KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR:

KP 650 TAHUN 2015
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL

BAGIAN 69-01 {STAFF INSTRUCTION CASR PART 69-01) PENGUJIAN LISENSI
DAN RATING PERSONEL PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Menimbang

: a.

bahwa dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagia n

69 {Civil Aviation Safety Regulation Part 69) Tentang Lisen^i
Rating, Pelatihan

Dan

Kecakapan

Personel

Naviga si

Penerbangan, diatur ketentuan lebih lanjut diatur deng^n
Peraturan Direktur Jenderal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Petunjuk
Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian

69-01 {Staff Instruction CASR Part 69-01) Pengujian Lisensi
dan Rating Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan,
dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
Undang-undang
Nomor
1 Tahun
2009
tentahg
Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1

Mengingat

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomjor
4956);
Peraturan

Pemerintah

Nomor

77

Tahun

2012

tentahg

Perusahaan
Umum
(Perum)
Lembaga
Penyelenggsra
Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negsra
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
Peraturan

Presiden

Nomor

7

Tahun

2015

tentahg

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Repubpc
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4.

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentahg
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Repuqlik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
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Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun 2009

tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagkm
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);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2009
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagi* in

170 {Civil Aviation Safety Regulation Part 170) tentaijig
Peraturan Lalu Lintas Penerbangan {Air Traffic Rules);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010
tentang

Organisasi

Perhubungan

dan

Tata

sebagaimana

Kerja

diubah

Kementerian

terakhir

denga^n

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013;
8.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 20 ll
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian
172 (Civil Aviation Safety Regulation Part 172) tentang

Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (yJLt'r
Traffic Service Provider);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 01 Tahun 20 14
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian
69 {Civil Aviation Safety Regulation Part 69) Tentang Lisen&i
Rating, Pelatihan Dan Kecakapan Personel Navigs si
Penerbangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDAltA
TENTANG

PETUNJUK

TEKNIS

PERATURAN

KESELAMATAN

PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 69-01 (STAFF INSTRUCTION
CASR PART 69-01) PENGUJIAN LISENSI DAN RATINi
PERSONEL PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN.
BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Administrator adalah personel Direktorat Jenderal

yang

ditetapkan'oleh Direktur yang bertugas untuk memerik^a
kelengkapan
administrasi
permohomin
penerbitan/penggantian/perubahan identitas / validasi
lisensi, menyelenggarakan ujian, memproses hasil ujuin
dan membuat laporan hasil ujian lisensi.

X

2.

ATC

Checker

adalah

personel

pemandu

lalu

lintis

penerbangan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh
Direktur atas nama Direktur Jenderal untuk memeriksa

kelengkapan
administrasi
permohonan
penerbitan
/perpanjangan rating, melaksanakan pengujian rating,
memproses hasil ujian dan membuat laporan hasil ujian
rating kepada Direktur Jenderal.

3.

Direktorat Navigasi Penerbangan adalah Direktorat yajig
membidangi navigasi penerbangan.

4.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan
Udara.

5.

Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.

6.

Endorser adalah personel dari Direktorat Jenderal yang
ditetapkan oleh Direktur sebagai penguji validasi lisensi
personel pelayanan pemandu lalu lintas penerbangan yang
dikeluarkan oleh negara asing.

7.

Examiner adalah personel dari Direktorat Jenderal yang
ditetapkan oleh Direktur sebagai penguji ujian lisensi
personel pemandu lalu lintas penerbangan

8.

Kompetensi adalah suatu gabungan antara keterampilaln,
kepandaian/pengetahuan

dan

sikap yang disyaratkan

untuk melakukan suatu tugas sesuai dengan standar yajig
telah di tetapkan.
9.

Lembaga pelatihan adalah penyelenggara pendidikan dan
pelatihan yang disetujui oleh Direktur Jenderal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Lisensi adalah surat ijin yang diberikan kepada seseorang
yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk

melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka wakjtu
tertentu.

11. Pengesahan/validasi
lisensi
adalah
tindakan
yang
dilakukan oleh Direktur sebagai suatu alternatif atas
penerbitan lisensinya sendiri dalam menerima suatu lisensi
yang diterbitkan oleh negara anggota ICAO lainnya sebag;ai
kesetaraan dengan lisensinya.

12. Rating adalah batasan kewenangan seseorang pemegaig
lisensi pada suatu bidang pekerjaan sesuai dengan lisensi
yang dimiliki.

13. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah
memenuhi

persyaratan

pengetahuan,

keahlian

dim

kualifikasi dibidangnya yang dikeluarkan oleh lembaga
pelatihan yang telah mendapatkan persetujuan.

X

14. Sertifikat Kesehatan adalah tanda bukti terpenuhinya

persyaratan kesehatan personel pemandu lalu lintas
penerbangan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh
Direktur

Jenderal

melalui

Kepala

Balai

Kesehatan

Penerbangan.

15. Ujian Teori adalah pengujian lisensi yang dilakukan secara
tertulis dan/atau oral.
BAB II

RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Personil

pemandu

lalu

lintas

penerbangan dalajn

melaksanakan tugas dan kewenangannya harus memilyri
Lisensi dan rating yang berlaku.

(2)

Lisensi dan rating sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
diperoleh melalui mekanisme pengujian yang dilaksanakan
oleh :

a. Administrator;
b. Examiner;
c. Endorser;
d. ATC Checker

(3)

Kriteria,

tugas,

Administrator,

kewenangan

Examiner,

dan

prosedur

keria

Endorser dan ATC Checker

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan ini.
BAB III

KRITERIA, TUGAS DAN WEWENANG ADMINISTRATOR,
EXAMINER, ENDORSER DAN ATC CHECKER
Pasal 3

(1) Administrator sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ay^it
(2) huruf a harus memiliki kriteria sebagai berikut:

a. memiliki usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belajs)
tahun;

b. memiliki pengalaman di bidang adminstrasi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun;

c. memiliki pendidikan formal sekurang-kurangnya StyA
atau sederajat;
d. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
e. memiliki kemampuan berkoordinasi dengan baik.

V

(2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (:.)
memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. Administrator memiliki tugas :

1) memeriksa kelengkapan administrasi permohonan
penerbitan lisensi dan validasi lisensi;

2) menyelenggarakan ujian penerbitan lisensi dan
validasi lisensi;

3) memproses hasil ujian penerbitan lisensi dan
validasi lisensi;

4) membuat laporan hasil ujian penerbitan lisensi dan
validasi lisensi;

5) mendokumentasikan berkas ujian lisendi dan
validasi lisensi;

6) memeriksa kesesuaian lisensi dengan Annex
untuk proses validasi lisensi;

7) menyiapkan lembar pengesahan lisensi untuk
proses validasi;

8) menyiapkan buku lisensi pada proses penerbitan
lisensi.

b. Administrator memiliki kewenangan untuk menyatakan

terpenuhi atau tidaknya persyaratan administrasi pada
permohonan penerbitan lisensi dan proses validasi
lisensi.

Pasal 4

(1)

Examiner sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2)
huruf b harus memiliki kriteria sebagai berikut:

a. memiliki usia sekurang-kurangnya 24 (dua puhjih
empat) tahun;

b. memiliki pengalaman di bidang ATS sekuran|gkurangnya 1 (satu) tahun;

c. memiliki

pendidikan

formal

sekurang-kurangnya

Diploma III;

d. memiliki sertifikat kompetensi di bidang pemandu.m
lalu lintas penerbangan yang sesuai;
e. memiliki lisensi pemandu lalu lintas penerbangan yaig
sah;

f.

memiliki sertifikat IELP minimal Level 4 yang mas|ih
berlaku;

g. mengikuti OJT pengujian lisensi;
h. memenuhi persyaratan pelatihan terdiri dari:
1)
2)
3)
4)

pelatihan keinstrukturan;
human factor in ATS;
safety management system;
ATC automation for operational;

5) CNS/ATM;

6) On the Job Training Instructor (OJTI);
7) refresher training.
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i.

memenuhi persyaratan umum yaitu :

1) memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
2) memiliki pengetahuan mengenai ketentuan lisensi
dan rating pemandu lalu lintas penerbangan;

3) memiliki pengetahuan mengenai perkembangan

pemanduan lalu lintas penerbangan diwilay^h

nasional maupun regional;

4) memiliki

pengetahuan

perundang-undangan

mengenai

yang

terkait

peraturan

dengan

pemanduan lalu lintas penerbangan.

(2) Examiner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
tugas dan wewenang sebagai berikut:
a.

Examiner memiliki tugas :

1) menyiapkan bahan dan memberikan pembekalan
ujian lisensi;

2) menyiapkan bahan soal ujian lisensi;
3) menyiapkan lembar jawaban ujian lisensi;
4) menyiapkan kunci jawaban soal ujian;
5) melaksanakan pengujian;
6) memeriksa hasil ujian; dan
7) memberikan penilaian hasil ujian;

8) menyampaikan hasil ujian kepada administrator
untuk dilaporkan kepada Direktur.

9) melakukan verifikasi terhadap identitas peserjta
ujian.

b. Examiner memiliki kewenangan untuk menyatakan
lulus atau tidaknya pemohon pada ujian penerbitan
lisensi.

Pasal 5

(1)

Endorser sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2)
huruf c harus memiliki kriteria sebagai berikut:

a. memiliki usia sekurang-kurangnya 24 (dua pulijih
empat) tahun;

b. memiliki

pengalaman di

bidang ATS

sekurarjg

kurangnya 1 (satu) tahun;

c. memiliki

pendidikan

formal

sekurang-kurangnjy

Diploma III;

d. memiliki sertifikat kompetensi dibidang pemanduan
lalu lintas penerbangan yang sesuai;

e. memiliki lisensi pemandu lalu lintas penerbangan yajng
sah;

f.

memiliki TOEFL minimal 500 yang masih berlaku;

g. memiliki pengalaman sebagai Examiner sekurarjg
kurangnya 1 (satu) tahun;
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h. memenuhi persyaratan pelatihan, terdiri dari:
1) pelatihan keinstrukturan;
2) human factor in ATS;
3) safety management system;

4) ATC automation for operational;
5) CNS/ATM;

6) On the Job Training Instructor (OJTI);
i.

7) refresher training,
memenuhi persyaratan umum, yaitu :

1) memiliki kemampuan mengoperasikan computer;

2) memiliki pengetahuan tentang ketentuan lisensi
dan rating Pemandu lalu Lintas Penerbangan;

3) memiliki pengetahuan tentang perkembangan
pemanduan lalu lintas penerbangan diwilayah
nasional maupun regional;

4) memiliki
pengetahuan
tentang
peraturah
perundanangan nasional yang berlaku terkait
dengan pemanduan lalu lintas penerbangan

(2)

Endorser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
Tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. Endorser memiliki tugas :

1) menyiapkan bahan dan memberikan pembekalan
ujian validasi;

2) menyiapkan bahan soal ujian validasi;
3) menyiapkan lembar jawaban ujian validasi;
4) menyiapkan kunci jawaban soal validasi;
5) melaksanakan pengujian;
6) memeriksa hasil validasi; dan
7) memberikan penilaian hasil ujian;

8) menyampaikan hasil ujian kepada administrator
untuk dilaporkan kepada Direktur;

9) memeriksa verifikasi terhadap identitas peserjta
ujian.

b. Endorser memiliki kewenangan untuk menyatakan lulus
atau tidaknya pemohon pada validasi lisensi.

Pasal 6

(1) ATC Checker sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayjat
(2) huruf d harus memiliki kriteria sebagai berikut:

a. memiliki usia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh linja)
tahun;

b. memiliki pengalaman

di

unit

terkait

sekuranjg-

kurangnya 3 (tiga) tahun;

c. memiliki

pendidikan

formal

sekurang-kurangnya

Diploma III;

d. memiliki lisensi dan rating pemandu lalu lintjas
penerbangan yang sah dan masih berlaku;

e. memiliki sertifikat kesehatann minimal level 3 yajig
masih berlaku;

f.

memiliki sertifikat IELP minimal level 4 yang mas^ih
berlaku;

\

g. memiliki sertifikat kompetensi dibidang pemanduan
lalu lintas penerbangan yang sesuai yaitu :

1) sertifikat kompetensi Aerodrome Control Tower
untuk ATC Checker di Unit Aerodrome Control
Tower;

2) sertifikat kompetensi Aerodrome Control Tower,
Approach Control Procedureal untuk ATC Checker
di Unit Approach Control yang memberikan
pelayanan secara Procedural dan Unit yang
memberikan pelayanan Aerodrome Control Tower
dan Approach Control secara Combine;
3) sertifikat kompetensi Aerodrome Control Tower,

Approach Control Procedureal

dan Approach

Control Surveillance untuk ATC Checker di Unit

Approach yang memberikan

pelayanan secara

Surveillance;

4) sertifikat kompetensi Aerodrome Control Tower,
Area Control Procedureal untuk ATC Checker di
Unit Area Control centre yang memberikan

pelayanan secara Procedural;

5) sertifikat kompetensi Aerodrome Control Tower,
Area Control Procedureal dan Area Control
Surveillance untuk ATC Checker di Unit Area

Control Center yang memberikan pelayanan secara
Surveillance.

h. memenuhi persyaratan pelatihan, terdiri dari:
1) ATC Checker;

2) On the Job Training Instructor (OJTI)
3) human factor in ATS
4) safety management system
i.

memenuhi Persyaratan Umum, yaitu :

1) Memiliki kemampuan mengoperasikan computer;
2) Memiliki pengetahuan tentang ketentuan lisenls
dan rating Pemandu lalu Lintas Penerbangan;

3)

Memiliki

pengetahuan

perundanangan

tentang

nasional yang

peraturain

berlaku

terkaiit

dengan pemanduan lalu lintas penerbangan;

4) Memiliki pengetahuan tentang SOP di unit terkait;
5) Lulus Asessment ATC Checker.

(2) ATC Checker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memitfk
Tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. ATC Checker memiliki tugas :

1)
2)

Memeriksa kelengkapan administrasi permohonan
penerbitan dan/ atau perpanjangan rating;
Menyelenggarakan ujian penerbitan dan/ atau
perpanjangan rating;

3)

Memproses hasil ujian penerbitan dan/ atau
perpanjangan rating;

4)

Membuat laporan hasil ujian penerbitan dan/ atau
perpanjangan rating
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5) Menyiapkan bahan dan memberikan pembekalan
ujian rating;

6) Menyiapkan bahan soal ujian rating;
7) Menyiapkan lembar jawaban ujian rating;
8) Menyiapkan kunci jawaban soal ujian;
9) Melaksanakan pengujian;
10) Memeriksa hasil ujian; dan

11) Memberikan penilaian hasil ujian;
12) Menyampaikan hasil ujian kepada Direktur.
b. ATC Checker memiliki kewenangan ;

1) menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan
administrasi pada permohonan penerbitan rating;

2) menyatakan lulus atau tidaknya pemohon pada ujian
penerbitan rating;

3) menandatangani rating pada buku lisensi personpl
pemandu lalu lintas penerbangan.
BAB IV

PENERBITAN LISENSI PERSONEL PEMANDU LALU LINTAS
PENERBANGAN
Pasal 7

(1) Lisensi

personel

pemandu lalu

lintas

penerbangan

diterbitkan setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. memenuhi persyaratan administrasi;dan
b. lulus ujian penerbitan lisensi.

(2) Proses penerbitan lisensi personel pemandu lalu lintas
penerbangan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu)

dilakukan administrator dan examiner yang ditunjuk ol^h
Direktur.

Pasal 8

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal
7 ayat (1) huruf a, diperiksa oleh administrator dengan
menggunakan checklist sebagaimana tercantum pada
lampiran I.A peraturan ini.

(2) Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan lengkap, administrator
menyampaikan :

a. laporan kepada Direktur disertai draft surat
penyampaian jadwal pelaksanaan ujian sebagaimana
terlampir pada lampiran I.B peraturan ini ; dan
b. informasi mengenai nama dan kompetensi pemohon
beserta jadwal ujian kepada examiner untuk dilakukan
pengujian penerbitan lisensi dengan format sebagaimana
tercantum pada lampiran I.C peraturan ini.
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(3) Jadwal pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayait

(2) huruf a diberitahukan kepada pemohon selambat-

lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan ujian.

(4) Apabila persyaratan administrasi dinyatakan tidak lengkap
administrator melaporkan kepada Direktur disertai draft
surat penolakan dan alasannya sebagaimana tercantum
pada lampiran I.D peraturan ini.

(5) Administrator menyatakan lengkap atau tidak nyja
persyaratan administrasi pemohon sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan (4) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelapi
diterimanya permohonan oleh administrator.

Pasal 9

(1) Ujian penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada pasal
7 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh examiner.

(2) Setelah administrator menyampaikan informasi mengenai
pemohon yang dinyatakan memenuhi persyaratan
administrasi sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (2),
examiner menyiapkan bahan ujian.

(3) Bahan ujian

sebagaimana dimaksud

pada ayat

(|2)

meliputi :
a. bahan pembekalan materi;

b. bahan pelaksanaan ujian teori berupa soal ujian, lemb^r
jawaban dan kunci jawaban.

(4) Bahan pembekalan materi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) huruf a, meliputi:

a. ketentuan mengenai lisensi dan rating,
b.

termasiik

kewenangan dan kewajiban pemegang lisensi dan rating
peraturan
di
bidang
manajemen
lalu
lintas
penerbangan;

c.

perkembangan manajemen lalu lintas penerbangan jli
wilayah regional maupun internasional.

(5) Bahan soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (|3)
huruf b mencakup jenis pengetahuan sebagai berikut:
a. hukum penerbangan, yaitu peraturan dan regulasi yahg
relevan dengan pemanduan lalu lintas penerbangan;
b. peralatan pemanduan lalu lintas penerbangan, yaitu
prinsip-prinsip, penggunaan dan keterbatasan peralatsm
yang digunakan dalam pemanduan lalu lintas
penerbangan;

10

*

c. pengetahuan umum, yaitu prinsip-prinsip penerbangan,
prinsip-prinsip operasi dan fungsi pesawat udara, mesin

dan system, kinerja pesawat udara terkait dengan
operasi pemanduan lalu lintas penerbangan;

d. kinerja manusia {human performance) yaitu kineijja
manusia termasuk prinsip - prinsip manajemen
ancaman dan kesalahan {threat and error management);
e. meteorologi yaitu meteorologi penerbangan, penggunaan

dan pemahaman terhadap dokumentasi dan informaLsi
meteorologi, asal dan karakteristik fenomena cuaca yang

mempengaruhi operasi penerbangan dan keselamatan,
altimetry;

f. navigasi yaitu prinsip - prinsip navigasi penerbangan,
prinsip, batasan dan akurasi sistem navigasi dan alat
bantu visual;

g. prosedur operasional yaitu prosedur pemanduan lalu
lintas penerbangan, komunikasi, radio telephony dan
phraseology (rutin, non-rutin dan keadaan darurat);
penggunaan dokumentasi penerbangan yang relevan;

praktek-praktek

keselamatan

terkait

dengan

penerbangan.

(6) Bahan soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat [3)
disesuaikan dengan kompetensi pemohon, dengan
komposisi sebagai tercantum dalam lampiran I.E peraturan
ini.

(7) Examiner menyusun dan menyiapkan paling sedikit
(dua) versi soal dalam Bahasa Inggris untuk pelaksana
ujian dan ujian ulang (jika diperlukan) yang terdiri dari :

a. Objective Test dalam bentuk pilihan ganda dan/at^u
benar salah dan/atau mencocokkan;
b. Soal jawaban singkat dan/atau uraian.

(8) Examiner menetapkan bobot nilai pada masing - masing
soal disesuaikan dengan tingkat kesulitan soal dan nilai
batas kelulusan ujian {passing grade).

(9)

Bahan soal ujian yang telah disusun dievaluasi kembkli

untuk menjamin kesesuaian antara soal ujian dengan
peraturan perundangan terkini yang berlaku.
(10) Bahan soal ujian yang telah dievaluasi dan dinyataksan

sesuai dicetak pada kertas ukuran A4 sesuai dengan fornjat
yang

tercantum

pada

lampiran

I.F

peraturan

digandakan sesuai dengan jumlah pemohon atau peseta
ujian dan disegel dengan rapi.

ii

(11) Bahan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
harus disusun selambat - lambatnya dalam waktu 5 (lima)

hari kerja sejak diterimanya informasi dari administrator
bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi;
Pasal 10

(1) Examiner melaksanakan ujian paling lambat 10 (sepuluh)
hatri kerja setelah adanya informasi dari administrator

bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi;
(2)

Sebelum melaksanakan ujian, examiner harus melakukm

verifikasi terhadap identitas peserta ujian dan jika terdapjat
identitas yang tidak dapat diverifikasi maka examiner harus
melakukan prosedur identifikasi lain untuk menjarmn
kesesuaian antara peserta ujian dengan pemohon.

(3) Sebelum melaksanakan ujian, examiner harus memberikan

pembekalan materi dan menjelaskan tata tertib uji^n
kepada peserta ujian.

(4) Ujian dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) menit
Pasal 11

(1)

Setelah ujian selesai dilaksanakan, examiner

memeriksa

hasil ujian;

(2) Batasan nilai minimal kelulusan yaitu 70% (tujuh puljih
per seratus).

(3)

Apabila peserta ujian dinyatakan tidak lulus, peserta ujian
diberikan kesempatan untuk melaksanakan ujian ulang
dan examiner harus menggunakan versi soal yang berbeda
yang telah disiapkan.

(4) Setelah proses pengujian dilaksanakan, examiner membiiat
berita acara dan daftar nilai hasil pengujian yang dibuat
minimal 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk Pemohon
dan 1 (satu) rangkap untuk laporan kepada Direktur.

(5)

Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum pada lampiran I.G peraturan ini.

(6) Examiner

menyampaikan

berkas

pengujian

administrator paling lambat 2 (dua) hari kerja
pelaksanaan ujian.

kepada
setelah
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(7) Setelah

examiner

menyampaikan

berkas

penguji

Administrator menyiapkan buku lisensi bagi pemohon

yang

dinyatakan lulus ujian untuk mendapatkan pengesah am
dari

Direktur

dan

draft

surat

penyampaian

lisensi

sebagaimana tercantum pada lampiran I.H peraturan
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.

ini,

(8) Setelah lisensi pemohon disahkan Direktur, administratDr
menginformasikan kepada pemohon selambat- lambatnya
(dua) hari kerja.

(9) Administrator harus mendokumentasikan berkas ujisin

lisensi dalam

bentuk

softcopy dan/atau

hardco^y

sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

(10) Berkas Pengujian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) terdiri dari:
a. Surat Permohonan beserta kelengkapan berkasnya;

b. Formulir pemeriksaan persyaratan administrasi;

c. Formulir pemberitahuan dari Administrator kepada
Examiner;

d. Surat Pemberitahuan jadwal ujian atau penolakan ujia
e. Materi Pembekalan;

f. Contoh Soal Ujian;
g. Lembar jawaban pemohon;
h. Berita acara;
i. Daftar hadir;

j. Daftar nilai hasil ujian;
k. Copy Lisensi yang telah disahkan; dan
1. Surat Penyampaian Lisensi

BABV

VALIDASI LISENSI PERSONEL PEMANDU LALU LINTAS
PENERBANGAN
Pasal 12

(1)

Lisensi personel pemandu lalu lintas penerbangan yang
diterbitkan oleh negara lain dinyatakan sah dan berlaku di
wilayah Indonesia setelah mendapatkan validasi datri
Direktur Jenderal.

(2)

Proses validasi lisensi sebagaimana dimaksud ayat 11)
dilakukan oleh administrator dan endorser yang ditunjuk
oleh Direktur.
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Pasal 13

Proses validasi lisensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1:2
dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. persyaratan administrasi;
b.

lulus ujian;

c.

kesesuaian lisensi dengan ICAO Annex 1.
Pasal 14

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 13 huruf a, diperiksa oleh Administrator dengai
menggunakan checklist sebagaimana tercantum pada
lampiran II.A peraturan ini.

(2) Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan lengkap, administrator
menyampaikan informasi mengenai nama dan kompetensi
pemohon kepada endorser untuk dilakukan pengujian
validasi lisensi dengan format sebagaimana tercantum pada
lampiran II.B peraturan ini.

(3) Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, administrator
melaporkan hal tersebut kepada Direktur disertai draft
surat penolakan disertai alasannya sebagaimana tercantum
pada lampiran II.C peraturan ini.

(4) Administrator menyatakan lengkap atau tidak lengkap
persyaratan administrasi pemohon paling lambat 2 (dua)
hari kerja setelah diterimanya permohonan oleh
administrator.
Pasal 15

(1) Ujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf
dilaksanakan oleh Endorser.

(2) Setelah administrator menyampaikan informasi mengenai
pemohon yang dinyatakan memenuhi persyaratan
administrasi sebagaiman diatur pada pasal 14 ayat (2)
endorser menetapkan jadwal ujian dan menyiapkan bahan
ujian.

(3) Bahan

ujian

sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(2)

meliputi :
a. bahan pembekalan materi;

b. bahan pelaksanaan ujian teori berupa soal ujian, lemb^ir
jawaban dan kunci jawaban
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(4)

Bahan pembekalan materi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) huruf a meliputi:
a.

ketentuan mengenai lisensi dan rating, termasujk
kewenangan dan kewajiban pemegang lisensi dan rating;
peraturan perundang-undangan di bidang manajemen
lalu lintas penerbangan;

c.

perkembangan manajemen lalu lintas penerbangan <ii

wilayah regional maupun internasional.
(5)

Bahan soal ujian sebagaiman dimaksud pada ayat (3) huruf
b harus mencakup jenis pengetahuan sebagai berikut
Hukum penerbangan yaitu peraturan dan regulasi yang
a.
relevan dengan pemanduan lalu lintas penerbangan;
b. Peralatan pemanduan lalu lintas penerbangan ya 1u
prinsip-prinsip, penggunaan dan keterbatasan pel
yang digunakan dalam pemanduan lalu
penerbangan;

Pengetahuan

umum

yaitu

prinsip

penerbangan, prinsip-prinsip operasi dan

prinsip

fungsi pesawat

udara, mesin dan sistem, kinerja pesawat udara terka,
dengain operasi pemanduan lalu lintas penerbangan

Kinerja manusia {human performance) yaitu kinerja
manusia termasuk prinsip - prinsip manajemen
e.

ancaman dan kesalahan {threat and error management)
Meteorologi yaitu meteorologi penerbangan, penggunasin

dan pemahaman terhadap dokumentasi dan informasi
meteorologi, asal dan karakteristik fenomena cuaca

mempengaruhi operasi penerbangan dan keselamatan
altimetry;
f.

Navigasi yaitu prinsip - prinsip navigasi penerbangan
prinsip, batasan dan akurasi sistem navigasi dan alat
bantu visual;

g

Prosedur operasional yaitu prosedur pemanduan
lintas penerbangan, komunikasi, radio telephony

lalu

dan

phraseology (rutin, non-rutin dan keadaan darurajt)
penggunaan dokumentasi penerbangan yang
praktek-praktek
keselamatan
terkait
deng;an
penerbangan.
(6)

Endorser menyusun paling sedikit 2 (dua) versi soal dalajm
Bahasa Inggris yang disiapkan untuk pelaksanaan uji^n
dan ujian ulang (jika diperlukan), yang terdiri dari :
a. Objective Test dalam bentuk Pilihan ganda dan/ata-u
benar salah dan/ atau mencocokkan;
b. Soal jawaban singkat dan/ atau uraian.
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(7)

Endorser hatrus mengatur komposisi jenis pengetahuan
sebagaimama dimaksud pada ayat (5) pada soal ujian dan
disesuaikan dengan kompetensi pemohon sebagaimana
terlampir pada Lampiran II.D.

(8)

Endorser harus menetapkan bobot nilai pada masing
masing soal disesuaikan dengan tingkat kesulitan soal dan
nilai batas kelulusan ujian {passing grade).

(9) Bahan soal ujian yang telah disusun dievaluasi kembali
untuk menjamin kesesuaian antara soal ujian dengan
peraturan perundangan terkini yang berlaku.

(10) Bahan soal ujian yang telah dievalusi dicetak pada

kertas

ukuran A4 sesuai dengan format yang tercantum pacia

lampiran II.E peraturan ini, digandakan sesuai denga n
jumlah pemohon atau peserta ujian dan disegel dengan
rapi.

(11) Bahan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanis
disusun selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari
kerja sejak diterimanya informasi dari administrator bahwa
pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 16

(1) Endorser melaksanakan ujian paling lambat 10 (sepului)
hari kerja setelah adanya informasi dari administrator
bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi.
(2) Sebelum melaksanakan ujian, endorser harus melakukan
verifikasi terhadap identitas peserta ujian dan jika terdapat
identitas yang tidak dapat diverifikasi maka examiner harus

melakukan prosedur identifikasi lain untuk menjamin
kesesuaian antara peserta ujian dengan pemohon;
(3)

Sebelum melaksanakan ujian, endorser harus memberikaji

pembekalan materi dan menjelaskan tata tertib uji^n
kepada peserta ujian.
(4)

Ujian dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) menit

Pasal 17

(1) Setelah ujian selesai dilaksanakan, endorser memeriksa
hasil ujian.
(2)

Batasan nilai minimal kelulusan yaitu 70% (tujuh puluh
per seratus).
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(3) Apabila peserta ujian dinyatakan tidak lulus, peserta ujian
diberikan kesempatan untuk melaksanakan ujian ulang
dan endorser harus menggunakan versi soal yang berbeda
yang telah disiapkan.

(4) Setelah
proses
pengujian
dilaksanakan Endorser
menyiapkan berita acara dan daftar nilai hasil pengujian
yang dibuat minimal 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap
untuk Pemohon dan 1 (satu) rangkap untuk laporan
kepada Direktur.

(5) Format berita acara ujian validasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tercantum pada lampiran II.F.

(6) Endorser

menyampaikan

berkas

pengujian

kepada

administrator paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
pelaksanaan ujian;

(7) Setelah

Endorser

menyampaikan

berkas

pengujian,

Administrator menyiapkan lembar pengesahan lisensi
sebagaimana tercantum pada lampiran II.G bagi pemohon

yang dinyatakan lulus ujian untuk mendapatkan
pengesahan dari Direktur dan draft surat penyampai;an
lembar pengesahan lisensi sebagaimana tercantum pada
lampiran II.H selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja.
(8)

Setelah lembar pengesahan lisensi pemohon disahkan
Direktur,

administrator

menginformasikan

kepada

pemohon selambat- lambatnya 2 (dua) hari kerja.
(9)

Administrator harus mendokumentasikan berkas validasi
lisensi dalam bentuk softcopy dan/ atau hardcopy
sekurang - kurangnya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

(10) Berkas Validasi Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) terdiri dari :
a. Surat Permohonan berikut kelengkapan berkasnya;
b. Formulir pemeriksaan persyaratan administrasi;

c. Formulir pemberitahuan dari Administrator kepajcU
Examiner

d. Surat Pemberitahuan jadwal ujian atau penolakan ujiah;
e. Materi Pembekalan;

f. Contoh Soal Ujian;
g. Lembar jawaban pemohon;
h. Berita acara;
i.

Daftar hadir;

j. Daftar nilai hasil ujian;
k. Copy Lisensi yang telah disahkan; dan
1. Surat Penyampaian Lisensi.
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Pasal 18

Untuk menjamin kesesuaian antara lisensi yang diterbitkain
oleh Negara asal pemohon dengan ketentuan ICAO Annex 1,
Administrator melakukan pemeriksaan kesesuaian dengain

menggunakan

Checklist

Sebagaimana

terlampir

paqi

lampiran II.I peraturan ini.

BAB VI

PENERBITAN DAN/ATAU PERPANJANGAN RATING PERSONAL
PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN
Pasal 19

(1) Rating personel pemandu lalu lintas

penerbangan

di

terbitkan setelah pemohon memenuhi persyaratan sebag ai
berikut:

a. memenuhi persyaratan administrasi;dan
b. lulus ujian penerbitan atau perpanjangan rating.

(2) Proses penerbitan dan/ atau perpanjangan Rating personnel
pemandu lalu lintas penerbangan dilakukan oleh ATfC
Checker yang ditunjuk Direktur.
Pasal 20

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada
pasal 19 ayat 1 huruf a, diperiksa oleh ATC Checker

menggunakan checklist sebagaimana tercantum pacjla
lampiran III.A peraturan ini.
(2)

Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan lengkap, ATC
checker

menyampaikan Informasi mengenai jadwal ujian kepa<|te
pemohon.

(3)

Jadwal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberitahukan kepada pemohon selambat-lambatnya
(lima) hari kerja sebelum pelaksanaan ujian.

(4) Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, ATC Checker
membuat surat penolakan dan melaporkan kepada
pimpinan unit disertai alasannya untuk diteruskan kepada

Direktur sebagaimana tercantum pada lampiran IIliB
peraturan ini.

(5) ATC Checker menyatakan lengkap atau tidak lengkstp
persyaratan administrasi pemohon sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan (4) paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah diterimanya permohonan oleh ATC Checker.
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Pasal 21

(1) Ujian penerbitan atau perpanjangan rating sebagaimana

dimaksud pada pasal 19 ayat (1) huruf bdilaksanakan okjh

ATC Checker.

(2) Setelah pemohon rating dinyatakan memenuhi persyaratan
administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2)

ATC checker menetapkan jadwal ujian dan menyiapkan
bahan ujian.

(3) Bahan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua)
meliputi :

a. bahan pembekalan materi;

b. bahan pelaksanaan ujian teori berupa soal ujian, lembar

jawaban dan kunci jawaban;
c. bahan ujian praktek.

(4) Bahan Pembekalan materi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a meliputi:

a. pengetahuan sesuai jenis rating yang diajukan;
b. Standard Operating Procedure (SOP) Pemanduan lalu
lintas penerbangan pada unit dimana pemohon
mengajukan Rating.

(5) Bahan soal ujian teori sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b harus mencakup jenis pengetahuan sebagai
berikut:

a. Pemohon Aerodrome Control Rating :

1. aerodrome layout; karakter fisik dan alat ban)ti
visual;

2. struktur ruang udara;

3. peraturan, prosedur dan sumber informasi yajig
digunakan;
4. fasilitas navigasi penerbangan;

5. fasilitas pemanduan lalu lintas penerbangan d^n
penggunaannya;

6. terrain dan prominent landmark;
7. karakteristik lalu lintas penerbangan;
8. fenomena cuaca;

9. Rencana gawat darurat dan rencana pencarian d^n
pertolongan.

b. Pemohon Approach control procedural dan area control
procedural ratings
1. struktur ruang udara;

2. peraturan, prosedur dan sumber informasi yajig
digunakan;
3. fasilitas navigasi penerbangan;

4. fasilitas pemanduan lalu lintas penerbangan d^tn
penggunaannya;
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5. terrain dan prominent landmark;

6. karakteristik lalu'lintas penerbangan dan arus lalii
lintas penerbangan;
7. fenomena cuaca;

8. Rencana gawat darurat dan rencana pencarian dak
pertolongan.

c. Pemohon Approach control surveillance dan area control
surveillance rating mencakup pengetahuan sebagaimana
di maksud pada huruf b, dan tambahan pengetahuan
sebagai berikut:

1. prinsip, penggunaan dan keterbatasan system ATS
surveillance dan peralatan lainnya yang digunakan;
dan

2. prosedur pemberian pelayanan ATS surveillance,
termasuk prosedur terkait pelayanan lalu lintas
penerbangan yang disesuaikan dengan ketinggian
dataran atau pegunungan di sekitar wilayajh
tanggung jawabnya (appropriate terrain clearance).

(6) ATC Checker harus mengatur komposisi jenis pengetahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada soal ujian
sebagaimana terlampir pada lampiran III.C peraturan ini.

(7) ATC Checker menyusun paling sedikit 2 (dua) versi soiil
teori

dalam

Bahasa

Inggris

yang

disiapkan

untuk

pelaksanaan ujian dan ujian ulang (jika diperlukan), yarjg
terdiri dari :

a. Objective Test dalam bentuk Pilihan ganda dan/atatu
benar salah dan/ atau mencocokkan;

b. Soal jawaban singkat dan/ atau uraian.

(8)

ATC Checker harus menetapkan bobot nilai pada masing
masing soal disesuaikan dengan tiangkat kesulitan soal
dan nilai batas kelulusan ujian (passing grade);

(9)

Bahan soal ujian yang telah disusun dievaluasi kembali
untuk menjamin kesesuain antara soal ujian dengan
peraturan perundangan terkini yang berlaku

(10) Bahan soal ujian teori yang telah dievalusi dicetak pada
kerta ukuran A4 sesuai dengan format yang tercantum

pada lampiran III.D peraturan ini, digandakan sesuai

dengan jumlah pemohon atau peserta ujian dan disegjel
dengan rapi.
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(11) Bahan ujian teori sebagaimana dimaksud pada ayat ($)
huruf

b,

harus

sudah

selesai

disusun

selambat

lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari kerja seja
persyaratan administrasi dinyatakan lengkap.

(12) Ujian praktek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf

c dilaksanakan pada unit sesuai dengan permohonaji
rating.

Pasal 22

(1)

ATC Checker melaksanakan ujian teori dan praktek palin

lambat 5 (lima) hari kerja setelah pemohon dinyatakajn
memenuhi persyaratan administrasi;
(2)

Sebelum melaksanakan ujian, ATC checker harus
melakukan verifikasi terhadap identitas peserta ujian dan

jika terdapat identitas yang tidak dapat diverifikasi makja
examiner harus melakukan prosedur identifikasi lain untujk
menjamin

kesesuaian

antara

peserta

ujian

denga n

pemohon;

(3) Sebelum pelaksanaan ujian, ATC checker menjelaskan tatja
tertib ujian kepada peserta ujian.

(4) Ujian teori dilaksanakan selama 120 (seratus dua pulul)i)
menit.

(5) Ujian praktek dilaksanakan sesuai dengan kompleksitas
pergerakan pesawat pada wilayah udara yang menjadi
tanggung jawab unit dimana rating diajukan.

Pasal 23

(1)

Setelah ujian selesai
memeriksa hasil ujian.

dilaksanakan,

ATC

Checker

(2) Batasan nilai minimal kelulusan ujian teori dan praktejk
yaitu 70% (tujuh puluh per seratus).
(3)

Penilaiatn ujian praktek menggunakan format penilaian
sebagaimana terlampir pada lampiran III.E peraturan ini.

(4) Apabila peserta ujian dinyatakan tidak lulus, peserta ujiajn
diberikan kesempatan sebanyak 1 (satu) kali untuk
melaksanakan ujian ulang dan untuk ujian teori ATC

Checker harus menggunakan versi soal yang berbeda yarjg
telah disiapkan.
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(5) Setelah proses pengujian dilaksanakan ATC Checker
menyiapkan berita acara dan daftar nilai hasil pengujian
yang dibuat minimal 2 (dua) rangkap. 1 (satu) rangka.p

diserahkan kepada Pemohon dan 1 (satu) rangkap untijk
laporan kepada Direktur.

(6) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum pada lampiran III.F peraturan ini.

(7) Setelah

pelaksanaan

ujian

selesai

ATC

Checker

menandatangani rating pada buku lisensi pemohon yang

dinyatakan lulus ujian, selambat- lambatnya 5 (lima) hari
kerja.

(8) ATC Checker harus mendokumentasikan berkas ujiam
rating dalam bentuk softcopy dan/atau hardcopy
sekurang - kurangnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun
(9) Berkas Pengujian Rating sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) terdiri dari;
a. Surat Permohonan berikut kelengkapan berkasnya;

b. Formulir pemeriksaan persyaratan administrasi;

c. Surat Pemberitahuan jadwal ujian atau penolakan ujiaji;
d. Materi Pembekalan;

e. Contoh Soal Ujian;
f. Lembar jawaban pemohon;

g. Penilaian ujian praktek;
h. Berita acara;
i. Daftar hadir;

j. Daftar nilai hasil ujian; dan

k. Copy halaman rating yang telah disahkan pada Lisensi,
BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Ketentuan pelaksanaan ujian lisensi, validasi dan rating
personel pemandu lalu lintas penerbangan harus menyesuaikan
dengan peraturan ini paling lambat 3 (tiga) tahun.
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur
Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/16/11/2009 tentan

Gu^Ma^al and Procedures ofAir Traffic Controller Licenc
and Ratings, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 26

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

10 November 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
ttd

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :
1.

Menteri Perhubungan

2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Kepala Badan di Iingkung

;;in

Kementerian Perhubungan;

3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
4 Para Kepala Otoritas Bandar Udara;

5. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Kepala Balai Besar Kalibrasi Penerbangan;
7. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
8. Direktur Utama Perum LPPNPI.

suai dengan aslinya
UKUM DAN HUMAS

RAHARJO

VTk I (IV/b)
,08 199003 1 001
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LAMPIRAN I.A PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor
Tanggal

:
:

KP 650 TAHUN 2015
10 Nopember 2015

CHECKLIST PERSYARATAN ADMINISTRASI PENERBITAN LISENSI
PERSYARATAN

NO.

STATUS
Ada

Tidak

ada
1.

Formulir Permohonan Lisensi

3.

Foto Latar Belakang Merah 3x4 (2

4.

lmbr")
Fotocopi KTP/ Paspor

6.

KETERANC ;an

Tidak
Sesuai

Surat Permohonan lisensi

2.

5.

KESESUAIAN
Sesuai

Salinan Sertifikat Kesehatan kelas 3
Salinan Sertifikat Kompetensi
a. Aerodrome control Tower

b. Approach Control Procedural
c. Approach Control Surveillance
d. Area Control Procedural
e. Area Control Surveillance
7.

Salinan Sertifikat ICAO ELP

8.

Salinan Bukti Pembayaran PNBP

9.

Lain- Lain
a.

b.
c.

d.
e.

20
ADMINISTRATOR
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LAMPIRAN I.B PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor

:

Tanggal

: 10 Nopember 2015

kP 650 TAHUN 2015

FORMAT SURAT PENYAMPAIAN JADWAL PELAKSANAAN UJIAN
PENERBITAN LISENSI

Jakarta

Nomor

20.

Sifat

Lampiran
Perihal

1 (satu)
Jadwal Pelaksanaan Ujian

Kepada

Penerbitan Lisensi
Yth.
di

1. Menindaklanjuti Surat

Perihal

,dengan

Nomor

hormat

disampaikan

Tanggal

bahwa

Direktorat

Navigasi Penerbangan akan melaksanakan Ujian Penerbitan Lisenui
pada :
Hari

Tanggal
Waktu

Tempat
Jumlah Peserta

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu), pelaksanaan ujian lisensi
meliputi:
a. Pembekalan Materi;
b. Pelaksanaan Ujian Teori;
1) Ujian dilaksanakan selama 120 menit;
2) Evaluasi hasil ujian teori;

c. Pengumuman hasil ujian teori, dengan batas nilai kelulusan 7b

(Tujuh Puluh), apabila terdapat peserta yang tidak lulus pad
ujian, akan diberikan kesempatan Recheck sebanyak 1 (satu) kali

3. Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan diucapkah
terimakasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

Tembusan

Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
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LAMPIRAN I.C PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor

:

Tanggal

: 10 Nopember 2015

KP 650 TAHUN 2015

FORMAT PENYAMPAIAN

DAFTAR PESERTA DAN JADWAL PELAKSANAAN UJIAN
Jakarta,

20.

Kepada:
Yth.

Selaku Examiner

Dengan hormat,
1.

Menindaklanjuti Surat
Nomor
Tanggal
Perihal.
, dengan hormat disampaikan bahwa Direktorat Navigasi Penerbangan akan
melaksanakan Ujian Penerbitan Lisensi pada :
Hari

Tanggal
Waktu

Tempat

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) disampaikan bahwa peserta ujian adalah sebagai
berikut:
No.

NAMA

KOMPETENSI

KETERANGAN

3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
ADMINISTRATOR

LAMPIRAN I.D PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Nomor

: kP

Tanggal

: 1Q Noperaber 2015

650

TAHUN 2015

FORMAT SURAT PENOLAKAN PENERBITAN LISENSI
Jakarta

Nomor

20.

Sifat

Lampiran

1 (satu)

Perihal

Penolakan Penerbitan
Lisensi

Kepada
Yth.
di

1. Menindaklanjuti Surat
Nomor
Tanggal
Perihal
, dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan hasil
evaluasi terhadap persyaratan administrasi (hasil evaluasi terlampir)
terdapat personil yang belum memenuhi persyaratan.

2. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Navigasi Penerbangan
tidak dapat melaksanakan ujian lisensi untuk :
a.

Nama
TTL
Alamat

b.

Nama
TTL

Alamat

Nama-nama tersebut diatas dapat mengajukan klarifikasi palnjig
lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dikeluarkannya surat ini.
Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan diucapkifin
terimakasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

Tembusan :

Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
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LAMPIRAN I.E PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Nomor

KP

Tanggal

10 Noperaber 2015

650 TAHUN 2015

KOMPOSISI SOAL UJIAN LISENSI

No.

Jenis Pengetahuan

Uraian

presen tase

1.

Hukum penerbangan

Peraturan dan regulasi yang relevan dengan
pemanduan lalu lintas penerbangan

10%

Peralatan pemanduan
lalu lintas penerbangan

Prinsip-prinsip, penggunaan dan
keterbatasan peralatan yang digunakan
dalam pemanduan lalu lintas penerbangan

Pengetahuan umum

Kinerja manusia
(human performance)

5.

Meteorologi

prinsip - prinsip penerbangan, prinsipprinsip operasi dan fungsi pesawat udara,

5%

10%

mesin dan system, kinerja pesawat udara
terkait dengan operasi pemanduan lalu
lintas penerbangan

kinerja manusia termasuk prinsip - prinsip
manajemen ancaman dan kesalahan (threat

5°/c

and error management)

meteorologi penerbangan, penggunaan dan
pemahaman terhadap dokumentasi dan
informasi meteorologi, asal dan karakteristik
fenomena cuaca yang mempengaruhi
operasi penerbangan dan keselamatan,

10%

altimetry

Navigasi

6.

prinsip - prinsip navigasi penerbangan,
prinsip, batasan dan akurasi sistem navigasi

20%

dan alat bantu visual

7.

Prosedur operasional

TOTAL

prosedur pemanduan lalu lintas
penerbangan, komunikasi, radio telephony
dan phraseology (rutin, non-rutin dan
keadaan darurat); penggunaan dokumentasi
penerbangan yang relevan; praktek praktek keselamatan terkait dengan
penerbangan.

40%

100%
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LAMPIRAN I.F PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Nomor

KP 650 TAHUN 2015

Tanggal

10 Nopember 2015

FORMAT SOAL UJIAN TEORI PENERBITAN LISENSI

MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION
DIRECTORATE OF AIR NAVIGATION
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8

Phone :3507569

Gedung Karya Lt. 23

3506451
3506554

Jakarta 10110

3506703
3506617

Fax

:3507569
3506451
3507603

ISSUING LICENCE TEST
FOR AIR TRAFFIC CONTROL LICENCE
20
Rules:

I.

>

Read carefully all the question

>

Choose the question that you feel easier first

>

Choose the correct answer for the multiple choice question

>

Answerthe questionas complete as you can In brief, clearand accuratemannerfor Essay

>

Passing mark score Is 70%

>

Time allocation Is 120 minutes

MULTIPLE CHOICE : (50)

1

(QUESTION)
a

b
c

d
e

2

II.

SHORT ANSWERS (10)

1

(Question)

2
3.

III. ESAY (5)

1

(Question)

2
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LAMPIRAN I.G PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Nomor

: Kp 650 TAHUN 2015

Tanggal

: 10 Nopember

2015

FORMAT BERITA ACARA UJIAN PENERBITAN LISENSI
BERITA ACARA

UJIAN PENERBITAN LISENSI PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN (ATC)
(Lokasi)
TAHUN 20

Pada hari
tahun

sampai dengan hari
tanggal
sampai tanggal
bulsin
telah dilaksanakan proses ujian penerbitan lisensi Pemandu Lalu

Lintas Penerbangan. Proses Ujian Penerbitan Licence dilaksanakan oleh personil Direktorjat
Navigasi Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Kegiatan Ujian Penerbitan Lisensi terdiri dari:
1.

Pembekalan Materi;

2. Pelaksanaan Ujian Teori;

3. Pengumuman Ujian Lisensi.

Kegiatan Ujian Penerbitan Lisensi diikuti oleh

(

) orang.

Hasil ujian sebagaimana terlampir dipergunakan sebagai salah satu dasar proses penerbitan
Licence Pemandu Lalu Lintas Penerbangan.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
ATC Licence Examiner:

Direktorat Navigasi Penerbangan

(ttd)

Direktorat Navigasi Penerbangan

•(ttd).

Direktorat Navigasi Penerbangan

•(ttd).

NIP

....(Pangkat/Gol).

NIP

....(Pangkat/Gol).

NIP

....(Pangkat/Gol).
Mengetahui,
(Jabatan)

.(Nama Lengkap).
NIP.

30

HASIL UJIAN

UJIAN PENERBITAN LISENSI PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN (ATC)
(Lokasi)
TAHUN 20

1.

3.
4.

5.
6.
7.

ATC Licence Examiner and Administrator:

Direktorat Navigasi Penerbangan

.(ttd).

Direktorat Navigasi Penerbangan

(ttd).

Direktorat Navigasi Penerbangan

(ttd).

NIP

....(Pangkat/Gol).

NIP

....(Pangkat/Gol).

NIP

....(Pangkat/Gol).

31

DAFTAR HADIR

UJIAN PENERBITAN LISENSI PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN (ATC)
TAHU N 20
$mm

N0«

PTOTpMS

NAMA

•" 'lii

fflSffisk

,

..

. .».-

v

TTD

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

ATC Licence Examiner and Administrator:

Direktorat Navigasi Penerbangan

.(ttd).

Direktorat Navigasi Penerbangan

(ttd).

Direktorat Navigasi Penerbangan

.(ttd).

NIP

....(Pangkat/Gol).

NIP

....(Pangkat/Gol).

NIP

....(Pangkat/Gol).
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LAMPIRAN I.H PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor

KP 650 TAHUN 2015

Tanggal

10 Nopember 2015

FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LISENSI
Jakarta,

Nomor

20...

Sifat

Lampiran

1 (satu) Berkas

Perihal

Lisensi ATC

Kepada
Yth.
di

1. Menindaklanjuti Hasil Ujian Penerbitan lisensi yang telah dilaksanakan Tin
Direktorat Navigasi Penerbangan pada tanggal
di
, dengan hormat
disampaikan lisensi Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan sejumlsih
(....) buku.(Daftar Nama Terlampir)

2. Pemegang lisensi pemandu lalu lintas penerbangan dalam melaksanatam
kewenangannya harus memiliki rating yang sesuai dan valid sena
melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan diucapkan terimakasih
a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

Tembusan:

Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
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Lampiran Surat Direktur Jenderal perhubungan Udara
Nomor

Tanggal
,..u ,ilLJ .,..,j.lj m... i

,i.i... -i -it. • i.' i

"- " '• •

—•——•—

DAFTAR LISENSI

PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN
KETERANGAN

NO. LISENSI

NAMA

No.
2.

3.
5.

a n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

Tembusan:

Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
ttd

SUPRASETYO

Salin

gi dengan aslinya
UM DAN HUMAS

KEPAL

PERHU8UNQANII

fEMT PAMJZrAHARJO
bina^ (IV/b)
199003 1 001

34

LAMPIRAN II.A PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor

Tanggal

KP 650 TAHUN 2015

:

10 Nopember 2015

CHECKLIST PERSYARATAN ADMINISTRASI VALIDASI LISENSI

PERSYARATAN

NO.

STATUS
Ada

Tidak
ada

1.

KESESUAIAN

Sesuai

KETERANGAN

Tidak
Sesuai

Surat Permohonan validasi
lisensi

2.

Letter of Authorization atau

Salinan Lisensi yang telah
dilegalisir oleh Negara yang
mengeluarkan Lisensi
3.

Surat Ijin bekerja di Indonesia
dari instansi yang berwenang.

4.

Surat Keterangan dari
Perusahaan tempat bekerja

5.

Salinan Paspor/KTP

6.

Salinan Sertifikat Kesehatan
kelas 3

7.

Salinan Sertifikat ICAO ELP

8.

Salinan Bukti Pembayaran
PNBP

9.

Lain- Lain
a.

b.
c.

d.
e.

20
ADMINISTRATOR
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LAMPIRAN II.B PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Nomor

KP 650 TAHUN 2015

Tanggal

:

10 Nopember 2015

FORMAT PENYAMPAIAN DAFTAR PESERTA DAN JADWAL PELAKSANAAN
UJIAN VALIDASI LISENSI

Jakarta,

20

Kepada :
Yth.
Selaku Endorser

Dengan hormat,

1. Menindaklanjuti Surat

Nomor
Tanggal
Perihal.
dengan hormat disampaikan bahwa Direktorat Navigasi Penerbangan akan melaksanakan
Ujian validasi Lisensi pada :
Hari

Tanggal
Waktu

Tern pat

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) disampaikan bahwa peserta ujian validasi lisensi

adalah

sebagai berikut:
No.

NAMA

NO LISENSI/ NEGARA
PENERBIT LISENSI

KETERANGAN

3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

ADMINISTRATOR
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LAMPIRAN II.C PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Nomor

KP 650 TAHUN 2015

Tanggal

10 Nopember 2015

FORMAT SURAT PENOLAKAN VALIDASI LISENSI
Jakarta,

Nomor

20.

Sifat

Lampiran

1 (satu)

Perihal

Penolakan Penerbitan

Kepada

Lisensi
Yth.

di

1. Menindaklanjuti
Surat
Nomor
Tanggal
Perihal
, , dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan hasil
evaluasi terhadap persyaratan administrasi (hasil evaluasi terlampir) terdapat
personil yang belum memenuhi persyaratan.

2. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Navigasi Penerbangan t
dapat melaksanakan Validasi Lisensi untuk:
a.

Nama
TTL
Alamat

b.

Nama
TTL
Alamat

3. Nama-nama tersebut diatas dapat mengajukan klarifikasi paling lambat
(sepuluh) hari kerja sejak dikeluarkannya surat ini.

10

4. Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan diucapkan terimakasih
a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

Tembusan :

Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
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LAMPIRAN II.D PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor

KP 650 TAHUN 2015

Tanggal

10 Nopember

2015

KOMPOSISI SOAL UJIAN VALIDASI LISENSI

No.

Jenis Pengetahuan

Uraian

presentas
e

Hukum

penerbangan
Peralatan

pemanduan lalu
lintas penerbangan

Pengetahuan umum

Kinerja manusia
(human
performance)

Meteorologi

Navigasi

Peraturan dan regulasi yang relevan dengan
pemanduan lalu lintas penerbangan

40%

Prinsip-prinsip, penggunaan dan keterbatasan
peralatan yang digunakan dalam pemanduan lalu
lintas penerbangan

5%

prinsip - prinsip penerbangan, prinsip-prinsip operasi
dan fungsi pesawat udara, mesin dan system,
kinerja pesawat udara terkait dengan operasi
pemanduan lalu lintas penerbangan

5%

kinerja manusia termasuk prinsip - prinsip
manajemen ancaman dan kesalahan (threat and

5%

error management)

meteorologi penerbangan, penggunaan dan
pemahaman terhadap dokumentasi dan informasi
meteorologi, asal dan karakteristik fenomena cuaca
yang mempengaruhi operasi penerbangan dan
keselamatan, altimetry

prinsip - prinsip navigasi penerbangan, prinsip,
batasan dan akurasi sistem navigasi dan alat bantu

5%

10%

visual

Prosedur

operasional

prosedur pemanduan lalu lintas penerbangan,
komunikasi, radio telephony dan phraseology (rutin,
non-rutin dan keadaan darurat); penggunaan
dokumentasi penerbangan yang relevan; praktek praktek keselamatan terkait dengan penerbangan.

TOTAL

30%

100%
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LAMPIRAN II.E PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Nomor

:

Tanggal

: 10 Nopember 2015

KP 650 TAHUN 2015

FORMAT SOAL UJIAN TEORI VALIDASI LISENSI

MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION
DIRECTORATE OF AIR NAVIGATION

wr

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8

Gedung Karya Lt. 23
Jakarta 10110

Phone : 3507569
3506451
3506554

3506703
3506617

Fax

:3507569
3506451
3507603

VALIDATION LICENCE TEST

FOR AIR TRAFFIC CONTROL LICENCE
20
Rules:

>
>
>

Read carefully all the question
Choose the question that you feel easierfirst
Choose the correct answerfor the multiple choice question

> Answerthe question as complete as you can in brief, clear and accurate mannerfor Essay
>

Passing mark score is 70%

>

Time allocation is 120 minutes

I.

MULTIPLE CHOICE : (50)

1

(QUESTION)
a

b
c

d
e

2

II.

SHORT ANSWERS (10)

1

(Question)

2
3.

III. ESAY (5)

1

(Question)

2
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LAMPIRAN II.F PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Nomor

:

KP 650 TAHUN 2015

Tanggal

10 Nopember 2015

FORMAT BERITA ACARA UJIAN VALIDASI LISENSI
BERITA ACARA

UJIAN VALIDASI LISENSI PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN (ATC)
(Lokasi)
TAHUN 20

Pada hari

sampai dengan hari

tahun

tanggal

sampai tanggal

bulan

telah dilaksanakan proses ujian Validasi lisensi Pemandu Lalu Lintas

Penerbangan. Proses Ujian Validasi Licence ATC dilaksanakan oleh personil Direktorat Navigasi
Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Kegiatan Ujian Penerbitan Lisensi terdiri dari:
1.

Pembekalan Materi;

2.
3.

Pelaksanaan Ujian Teori;
Pengumuman Ujian Lisensi.

Kegiatan Ujian Validasi Lisensi diikuti oleh

(

) orang.

Hasil ujian sebagaimana terlampir dipergunakan sebagai salah satu dasar proses Validasi Lisensi
Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
ATC Licence Endorser:

Direktorat Navigasi Penerbangan

(ttd)

Direktorat Navigasi Penerbangan

(ttd).

Direktorat Navigasi Penerbangan

(ttd).

NIP

....(Pangkat/Gol)

NIP

....(Pangkat/Gol).

NIP

....(Pangkat/Gol).
Mengetahui,
(Jabatan)

(Nama Lengkap).
NIP
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HASIL UJIAN

UJIAN VALIDASI LISENSI PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN (ATC)
(Lokasi)
TAHUN 20

no;

NAMA

ifei5cE^

NILAI

i^Mssffe.--

^||§

2.

ATC Licence Examiner and Administrator:

Direktorat Navigasi Penerbangan

.(ttd).

Direktorat Navigasi Penerbangan

.(ttd).

Direktorat Navigasi Penerbangan

.(ttd).

NIP

....(Pangkat/Gol).

NIP

....(Pangkat/Gol).

NIP

....(Pangkat/Gol).
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DAFTAR HADIR

UJIAN VALIDASI LISENSI PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN (ATC)
(Lokasi)
TAHUN 20

NO.

NAMA^^^^M

•••'•'.••

LICENCE

Ttptjjf

»..\ 'S^I»iwf?JSS»®Srt*v.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

ATC Licence Examiner and Administrator:

Direktorat Navigasi Penerbangan

.(ttd).

Direktorat Navigasi Penerbangan

(ttd).

Direktorat Navigasi Penerbangan

.(ttd).

NIP

....(Pangkat/Gol).

NIP

....(Pangkat/Gol).

NIP

....(Pangkat/Gol).
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LAMPIRAN II.G PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor

: KP 650 TAHUN 2015

Tanggal

: 10 Nopember 2015

SURAT VALIDASI LISENSI PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN

LETTER OF VALIDATION
No.

This certifies that personnel:
Name

Date of Birth

Nationality
Licence TyPe
Licence Number

Country of Issue
Expiration Date of Licence
Expiration Date of Medical
Operating Company
Has been completed the validation process and declared valid to working in the field of
Air Traffic Controller in the Republic of Indonesia.

Jakarta,
On Behalf of DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION
DIRECTOR OF AIR NAVIGATION

Pangkat / Golongan Ruang
NIP.

Terms of Condition:

• Personnel must comply with Republic ofIndonesia regulations;

• Personnel shall be maintain and taken along this letter while working in the field of
Aeronautical Information Services;

• This letter is valid for 1 (one) years after being approved.
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LAMPIRAN II.H PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor

:

Tanggal

KP 650 TAHUN 2015

10 Nopember 2015

FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LEMBAR VALIDASI LISENSI

Jakarta,

Nomor

20.

Sifat

Lampiran

1 (satu) Berkas

Perihal

Lembar Validasi Lisensi ATC

Kepada
Yth.

di

1. Menindaklanjuti Hasil Ujian Validasi lisensi yang telah dilaksanakan Tim
Direktorat Navigasi Penerbangan pada tanggal
di
dengan hormat
disampaikan lembar pengesahan validasi lisensi Personel Pemandu Lalu
Lintas Penerbangan sejumlah
(....) buku.(Daftar Nama Terlampir)

2. Pemegang lisensi pemandu lalu lintas penerbangan dalam melaksanakan
kewenangannya harus memiliki rating yang sesuai dan valid serta
melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.
3.

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan diucapkan terimakasih

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

Tembusan :

Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
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LAMPIRAN II.I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Nomor

: KP 650 TAHUN 2015

Tanggal

: 10 November 2015

CHECKLIST KESESUAIAN LICENCE DENGAN ANNEX I
KESESUAIAN

STATUS

PERSYARATAN

NO

Ada

Tidak

Sesuai

Tidak

Sesuai

ada

1.

KJblfcKAJNU AN

apakah Negara Penerbit merupakan
Negara anggota ICAO ?

2.

Apakah Negara yang menerbitkan
lisensi meratrivikasi annex 1 ?

3

Apakah Negara Penerbit memiliki
difference denganannex 1 ?

3.

Apakah pemohon memiliki usia
antara 21 sampai 65 tahun ?

4.

Apakah pemohon memiliki sertifikat
kesehatan minimal kelas 3 ?

5.

Apakah pemohon memiliki ICAO
ELP?

6.

Apakah lisensi pemohon masih
berlaku?

1

20

ADMINISTRATOR

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
ttd

SUPRASETYO
Salin
KEPA

dengan aslinya
DAN HUMAS

1ARJO

(IV/b)
99003 1 001
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LAMPIRAN III.A PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDAR/ ^
Nomor

Tanggal

C

KP 650 TAHUN 2015

:

10 Nopember 2015

HECKLIST PERSYARATAN ADMINISTRASI PENERBITAN/PERPANJANGAN
RATING

PERSYARATAN

NO.

STATUS
Tidak
Ada
ada

1.
2.

KESESUAIAN
Sesuai

KETERANG AN

Tidak
Sesuai

Buku Lisensi Asli
Formulir Permohonan

Penenerbitan/perpanjangan rating
3.

Salinan Sertifikat Kesehatan kelas 3

4.

Salinan Sertifikat Kompetensi
a. Aerodrome control Tower

b. Approach Control Procedural
c. Approach Control Surveillance
d. Area Control Procedural
e. Area Control Surveillance
5.

Salinan Sertifikat ICAO ELP

6

Surat Rekomendasi dai OJTI

7.

Lain- Lain
a.

b.
c.

d.
e.

20
ADMINISTRATOR

*6

LAMPIRAN III.B PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDAR/f
Nomor

Tanggal

KP 650 TAHUN 2015

: iq Nopember 2015

FORMAT SURAT PENOLAKAN PENERBITAN/PERPANJANGAN RATING
Jakarta

Nomor

20.

Sifat

Lampiran

1 (satu)

Perihal

Penolakan Penerbitan

Kepada

Rating
Yth.

di

1. Menindaklanjuti permohonan penerbitan/perpanjangan rating, dengan hormbt
disampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap persyaratan

administrasi (hasil evaluasi terlampir) terdapat personil yang belum memenuhi
persyaratan.

2. Sehubungan dengan hal tersebut, personil yang bersangkutan tidak dapjat
melaksanakan ujian rating adalah :
a.

Nama
TTL
Alamat

b.

Nama
TTL
Alamat

3. Nama-nama tersebut diatas dapat mengajukan klarifikasi paling lambat
(sepuluh) hari kerja sejak dikeluarkannya surat ini.

4.

10

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan diucapkan terimakasih

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

Tembusan:

Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
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LAMPIRAN III.C PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Nomor

KP 650 TAHUN 2015

Tanggal

10 Nopember 2015

KOMPOSISI SOAL UJIAN PENERBITAN DAN/ ATAU PERPANJANGAN RATING
AERODROME CONTROL TOWER

No

Uraian

Jenis Pengetahuan

presen tase

1

Aerodrome Layout

Posisi dan karakteristik Runway, Taxiway, Apron dan
layout Bandarayang digunakan.

10%

2

Struktur Ruang Udara

Jenis, karakteristik dan Batas Wilayah Ruang Udarabaik

10%

secara vertikal maupun horizontal.
3

Pengaturan, Prosedur, dan

Prosedur Pemberian pelayanan ATS termasuk prosedur

sumber informasi yang
digunakan

pemanduan lalu lintas penerbangan, komunikasi, radio
telephony dan phraseology (rutin, non-rutin dan keadaan

30%

darurat); penggunaan dokumentasi penerbangan yang
relevan; praktek - praktek keselamatan terkait dengan
penerbangan.
4

Fasilitas Navigasi
Penerbangan

Jenis, prinsip, batasan, akurasi fasilitas navigasi
penerbangan, dan alatbantu visual yang digunakan

5%

5

Fasilitas Pemanduan lalu

10%

lintas Penerbangan

Jenis, prinsip, batasan, carapenggunaan fasilitas
pemanduan lalu lintas penerbangan yang digunakan

Terrain dan Prominent

Jumlah, Lokasi, Ketinggian, karakteristik dan batasan

10%

Lenmark

pelayanan yang ditimbulkan oleh Terrain serta Prominent

6

Lenmark.
7

Karakteristik lalu lintas

penerbangan

Jumlah, tipe, operatorpesawat udara, bandara
keberangkatan, bandara tujuan dan karakteristik lalu lintas

10%

penerbangan
8

Fenomena Cuaca

Penggunaan dan pemahaman terhadap dokumentasi dan

5%

informasi meteorologi, asal dan karakteristik fenomena
cuaca yang mempengaruhi operasi penerbangan dan
keselamatan,
9

Rencana Gawat darurat dan

rencana pencarian dan
pertolongan.

Prosedurpelayanan lalu lintas penerbangan, prosedur
komunikasi, prosedur penanganan dan unit yang dihubungi
untuk penanganan gawat darurat serta pencariandan

10%

pertolongan.
TOTAL

100%
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KOMPOSISI SOAL UJIAN PENERBITAN DAN/ ATAU PERPANJANGAN RATING
APPROACH CONTROL PROCEDURAL DAN AREA CONTROL PROCEDURAL

No.

Jenis Pengetahuan

Uraian

prese ntase

1

Struktur Ruang Udara

Jenis, karakteristik dan Batas Wilayah Ruang Udara baik
secara vertikal maupun horizontal.

15%

2

Pengaturan, Prosedur, dan
sumber informasi yang
digunakan

Prosedur Pemberian pelayanan ATS termasuk prosedur
pemanduan lalu lintas penerbangan, komunikasi, radio
telephony dan phraseology (rutin, non-rutin dan keadaan
darurat); penggunaan dokumentasi penerbangan yang
relevan; praktek - praktek keselamatan terkait dengan

30%

penerbangan.
3

Fasilitas Navigasi
Penerbangan

Jenis, prinsip, batasan, akurasi fasilitas navigasi
penerbangan, dan alat bantu visual yang digunakan

10%

4

Fasilitas Pemanduan lalu

Jenis, prinsip, batasan, cara penggunaan fasilitas
pemanduan lalu lintas penerbangan yang digunakan

5%

Jumlah, Lokasi, Ketinggian, karakteristik dan batasan
pelayanan yang ditimbulkan oleh Terrain serta Prominent

15%

lintas Penerbangan
5

Terain dan Prominent
Lenmark

Lenmark.
6

Karakteristik lalu lintas

penerbangan

7

Fenomena Cuaca

Jumlah, tipe, operator pesawat udara, bandara
keberangkatan, bandara tujuan dan karakteristik lalu lintas
penerbangan

10%

Penggunaan dan pemahaman terhadap dokumentasi dan
informasi meteorologi, asal dan karakteristik fenomena
cuaca yang mempengaruhi operasi penerbangan dan

5%

keselamatan,
8

Rencana Gawat darurat dan

rencana pencarian dan
pertolongan.

Prosedurpelayanan lalu lintas penerbangan, prosedur
komunikasi, prosedur penanganan dan unit yang dihubungi
untuk penanganan gawat darurat serta pencarian dan

10%

pertolongan.
TOTAL

100%

4 9

KOMPOSISI SOAL UJIAN PENERBITAN DAN/ ATAU PERPANJANGAN RATING
APPROACH CONTROL SURVEILLANCE DAN AREA CONTROL SURVEILLANCE
No.

Jenis Pengetahuan

Uraian

presenlase

1

Struktur Ruang Udara

Jenis, karakteristik dan Batas Wilayah Ruang Udara baik
secara vertikal maupun horizontal.

10%

2

Pengaturan, Prosedur, dan
sumber informasi yang
digunakan

Prosedur Pemberian pelayanan ATS termasuk prosedur
pemanduan lalu lintas penerbangan, komunikasi, radio
telephony dan phraseology (rutin, non-rutin dan keadaan
darurat); penggunaan dokumentasi penerbangan yang
relevan; praktek - praktek keselamatan terkait dengan

20%

penerbangan.
3

Fasilitas Navigasi
Penerbangan

Jenis, prinsip, batasan, akurasi fasilitas navigasi
penerbangan, dan alat bantu visual yang digunakan

10%

4

Fasilitas Pemanduan lalu

Jenis, prinsip, batasan, cara penggunaan fasilitas
pemanduan lalu lintas penerbangan yang digunakan

10%

Jumlah, Lokasi, Ketinggian, karakteristik dan batasan
pelayanan yang ditimbulkan oleh Terrain serta Prominent

10%

lintas Penerbangan
5

Terain dan Prominent
Lenmark

Lenmark.
6

Karakteristik lalu lintas

penerbangan

7

Fenomena Cuaca

Jumlah, tipe, operator pesawat udara, bandara
keberangkatan, bandara tujuan dan karakteristik lalu lintas
penerbangan

10%

Penggunaan dan pemahaman terhadap dokumentasi dan
informasi meteorologi, asal dan karakteristik fenomena
cuaca yang mempengaruhi operasi penerbangan dan

5%

keselamatan,
8

Rencana Gawat darurat dan

rencana pencarian dan
pertolongan.

?

Sistem ATS Surveillance dan

peralatan lain yang digunakan
10

ATS Surveillance Procedure

TOTAL

Prosedur pelayanan lalu lintas penerbangan, prosedur
komunikasi, prosedur penanganan dan unit yang dihubungi
untuk penanganan gawat darurat serta pencarian dan
pertolongan.

5%

Prinsip, penggunaan dan keterbatasan system ATS
Surveillance dan peralatan lain yang digunakan.

10%

Prosedur pemberian pelayanan ATS Surveillance, termasuk
prosedur terkait pelayanan lalu lintas penerbangan yang
disesuaikan dengan ketinggian dataran atau pegunungan di
sekitar wilayah tanggung jawabnya. (appropriate terrain
clearance).

10%

100%
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LAMPIRAN III.D PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Nomor

:

KP 650 TAHUN2015

Tanggal

: io Nopember 2015

FORMAT SOAL UJIAN TEORI PENERBITAN/ PERPANJANGAN RATING
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION
DIRECTORATE OF AIR NAVIGATION
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8

Gedung Karya Lt. 23

Phone :3507569
3506451

3506703
3506617

3506554

Jakarta 10110

Fax

:3507569
3506451
3507603

ISSUANCE/ RE - ISSUANCE RATING TEST
FOR AIR TRAFFIC CONTROL LICENCE
•Viiimii

Rules:

>

Read carefully all the question

> Choose the question that youfeel easierfirst
> Choosethe correctanswerfor the multiplechoice question

> Answer the question ascomplete asyou can in brief, clear and accurate mannerfor Essay
>

Passing mark score is 70

>

Time allocation is 120 minutes

I.

MULTIPLE CHOICE

1

(QUESTION)..
a

b
c

d
e

2

II. SHORT ANSWERS

1

(Question)..

2
3.

III. ESAY

1

(Question).

2
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LAMPIRAN III.E PERATURAN DIREKTURJENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Nomor

:

Tanggal

KP 650 TAHUN 2015

10 Nopember 2015

FORMAT PENILAIAN UJIAN PRAKTEK PENERBITAN/PERPANJANGAN RATING
Evaluation Factor

No.

1.

Max Score

Description of Error (s)

SEPARATION

a. Separation is ensured
b. Selection of Separation

c. Application of Separation
d. Degree of Precision
e. Traffic Information

2.

f. Efficiency
CONTROL TECHNIQUE
a. Analysis and Problem Solving
b. Planning
c. Determining priority/sequence
d. Traffic Flow/ Efficiency
e. Effective working speed
f. visual scanning

g. Aircraft identity is maintained
h. Field Observation
3.

COMMUNICATION/CLEARANCE/
INSTRUCTION/INFORMATION

a. Phraseology
b. Message format accuracy
c. Timelines of action

d. Realistic Instruction

e. Microphone technique
f. Voice quality
4.

FLIGHT DATA

a. Completeness/ correctness FPS
b. Neatness and legibility of FPS
c. Correct use of abbreviation/symbol
d. Sequence handling of FPS
5.

COORDPWATION

a. Clarity of expression
b.Priority
c.Adherence to letter of agreement
d.Adherence to the directives
6.

ABNORMAL SITUATION

a. Antisipation
b.Judgment
7.

WORK HABIT
a. Attitude
b. Initiative

c. Attention to detail

d. Appearance
ATC CHECKER

! .2

LAMPIRAN HI.F PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Nomor
Tanggal

: KP 559 TAHUN 2015
10 Nopember 2015

FORMAT BERITA ACARA UJIAN PENERBITAN/PERPANJANGAN RATING
BERITA ACARA

UJIAN PENERBITAN/ PERPANJANGAN RATING PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN
(ATC)
(Lokasi)
TAHUN 20

Pada hari

sampai dengan hari

tanggal

sampai tanggal

tahun
telah dilaksanakan proses ujian penerbitan/ perpanjangan
Pemandu Lalu Lintas Penerbangan. Proses Ujian Penerbitan Rating dilaksanakan oleh

bulan

rating
ATC

Checker.

Kegiatan Ujian Penerbitan/ Perpanjangan Rating terdiri dari:
1.

Pembekalan Materi;

2. Pelaksanaan Ujian Teori;
3. Pelaksanaan Ujian Praktek.
4. Pengumuman Ujian.

Jenis rating yang diterbitkan/ diperpanjang adalah :
1. Aerodrome Control Rating/

2. Approach Control Procedural/
3. Approach Control Surveillance/
4.
5.

Area Control Procedural/
Area Control Surveillance.

Kegiatan Ujian Penerbitan/ perpanjangan rating diikuti oleh

(

) orang.

Hasil ujian sebagaimana terlampir dipergunakan sebagai salah satu dasar proses penerbitar
Perpanjangan Rating Pemandu Lalu Lintas Penerbangan.
Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
ATC Checker

:

(ttd)
NIP

....(Pangkat/Gol).

Mengetahui,
(Jabatan)

.(Nama Lengkap).
NIP.

53

HASIL UJIAN

UJIAN PENERBITAN/ PERPANJANGAN RATING PEMANDU LALU LINTAS
PENERBANGAN (ATC)
(Lokasi)
TAHUN 20

m

CIGENCE^

2.

3.
4.

ATC ATC CHECKER:

ATC Checker

.(ttd).

ATC Checker

.(ttd).

ATC Checker

.(ttd).

NIP

....(Pangkat/Gol).

NIP

....(Pangkat/Gol).

NIP

....(Pangkat/Gol).
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UJIAN

PENERBITAN/ PERPANJANGAN RATING PEMANDU LALU LINTAS
PENERBANGAN(ATC)
(Lokasi)
TAHUN 20

•

ATC ATC CHECKER:
ATC Checker

•(ttd).

ATC Checker

.(ttd).

ATC Checker

•(ttd).

NIP

....(Pangkat/Gol).

NIP

....(Pangkat/Gol).

NIP

....(Pangkat/Gol).

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA B^fiGlffli^yKUM DAN HUMAS
PERHUBUHQ«IWARAJ
uw.M] PAMURAHARJO

*^Rembina^l^(IV/b)

NIP^fep6)^»K^99003 1 001
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