170-02

Appendix 2

Apakah

proses

flight

plan

yang

dilakukan sesuai dengan format dan
standar yang diatur di dalam AC
170-02?

Periksa
SOP
pemrosesan
FPL

dan

yang
disetujui

FPL

telah

Penjelasan :

Data Dukung:

56

AC

170-02

j appendix 3

Dalam penanganan berita-berita Periksa manual
penerbangan, apakah unit PIA operasi, apakah
252

Bandar

Udara

menggunakan

standard
dan
format
sesuai
ketentuan di dalam AC 170-02?

memiliki

SOP

penanganan

berita-berita

penerbangan
dan periksa file
berita-berita

penerbangan
yang dibuat.
Penjelasan :

Data Dukung:

57

Apakah

PKPS

175.085 dan
175-02
butir 5.1

AC

unit

melakukan

PIA

Bandar

verifikasi

dan

Udara
validasi

terhadap raw data yang akan
dijadikan materi draf publikasi?

Periksa

SOP

pengajuan draf
publikasi,
periksa apakah
memiliki
mekanisme

verifikasi

dan

validasi

raw

data,
periksa
quality manual

Penjelasan :

Data Dukung:

58

PKPS

175.045

dan

Untuk pemenuhan data aeronautika

Periksa Manual

dan informasi aeronautika, apakah

Operasi,
253

AC

175-01

butir 6.1

unit PIA Bandar Udara melakukan

apakah

koordinasi
dengan
unit-unit
sebagaimana tercantum pada PKPS

memiliki

175 dan AC 175-01?

SOP

koordinasi,
periksa, periksa
log
book
koordinasi

Penjelasan :

Data Dukung:

59

Dalam

PKPS

175.045
AC

dan

175-01

butir 6.2

melakukan

koordinasi

dengan
unit-unit
sebagaimana
tercantum pada PKPS 175 dan AC
175-01, apakah tertuang di dalam
suatu kesepakatan bersama?

Periksa apakah
memiliki

kesepakatan
dengan
unitunit terkait

Penjelasan :

Data Dukung:

60

AC

175-02

butir
huruf A

7.4.3

Apakah unit PIA Bandar Udara
membuat laporan berkala atau
laporan khusus terhadap pelayanan
yang diberikan?

Periksa Manual

Operasi,
apakah
memiliki

SOP

Pelaporan,
periksa
file
laporan
yang
dimilki

254

Penjelasan :

Data Dukung:

c

Prosedur Operasional Standar (Standar Operating Procedure/SOP)

1

PKPS

Dalam

175.085
AC

dan

175-01

butir 5.1

melakukan

verifikasi

dan

Periksa Manual

validasi terhadap raw data yang
akan dijadikan materi draf publikasi,
apakah unit PIA Bandar Udara
menetapkan
prosedur
untuk
kegiatan dimaksud?

Operasi

Dalam melakukan proses penyiapan
pengajuan draf publikasi kepada
Direktur
Jenderal
Perhubungan
Udara, apakah Unit PIA Bandar

Periksa Manual

Penjelasan :

Data Dukung:

2

AC

175-02

butir

7.4.3

huruf A

Operasi

Udara memiliki SOP?

Penjelasan :

Data Dukung:

255

3

AC

175-01

butir

2.2.1

dan AC
02

175butir

7.4.3 huruf A

Dalam

hal

melakukan

koordinasi

dengan
narasumber
untuk
menyiapkan konsep NOTAM, apakah
unit

PIA

Bandar

Udara

Periksa Manual

Operasi

memiliki

SOP?

Penjelasan :

Data Dukung:

4

AC

175-01

butir 2.2.3

Dalam

melakukan

monitoring

terhadap validitas NOTAM, apakah

Periksa Manual

Operasi

memiliki SOP?

Penjelasan :

Data Dukung:

5

AC

175-01

butir 2.2.3

Dalam hal monitoring NOTAM "EST",
apakah
memiliki
SOP
dengan

Periksa Manual

Operasi

narasumber?

Penjelasan:

Data Dukung:

256

6

AC

175-01

butir 2.3.3

Dalam

hal

melakukan

koordinasi

dengan
narasumber
untuk
menyiapkan
konsep
AIP
Amandemen,
apakah
Unit
PIA

Periksa Manual

Operasi

Bandar Udara memiliki SOP?

Penjelasan :

Data Dukung:

7

AC

175-02

butir

7.4.3

huruf A

Dalam
rangka
memberikan
pelayanan pre-flight information,
apakah unit PIA Bandar Udara
menetapkan prosedur pelayanan?

Periksa Manual

Operasi

Penjelasan:

Data Dukung:

8

AC

175-02

butir

7.4.3

huruf A

Apakah
memiliki

unit
SOP

PIA

Bandar

dalam

Udara

melakukan

Periksa Manual

Operasi

koordinasi dengan unit terkait untuk
menyiapkan
materi
PIB
dan
meneruskan Post Flight information?

Penjelasan :

257

Data Dukung:

AC

175-02

butir

7.4.3

huruf A

Dalam

rangka

memberikan

pelayanan post-flight information,
apakah unit PIA Bandar Udara
menetapakan prosedur pelayanan?

Periksa Manual

Operasi

Penjelasan

Data Dukung:

AC

175-02

butir

7.4.3

huruf A

Untuk memproses FPL, apakah unit

Periksa Manual

PIA
Bandar
prosedurnya?

Operasi

Udara

menetapkan

Penjelasan:

Data Dukung:

11

AC

175-02

butir
7.4.3
huruf A

Untuk memproses RPL, apakah unit

Periksa Manual

PIA
Bandar
prosedurnya?

Operasi

Udara

menetapkan

Penjelasan:

258

Data Dukung:

12

AC

175-02

butir

7.4.3

Apakah
memiliki

unit

PIA

SOP

Bandar

dalam

Udara

melakukan

Periksa Manual

Operasi

pembaruan FPL?

huruf A

Penjelasan:

Data Dukung:

13

AC

175-02

butir

7.4.3

Apakah
memiliki

unit

PIA

SOP

Bandar

dalam

Udara

melakukan

Periksa Manual

Operasi

pembaruan RPL?

huruf A

Penjelasan:

Data Dukung:

14

AC

175-02

butir

7.4.3

huruf A

Dalam
menangani
berita-berita
penerbangan,
apakah
unit
PIA
Bandar
Udara
menetapkan
prosedurnya?

Periksa Manual

Operasi

Penjelasan:

Data Dukung:
259

AC

175-02

butir

7.4.3

huruf A

Untuk menjamin fasilitas yang
digunakan di unit PIA Bandar Udara
beroperasi dengan baik, apakah unit
PIA

Bandar

Udara

memiliki

Periksa Manual

Operasi

SOP

fasilitas yang memuat prosedur
pengoperasian
peralatan,
pemeliharaan
peralatan
dan
perbaikan peralatan?
Penjelasan:

Data Dukung:

AC

175-02

butir

7.4.3

Apakah unit PIA Bandar Udara
memiliki
SOP
dalam
rangka
mendokumentasikan

huruf A

dokumen

atau

Periksa Manual

Operasi

dokumen-

data-data

aeronautika yang menjadi referensi?
Penjelasan :

Data Dukung:

AC

175-02

butir
huruf A

7.4.3

Dalam membuat laporan berkala
atau laporan khusus, apakah unit
PIA Bandar Udara menetapkan
prosedurnya?

Periksa Manual

Operasi

260

Penjelasan:

Data Dukung:

18

AC

175-02

butir

7.4.3

huruf A

Dalam rangka menjamin keamanan
fasilitas, apakah unit PIA Bandar
Udara
menetapkan
SOP
yang
memuat
prosedur
pengamanan
sarana dan prasarana, pengamanan

Periksa Manual

Operasi

teknis dan pengamanan personel?

Penjelasan:

Data Dukung:

19

PKPS

175.110,
MOS

175-

04.085
AC

dan
175-02

butir

Dalam
upaya
menjamin
mutu
penyelenggaraan PIA di Bandar
Udara, apakah unit PIA Bandar
Udara
menetapkan
prosedur
Manajemen Mutu?

Periksa Manual

Operasi dan
Quality Manual

7.4.3

huruf A

Penjelasan:

Data Dukung:

20

Apabila
terjadi
perubahan
pelayanan, apakah unit PIA Bandar

PKPS

175.050,
MOS

175-

Udara

memiliki

prosedur

Periksa Manual

Operasi

dalam
261

04.040
AC

dan

175-02

butir

rangka
proses
perubahan sertifikat?

persetujuan

7.4.3

huruf A

Penjelasan :

Data Dukung:

21

Untuk
mengatasi
gangguan
pelayanan, apakah unit PIA Bandar

PKPS

175.055,
MOS

175-

04.055

AC

Periksa Manual

Operasi

Udara memiliki SOP?

dan

175-02

butir

7.4.3

huruf A

Penjelasan:

Data Dukung:

22

MOS

175-

04.035
AC

dan
175-02

butir

7.4.3

Apakah setiap SOP yang berlaku
tercantum di dalam Manual Operasi
Penyelenggara
PIA
di
Bandara

Periksa Manual

Operasi

Udara?

huruf A

Penjelasan:

Data Dukung:

262

23

PKPS

175.125,
MOS

175-

04.135
AC

dan

175-02

butir

7.4.3

Agar prosedur dapat diterapkan
dengan baik, apakah setiap SOP
yang
berlaku
disosialisasikan
kepada setiap personil unit PIA
Bandar Udara dan/atau unit lain
yang terkait?

huruf A

Periksa
program

kegiatan
sosialisasi SOP,

periksa personil
PIA

Bandar

Udara

apakah

mereka
memahami

setiap SOP yang
berlaku di unit
tersebut?

Penjelasan:

Data Dukung:

24

PKPS

175.135,
MOS

175-

04.065
AC

dan
175-02

butir

Guna mengantisipasi kebutuhan
dan
perkembangan
pelayanan,
apakah setiap SOP yang berlaku
dilakukan

evaluasi

berkesinambungan?

7.4.3

Periksa
dokumentasi

SOP,
periksa
secara siapa
yang
bertanggung
jawab terhadap

hurufA

evaluasi SOP

Penjelasan:

Data Dukung:

25

PKPS

Agar

setiap

personil

Unit

PIA

Periksa

SOP
263

175.140,
MOS

175-

04.070
AC

dan

berlaku,
mengetahui SOP yang berlaku, yang
apakah dilakukan dokumentasi yang Periksa fasilitas
baik?

butir

untuk
mendokumenta

175-02

sikan SOP

7.4.3

huruf A

Penjelasan:

Data Dukung:

D
1

Personel Unit AIS Bandar Udara

PKPS 175.130,
MOS

175-

04.130 dan AC

69-05 pasal 2
ayat 1

Apakah
setiap
personel
yang
memberikan pelayanan pada unit
PIA Bandar Udara mempunyai
lisensi dan rating yang masih

Periksa
Log
Book Personel,
periksa lisensi
dan
rating

berlaku?

personel

Penjelasan:

Data Dukung:

2

PKPS

175.130,
MOS
04.130

175-

Apakah unit PIA Bandar Udara
mempekerjakan
personel
sesuai
dengan rating yang dimiliki dan
dalam jumlah yang memadai?

Periksa

pelayanan yang
diberikan
dalam

di

Manual

Operasi, periksa
jumlah
personel,
periksa
jam
operasi
dan
jadul
dinas
personel
264

Penjelasan:

Data Dukung:

PKPS

175.130,
MOS

175-

04.130

Dalam
rangka
penyediaan Periksa
pelayanan, apakah unit PIA Bandar pelayanan yang
Udara membuat analisis jumlah diberikan
di
personel yang dibutuhkan dengan dalam Manual
mempertimbangkan
tugas
dan Operasi, periksa
beban kerja yang dibutuhkan?
jumlah
personel,
periksa
jam
operasi
dan
jadwal
dinas
personel

Penjelasan:

Data Dukung:

PKPS

175.130
MOS

dan
175-

04.130

Dalam
menjalankan
tugasnya,
apakah setiap personel unit PIA
Bandar Udara memiliki uraian tugas
yang ditetapkan oleh pimpinan unit?

Periksa

pelayanan yang
diberikan di
dalam Manual

Operasi, periksa
Job Desk

personel
Penjelasan:

265

Data Dukung:

5

PKPS

175.130
MOS

dan
175-

04.130

Apakah uraian tugas yang dibuat
menggambarkan tujuan pekerjaan,
tanggung jawab utama dan sasaran
hasil yang akan dicapai?

Periksa

Job

desk
setiap
personel,
apakah sesuai
dengan Quality
objective
pelayanan
PIA
di

Bandar

Udara tersebut.

Penjelasan:

Data Dukung:

6

AC

175-02

butir 7.4.2

Apakah
tercantum

uraian
di

tugas

tersebut

dalam

Manual

Periksa Manual

Operasi

Operasi?
Penjelasan:

Data Dukung:

7

PKPS

175.125
MOS

04.135

dan
175-

Apakah unit PIA Bandar Udara
menetapkan
prosedur
untuk
memastikan bahwa setiap personel
memiliki
keterampilan
dan
kompetensi yang dibutuhkan dalam
penyediaan pelayanan?

Periksa

Manual

Operasi, Periksa
Quality Manual,
periksa log book
personel

266

Penjelasan:

Data Dukung:

8

PKPS

175.125
MOS

dan
175-

Apakah unit PIA Bandar Udara
mengembangkan
kebijakan
dan
program pelatihan yang disesuaikan

dengan tingkat tanggung jawab
setiap personel dalam melakukan

04.135

tugasnya?

Periksa Manual

Operasi, Periksa
Quality Manual,
periksa
program

pelatihan
periksa log book
personel

Penjelasan:

Data Dukung:

9

AC

69-05

pasal 42 ayat
2 dan pasal
43

Program
pelatihan
dikembangkan,
apakah
basic training, advanced
continuation
training
developmental training?

yang Periksa
meliputi program
training, pelatihan,
dan periksa log book
personel

Penjelasan:

Data Dukung:

267

10

PKPS 175.125,
MOS

175-

04.135 dan AC

69-05 pasal 26
ayat 3

Apakah setiap personel unit PIA
Bandar Udara mengikuti program
OJT
sebelum
menjalankan
tugasnya?

Periksa
program

pelatihan,
periksa log book
personel

Penjelasan:

Data Dukung:

11

PKPS 175.125,
MOS
17504.135 dan AC

69-05 pasal 44
ayat 3

Apakah setiap personel PIA Bandar
Udara memiliki Log Book yang
memuat ketentuan yang tercantum
di dalam PKPS 175, MOS 175-04

Periksa log book
personel

dan AC 69-05

Penjelasan:

Data Dukung:

12

PKPS

175.125
MOS
04.135

dan
175-

Untuk mengidentifikasi kesenjangan Periksa
kompetensi, perubahan persyaratan program
pelatihan dan memprioritaskan jenis pelatihan,
pelatihan yang dibutuhkan untuk
tahun mendatang, apakah setiap
awal tahun unit PIA Bandar Udara

melakukan evaluasi ulang terhadap
program pelatihan personel?

268

Penjelasan:

Data Dukung:

AC

69-05

pasal 19 ayat
2 dan pasal
25, 28, 29

Guna memantau kompetensi sesuai

Periksa

rating yang dimiliki, apakah setiap program
personil diberikan pengujian awal pelatihan,
dan pengujian secara berkala?

dan 30

periksa log book
personel,
periksa
dokumentasi

performance
check

Penjelasan :

Data Dukung:

AC

175-02

butir 7.4.2

Apakah ada fungsi pengawasan
kepada
setiap
personfl
dalam
menjalankan tugasnya?

Periksa
dokumentasi
pengawasan,

periksa
personel
yang
bertanggun
jawaba
terhadap
pengawasan

Penjelasan :

269

Data Dukung:

15

PKSP 69.85

Dalam

memberikan

apakah unit
menetapkan

bertugas,

pelayanan,

PIA Bandar
ketentuan

waktu

bekerja,

istirahat dan beban kerja
personel?

Periksa Manual

Udara Operasi, periksa
waktu jam operasi dan
waktu periksa jadual
setiap dinas personel

Penjelasan:

Data Dukung:

16

PKPS 175.115 Apakah unit AIS Bandar Udara Periksa Manual
mempertimbangkan prinsip Human Operasi,

dan MOS 17504.090

Factor
dalam
memberikan
pelayanan informasi aeronautika?

Penjelasan:

Data Dukung:

Fasilitas dan Dokumen Pada unit AIS Bandar Udara
175.255 Untuk mendukung pelayanan unit Periksa Manual
angka 1 dan PIA Bandar Udara, apakah tersedia Operasi, Periksa
MOS
175- fasilitas
minimum sebagaimana Fasihtas yang
PKPS

04.140 humf a

tercantum di dalam PKPS 175 dan

dimilki

MOS 175-04?

270

Penjelasan:

Data Dukung:

2

PKPS 175.105

Untuk

meningkatkan

kualitas,

efisiensi

dan

kecepatan,
efektifitas

biaya
pelayanan
informasi
aeronautika,
apakah unit PIA
Bandar
Udara
menggunakan

Periksa Manual

Operasi, Periksa
Fasilitas yang
dimiliki

fasilitas otomasi?

Penjelasan:

Data Dukung:

3

PKPS

175.260

huruf

a

MOS

dan
175-

04.140 huruf b

Apakah fasilitas otomasi yang
digunakan
sesuai
dengan
persyaratan
sebagaimana

Operasi, Periksa
Fasilitas yang

tercantum

dimilki

dalam

PKPS

175

dan

Periksa Manual

MOS 175-04?

Penjelasan:

Data Dukung:

4

MOS
04.125

175-

Apakah unit PIA Bandar Udara
memiliki konektifitas AFS dan/atau
internet yang terhubung dengan
unit-unit
terkait
sebagaimana

Periksa Manual

Operasi, Periksa
Fasilitas yang
dimilki berikut
271

Data Dukung:

10

175.135, MOS

Sebagai referensi dalam memberikan
pelayanan, apakah unit PIA Bandar

175-04.065

Udara

PKPS

dan

AC

01

175butir

3.1.11

memiliki

sebagaimana

yang

dokumen

tercantum

di

dalam PKPS 175 dan MOS 175-04
dan AC 175-01?

Periksa Manual

Operasi, Periksa
Fasilitas yang
dimilki

(dokumendokumen yang
tersedia)

Penjelasan:

Data Dukung:

11

PKPS 175.135

Apakah

dan MOS 175-

melakukan pemeliharaan terhadap

unit

PIA

Bandar

Udara

Dokumentasi

04.065

dokumen-dokumen dimaksud?

periksa
dokumennya
apakah
tepelihara (fisik

Periksa

SOP

dan

informasinya) ?
Penjelasan:

Data Dukung:

274

AUDIT PELAYANAN NOTAM

•' )

Item protokol

Panduan Untuk Pemeriksaan/
Pengecekan

ara Pelayanan NOTAM di Kantor NOTAM Intemasional (NOF)
Apakah
in

4-

penyelenggaraan

pelayanan periksa

NOTAM untuk penerbitan NOTAM dan

Manual
Penyelenggara

penyebarluasan NOTAM diberikan oleh

NOTAM

Status Pemenuhan
Sesuai

Keterangan

Tidak

Tidak

Sesuai

Diterapkan

Operasi
Pelayanan

Kantor NOTAM Intemasional (NOF)?
'

ig:

Apakah NOF berbentuk Badan Hukum?

periksa
(sertifikat

operasi

data
dan

perijinan
manual

penyelenggara

pelayanan NOTAM)

ig:

Apakah NOF telah mendapatkan ijin dari Konfirmasi,
m

175-

Direktur Jenderal?

apakah sudah
memiliki sertifikat yang telah

dikeluarkan

oleh

Direktur

Jenderal?
275

Penjelasan

Data Dukung:

175.040 MOS

Apakah
pelayananan
yang Periksa Manual
diselenggarakan sesuai dengan Manual Sertifikat
dan

175-04.260

Operasi?

PKPS

(oroduk/jasa
penyelenggara

Operasi,
Output
pelayanan)
Pelayanan

NOTAM yang dimiliki
Penjelasan

Data Dukung:

PKPS

175.120,
MOS

175.-

04.080

AC

dan

175-02

lampiran

1

BAB 4

Apakah NOF memiliki sistim manajemen Periksa dokumen
Safety
keselamatan (SMS) yang mencakup Policy dan Safety Object,
kebijakan, prosedur dan penerapan Manual Operasi (struktur
praktis?

organisasi, program training,
training record), Hasil Safety
Assesstment dan konfirmasi

apakah memiliki unit yang
bertanggung jawab terhadap
penerapan SMS?

Penjelasan

Data Dukung:

PKPS

Dalam rangka penerapan SMS, apakah | Konfirmasi,

apakah

ada
276

175.120,
MOS

175-

04.080
AC

dan

175-02

lampiran

ada
penetapan
kebijakan
tentang program
training
dan
record
untuk
pengetahuan
dan
keahlian
yang training
dibutuhkan
oleh
personil
untuk personel tentang SMS
menjalankan setiap fungsi keselamatan?

1

BAB 4

Penjelasan :

Data Dukung:

7

PKPS

175.120,
MOS
04.080

175-

Apakah dilakukan pengawasan terhadap Periksa
dokumen
Safety
pelaksanaan
sistim
manajemen Policy dan Safety Object,
keselamatan tersebut?
Manual Operasi, Program

AC

Pengawasan,

175-02

lampiran

Hasil

Audit

dan Konfirmasi apakah ada
unit yang bertanggung jawab

1

BAB 4

untuk
pengawasan

melakukan
penerapan

SMS?

Penjelasan :

Data Dukung:

8

Siapakah yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan sistim manajemen

PKPS

175.120,
MOS

04.080

175-

keselamatan tersebut?

AC
277

175-02

lampiran
BAB 4

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

175.120,
MOS
17504.080
dan
AC
175-02

lampiran

Apakah dari setiap pengawasan yang Periksa dokumen internal
dilakukan
ditindaklanjuti
dengan dan external audit, hasil
tindakan perbaikan guna menjamin audit
dan
CAP
yang
bahwa sistim manajemen keselamatan
dapat berjalan dengan baik?

diakukan

1

BAB 4

Penjelasan :

Data Dukung:

Untuk mengetahui kemajuan dalam
pelaksanaan
sistim
manajemen
AC
175-02 keselamatan
tersebut, apakah NOF
lampiran
1 memiliki
dokumentasi dari setiap
PKPS

175.120

dan

BAB 4

pengawasan yang dilakukan?

Penjelasan

Data Dukung:

278

11

PKPS 175.04.085

Apakah NOF menetapkan prosedur periksa prosedur verifikasi
verifikasi dan validasi dalam rangka dan validasi ( checklist,
menjamin
dan/atau

persyaratan
informasi

kualitas data SOP,
form
aeronautika penyelenggara

(akurasi,
resolusi,
integritas
dan
penelusuran
data
aeronautika)

record)
pelayanan

NOTAM

terpenuhi?

Penjelasan

Data Dukung:

12

PKPS

175.110
MOS

dan
175-

04.085

Apakah NOF memiliki sistim manajemen periksa
manual
mutu
kendali mutu (QMS) yang mencakup penyelenggara
pelayanan

kebijakan, proses dan prosedur yang
diterapkan pada keseluruhan rangkaian
data dan/atau

informasi

NOTAM

aeronautika

dari originasi sampai dengan distribusi
ke pengguna?
Penjelasan :

Data Dukung:

13

PKPS

175.110

Dalam hal menjamin kuahtas data yang Konfirmasi
digunakan dalam mengelola raw data penyelenggara
publikasi, apakah NOF mempunyai NOTAM memiliki
Surat Kesepakatan Bersama?
kerjasama
originator
perjanjian

apakah
pelayanan
perjanjian
dengan
(Dokumen
kerjasama
279

(LOCA, LOA, MOU)) ?
Penjelasan :

Data Dukung:

14

PKPS

175.110
MOS

Apakah
dan
175-

NOF

memiliki

Surat

periksa

perjanjian

Kesepakatan Bersama dimaksud dengan kerjasama
Narasumber data?

originator
pelayanan
(Dokumen
kerjasama
originator

04.175

dengan
penyelenggara
NOTAM

perjanjian
dengan
(LOCA,
LOA,

MOU))

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

175.110
MOS

Apakah
dan
175-

04.175

NOF

memiliki

Surat

periksa

perjanjian
(Dokumen
perjanjian
kerjasama
dengan pengguna (user)
(LOCA, LOA, MOU))
dengan pengguna (user)
penyelenggara
pelayanan

Kesepakatan Bersama dimaksud dengan kerjasama
Pengguna (User)?

NOTAM

Penjelasan :

Data Dukung:

16

PKPS

Dalam rangka penerapan QMS, apakah | periksa

terkait

prosedur
280

175.110

ada penetapan kebijakan tentang penetapan
kebijakan
pengetahuan
dan
keahlian
yang tentang pengetahuan dan
dibutuhkan
oleh
personel
untuk keahlian personel (Manual
menjalankan setiap fungsi NOF?
operasi,
SOP,
Training
record, Record Personel)
penyelenggara
pelayanan
NOTAM?

Penjelasan

Data Dukung:

17

PKPS

175.110

Apakah dilakukan pengawasan terhadap Konfirmasi terkait prosedur
pelaksanaan

sistim

kendali

mutu

tersebut?

pengawasan
sistem

pelaksanaan

kendali

mutu

(Manual Mutu, SOP) ?
Penjelasan

Data Dukung:

18

PKPS

Siapakah

175.110

terhadap

yang

bertanggung

pelaksanaan

mutu tersebut?

sistim

jawab periksa
kendali

manual
mutu
terkait organisasi terkait
sistem manajemen mutu

Penjelasan :

Data Dukung:

19

PKPS
175.110

Apakah dari setiap pengawasan yang periksa terkait prosedur
dflakukan
ditindaklanjuti
dengan pengawasan mutu
dan
tindakan perbaikan?

hasil

dari

pengawasan
281

(Hasil audit, Manual Mutu,
dan CAP hasil audit)
Penjelasan :

Data Dukung:

20

PKPS

175.110

Untuk

mengetahui

kemajuan

dalam Konfirmasi terkait prosedur
pelaksanaan
sistim
kendali
mutu dokumentasi
dan
jenis
tersebut,
apakah
NOF
memiliki dokumen
yang
di
dokumentasi dari setiap pengawasan dokumentasikan ( Manual
yang dilakukan?

Mutu,

SOP

dokumentasi,

dan hasil dokumen yang
telah
didokumentasikan)
oleh
penyelenggara

pelayanan NOTAM?
Penjelasan :

Data Dukung:

21

PKPS

175.110

Apakah QMS yang diterapkan sesuai Konfirmasi dan
dengan Intemasional Organizational for kesesuaian
Standardization
(ISO)
seri
9000 manual
mutu
mengenai standar jaminan kualitas?

periksa
dokumen

dengan

struktur dari ISO seri 9000

(Doc

ICAO

9839

dan

dokumen ISO seri 9000)?
Penjelasan

Data Dukung:

282

22

PKPS

Apabila iya, apakah telah mendapatkan

Konfirmasi terkait sertifikat

175.110

sertifikat ISO 9001?

ISO 9001 yang dimiliki oleh
penyelenggara
pelayanan
NOTAM?

Penjelasan :

Data Dukung:

B

Ruang Lingkup Pelayanan NOTAM

1

PKPS

175.030

Apakah NOF memberikan pelayanan
NOTAM sebagaimana dimaksud pada

huruf d.

PKPS 175?

angka 2

periksa
pelayanan
diberikan

kesesuaian
NOTAM
yang
oleh

penyelenggara
pelayanan
NOTAM (Manual Operasi,
SOP,
Output
pelayanan
NOTAM) dengan PKPS 175?

Penjelasan :

Data Dukung:

2

PKPS

175.020
MOS

dan
175-

04.150

Apakah dalam pemberian pelayanan
sebagaimana pada butir B.l di atas
mencakup ruang lingkup pelayanan
sebagaimana dimaksud pada PKPS 175
dan MOS 175-04.150?

periksa manual operasi
terkait kesesuaian ruang
lingkup penyelenggara
pelayanan NOTAM dengan
PKPS 175 dan MOS 17504.150?

Penjelasan :

Data Dukung :

283

MOS

175-

04.175

Apakah

NOF

dalam

memberikan

periksa

manual

operasi

pelayanan NOTAM/ASHTAM beroperasi terkait
jam
operasi
selama 24 (dua puluh empat) jam dalam penyelenggara
pelayanan
sehari dan 7
(tujuh) hari dalam NOTAM dan contingency
seminggu?
plan jika tidak
dapat
memberikan
pelayanan
NOTAM sesuai jam operasi?

Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

175.150

Dalam hal pengajuan draf publikasi, periksa
apakah NOF menerapkan spesifikasi terkait

manual

operasi

kesesuaian

umum sebagaimana diatur dalam PKPS

penerbitan

175?

penyelenggara

NOTAM

SOP

oleh

pelayanan

NOTAM dengan PKPS 175?
Penjelasan

Data Dukung:

PKPS

Dalam memberikan pelayanan, apakah periksa

175.155

NOF
menerapkan
sistim
referensi
horizontal,
referensi
vertikal
dan
referensi waktu sebagaimana diatur
dalam PKPS 175?

manual operasi
terkait kesesuaian prosedur

penerapan sistem referensi
horizontal,
vertikal
dan
waktu dalam verifikasi dan

validasi
data
dan/atau
informasi
yang
akan
dipubhkasikan

melalui

NOTAM oleh penyelenggara
pelayanan NOTAM dengan
PKPS 175?

284

Penjelasan :

Data Dukung:

MOS 175-02
butir 2.1

Apakah NOTAM yang diterbitkan berisi periksa manual operasi
informasi-informasi
sebagaimana terkait kesesuaian SOP
ketentuan di dlaam MOS 175-02?
penerbitan NOTAM tentang
informasi - informasi yang
harus diterbitkan sebagai
NOTAM oleh penyelenggara
pelayanan NOTAM dengan
PKPS 175?

Penjelasan :

Data Dukung:

MOS

175-02

butir 2.2

Apakah
NOTAM
yang
diterbitkan periksa manual operasi
memenuhi kriteria yang ditentukan di terkait kesesuaian prosedur
dalam MOS 175-02?
penerbitan NOTAM tentang
kriteria

NOTAM

penyelenggara

oleh

pelayanan

NOTAM dengan PKPS 175?

Penjelasan :

Data Dukung:

MOS 175-02
butir 2.3

Apakah
NOTAM
yang
diterbitkan
menggunakan format yang ditentukan di

periksa manual operasi
terkait kesesuaian prosedur
285

dalam MOS 175-02?

penerbitan NOTAM tentang
format

NOTAM

oleh

penyelenggara
pelayanan
NOTAM dengan MOS 17502?

Penjelasan

Data Dukung:
MOS 175-02
butir 2.4

Apakah NOTAMR atau NOTAMC yang periksa manual operasi
diterbitkan sesuai dengan ketentuan terkait kesesuaian prosedur
MOS 175-02?

penerbitan NOTAM tentang
NOTAMR

atau

NOTAMC

oleh
penyelenggara
pelayanan NOTAM dengan
MOS 175-02?

Penjelasan :

Data Dukung:

MOS 175-02
butir 2.4

Apakah NOF menerbitkan NOTAMC
setiap
kali
NOTAM
"PERM"
diinkorporasikan ke dalam AIP AMDT?

periksa manual operasi
terkait kesesuaian prosedur
penerbitan

NOTAMC

oleh

penyelenggara
pelayanan
NOTAM dengan MOS 17502?

Penjelasan :

Data Dukung:

MOS

175-02

butir 3.1

Apakah

NOF

menerbitkan

Trigger periksa

NOTAM ketika terdapat publikasi AIP

manual

operasi

terkait kesesuaian prosedur
286

butir 4.1

memenuhi kriteria yang telah ditentukan

terkait kesesuaian prosedur

di dalam MOS 175-02?

penerbitan

ASHTAM

(kriteria ASHTAM ) oleh
penyelenggara
pelayanan
NOTAM dengan MOS 17502, periksa output dari
ASHTAM
yang
telah
diterbitkan?

Penjelasan :

Data Dukung:

15

MOS

175-02

butir 4.1.8

Dalam
hal
pemenuhan
informasi Konfirmasi
dan
periksa
ASHTAM, apakah NOF memiliki Surat perjanjian kerjasana NOF
Kesepakatan bersama dengan unit-unit dengan unit terkait dalam

terkait (Badan Meteorologi, Kliamatologi
dan Geofisika, Pusat Vulkanologi dan
Mitigasi Bencana Geologi dan Vulcanic

menerbitkan

informasi

ASHTAM?

Ash Advisory Center)?
Penjelasan :

Data Dukung:

16

MOS
04.175

175dan

MOS 175-02

Apakah
NOF
melakukan
analisa, Periksa prosedur verifikasi
menilai, menentukan validitas, kejelasan dan validasi informasi yang
akurasi

informasi,

dan

membuat

tindakan korektif terhadap pengajuan

akan
diterbitkan
ASHTAM
dalam

NOTAM/ASHTAM?

operasi

melalui
manual

Penjelasan :

Data Dukung:

288

17

AC

175-02

butir

7.4.3

humfB

Untuk
mendapatkan
konsep
final
NOTAM yang valid, apakah dilakukan
koordinasi dengan narasumber?

Periksa prosedur koordinasi
antara
NOF
dengan
originator dalam penerbitan
permohonan
pembuatan
NOTAM di Manual Operasi
Penyelenggara
Pelayanan
NOTAM

Penjelasan :

Data Dukung:

18

MOS 175-02

butir 2.1.3

Dalam penerbitan NOTAM yang bersifat Periksa
kesesuaian
sementara, apakah jangka waktunya prosedur
penerbitan
sesuai ketentuan MOS 175-02
NOTAM dan periksa output
NOTAM

terkait

waktu

di

item B), C) dan D) dengan
MOS-175 02

Penjelasan :

Data Dukung:

19

MOS 175-

Apakah

04.175

(NOTAM

NOF

menerbitkan

Checklist)

menginformasikan
daftar
NOTAM yang masih berlaku?

NOTAM

untuk
NOTAM-

Konfirmasi

dan

Periksa

terkait NOTAM Checklist,
periksa NOTAM Checklist
yang telah diterbitkan

Penjelasan :

Data Dukung:
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20

MOS 175-02
BAB 5

Apakah Checklist NOTAM yang dibuat Periksa
sesuai
ketentuan
sebagaimana prosedur
dimaksud dalam MOS 175-02?

kesesuaian

pembuatan dan
penerbitan
NOTAM
Checklist dengan MOS 17502,
periksa
NOTAM
Checklist
yang
telah

diterbitkan

Penjelasan :

Data Dukung:

21

MOS 17504.175

NOTAM/ASHTAM yang telah diterbitkan,
apakah segera didistribusikan oleh
petugas ke unit-unit terkait?

Periksa

prosedur

pendistribusian
NOTAM/ASHTAM, periksa
PDAI
pendistribusian
NOTAM / ASHTAM

Penjelasan :

Data Dukung:

22

MOS 17504.175

Apakah
ada
prosedur
dalam
hal
mendistribusikan
NOTAM/ASHTAM
tersebut?

Periksa
prosedur
pendistribusian
NOTAM/ASHTAM, periksa
PDAI
pendistribusian
NOTAM / ASHTAM

Penjelasan :

Data Dukung:

23

MOS 17504.175

Apakah NOF juga mendisitribusikan
NOTAM /ASHTAM /SNOWTAM
yang

Periksa

prosedur

pendistribusian
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diterima dari NOF lain?

NOTAM /ASHTAM / SNOWTA
M,
periksa
PDAI
pendistribusian NOTAM /
ASHTAM

Penjelasan :

Data Dukung:

24

AC 175-02
Butir 2.2.4

Dalam
hal
pendistribusian Konfirmasi
dan
periksa
NOTAM/ASHTAM/SNOWTAM tersebut, kesepakatan
apakah
ada kesepakatan
bersama pendistribusian
dengan
unit-unit
terkait
yang NOTAM /ASHTAM / SNOWTA
membutuhkan?

M.

Periksan

PDAI

pendistribusian NOTAM /
ASHTAM / SNOWTAM
Penjelasan

Data Dukung:

25

MOS 17504.175

Apakah NOF melakukan pertukaran Periksa
NOTAM/ASHTAM dengan NOF negara pendistribusian
lain?

prosedur

NOTAM /ASHTAM / SNOWTA
periksa
PDAI
M,
pendistribusian NOTAM /
ASHTAM

Penjelasan

Data Dukung:

26

MOS 175-

Dalam melakukan monitoring terhadap

Periksa

prosedur
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04.175

masa berlaku NOTAM khususnya yang penerbitan NOTAM EST
mencantumkan "EST" pada item c), dan prosedur koordinasi
apakah

dengan

NOF

melakukan

originator

konfirmasi

terkai NOTAM EST, Periksa

dan/ataau

contoh

narasumber data?

hasil

koordinasi

yang telah dilakukan

Penjelasan :

Data Dukung:

27

MOS 175-

Apakah NOF melakukan analisa dan

Periksa prosedur verifikasi

04.175

tindakan

dan

korektif

terhadap

NOTAM-

NOTAM yang diterima tidak sesuai
dengan format pada sistim atau data
tidak lengkap?

validasi

data

dan

informasi
yang
akan
diterbitkan melalui NOTAM,
periksa prosedur koordinasi
dalam

verifikasi

dan

validasi data, dan periksa
hasil tindakan korektif yang
telah dilakukan

Penjelasan :

Data Dukung:

28

MOS 17504.175

Agar database NOTAM lengkap,
NOF melakukan permintaan
yang seharusnya ada sesuai
daftar NOTAM yang masih
kepada NOF Negara lain?

apakah
NOTAM
dengan
berlaku

Periksa prosedur evaluasi
dan

verifikasi

data

dalam

database sistem NOF, dan
periksa prosedur koordinasi
dan
permintaan
data
kepada NOF negara lain

Penjelasan :

Data Dukung:
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29

MOS

175-

04.175

Dalam hal penerbitan NOTAM tekait Konfirmasi
dan
periksa
dengan wilayah perbatasan FIR apakah perjanjian kerjasama NOF
NOF membuat perjanjian kerjasama dengan NOF negara lain
dengan NOF Negara tetangga?
dalam rangka penerbitan
NOTAM

Penjelasan :

Data Dukung:

30

MOS

175-

04.175

Apakah NOF melakukan pemeliharaan
data base NOTAM?

Konfirmasi
prosedur
database

dan
periksa
pemeliharaan
NOTAM

dan

periksa ke valid an data
dalam

database

NOTAM

(tes contoh data)

Penjelasan :

Data Dukung:

31

MOS

175-

04.175

Apakah NOF melakukan sosialisasi
mengenai prosedur penerbitan dan

permintaan

NOTAM/ASHTAM

unit-unit terkait?

kepada

Konfirmasi

terkait

sosialisasi
penerbitan
NOTAM
dan
program
sosialisasi
yang
telah
dibuat

Penjelasan :

Data Dukung:

C

Prosedur Operasional Standar (Standar Operating Procedure/SOP)
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1.

PKPS

Dalam melakukan verifikasi dan validasi

175.085 MOS

terhadap raw data yang akan dijadikan
materi draf NOTAM/ASHTAM, apakah
NOF
menetapkan
prosedur
untuk
kegiatan dimaksud?

175-04.175

Konfirmasi
dan
periksa
prosedur
verifikasi
dan
validasi data dan informasi

yang akan dipubhkasikan
melalui NOTAM

Penjelasan :

Data Dukung:

2.

AC

175-02

butir

7.4.3

huruf B

Dalam melakukan proses penerbitan
NOTAM /ASHTAM, apakah NOF memihki

Konfirmasi
dan
periksa
SOP penerbitan NOTAM /

SOP?

ASHTAM

Dalam hal melakukan koordinasi dengan
narasumber untuk penerbitan NOTAM,
apakah NOF memiliki SOP?

Konfirmasi
dan
periksa
SOP Koordinasi penerbitan
NOTAN
dengan

Penjelasan :

Data Dukung:

3.

AC

175-01

butir
dan AC
02

2.2.1
175butir

Narasumber

7.4.3

Penjelasan :

Data Dukung:
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4.

MOS

175-

04.175
AC

dan

175-02

butir

Dalam melakukan monitoring terhadap
validitas NOTAM "EST", apakah NOF
memiliki SOP dengan narasumber?

Konfirmasi
dan
periksa
prosedur monitoring masa
berlaku

NOTAM

'EST'

dengan narasumber

7.4.3

humfB

Penjelasan :

Data Dukung:

5.

MOS

175-

04.175
AC

dan
175-02

butir

7.4.3

Dalam

melakukan

koordinasi

dalam

Konfirmasi
dan
periksa
prosedur penerbitan dan

rangka penerbitan NOTAM "PERM",
apakah NOF menetapkan prosedur
koordinasi dengan narasumber?

koordinasi NOTAM 'PERM'

Dalam
rangka
penerbitan
NOTAM
penggunaan ruang udara, apakah NOF

Konfirmasi
dan
periksa
prosedur penerbitan dan

memiliki prosedur koordinasi dengan
narasumber dan unit-unit yang terkait?

koordinasi

humfB

Penjelasan :

Data Dukung:

6.

MOS

175-

04.175

AC

dan

175-02

butir

7.4.3

NOTAM

penggunaan ruang udara

huruf B

Penjelasan :
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Data Dukung:

7.

MOS

175-

04.175
AC

dan

175-02

butir

7.4.3

humfB

Dalam
rangka
penerbitan
NOTAM
penggunaan ruang udara di wilayah
yang berdampak terhadap FIR Negara
tetangga, apakah NOF memiliki prosedur
koordinasi dengan narasumber dan NOF
Negara tetangga dimaksud?

Konfirmasi
dan
periksa
prosedur
koordinasi
penerbitan
NOTAM
penggunaan ruang udara
dengan NOF negara lain

Penjelasan :

Data Dukung:

8.

MOS

175-

04.175
AC

dan
175-02

butir

7.4.3

humfB

Dalam
rangka
penerbitan Konfirmasi
dan
periksa
penerbitan
NOTAM/ASHTAM
terkait penutupan prosedur
dan/atau pengalihan rute penerbangan ASHTAM terkait penutupan
pengalihan
rute
dan ruang udara, apakah NOF memiliki dan
penerbangan
prosedur koordinasi dengan narasumber
dan pihak-pihak terkait?

Penjelasan :

Data Dukung:

9.

PKPS

175.180.MOS
175-04.175

Dalam
hal
NOTAM/ASHTAM,

pendistribusian
apakah
NOF

Konfirmasi
dan
periksa
prosedur distribusi NOTAM,
periksa PDAI NOTAM
296

dan AC
02

175-

menetapkan prosedur?

butir

7.4.3 humfB

Penjelasan :

Data Dukung:

10.

MOS

175-

04.175
AC

dan

175-02

butir

Apakah
NOF
memiliki
prosedur Konfirmasi
penerimaan NOTAM / ASHTAM / prosedur
NOTAM
/
SNOWTAM dari sumber data?

dan
periksa
penerimaan
ASHTAM
/
SNOWTAM
dan
periksa
hasil penerapan prosedur

7.4.3

humfB

tersebut

Penjelasan :

Data Dukung:

11.

MOS

175-

04.175
AC

dan

175-02

butir

7.4.3

huruf B

Dalam
hal
melakukan
pertukaran
NOTAM/ASHTAM/SNOWTAM
dengan
NOF
Negara
lain,
apakah
NOF
menetapkan
suatu
prosedur
kegiatannya?

Konfirmasi
dan
periksa
prosedur
pertukaran
NOTAM/ASHTAM
/SNOWTAM dengan negara
lain

Penjelasan :
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Data Dukung:

12.

AC

175-02

butir

7.4.3

humfB

Untuk

menjamin

fasilitas

yang Konfirmasi
dan
periksa
prosedur
pengoperasian,
dan
beroperasi dengan baik, apakah unit PIA pemeliharaan
perbaikan
peralatan
Bandar Udara memiliki SOP fasilitas
yang memuat prosedur pengoperasian fasilitas NOF, periksa hasil
digunakan di unit PIA Bandar Udara

peralatan, pemeliharaan peralatan dan
perbaikan peralatan?

penerapan

prosedur

tersebut.

Penjelasan :

Data Dukung:

13.

AC

175-02

butir

7.4.3

Apakah NOF memiliki SOP dalam rangka Konfirmasi
mendokumentasikan dokumen-dokumen

periksa

prosedur dokumentasi dan

menjadi referensi?

penerapan
prosedur tersebut

Dalam membuat laporan berkala atau
laporan
khusus,
apakah
NOF
menetapkan prosedurnya?

Konfirmasi
dan
periksa
prosedur pelaporan dan
periksa
penerapan

atau

humfB

dan

data-data

aeronautika

yang periksa

Penjelasan :

Data Dukung:

14.

AC

175-02

butir
humfB

7.4.3

prosedur tersebut
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Penjelasan :

Data Dukung:

15.

AC

175-02

butir

7.4.3

humfB

Dalam rangka menjamin keamanan
fasilitas, apakah NOF menetapkan SOP
yang memuat prosedur pengamanan
sarana dan prasarana, pengamanan
teknis dan pengamanan personel?

Konfirmasi
dan
periksa
prosedur
pengamanan
sarana
dan
prasarana
teknis,
operasional
dan
personel Pelayanan NOTAM
dan
periksa
penerapan
prosedur tersebut

Penjelasan :

Data Dukung:

16.

PKPS

175.110,
MOS

175-

04.085
AC

dan

Dalam
upaya
menjamin
mutu
penyelenggaraan NOTAM, apakah NOF
menetapkan
prosedur
Manajemen

Konfirmasi
dan
periksa
prosedur manajemen mutu
dan
periksa
penerapan

Mutu?

prosedur tersebut

175-02

butir

7.4.3

humfB

Penjelasan :

Data Dukung:
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17.

PKPS

175.050,
MOS

175-

04.040
AC

dan

Apabila terjadi perubahan pelayanan,
apakah NOF memiliki prosedur dalam
rangka proses persetujuan perubahan
sertifikat?

Konfirmasi
dan
periksa
prosedur
perubahan
pelayanan dan penerapan
prosedur tersebut

175-02

butir

7.4.3

humfB

Penjelasan :

Data Dukung:

18.

Untuk mengatasi gangguan pelayanan,
apakah NOF memiliki SOP?

PKPS

175.055,
MOS

175-

04.055
AC

dan

dan

periksa
gangguan
dan
periksa
prosedur

tersebut

175-02

butir

Konfirmasi
prosedur
pelayanan
penerapan

7.4.3

huruf B

Penjelasan :

Data Dukung:

19.

MOS
04.035
AC

175dan
175-02

Apakah setiap SOP yang
tercantum di dalam Manual
NOF?

berlaku
Operasi

Periksa
manual
operasi
dan lampiran SOP dalam
manual operasi
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butir

7.4.3

humfB

Penjelasan :

Data Dukung:

20.

PKPS

175.125,
MOS

175-

04.190
AC

dan

Agar prosedur dapat diterapkan dengan Konfirmasi terkait kegiatan
baik, apakah setiap SOP yang berlaku sosialisasi kepada setiap
dan
program
disosialisasikan kepada setiap personel personel
kegiatan
soaislisasi
NOF dan/atau unit lain yang terkait?

175-02

butir

7.4.3

huruf B

Penjelasan :

Data Dukung:

II.

PKPS

Guna mengantisipasi

175.135,

perkembangan pelayanan, apakah setiap prosedur evaluasi SOP yang

MOS

175-

04.065
AC

dan

175-02

butir

kebutuhan

dan

SOP yang berlaku dilakukan evaluasi
secara berkesinambungan?

Konfirmasi

dan

periksa

telah ada, periksa hasil
evaluasi terhadap SOP yang
telah dilakukan

7.4.3

humfB
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Penjelasan

Data Dukung:

22.

PKPS

175.140,
MOS

175-

04.070
AC

Agar setiap personil Unit PIA mengetahui Konfirmasi
dan
periksa
SOP yang berlaku, apakah dilakukan prosedur
dokumentasi
keseluruhan
SOP
dokumentasi yang baik?
pelayanan
NOTAM,
periksa
penerapan

dan

175-02

butir

dan
SOP

tersebut

7.4.3

hum B

Penjelasan :

Data Dukung:

Personel NOF
PKPS

175.130,
MOS

04.185
AC

175-

dan
69-05

pasal 2 ayat

Apakah
setiap
personel
yang Periksa data setiap personel
memberikan
pelayanan
pada NOF NOF (periksa lisensi dan
mempunyai lisensi dan rating yang rating yang telah dimiliki)
masih berlaku?

pada record personel NOF
dalam lampiran Manual
Operasi

1

Penjelasan
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Data Dukung:

PKPS

175.130,
MOS

175-

Apakah NOF mempekerjakan personel Periksa data setiap personel
sesuai dengan rating yang dimiliki dan NOF (periksa rating yang
telah dimiliki) pada record
dalam jumlah yang memadai?
personel NOF dan analisa

04.185

jumlah personel dengan
beban
kerja
dalam
lampiran Manual Operasi
apakah

telah

sesuai/memadai
Penjelasan

Data Dukung:

PKPS

Dalam rangka penyediaan pelayanan

Konfirmasi

175.130,

NOTAM, apakah NOF membuat analisis

prosedur analisa jumlah
personel
dengan
beban
kerja
dalam
Manual

MOS

175-

04.185

dan

Periksa

jumlah personel yang dibutuhkan
dengan mempertimbangkan tugas dan
Operasi
beban kerja yang dibutuhkan?

Penjelasan :

Data Dukung:

Dalam menjalankan tugasnya, apakah Periksa uraian tugas setiap

PKPS

175.130
MOS

dan

setiap

175-

uraian

personel

tugas

unit

yang

NOF

memiliki

ditetapkan

oleh

personel NOF pada record
personel
NOF
dalam
303

pimpinan unit?

04.185

lampiran Manual Operasi

Penjelasan

Data Dukung:

PKPS

175.130
MOS

dan
175-

04.185

Apakah uraian
menggambarkan
tanggung jawab

tugas yang dibuat Periksa
tujuan
pekerjaan, uraian
utama

dan

sasaran

personel

dan

konfirmasi

tugas

setiap

NOF

secara

hasil yang akan dicapai?

langsung dengan personel
NOF,
dan
periksa
kesesuaian output yang
dihasilkan
oleh
setiap
personel
dengan
uraian
tugas
____

Apakah uraian tugas tersebut tercantum
di dalam Manual Operasi?

Periksa uraian tugas pada
Manual
Operasi
Penyelenggara
Pelayanan

Penjelasan :

Data Dukung:

AC

175-02

butir 7.4.2

NOTAM

Penjelasan

Data Dukung:
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7.

PKPS

175.125
MOS

dan
175-

04.190

Apakah NOF menetapkan prosedur
untuk
memastikan
bahwa
setiap
personel memiliki keterampilan dan
kompetensi yang dibutuhkan dalam
penyediaan pelayanan?

Konfirmasi
dan
periksa
prosedur terkait personel
NOF (periksa apakah ada
standar keterampilan dan
kompetensi untuk personel
NOF dan bagaimana cara
mempertahankan
keterampilan
dan
kompetensi
tersebut),
Periksa

contoh

penerapan

hasil

prosedur

tersebut dan record setiap
personel NOF

Penjelasan :

Data Dukung:

8.

PKPS

175.125
MOS

dan
175-

04.190

Apakah NOF mengembangkan kebijakan Konfirmasi dan
periksa
dan program pelatihan yang disesuaikan prosedur terkait personel
dengan tingkat tanggung jawab setiap NOF (periksa apakah ada
standar pelatihan untuk
personel dalam melakukan tugasnya?
personel

NOF

dan

bagaimana cara pengaturan
jadwal pelatihan tersebut),
Periksa

contoh

penerapan
tersebut

pelatihan

hasil

prosedur
dan

setiap

record

personel

NOF

Penjelasan :
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Data Dukung:

Program pelatihan yang dikembangkan, Periksa
kesesuaian
pasal 42 ayat apakah meliputi basic training, advanced program pelatihan yang
2 dan pasal training,
continuation
training dan dikembangkan dengan AC
69-05
43
developmental training?
AC

69-05

Penjelasan

Data Dukung:

10.

Apakah setiap personel NOF mengikuti Periksa prosedur penetapan

PKPS

175.125,
MOS
04.190
AC

program
175dan

69-05

pasal 26 ayat
3

tugasnya?

OJT

sebelum

menjalankan

personel NOF pada manual
operasi
(periksa
terkait
program
OJT
yang
dilakukan

sebelum

menjalankan
tugas),
periksa hasil OJT yang
telah dilakukan oleh setiap
personel

dalam

record

personel.
Penjelasan :

Data Dukung:
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11.

PKPS

Apakah setiap personel NOF memiliki

175.125,

Log Book yang memuat ketentuan yang personel NOF apakah telah

MOS

175-

04.190

dan

AC

tercantum di dalam PKPS

175, MOS

Periksa Log Book

setiap

sesuai dengan PKPS 175,
MOS 175-02 dan AC 69-05

175-04 dan AC 69-05

69-05

pasal 44 ayat
3

Penjelasan :

Data Dukung:

12.

PKPS

175.125
MOS

dan
175-

04.190

Untuk mengidentifikasi kesenjangan Periksa terkait program
kompetensi,
perubahan
persyaratan pelatihan
untuk
setiap
personel
NOF,
dan
program
pelatihan dan memprioritaskan jenis
pelatihan yang dibutuhkan untuk tahun evaluasi setiap personel
mendatang, apakah setiap awal tahun NOF
NOF melakukan evaluasi ulang terhadap
program pelatihan personel?

Penjelasan :

Data Dukung:

13.

69-05

Guna

memantau

pasal 19 ayat
2 dan pasal

rating

yang

personel diberikan pengujian awal dan

Periksa
prosedur
penerbitan
dan
perpanjangan rating setiap

25,

pengujian secara berkala?

personel NOF

AC

28,

29

kompetensi

dimiliki,

apakah

sesuai

setiap

307

dan 30

Penjelasan :

Data Dukung:

14.

AC

175-02

butir 7.4.2

Apakah ada fungsi pengawasan kepada Konfirmasi
setiap personel dalam menjalankan pengawasan
tugasnya?

dilakukan

prosedur
yang

kepada

setiap

personel
dalam
menjalankan tugas
dan
periksa
hasil
dari
penerapan
prosedur
tersebut

Penjelasan :

Data Dukung:

15.

PKSP 69.85

Dalam memberikan pelayanan, apakah

Periksa

NOF menetapkan ketentuan waktu
bertugas, waktu bekerja, waktu istirahat
dan beban kerja setiap personel?

waktu bekerja, bertugas,
istirahat dan beban kerja
pada
Manual
Operasi
Penyelenggara
Pelayanan

ketentuan

terkait

NOTAM

Penjelasan
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Data Dukung:

6.

Apakah NOF mempertimbangkan prinsip

PKPS
175.115
MOS

dan
175-

Human

Factor

dalam

memberikan

pelayanan informasi aeronautika?

04.090

Periksa penerapan prinsip
Human
Factor
pada
Manual
Operasi
Penyelenggara
Pelayanan
NOTAM

Penjelasan

Data Dukung:

Fasilitas dan Dokumen di NOF
PKPS 175.255

ankga 2
MOS

dan
175-

04.195

huruf

Untuk mendukung pelayanan NOTAM di
NOF, apakah tersedia fasilitas minimum
sebagaimana tercantum di dalam PKPS

Periksa
fasilitas

175 dan MOS 175-04?

175-04

ketersediaan
minimum sesuai

denganPKPS 175 dan MOS

Penjelasan:

Data Dukung:

PKPS

175.180

huruf j
MOS
BAB 6

dan

175-02

Apakah
pendistribusian
NOTAM
menggunakan Aeronautical Fixed Service
(AFS) sebagaiman diatur di dalam PKPS
175 dan MOS 175-02?

Periksa

kesesuaian

prosedur
dan
fasilitas
pendistribusian
NOTAM
dengan PKPS 175 dan MOS
175-02
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Penjelasan

Data Dukung:

175.180

Apakah ada media lain yang digunakan Konfirmasi tekait apakah
dalam
melakukan
pendistribusian media distribusi lain selain

huruf j

NOTAM

PKPS

yang

pendistribusian

dilakukan

NOTAM

selain

dalam

yang

AFS,

periksa

fisik

media

distribusi tersebut

telah diatur dalam PKPS 175?

Penjelasan

Data Dukung:

175.180

Apakah
NOTAM

hurufj

memenuhi ketentuan PKPS 175?

PKPS

tata
cara
pendistribusian
dengan media selain AFS

Periksa fisik dan kinerja
media distribusi, prosedur
SOP) distribusi dan output
hasil distribusi

Penjelasan

Data Dukung:

5.

PKPS 175.105

Untuk
meningkatkan
kecepatan, Konfirmasi dan
periksa
kualitas, efisiensi dan efektifitas biaya fasilitas
otomasi
yang
pelayanan

informasi

aeronautika,

tersedia

dan

periksa
310

apakah

NOF

menggunakan

fasihtas

kualitas,

efisiensi

dan

efektifitas output data dan

otomasi?

informasi

dari

otomasi

pelayanan NOTAM
Penjelasan :

Data Dukung:

6.

PKPS 175.260

huruf
MOS
04.195

b

dan
175huruf

Apakah fasilitas otomasi yang digunakan Periksa
sesuai dengan persyaratan sebagaimana dalam
tercantum dalam PKPS

175 dan MOS

175-04?

manual
operasi
dengan PKPS
175 dan
MOS-175-04 serta periksa

fisik

b

kesesuaian fasilitas

fasihtas

otomasi

tersebut

Penjelasan :

Data Dukung:

7.

PKPS 175.180

Apakah NOF memiliki konektifitas AFS

dan MOS 175-

dan/atau internet yang terhubung keterhubungan
dengan unit-unit terkait sebagaimana dan/atau internet,

04.180

tercantum di dalam MOS 175-04?

Konfirmasi

periksa
AFS
dan
periksa apakah pengguna

informasi

dan

menerima

informasi dengan baik
Penjelasan :
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Data Dukung:

8.

AC

butir

175-02

7.4.3

huruf B

Dalam upaya menjamin fasilitas unit PIA Konfirmasi
dan
periksa
Bandar Udara beroperasi dengan baik, manual
operasi
terkait
prosedur
(SOP)
apakah
unit
PIA
menetapkan
pemeliharaan
dan
kesepakatan bersama dengan unit
terkait (unit ATS Engineering) untuk perbaikan peralatan
melakukan
pemeliharaan
dan/atau
perbaikan peralatan?

Penjelasan :

Data Dukung:

dan MOS 175-

Sebagai referensi dalam memberikan
pelayanan,
apakah
NOF
memiliki

04.065

dokumen sebagaimana yang tercantum

sebagaiman

di dalam PKPS 175 dan MOS 175-04 d?

dalam PKPS dan MOS 175-

PKPS 175.135

Periksa
ketersediaan
dokumen-dokumen terkait

tercantum

04

Penjelasan :

Data Dukung:
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10.

PKPS 175.135

dan MOS 17504.065

Apakah NOF melakukan pemeliharaan
terhadap dokumen-dokumen dimaksud?

Periksa

prosedur

(SOP)

pemeliharaan
dokumen
pada
Manual
Operasi
penyelenggara
pelayanan
NOTAM

Penjelasan :

Data Dukung:
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Lampiran I.B Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor

:

Tanggal

:

PROTOCOL (CHEKLIST) PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NAVIGASI PENERBANGAN
(RESERVED)
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Lampiran I.C Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor

:

Tanggal :
PROTOCOL (CHEKLIS) PENYELENGGARA KALIBRASI FASILITAS NAVIGASI PENERBANGAN
NO

Item protokol

Panduan Untuk Pemeriksaan/
Pengecekan

Status Pemenuhan
Sesuai

Tidak

Tidak

Sesuai

Diterapkan

ket

Perizinan Penyelenggaraan Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan
1. Persyaratan Administrasi
PKPS

171.055

Apakah penyelenggara kalibrasi
fasilitas nevigasi penerbangan

huruf c dan d

memiliki Surat Permohonan

AC 171-7

Penerbitan/Perpanjangan Sertifikat
Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas
Navigasi Penerbangan?

Pasal 4 ayat
(2)

Periksa

Surat

Permohonan

Penerbitan/ Perpanjangan
Sertifikat Penyelenggara Kalibrasi
Fasilitas Navigasi Penerbangan .

Penjelasan:

Data Dukung:

171.055

Apakah penyelenggara kalibrasi
fasilitas nevigasi penerbangan

huruf c dan d

memiliki Profil Badan Hukum

PKPS

Periksa

Surat

Permohonan

Penerbitan/ Perpanjangan
Sertifikat Penyelenggara Kalibrasi

315

Pasal 4 ayat
(3) huruf a

Indonesia?

Fasilitas Navigasi Penerbangan

PKPS

Apakah penyelenggara kalibrasi

171.055

fasilitas nevigasi penerbangan
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak?

Periksa
Nomor Pokok Wajib
Pajak
penyelenggara kalibrasi
fasilitas nevigasi penerbangan

Penjelasan:

Data Dukung:

huruf c dan d
AC 171-7

Pasal 4 ayat
(3) huruf b

Penjelasan:

Data Dukung:

PKPS

171.055

huruf c dan d
AC 171-7

Pasal 4 ayat
(3) huruf c

Apakah penyelenggara kalibrasi
fasilitas nevigasi penerbangan
memiliki surat Kesanggupan dari
pimpinan/kepala pemohon
penyelenggara kalibrasi fasilitas
navigasi penerbangan untuk
memenuhi ketentuan yg berlaku dalam

Periksa surat Kesanggupan dari
pimpinan/ kepala
pemohon
penyelenggara kalibrasi fasilitas
navigasi penerbangan
untuk
memenuhi ketentuan yg berlaku
dalam peraturan

peraturan ini?
Penjelasan:
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Data Dukung:

2. Persyaratan Teknis (Organisasi)
PKPS
Apakah penyelenggara kalibrasi
171.055
fasilitas nevigasi penerbangan
huruf c dan d
memiliki catatan dan prosedur
AC 171-7

tentang:

Pasal 4 ayat
(4) humf a

2. Penilaian kompetensi petugas
kalibrasi penerbangan;
3. Mempertahankan kompetensi
petugas kalibrasi penerbangan;
4. Kewenangan dan tugas masing-

butir 1

masing petugas kalibrasi

Periksa prosedur atau dokumen
yang memuat hal-hal sebagai
berikut:

1. Penilaian kompetensi petugas
kalibrasi penerbangan;
2. Mempertahankan kompetensi
petugas kalibrasi penerbangan;
3. Kewenangan
dan
tugas
masing-masing
petugas
kalibrasi penerbangan

penerbangan
Penjelasan:

Data Dukung:

3. Persyaratan Teknis (Sistem Kalibrasi Penerbangan)
Apakah penyelenggara kalibrasi
Periksa
dokumentasi terkait
171.055
fasilitas nevigasi penerbangan
peralatan kalibrasi yang dapat
huruf c dan d
memihki data peralatan kalibrasi yang mengukur parameter-parameter
AC 171-7
dapat mengukur parameter-parameter fasilitas navigasi penerbangan
PKPS

Pasal 4 ayat
(4) huruf b

fasilitas navigasi penerbangan yang di

yang di kalibrasi

kalibrasi?

butir 1

Penjelasan:
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Data Dukung:

PKPS

Apakah

171.055

fasilitas
nevigasi
penerbangan
memiliki data fungsi dan penjelasan
teknis, spesifikasi teknis, merk, tipe
dan nomor seri peralatan console yang

huruf c dan d
AC 171-7

penyelenggara

Pasal 4 ayat
(4) huruf b

digunakan

butir 1

penerbangan?

untuk

kalibrasi Periksa
dokumentasi terkait
data
fungsi dan penjelasan
teknis, spesifikasi teknis, merk,
tipe dan nomor seri peralatan
console yang
digunakan untuk
kalibrasi kalibrasi penerbangan

Penjelasan:

Data Dukung:

PKPS

Apakah penyelenggara kalibrasi

171.055

fasilitas nevigasi penerbangan
memiliki dokumentasi peralatan yang

huruf c dan d
AC 171-7

Pasal 4 ayat
(4) huruf b

digunakan untuk kalibrasi
penerbangan?

Periksa

data

dokumentasi

dokumentasi

terkait

peralatan

yang digunakan untuk kalibrasi
penerbangan

butir 1

Penjelasan:

Data Dukung:

PKPS

Apakah penyelenggara kalibrasi

Periksa ketersediaan

171.055

huruf c dan d

fasilitas nevigasi penerbangan
memiliki prosedur operasional

operasional pelaksanan kalibrasi
penerbangan

AC 171-7

pelaksanan kalibrasi penerbangan?

prosedur

318

Pasal 4 ayat
(4) huruf b
butir 1

Penjelasan:

Data Dukung:

5

PKPS

Apakah

171.055

fasilitas
nevigasi
penerbangan masing-masing pesawat yang
memiliki
peralatan console yg digunakan untuk
kalibrasi
digunakan tidak mengganggu sistem penerbangan

huruf c dan d
AC 171-7

Pasal 4 ayat
(4) humf b

penyelenggara

kalibrasi

Periksa

dokumen C of A pada

avionik/navigasi di pesawat udara?

butir 2

Penjelasan:

Data Dukung:

6

PKPS

171.055

huruf c dan d
AC 171-7

Pasal 4 ayat
(4) huruf b

Apakah
penyelenggara
kalibrasi Periksa dokumen dokumen C of
fasilitas
nevigasi
penerbangan R, Izin Mode S dan ELT Coding
memiliki
Identitas
pancaran pada pesawat yang digunakan
transponder
pesawat
udara
yg untuk kalibrasi penerbangan.

dipancarkan harus diverifikasi sebagai
kalibrasi penerbangan?

butir 3

Penjelasan:
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Data Dukung:

PKPS

171.055

huruf c dan d
AC 171-7

Apakah penyelenggara kalibrasi
fasilitas nevigasi penerbangan
memiliki mekanisme pelaporan
terhadap modifikasi sistem kalibrasi?

Periksa ketersediaan
prosedur
pelaporan
terhadap modifikasi
sistem kalibrasi

Pasal 4 ayat
(4) humf b
butir 4

Penjelasan:

Data Dukung:

PKPS

Apakah

171.055

fasilitas

penyelenggara

nevigasi

kalibrasi Periksa

huruf c dan d

mampu melaksanakan kalibrasi sesuai

AC 171-7

dengan

Pasal 4 ayat
(4) huruf b

undangan yang berlaku?

peraturan

FIS

yang

dimiliki

penerbangan mempunyai kemampuan untuk
melaksanakan kalibrasi fasilitas

perundang-

butir 5

Penjelasan:

Data Dukung:

B

PROSEDUR
PKPS

Apakah penyelenggara kalibrasi

Periksa

ketersediaan

prosedur
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171.055

fasilitas nevigasi penerbangan

huruf c dan d

memiliki prosedur:

AC 171-7

Pasal 4 ayat
(4) humf c

terkait:

1. Pengelolaan
suku
cadang
1. Pengelolaan suku cadang peralatan
peralatan
kalibrasi
kalibrasi penerbangan;
penerbangan;
2. Pencatatan kerusakan dan langkah2 2. Pencatatan kerusakan dan
yang diambil selanjutnya;
langkah2
yang
diambil
3. Perencanaan
pemeliharaan
selanjutnya;
peralatan kalibrasi penerbangan
3. Perencanaan
pemeliharaan
peralatan
penerbangan

kalibrasi

Penjelasan:

Data Dukung:

PKPS

Apakah penyelenggara kalibrasi

171.055

fasilitas nevigasi penerbangan
memiliki prosedur sistem jaminan
kualitas dalam mengelola hasil

huruf c dan d
AC 171-7

Pasal 4 ayat
(4) huruf

Periksa ketersediaan prosedur
terkait sistem jaminan kualitas
dalam mengelola hasil kalibrasi

kalibrasi

Penjelasan:

Data Dukung:

Persyaratan Teknis (Pesawat Udara dan Petugas Kalibrasi)
PKPS

Apakah

171.055

fasilitas

penyelenggara

nevigasi

kalibrasi

penerbangan

Periksa ketersediaan pesawat
udara
dan
console
yang
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huruf c dan d

memiliki

AC 171-7

digunakan
untuk
penerbangan
yang
ketentuan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat
(4) humf d
butir 1

pesawat

udara

yang

of R, Radio Permit, Izin Mode

1. Memiliki
kemampuan
untuk
melakukan penerbangan kalibrasi
dengan aman;
2. Memiliki sertifikat kelaikan udara
yang dikeluarkan oleh Direktorat
Jenderal Perhubunga Udara;

3. Izin

penggunaan

radio

digunakan
untuk kegiatan
kalibrasi penerbangan telah
memihki dokumen: C of A, C

kalibrasi
memenuhi

pesawat

udara
yang
dikeluarkan
oleh
lembaga yang berwenang;
4. Compatible
dengan
peralatan
kalibrasi penerbangan.

S dan ELT Coding;
2. Periksa

sertifikat

kelaikan

udara yang dikeluarkan oleh
Direktorat

Jenderal

Perhubunga Udara;
3. Periksa
Sertifikat

masa
dan

berlaku
catatan

sertifikat;
4.

Periksa

dokumen

C

of A

pada masing-masing pesawat
udara yang digunakan untuk
kalibrasi penerbangan

Penjelasan:

Data Dukung:

PKPS

171.055

huruf c dan d
AC 171-7

Pasal 4 ayat
(4) humfd

Apakah petugas yang melakukan
kegiatan kalibrasi penerbangan harus
memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Perhubungan

Periksa lisensi petugas kalibrasi;

Udara?

butir 2
Penjelasan:
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Data Dukung:

Persyaratan Teknis (Pengoperasian Sistem Kalibrasi Penerbangan)
PKPS

171.055

huruf c dan d
AC 171-7

Pasal 4 ayat
(4) humf e

Apakah penyelenggara kalibrasi
fasilitas navigasi penerbangan memiliki
data-data sebagai berikut:
1. Daftar fasilitas navigasi
penerbangan yang dapat dikalibrasi
dengan sistem kalibrasi
penerbangan yang dimiliki ;
2. Contoh format laporan pelaksanaan
kalibrasi penerbangan sesuai

dengan peraturan pelaksana yang
ada.

Periksa

ketersediaan

dokumen

terkait:
1

Daftar
fasilitas
navigasi
penerbangan
yang
dapat
dikalibrasi dengan sistem
kalibrasi penerbangan yang
dimiliki ;

2. Contoh

format

pelaksanaan

laporan
kalibrasi

penerbangan sesuai dengan
peraturan pelaksana yang
ada.

Penjelasan:

Data Dukung:

PKPS
171.055

huruf c dan d
AC 171-7

Pasal 4 ayat
(4) humf e

Apakah penyelenggara kalibrasi
fasilitas navigasi penerbangan memfliki
Prosedur kalibrasi penerbangan sesuai

dengan peraturan pelaksana yang ada,
antara lain mencakup hal-hal sebagai
berikut:

1. Profil / manuver penerbangan yang
digunakan dalam pelaksanaan
kalibrasi penerbangan;
2. Peralatan pengukuran pada saat

Periksa ketersediaan

Prosedur

kalibrasi penerbangan sesuai
dengan peraturan pelaksana
yang ada, antara lain mencakup
hal-hal sebagai berikut:
1. Profil
/
manuver
penerbangan yang digunakan
dalam pelaksanaan kalibrasi
penerbangan;
2. Peralatan pengukuran

pada
323

pra kalibrasi penerbangan;

saat

3. Penempatan peralatan tracking
didarat atau position fixing
equipment;

4. Penempatan peralatan ground
tracking;
Pengoperasian alat ukur;
Penyusunan laporan kalibrasi
penerbangan;
Tata cara perekaman dan
pembuatan grafik laporan kalibrasi
penerbangan;
8

Metode untuk menghitung hasil
kalibrasi kalibrasi penerbangan.

pra

kalibrasi

penerbangan;

3. Penempatan
peralatan
tracking didarat atau position
fixing equipment;
4. Penempatan peralatan ground
tracking;
5. Pengoperasian alat ukur;
6. Penyusunan laporan kalibrasi
penerbangan;
7. Tata cara perekaman dan
pembuatan grafik laporan
kalibrasi penerbangan;
8

Metode
hasil

untuk
kalibrasi

menghitung
kalibrasi

penerbangan.
Penjelasan

Data Dukung:

B

Permintaan Inspeksi Penerbangan
PKPS

Apakah

171.055

fasihtas

huruf c dan d

melaksanakan

AC 171-5

Navigasi Penerbangan ?

Bag. 106.2

penyelenggara

navigasi

kalibrasi

penerbangan

kalibrasi

Fasilitas

Periksa jenis-jenis kalibrasi
fasilitas navigasi penerbangan
yang diberikan yaitu meliputi:
• Site Evaluation;

• Flight Commisioning;
•
•

Periodic;
Surveillance;

• Special Flight Inspection
• After accident;
324

• Request by operator.
3. Periksa

dokumen

manual

operasi.
Penjelasan

Data Dukung:

PKPS

Apakah terdapat
surat permintaan
untuk kegiatan kalibrasi penerbangan

AC 171-5

sebagai dasar pelaksanaan kalibrasi
penerbangan
8s
jenis
kalibrasi

Bag. 106.2

Periksa
surat permintaan
untuk
kegiatan
kalibrasi
penerbangan
Periksa jenis kalibrasi yang

penerbangan

akan dilaksanakan

Periksa laporan pelaksanaan
kalibrasi
fasihtas
navigasi

AC 171-5

Apakah
penyelenggara
kalibrasi
fasilitas
navigasi
penerbangan
melakukan kalibrasi pada saat fasilitas
dalam kondisi
beroperasi
secara

Bag. 106.2

normal?

171.055

huruf c dan d

Penjelasan

Data Dukung:

PKPS

171.055

huruf c dan d

penerbangan
Periksa NOTAM terkait fasilitas

Navigasi Penerbangan

Penjelasan :
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Data Dukung:

4

PKPS

171.055
huruf d
AC 171-5

Bag. 106.2

Apakah Pihak Penyelenggara Kalibrasi 1.
Penerbangan
memberitahukan
perkiraan
waktu
kedatangan
(Estimated Time Arrival /ETA) kepada
teknisi pemelihara?
2.

Periksa

Periksa

laporan

pelaksanaan

kalibrasi

fasilitas
penerbangan;
Periksa
SOP

navigasi
pelaksanaan

kalibrasi

Penjelasan :

Data Dukung:

c

Persiapan Sebelum Terbang

1

PKPS

171.055
huruf d

Apakah Pihak Penyelenggara Kalibrasi
Fasilitas
Navigasi
Penerbangan
berkoordinasi dengan teknisi fasilitas

AC 171-5

pada

Bag. 106.3

sesudah

saat

sebelum,

selama

pelaksanaan

dan

kegiatan

1. Periksa laporan pelaksanaan
kalibrasi fasilitas
navigasi
penerbangan;
2. Periksa
SOP
pelaksanaan
kalibrasi.

kalibrasi?

Penjelasan :

Data Dukung:

2

PKPS

Apakah

teknisi

fasilitas

telah

1. Periksa laporan pelaksanaan
326

171.055

melaksanakan

huruf d

pelaksanaan kalibrasi penerbangan?

tugas

sebelum

kalibrasi

fasilitas

navigasi

penerbangan;
Periksa
SOP
pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas

AC 171-5

Bag. 106.3

teknisi

fasilitas

pelaksanaan

sebelum

kalibrasi

penerbangan yang meliputi:

a. Menyiapkan
peralatan
komunikasi radio dua-arah;

b. Memastikan fasilitas yang
akan dikalibrasi beroperasi
secara normal;

c. Melaksanakan pengesetan
dan koreksi pada fasilitas;
d. Menyiapkan
alat
e.

transportasi;
Menyiapkan
data
fasilitas
yang akurat (termasuk chart

untuk flight commissioning).
Penjelasan

Data Dukung:

PKPS

171.055

huruf d
AC 171-5

Bag
106.3

Apakah petugas kalibrasi penerbangan
telah
melakukan
tugas
sebelum
pelaksanaan kalibrasi penerbangan?

1.

2.

Periksa laporan pelaksanaan
kalibrasi fasilitas
navigasi
penerbangan;
Periksa
SOP
pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
Petugas
Penerbangan
pelaksanaan

Kalibrasi
sebelum
kalibrasi
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penerbangan yang meliputi:

a. Memastikan
peralatan
(AFIS, Theodolite) untuk
kalibrasi
penerbangan
telah dikalibrasi dan dapat
dioperasikan;
b. Memberi
arahan
pada
teknisi fasilitas;

c. Memberi
arahan
pada
awak pesawat kalibrasi;
d. Meninjau ulang status,
toleransi dan karakteristik

fasilitas;

e. Memberi
arahan
pada
petugas
PLLU/ATC
tentang
wilayah
dan
ketinggian
yang
akan
digunakan
untuk
maneuver
terbang
dan
kemungkinan
adanya
perubahan pemancar.
Penjelasan:

Data Dukung:

Pelaksanaan Inspeksi Penerbangan
1. Fasilitas Non Directional Beacon (NDB)
PKPS
Apakah teknisi fasilitas melakukan
171.055
pengecekan
identifikasi
(ident)
huruf d
AC 171-5

Bag. 207.3

fasilitas?

Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
teknisi fasilitas;
Periksa
kertas
kerja
pelaksanaan kalibrasi teknisi
fasilitas terkait pengecekan
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identifikasi

dan

gangguan

(jika ada) pada cakupan NDB).
Penjelasan :

Data Dukung:

PKPS

1. Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
teknisi fasilitas;
2. Periksa
kertas
kerja

171.055
huruf d
AC 171-5

Bag. 207.3

Apakah teknisi fasilitas melakukan
pengecekan voice fasilitas?

pelaksanaan kalibrasi

fasilitas

terkait

teknisi

pengecekan

voice fasilitas NDB.

Penjelasan

Data Dukung:

PKPS

Apakah

171.055

pengecekan coverage fasilitas?

huruf d
AC 171-5

Bag. 207.3

teknisi

fasilitas

melakukan

2. Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
teknisi fasilitas;

3. Periksa

kertas

pelaksanaan
teknisi

fasilitas

pengecekan

kerja
kalibrasi
terkait

coverage

fasilitas NDB.

Penjelasan:
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Data Dukung:

PKPS

Apakah

171.055
huruf d

pengecekan standby power fasilitas?

teknisi

fasilitas

melakukan

Periksa

SOP pelaksanaan

kalibrasi terkait terkait tugas
teknisi fasilitas;

AC 171-5

Periksa

Bag. 207.3

kertas

pelaksanaan
teknisi

kerja
kalibrasi

fasihtas

pengecekan

terkait

standby power

fasilitas NDB.

Penjelasan:

Data Dukung:

2.Fasilitas VOR (Very High Omnidirectional Range)
PKPS

Apakah

171.055

pengecekan analisa spectrum.?

teknisi

fasilitas

melakukan

1

Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas

huruf d

teknisi

AC 171-5

pengecekan

Bag. 202.3

spectrum;

2. Periksa

fasilitas

untuk

analisa

kertas

kerja

pelaksanaan kalibrasi teknisi
fasilitas

spektrum

terkait

evaluasi

elektromagnetik

sinyal pancaran VOR.
Penjelasan:
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Data Dukung:

PKPS

Apakah

171.055
huruf d

pengecekan

teknisi

fasilitas

melakukan

identifikasi

(ident)

fasilitas?

Periksa

SOP pelaksanaan

kalibrasi terkait terkait tugas
teknisi

AC 171-5

fasilitas

pengecekan

Bag. 202.3

untuk

identifikasi

(ident) fasilitas ;

Periksa

kertas

kerja

pelaksanaan

kalibrasi

teknisi
fasihtas
terkait
Memeriksa identifikasi VOR

untuk

dan

koreksi,

efek

klarifikasi,

yang

mungkin

timbul pada Indikasi course

di seluruh wilayah tujuan
penggunaannya

(baik

di

udara dan di darat).
Penjelasan:

Data Dukung:

PKPS

Apakah

171.055

pengecekan sensing?

huruf d
AC 171-5

Bag. 202.3

teknisi

fasilitas

melakukan

1. Periksa

SOP pelaksanaan

kalibrasi
terkait
terkait
tugas teknisi fasilitas untuk

pengecekan

2. Periksa

sensing? ;

kertas

pelaksanaan
teknisi

kalibrasi

fasilitas

menentukan
menetapkan

kerja
terkait

dan / atau
ambiguitas
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yang benar dari sinyal yang
dipancarkan fasilitas VOR

Penjelasan:

Data Dukung:

PKPS

Apakah teknisi fasilitas melakukan

171.055

pengecekan tingkat modulasi?

huruf d
AC 171-5

. Periksa

SOP

pelaksanaan

kalibrasi terkait terkait tugas
teknisi

fasilitas

pengecekan

Bag. 202.3

untuk

tingkat

modulasi? ;

Periksa

kertas

kerja

pelaksanaan kalibrasi teknisi

fasilitas
terkait
tingkat
modulasi diseluruh wilayah
tujuan yang dipakai
Penjelasan:

Data Dukung:

PKPS

Apakah

171.055

pengecekan titik Acuan VOT point.

teknisi

fasilitas

melakukan

1. Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas

huruf d

teknisi

AC 171-5

pengecekan
VOT point.? ;

Bag. 202.3

2. Periksa

fasihtas

untuk

titik Acuan

kertas

kerja

pelaksanaan kalibrasi teknisi

fasilitas terkait pengecekkan
titik Acuan VOT point.
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Penjelasan:

Data Dukung:

PKPS

Apakah

171.055
huruf d
AC 171-5

pengecekan Verifikasi Alignment?

teknisi

fasilitas

melakukan

Periksa

SOP pelaksanaan

kalibrasi terkait terkait tugas
teknisi

fasilitas

pengecekan
Alignment? ;

Bag. 202.3

Periksa

untuk

Verifikasi

kertas

kerja

pelaksanaan
kalibrasi
teknisi
fasilitas
terkait
pengecekkan
verifikasi
keakuratan dari VOT course
yang dikirim ke seluruh area

cakupan
melebihi

sehingga
batasan

tidak
toleransi

yang ditentukan.

Penjelasan:

Data Dukung:

PKPS

Apakah

171.055

pengecekan coverage?

teknisi

fasilitas

melakukan

Periksa

terkait
terkait
tugas teknisi fasilitas untuk

huruf d
AC 171-5

Bag. 202.3

SOP pelaksanaan

kalibrasi

2.

pengecekan
coverage? ;
Periksa
kertas
kerja
333

pelaksanaan
teknisi

kalibrasi

fasilitas

terkait

coverage
sinyal
yang
dipancarkan
diterima
di
semua wilayah ruang udara

yang dilayani..
Penjelasan:

Data Dukung:

8

PKPS

171.055
huruf d

Apakah teknisi fasilitas
pengecekan monitor?

melakukan

1. Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
teknisi

AC 171-5

fasilitas

untuk

pengecekan monitor? ;

Bag. 202.3

2. Periksa

kertas

kerja

pelaksanaan kalibrasi teknisi

fasilitas terkait
bahwa course
dikirimkan

Menjamin
yang benar

dalam nilai-nilai
remote
alarm

tertentu.Unit

harus
dianggap
bagian dari monitor.

sebagai

Penjelasan:

Data Dukung:

PKPS

171.055

huruf d

Apakah teknisi fasilitas melakukan
pengecekan standby power?

1. Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
teknisi

fasilitas

untuk
334

AC 171-5

pengecekan standby power? ;
kertas
kerja
2. Periksa

Bag. 202.3

pelaksanaan kalibrasi

fasilitas terkait
pancaran

teknisi

pengecekkan

fasilitas

selama

menggunakan standby power.
Kinerja tidak boleh menurun

apabila menggunakan standby
power.

Penjelasan:

Data Dukung:

4. Fasilitas Instrument Landing System (ILS)
a.

Localizer
PKPS

171.055
huruf d

AC 171-5

Bag.
217.3.1

Apakah teknisi fasilitas
pengecekan sbb:
a. Modulasi;
b. width;
c. symmetri;
d. Center Line;
e. Clearance;

f.

Alignment;

g.
h.

Structure;
voice;

i.
j.
k.

ident & Frekuensi;
monitor;
Standby Power

melakukan

1.Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
teknisi

fasilitas

untuk

pengecekan standby power? ;
2. Periksa
kertas
kerja
pelaksanaan kalibrasi teknisi
fasilitas

terkait

pengecekkan sebagai berikut:
a. modulasi dari sinyal yang
dipancarkan;

b. width dari sinyal yan
dipancarkan;
c. symmetri dari sinyal yang
dipancarkan;

d. 0 DDM dari sinyal yang
dipancarkan.;
e. clearance pada sektor I
dan sektor II;
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f.

course alignment (90 Hz 8s
150 Hz);

g.

course structur zone 1,
zone 2 8s zone 3;

h. fungsi voice pada localizer,
i.

identifikasi & frekuensi

j.

localizer;
course width wide 8s
narrow alarm,

k. pancaran sinyal pada saat
peralatan menggunakan

daya dari battery.
Penjelasan:

Data Dukung:

b. Glode Slope
PKPS
Apakah teknisi fasflitas
171.055
pengecekan sbb:
huruf d
a. Modulasi;
b. width;
c. symmetri;
AC 171-5
d. Center Line;
Bag.
e. Clearance;
217.3.1

f.
g.
h.
i.
j.
k.

Alignment;
Structure;
voice;
ident & Frekuensi;
monitor;
Standby Power

melakukan

1.Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
teknisi

fasilitas

untuk

pengecekan standby power? ;

2. Periksa

kertas

kerja

pelaksanaan kalibrasi teknisi
fasilitas

terkait

pengecekkan sebagai berikut:
a. modulasi dari sinyal yang
dipancarkan;

b. width dari sinyal yan
dipancarkan;

c. symmetri dari sinyal yang
dipancarkan;

d. 0 DDM dari sinyal yang
e.

dipancarkan.;
clearance pada sektor I
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f.

dan sektor II;
course alignment (90 Hz 8s
150 Hz);
course structur zone 1,
zone 2 8s zone 3;

h.

fungsi voice pada localizer.

i.

identifikasi 8s frekuensi

localizer;
course width wide 8s
narrow alarm.
k.

pancaran sinyal pada saat
peralatan menggunakan

daya dari battery.
Penjelasan:

Data Dukung:

c. Marker Beacon (IM, MM & OM)
PKPS
Apakah teknisi fasilitas
171.055
huruf d

AC 171-5

Bag.219.3.1

pengecekan sbb:

a.
b.
c.
d.
e.

Modulasi;
Coverage;
Keyer;
Frekuensi;
Standby Power

melakukan

1.Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
teknisi

fasilitas

untuk

pengecekan standby power? ;
2. Periksa
kertas
kerja
pelaksanaan kalibrasi teknisi
fasilitas

terkait

pengecekkan sebagai berikut:
a. modulasi dari sinyal yang
dipancarkan;
b. coverage pancaran sinyal;
c. keyer pancaran sinyal;
d. frekuensi peralatan.
e. pancaran sinyal pada saat
peralatan menggunakan

daya dari battery.
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Penjelasan:

Data Dukung:

Precision Approach Path Indicator (PAPI) &Visual Aids Slope Indicator (VASI)
PKPS

171.055
huruf d
AC 171-5

Bag. 204.3

Apakah teknisi fasilitas
pengecekan sbb:

melakukan

a. Light Intensity;
b. Glide Path Angle;
c. Angular Coverage;
d. Obstruction Clearance;
e. Sys. Ident/Contrast;

f. coincidence (ILS/MLS/PAR)
g. standby power

1.Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
teknisi

fasilitas

untuk

pengecekan standby power? ;
Periksa
kertas
kerja
pelaksanaan kalibrasi teknisi
fasilitas
terkait

pengecekkan sebagai berikut:
a. Memastikan semua lampu
dalam keadaan beroperasi
dan mengecek intensitas
setting lampu (siang, sore
dan malam hari);
b. sudut glide path dari VASI
/ PAPI;
c.

toleransi coverage karena
adanya

obstacle

atau

situasi bahaya yang lain;
d.

obstruction clearance VASI

e.

/ PAPI;
mengevaluasi

perbedaan

visual glidepath sehingga
yang mudah diidentifikasi
dan mudah dibedakan dari

alat bantu visual lainnya
dan lampu penerbangan di
dalam runway threshold
dan area touchdown zone;
kesesuaian

sudut
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pendaratan
dengan
fasilitas
pendaratan
instrument lainnya;
g.

pancaran fasilitas selama

menggunakan

standby

power. Kinerja tidak boleh
menurun
apabila

menggunakan

standby

power.

Penjelasan:

Data Dukung:

Tindakan Setelah Inspeksi Penerbangan
Oleh Petugas Kalibrasi Penerbangan
PKPS

171.055

huruf d
AC 171-5

Bag. 106.6

Apakah

memberikan
fasilitas.

petugas

arahan

kalibrasi

pada teknisi

Periksa

SOP pelaksanaan

kalibrasi terkait terkait tugas
petugas

kalibrasi

dalam

memberi arahan pada teknisi
fasilitas
mengenai
hasil
kalibrasi penerbangan

Penjelasan:

Data Dukung:
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PKPS

171.055
huruf d
AC 171-5

Apakah
petugas
kalibrasi
menetapkan status fasilitas

1. Periksa

SOP pelaksanaan

kalibrasi terkait terkait tugas
petugas
kalibrasi
terkait
penetapan status fasilitas;
Status fasilitas terdiri dari:

Bag. 106.6

1. Unrestricted (status atas
fasilitas
yang
memenuhi

nilai

toleransi

yang

dipersyaratkan);
2. Restricted
(status
fasilitas
yang
memenuhi

nilai

atas
tidak

toleransi

yang dipersyaratkan - pada
NOTAM

didefiniskan

unusable);

2. Unusable

(status

fasilitas

tidak aman dan tidak dapat
diandalkan - pada NOTAM
didefiniskan unusable).
Penjelasan:

Data Dukung:

PKPS

171.055

huruf d
AC 171-5

Bag. 106.6

Apakah petugas kalibrasi menyiapkan
penerbitan

NOTAM

kalibrasi penerbangan

sesuai

hasil

1. Periksa
SOP pelaksanaan
kalibrasi terkait terkait tugas
petugas

kalibrasi

penyiapan

terkait

penerbitan

NOTAM

2. Periksa

usulan

penerbitan

NOTAM.
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Penjelasan:

Data Dukung:

PKPS

Apakah petugas kalibrasi menyiapkan

171.055
huruf d
AC 171-5

laporan hasil pelaksanaan kalibrasi

penerbangan

sementara

Periksa

SOP

pelaksanaan

kalibrasi terkait terkait tugas

(interim

petugas kalibrasi menyiapkan
laporan hasil pelaksanaan

report).

Bag. 106.6

kalibrasi
2.

penerbangan

sementara (interim report);
Periksa
format
laporan
sementara (Interm report).

Penjelasan:

Data Dukung:
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