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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR :

KP 110

TAHUN

2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL BAGIAN 171-10 (ADVISORY CIRCULAR
PART 171-10) TATA CARA DAN PROSEDUR PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO
UNTUK KEGIATAN PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Menimbang : a.

bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan
penerbangan dan adanya perkembangan teknologi
nasional dan internasional dipandang perlu dibuat
ketentuan penggunaan frekuensi radio untuk kegiatan
penerbangan;

b.

bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur
Pedoman Teknis Operasional Bagian 171-10 (Advisory
Circular

Part

171-10)

Tata

Penggunaan

Frekuensi

Penerbangan,

dengan

Cara

dan

Prosedur

Untuk

Kegiatan

Direktur

Jenderal

Radio

Peraturan

Perhubungan Udara ;

Mengingat:

1.

Undang-Undang
Penerbangan

Nomor

(Lembaran

1 Tahun
Negara

2009

tentang

Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);

2.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tetang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
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3.

Peraturan

Presiden

Nomor

40

Tahun

2015

tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang

Perusahaan

Umum

(Perum)

Lembaga

Penyelenggara

Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
5.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun

2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil

Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171)
tentang

Penyelenggara

Penerbangan

(Aeronautical

Pelayanan

Telekomunikasi

Telecommunication

Service

Provider) sebagaimana diubah terakhir dalam Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014;
6.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun

2015

tentang

Tentang

Penerbangan Sipil Bagian

Peraturan

173

Keselamatan

(Civil Aviation Safety

Regulations Part 173) tentang Perancangan Prosedur
Penerbangan (Flight Procedure Design);
7.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun

2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139)
tentang Bandar Udara (Aerodrome);

8.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun
2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 175 (Civil Aviation Safety Regulation Part 175)
tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical
Information Service);
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9.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015

tentang

Organisasi

Perhubungan

dan

Tata

sebagaimana

Kerja

diubah

Kementerian

terakhir

dalam

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun
2016;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2016

tentang Sertifikasi Stasiun Radio Penerbangan di Pesawat
Udara (Aircraft Aeronautical Station License);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL BAGIAN 171-10 (ADVISORY

CIRCULAR PART 171-10) TATA CARA
PENGGUNAAN

FREKUENSI

RADIO

DAN
UNTUK

PROSEDUR
KEGIATAN

PENERBANGAN.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak
pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan
selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan / atau
rintangan penerbangan.

2.

Fasilitas

yang

telekomunikasi

digunakan

penerbangan

untuk

adalah

pelayanan

fasilitas

komunikasi

penerbangan dan pelayanan radio navigasi penerbangan.
3.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman
atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan
informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat,
optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

4.

Spektrum

Frekuensi

frekuensi radio.

Radio

adalah

kumpulan

pita

-4-

5.

Pita

Frekuensi

Radio

adalah

bagian

dari

spektrum

frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.

6.

Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari pita frekuensi
radio yang akan ditetapkan untuk suatu stasiun radio.

7.

Alokasi

Frekuensi

frekuensi

radio

Radio

Penerbangan

penerbangan

yang

adalah

digunakan

pita
untuk

kepentingan penerbangan.
8.

Pengguna

adalah

Penyelenggara

pelayanan

navigasi

penerbangan, operator penerbangan, Pemerintah Daerah
dan Badan Hukum Indonesia yang menggunakan fasilitas
telekomunikasi penerbangan.

9.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan
Udara.

10.

Direktorat

Jenderal

adalah

Direktorat

Jenderal

Perhubungan Udara.

Pasal 2

Dalam

rangka

meningkatkan

keselamatan

penerbangan

dengan adanya percepatan perkembangan teknologi nasional
dan

internasional,

Pengguna

wajib

mematuhi

ketentuan

standar teknis dan operasional penggunaan frekuensi radio
untuk kegiatan penerbangan.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

a.

Persyaratan, tata cara dan prosedur penetapan alokasi
frekuensi radio untuk kegiatan penerbangan.

b.

standar penggunaan frekuensi radio untuk kegiatan
penerbangan.

Pasal 4

(1)

Untuk

kegiatan

memperoleh

alokasi

penerbangan,

frekuensi

Pemohon

persyaratan sebagai berikut:

radio

harus

untuk

memenuhi
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a. untuk

pengajuan

penerbangan,

baru

Pemohon

alokasi
harus

frekuensi

radio

mengajukan

surat

permohonan dengan dilengkapi data dukung yang
terdiri dari :

1)

Data perangkat telekomunikasi penerbangan; dan

2)

Data

lokasi

perangkat

telekomunikasi

penerbangan.

b. untuk

perubahan

penerbangan,

alokasi

Pemohon

harus

frekuensi

radio

mengajukan

surat

permohonan dengan dilengkapi data dukung yang
terdiri dari :

1)

Data perangkat telekomunikasi penerbangan;

2)

Data

lokasi

perangkat

telekomunikasi

penerbangan; dan

3)

Justifikasi

perubahan

alokasi

frekuensi

radio

penerbangan.

(2)

Penyampaian
perubahan

persyaratan
alokasi

pengajuan

frekuensi

radio

baru

atau

penerbangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b
dilakukan secara online menggunakan alamat domain
http://hubud.dephub.go.id/SIPDNP/.

Pasal 5

(1)

Terhadap pengajuan Pemohon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Direktorat Jenderal melakukan evaluasi

dan verifikasi alokasi frekuensi yang bertujuan untuk:
a. pengecekan fisik peralatan telekomunikasi penerbangan
yang digunakan; dan

b. memastikan alokasi frekuensi dapat bekerja dengan
baik

tanpa

lainnya.

adanya

interferensi

dengan

frekuensi

-6-

(2)

Setelah dilakukan evaluasi dan verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal menetapkan
uji coba penggunaan paling sedikit di 3 (tiga) alokasi

frekuensi

pada peralatan

telekomunikasi penerbangan

dengan masa uji coba selama 5 (lima) hari kerja.

(3)

Pengguna menyampaikan laporan pelaksanaan uji coba
guna

dijadikan

sebagai

dasar

acuan

tindak

lanjut

penetapan alokasi frekuensi.

(4) Apabila hasil pelaksanaan uji coba yang disampaikan
pengguna terdapat interferensi dengan frekuensi lainnya
maka:

a. dilakukan verifikasi ulang oleh Direktorat Jenderal
apabila diperlukan; dan

b. dilakukan uji coba kembali sekurang-kurangnya 3 (tiga)
alokasi

frekuensi

yang

berbeda

pada

peralatan

telekomunikasi penerbangan.

(5) Apabila hasil pelaksanaan uji coba yang disampaikan
Pengguna telah sesuai, Direktorat Jenderal menetapkan

alokasi frekuensi radio untuk kegiatan penerbangan.

Pasal 6

Direktur Jenderal menerbitkan surat penetapan frekuensi radio
untuk kegiatan penerbangan dalam jangka waktu 5 (lima) hari

kerja sejak tanggal laporan hasil uji coba dilapangan diterima
dan dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 7

(1)

Direktur Jenderal memiliki kewenangan untuk melakukan

perubahan frekuensi radio untuk kegiatan penerbangan
dengan alasan keselamatan penerbangan.
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(2)

Perubahan frekuensi radio untuk kegiatan penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan
kepada

Pengguna

disertai

dengan

alasan

dan

justifikasinya.

Pasal 8

(1)

Standar penggunaan frekuensi radio untuk kegiatan
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, meliputi:

a. Penggunaan

frekuensi

radio

penerbangan

untuk

keadaan bahaya :

1) Frekuensi Emergency Locator Transmitter (ELT)
untuk pencarian dan pertolongan; dan
2) Frekuensi Pencarian dan Pertolongan (SAR).
b.

Penggunaan frekuensi dibawah Pita 30 MHz:
1) Alokasi frekuensi HF untuk Pelayanan Bergerak (R)
Penerbangan;

2) Metode Operasi; dan

3) Manajemen

Frekuensi

Non

Directional

Beacon

(NDB).

c.

Penggunaan frekuensi diatas Pita 30 MHz:
1) Penggunaan pita frekuensi 117.975 - 137.000 MHz;
2) Penggunaan pita frekuensi 108 - 117.975 MHz;

3) Penggunaan pita frekuensi 960 - 1215 MHz untuk
DME; dan

4) Penggunaan pita frekuensi 5 030.4 - 5150 MHz.
d.

Ketentuan terhadap pengaruh penyebaran frekuensifrekuensi Low Frequencies (LF) / Middle Frequencies
(MF) dan pencegahan terjadinya interferensi.

e.

Pedoman

Operational

Control

Communication jarak

jauh.

f.

Pedoman penggunaan Secondary Frequency.
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(2)

Standar penggunaan frekuensi radio untuk kegiatan
penerbangan
peraturan

sebagaimana

ini

dan

tercantum

merupakan

pada

bagian

lampiran

yang

tidak

terpisahkan dari peraturan.

Pasal 9

(1)

Pengguna alokasi frekuensi radio penerbangan dilarang
untuk :

a.

mengalihkan

alokasi

frekuensi

radio

penerbangan

yang telah ditetapkan kepada pihak lain; dan

b. menggunakan

frekuensi

radio

penerbangan

tidak

sesuai dengan peruntukannya.

(2)

Pengguna alokasi frekuensi radio

penerbangan wajib

melaporkan kepada Direktur Jenderal apabila :
a.

tidak menggunakan secara permanen atau sementara

paling sedikit 6 (enam) bulan untuk frekuensi yang
telah dialokasikan; dan

b. terjadi gangguan radio penerbangan (interference).

Pasal 10

(1)

Pelanggaran terhadap sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9

ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi

meliputi:
a. Peringatan;
b. Pembekuan;
c. Pencabutan; atau
d. Denda administrasi.

(2)

Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan mengenai denda administratif.
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Pasal 11

Direktur

melakukan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

peraturan ini

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 April 2017
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc
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BAB I
DEFINISI

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang
mempunyai lebar tertentu.

Peralatan Komunikasi Alternatif (Alternatif means of communications)
adalah Suatu Peralatan komunikasi yang disediakan dengan status yang
sama, sebagai pendukung peralatan utama.

Kanal Ganda Satu Arah (Double Channel Simplex) adalah Kanal ganda yang
menggunakan dua frekuensi pada masing-masing jalurnya.
Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari pita frekuensi radio yang akan
ditetapkan untuk suatu stasiun radio.

Dua Arah (Duplex) adalah Suatu metode dimana telekomunikasi antara dua
stasiun yang dapat berkomunikasi dua arah secara bersamaan.
Kanal Frekuensi (Frequency Channel) adalah Bagian dari pita frekuensi
radio yang akan ditetapkan untuk suatu stasiun radio.
Frekuensi satu arah penyeimbang (Offset frequency Simplex) adalah Suatu
variasi dari kanal tunggal satu arah dimana telekomunikasi antara dua
stasiun dipengaruhi oleh penggunaan frekuensi dua arah yang berbeda namun
merupakan bagian dari alokasi spektrum untuk operasional.
Pemandu Operasi Komunikasi (Operational Control Communication)
adalah Komunikasi yang dibutuhkan pihak penyelenggara komunikasi pada

penerbangan awal, lanjutan, pengalihan, atau akhir untuk kepentingan
keselamatan, keteraturan dan efisiensi penerbangan

Peralatan Komunikasi Utama (Primary means of communication) adalah
Peralatan komunikasi yang digunakan pertama kali secara normal antara
pesawat dan stasiun darat dimana komunikasi berlangsung.

Satu arah (Simplex) adalah Suatu metode telekomunikasi antar dua stasiun
dalam satu arah. Untuk

dinas bergerakpenerbangan, terbagi dalam beberapa

metode :

a) Kanal Tunggal Satu Arah (single channel simplex)
b) Kanal Ganda Satu Arah (double channel simplex)

c) Frekuensi Penyeimbang Satu Arah (offset frequency simplex).
Kanal Tunggal Satu Arah (Single channel simplex) adalah kanal satu arah
dengan menggunakan frekuensi yang sama pada masing-masing jalurnya.

Saluran Digital VHF [VHF digital link /VDL) adalah Suatu unsur subjaringan bergerak dari jaringan telekomunikasi penerbangan (ATN) yang
beroperasi dalam pita frekuensi VHF bergerak penerbangan. Sebagai
tambahan, VDL dapat menjalankan fungsi non-ATN, seperti, digitized voice.
Aeronautical Mobile (R) Services (Dinas bergerak(R) Penerbangan) adalah
Dinas bergerak penerbangan yang dipersiapkan untuk komunikasi yang
berhubungan dengan keselamatan dan pengaturan penerbangan, terutama
pada jalur-jalur penerbangan sipil nasional atau internasional.
Administrasi

Telekomunikasi

adalah

Kementerian

yang

membidangi

Komunikasi dan Informatika.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Stasiun Dinas Bergerak Maritim adalah Dinas bergerak antar stasiunstasiun pengintai dan stasiun-stasiun kapal atau antara stasiun-stasiun
kapal, atau antara stasiun-stasiun komunikasi dikapal terkait.

BAB II

FREKUENSI RADIO PENERBANGAN UNTUK KEADAAN BAHAYA

(DISTRESS SITUATION)

Pengaturan penggunaan radio frekuensi penerbangan untuk keadaan bahaya
sebagai berikut :
a. Pesawat udara dalam keadaan bahaya harus tetap berkomunikasi
menggunakan frekuensi radio yang digunakan saat komunikasi normal
dengan stasiun penerbangan didarat. Apabila pesawat udara mengalami
tabrakan atau jatuh, perlu dialokasikan frekuensi tertentu atau frekuensi
khusus yang dapat dimonitor oleh sebanyak mungkin stasiun radio pencari
arah (direction finding) dan stasiun dinas bergerak maritim di seluruh
dunia.

b. Komunikasi antara pesawat udara dengan stasiun dinas bergerak maritim
menggunakan frekuensi 2182 kHz terutama digunakan untuk komunikasi

darurat untuk kapal, pesawat udara dan stasiun penyelamat (survival craft
stations) saat melakukan koordinasi dengan pelayanan maritim.

c. Pita Frekuensi 406 s/d 406.1 MHz digunakan untuk Emergency Locator
Transmitter (ELT) sebagai pendeteksian lokasi yang ditetapkan oleh satelit.
d. Frekuensi 4125 kHz, dialokasikan untuk komunikasi antara stasiun dinas

bergerak maritim dan stasiun pesawat udara pada saat keadaan bahaya.
Frekuensi pelayanan bergerak penerbangan 3.023 KHz dan 5680 KHz dapat
digunakan untuk frekuensi saat operasi pencarian dan pertolongan (SAR)
dengan dinas bergerak maritim.
e. Frekuensi 8364 kHz, 2182 kHz, 121.500 Mhz dan 243 MHz

dialokasikan

bagi pesawat udara dan kapal penyelamat. Kapal Penyelamat dimaksud
dapat beroperasi pada frekuensi 4000 - 27500 kHz, 1605 - 2850 kHz,
117.975 - 137.000 MHz dan 235 - 328.6 MHz.

2.1

Frekuensi untuk Emergency Locator Transmitters (ELT) untuk
Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue (SAR)).

2.1.1

Emergency Locator Transmitter ( ELT) beroperasi pada band 406 MHz
dan 121.500 MHz

sesuai ICAO Doc. Annex 6 Part I, II, III.

2.2

Frekuensi pencarian dan pertolongan (Search and Rescue (SAR)).

2.2.1

Pada saat dibutuhkan penggunaan Frekuensi tinggi (HF) untuk
keperluan pencarian dan pertolongan, dialokasikan frekuensi 3023
kHz dan 5680 kHz.

2.2.2

Komunikasi antara Badan Pencarian dan Pertolongan dengan
pesawat yang terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan,
dapat menggunakan alokasi pada pita frekuensi bergerak
penerbangan
khusus untuk operasi pencarian dan pertolongan,
apabila diperlukan.

2.2.3

Kanal frekuensi en-route dapat digunakan untuk komunikasi antara
pesawat komersil yang terlibat dalam operasi pencarian dan
pertolongan, Unit ATS diwilayah operasi pencarian
dan Pusat
Koordinasi Penyelamatan (Rescue Coordination Centre (RCCj).

BAB III

PEMANFAATAN FREKUENSI HF DIBAWAH 30 MHz

3.1

Alokasi Frekuensi HF untuk Dinas bergerak(R) Penerbangan.
Pita frekuensi 2.8 MHz - 22 MHz dialokasikan untuk dinas bergerak

(R) penerbangan. Apabila terjadi gangguan/ interferensi yang berasal
dari sumber lain diluar penerbangan, negara harus mengambil
tindakan yang tepat dalam
mengatasi permasalahan akibat
gangguan/interference tersebut.
3.2

Metode Operasi

3.2.1

Dalam pelayanan komunikasi bergerak penerbangan, kanal tunggal
satu arah dapat digunakan untuk frekuensi radio dibawah 30 MHz.

3.2.2

Penetapan kanal Single Sideband (SSB).

3.1.2.1. Kanal Single Sideband (SSB) tercantum dalam ICAO Doc. Annex 10
Vol III Part II Chapter 2, 2.4.

3.1.2.2. Penggunaan frekuensi Single Sideband (SSB) untuk operasional
harus mempertimbangkan ketentuan dalam ITU Radio Regulation
(RR) 27/19 Appendix 27.

Penggunaan frekuensi bergerak penerbangan dibawah 30 MHz pada
operasi Internasional mengacu kepada ketentuan dalam ITU Regulasi
(RR) Appendix 27, sebagai berikut :

ITU RR Appendix S27/19 menyatakan bahwa ICAO menggabungkan
komunikasi radio
dinas bergerak penerbangan dengan operasi
penerbangan internasional, sesuai dengan
rencana operasional
penggunaan frekuensi.

3.1.2.3. Apabila komunikasi HF tidak memenuhi ketentuan dalam Frequency
Allotment Plan Bagian ke 2 Lampiran S27 Radio Regulasi,
penggantian frekuensi harus memperhatikan beberapa persyaratan
dalam ITU RR Appendix S27, sebagai berikut:
ITU RR Appendix S27/20. Penggunaan bersama (sharing) suatu
alokasi frekuensi tidak dijelaskan seluruhnya dalam lampiran pada
Allotment Plan. Penetapan frekuensi radio didasarkan kepada alokasi
pita frekuensi bergerak penerbangan sesuai dengan alokasi yang
diberikan oleh Menteri yang membidangi urusan frekuensi.
Alokasi frekuensi tersebut diluar area yang ditetapkan dalam
Allotment Plan.
Penggunaan frekuensi tersebut tidak boleh
mengurangi proteksi terhadap frekuensi yang telah ditetapkan dalam
Perencanaan.

ITU RR Appendix S27/21. Prosedur penggunaan frekuensi bergerak
penerbangan (R) untuk operasi udara internasional, terlebih dahulu
melakukan perjanjian dengan Menteri yang membidangi urusan
frekuensi, apabila diperlukan.
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ITU RR Appendix S27/22. Koordinasi seperti tercantum dalam butir
No. S27/21 dapat efektif apabila penggunaan frekuensi dialokasikan
secara tepat dan efisien, dan apabila prosedur pada butir No. S27/ 19
dipandang tidak memuaskan.
3.1.2.4.

Penggunaan kelas emisi J7B dan J9B mengacu kepada ketentuan
dalam ITU RR Appendix S27, sebagai berikut :
ITU RR Appendix S27/12. Emisi audio frekuensi pada radiotelephoni
dan bandwidth lain, dibatasi antara 300 s/d 2 700 Hz disetujui
dengan upper limit tidak boleh melebihi limit emisi J3E. Dalam
menentukan batas-batas ini, tidak ada pembatasan dalam
implementasinya sejauh tidak berpengaruh terhadap emisi selain
J3E, asalkan batas emisi yang tidak diinginkan terpenuhi (lihat No.
27/73 dan 27/74).
ITU RR Appendix S27/14. Apabila kemungkinan terjadi interferensi,
maka kanal radiotelephoni dan data transmisi yang diberikan tidak
boleh digunakan untuk wilayah alokasi yang sama.

ITU RR Appendix S27/15. Penggunaan kanal yang diperoleh dari
frekuensi seperti tercantum dalam butir S27/18 berlaku untuk
berbagai jenis kelas emisi kecuali J3E dan H2B, diatur dengan
perjanjian khusus oleh administrasi telekomunikasi yang berwenang
untuk
menghindari terjadinya interferensi yang muncul akibat
penggunaan beberapa kelas emisi secara bersama-sama.
3.2.3

Penggunaan frekuensi radio
penerbangan.

untuk pemandu operasi komunikasi

Penetapan alokasi frekuensi radio untuk pemandu operasi
komunikasi penerbangan untuk seluruh dunia ditetapkan sama,
dimaksudkan untuk memudahkan bagi perusahaan penerbangan
memenuhi persyaratan dalam ICAO Doc. Annex 6,
Penggunaannya mengacu kepada ITU RR Appendix S27 :

Part

I.

ITURR Appendix S27/9. Penetapan alokasi frekuensi radio yang sama
diberbagai

wilayah

dunia

dimaksudkan

untuk

memudahkan

komunikasi jarak jauh antara suatu stasiun penerbangan

dengan

pesawat terbang dimanapun berada.

ITU RR Appendix S27/217. Pembagian frekuensi dunia tercantum

dalam tabel No. S27/213 dan No. S27/218 s/d S27/231, kecuali
untuk frekuensi pembawa 3 023 kHz dan 5680 kHz, diatur oleh
Direktur Jenderal. Alokasi frekuensi tersebut digunakan untuk

komunikasi antara stasiun penerbangan

dengan pesawat udara

dimana pun berada demi terciptanya
keselamatan penerbangan. Pembagian

suatu keteraturan dan
frekuensi dunia tidak

mencakup frekuensi MWARA, RDARA dan VOLMET. Apabila pesawat
beroperasi didalam wilayah RDARA atau dalam batas Sub-RDARA,
maka alokasi frekuensi untuk RDARA dan sub-RDARA dapat
digunakan.

Catatan 1. Tabel S27/213 dan S27/218 s/d S27/231 tercantum
dalam Frequency Allotment Plan Appendix S27 ITU Radio
Regulasi,
tercantum daftar pembagian frekuensi
berdasarkan wilayah dan tersusun menurut angka.

Catatan 2. Petunjuk

pengoperasian

penggunaan

frekuensi

tercantum dalam Lampiran B.

Jenis komunikasi

seperti tercantum dalam 27/9

diatur oleh

Administrasi

3.3.

Pengelolaan Frekuensi Non Directional Beacon (NDB).

3.3.1

Pengelolaan penggunaan frekuensi NDB harus mempertimbangkan
hal-hal berikut :

a) Upaya pencegahan terjadinya interferensi dalam batas jangkauan
pancaran;

b) Petunjuk penggunaan yang

memuat karakteristik perangkat

Automatic Direction Finder (ADF);

c) Jarak

geografis

(lokasi

penempatan)

dan

batas jangkauan

pancaran masing-masing NDB.

d) Kemungkinan terjadinya gangguan dari sumber-sumber non
penerbangan, seperti: jaringan listrik, jalur sumber listrik ke
sistem komunikasi, radiasi dari industri, dan Iain-lain.

Catatan 1. Petunjuk pengoperasian untuk membantu menentukan
peralatan terdahulu tercantum dalam Lampiran A.
Catatan 2. Perlu perhatian untuk beberapa alokasi pita untuk
stasiun penerbangan yang digunakan bersamaan dengan
pelayanan lain.

3.3.2.

Untuk mengurangi permasalahan akibat kepadatan penggunaan
frekuensi dimana terdapat 2 fasilitas Instrument Landing System (ILS)
di kedua ujung landasan yang sama atau landasan yang berbeda,
pemberian alokasi frekuensi yang sama untuk localizer dan glide path
ILS dapat diizinkan, jika :
a)
b)
c)

Kondisi operasional yang memungkinkan;
Setiap localizer memiliki sinyal identifikasi yang berbeda; dan
Pengaturan dibuat dimana localizer dan glide path yang tidak
beroperasi tidak dapat memancarkan secara bersamaan.
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BAB IV

PEMANFAATAN FREKUENSI DIATAS 30 MHz

4.1

Pemanfaatan Pita frekuensi 117.975 - 137.000 MHz.

Perencanaan

penggunaan

frekuensi

sangat

tinggi

(Very

High

Frequency/ VHF) perlu mempertimbangkan faktor-faktor ekonomis dan
praktis, antara lain :

a) Kebutuhan perubahan operasional dan standarisasi;
b) Optimalisasi pemanfaatan frekuensi yang tersedia, dengan
mempertimbangkan pemanfaatan peralatan/fasilitas yang telah ada;
c)

Koordinasi internasional dan regional dalam rangka pemanfaatan
frekuensi guna mencegah terjadinya interferensi;

d) Kerangka pembangunan yang terintegrasi dengan Regional Plan;
e) Kebutuhan akan detil kriteria rencana dan perencanaan di Indonesia;
f)

Kebutuhan penggabungan beberapa grup frekuensi untuk pelayanan
penerbangan internasional;

g)

Penyediaan cadangan alokasi frekuensi radio dan penggabungan
beberapa group frekuensi disesuaikan dengan peralatan di pesawat
untuk pelayanan penerbangan internasional;

h) Kebutuhan akan adanya single frekuensi untuk keadaan emergensi,
frekuensi

untuk

keadaan

khusus

dan

flexibilitas

penggunaan

perangkat yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia.
4.1.1

Pembagian Frekuensi Pita 117.975-137 MHz

Tabel Pengalokasian Umum yang membagi pita frekuensi 117.975137.000 MHz secara lengkap untuk
layanan nasional dan
internasional. Pembagian sub divisi ini harus mengakomodasi
masalah koordinasi aplikasi nasional maupun internasional.
Blok pembagian frekuensi Pita 117.975-137 MHz tercantum dalam Tabel 4-1.
Tabel 4-1. Blok Pembagian Frekuensi Pita 117.975-137 MHz
Blok Pembagian
Frekuensi (MHz)

a) 118-121.450
inclusive

Penggunaan

Catatan

Frekuensi

Internasional
Nasional

&

Aeronautical

Frekuensi

(emergensi)

secara

frekuensi

internasional

khusus

ditentukan

dengan perjanjian regional.

Mobile Services

b) 121.5

alokasi

darurat

Alokasi
frekuensi
proteksi
untuk
melindungi
kanal
darurat, ditetapkan beroperasi
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pada frekuensi

121.450 MHz

dan 121.550 MHz.

c) 121.550-

Communications

Digunakan
untuk
ground
movement, pre-flight checking,
air traffic services clearance, dan
operasi terkait

National

Digunakan

Internasional

121.9917

national

inclusive

Surface

d) 122-123.050
inclusive

e) 123.1

dan

Aerodrome

Aeronautical

untuk

alokasi

Mobile Services

nasional.

Frekuensi

alokasi frekuensi proteksi untuk
melindungi frekuensi tambahan
pencarian
dan
pertolongan,
ditetapkan
beroperasi
pada

tambahan

untuk pencarian dan
pertolongan

frekuensi

123.050

MHz

dan

123.150 MHz.

f)

123.15-

National

123.6917

Mobile Services

Aeronautical

Digunakan
nasional,

untuk

alokasi

kecuali

frekuensi

Frekuensi 123.45 MHz
juga
digunakan untuk kanal Air-To-

inclusive

Air Communications

g) 123.450

Digunakan

pada

saat

Mobile

komunikasi

normal

gagal

Air-To-Air

dilaksanakan,
memerlukan
prosedur
TIBA
(TRAFFIC

Communications

INFORMATION

National

Aeronautical

BROADCASTS

BY AIRCRAFT)

h) 123.7-

i)

j)

Internasional

dan

Penggunaan

129.6917

national

inclusive

Surface

dengan

Communications

Regional.

Penggunaan

Aerodrome

129.7-

National

130.8917

Surface

inclusive

Communications

130.9-136.875

Internasional

inclusive

national

k) 136.900
136.975

inclusive

Aerodrome

khusus

internasional

untuk

ditentukan

perjanjian

ditingkat

untuk

nasional

dapat digunakan sebagian atau
seluruhnya.
dan

Aerodrome

Penggunaan

khusus

internasional

Surface

dengan

Communications

Regional.

International

Diperuntukkan
komunikasi VHF

dan
Nasional Aeronautical
Mobile Services

perjanjian

untuk

ditentukan

ditingkat

bagi
air-ground

data link.
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4.1.2

Separasi frekuensi dan pembatasan alokasi frekuensi
Catatan.— Penetapan separasi kanal untuk 8.33 kHz adalah 25 kHz
dibagi 3 yaitu 8.333...kHz.
a.

Band frekuensi 117.975 MHz -137.000 Mhz, alokasi frekuensi
terendah adalah 118.00 MHz dan tertinggi adalah 136.975 MHz.

b.

Minimum separasi antar pelayanan komunikasi
penerbangan dapat menggunakan separasi 8.33 kHz.

bergerak

Catatan - Dibeberapa wilayah dan area, Separasi kanal 25 kHz
menyediakan alokasi frekuensi yang sangat cukup
untuk pelayanan penerbangan nasional maupun
internasional dengan perangkat yang didisain untuk
beroperasi pada separasi kanal 25 kHz. Pemberian
separasi kanal 25 kHz maupun 8.33 kHz dapat
dioperasikan berdampingan di suatu wilayah atau
daerah.

c.

Persyaratan pengoperasian peralatan dengan kanal separasi 8.33
kHz diatur berdasarkan perjanjian navigasi udara regional,
diantaranya memuat penggunaan ruang udara dan implementasi
jangka waktu peralatan (batas waktu).
Catatan : Perubahan tidak diperuntukan pada operasi sistem
pesawat atau sistem di darat terutama wilayah yang
tidak menggunakan spacing 8.33 kHz.

d.

Persyaratan pengoperasian peralatan yang dirancang untuk VDL
Mode 2, VDL Mode 3 dan VDL Mode 4 diatur berdasarkan
perjanjian navigasi udara regional, diantaranya memuat

penggunaan ruang udara dan
peralatan (batas waktu).

implementasi jangka waktu

e.

Perjanjan navigasi udara regional seperti tercantum dalam butir
(d) harus dibuat sekurang-kurangnya 2 tahun pemberitahuan
mengenai sistem mandatory carriage of airborne.

f.

Di wilayah yang menggunakan separasi kanal 25 kHz (untuk
DSB-AM dan VHF digital link (VDL) dan separasi kanal 8.33 kHz
untuk DSB-AM, maka publikasi penggunaan alokasi frekuensi
atau kanal operasi harus sesuai dengan kanal seperti tercantum
dalam Tabel 4-1.

Catatan

: Tabel 4-1 menyediakan rencana pairing kanal
frekuensi dengan kode numerik 25 kHz DSB-AM dan
memungkinkan idenfitikasi unik untuk separasi 25
kHz dan 8.33 kHz.
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Table 4-2. Penggunaan Separasi 25 kHz dan 8.33 kHz
Frekuensi (MHz)

Slot

Separasi (kHz)

Kanal

25

118.000

Waktu

118.0000
118.0000

A

25

118.001

118.0000

B

25

118.002

118.0000

C

25

118.003

118.0000

D

25

118.004

118.0000

8.33

118.005

118.0083

8.33

118.010

118.0167

8.33

118.015

118.0250

A

25

118.021

118.0250

B

25

118.022

118.0250

C

25

118.023

118.0250

D

25

118.024

118.0250

25

118.025

118.0250

8.33

118.030

118.0333

8.33

118.035

118.0417

8.33

118.040

118.0500

25

118.050

118.0500

A

25

118.051

118.0500

B

25

118.052

118.0500

C

25

118.053

118.0500

D

25

118.054

118.0500

8.33

118.055

118.0583

8.33

118.060

118.0667

8.33

118.065

118.0750

A

25

118.071

118.0750

B

25

118.072

14

118.0750

C

25

118.073

118.0750

D

25

118.074

118.0750

25

118.075

118.0750

8.33

118.080

118.0833

8.33

118.085

118.0917

8.33

118.090

118.1000

25

118.100

dst.

*

slot

waktu

digunakan
untuk

kanal

VDL Mode 3.

4.1.3

Frekuensi yang digunakan untuk kebutuhan khusus.

4.1.3.1

Kanal darurat (emergensi)

Kanal darurat (121.5 MHz) hanya digunakan untuk keperluan
darurat, dengan penjelasan sebagai berikut :

a.

Menyediakan kanal khusus antara pesawat udara yang berada
dalam keadaan bahaya atau keadaan darurat dengan stasiun
darat saat kanal utama digunakan oleh pesawat lain.

b.

Menyediakan kanal komunikasi VHF antara pesawat udara dan
aerodrome dalam keadaan darurat (emergensi), yang tidak
digunakan untuk pelayanan penerbangan internasional.

c.

Menyediakan kanal frekuensi VHF untuk komunikasi

antar

pesawat udara, baik sipil maupun militer, antar pesawat udara

dan pelayanan di darat, yang terlibat dengan

operasi SAR,

untuk menggunakan frekuensi yang dapat dirubah disesuaikan
dengan kebutuhannya.

Menyediakan komunikasi udara - darat dengan pesawat udara,
saat perangkat airborne pesawat udara tersebut tidak bisa /
gagal menggunakan kanal reguler.

Menyediakan satu kanal untuk operasi ELT (emergency Locator
transmitter), dan komunikasi antara pesawat penyelamat dan
pesawat penghubung dalam operasi SAR.
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f.

Menyediakan satu alokasi kanal VHF untuk komunikasi antara
pesawat sipil dan pesawat intercept (intercepting aircraft) atau
unit pengawasan intercept (intercept control unit), dan antara
pesawat sipil dengan pesawat intercepting dan pelayanan lalu
lintas udara pada saat interception penerbangan sipil.

4.1.3.1.2.

Frekuensi 121.5 MHz harus tersedia pada Unit ATS dan lokasi lain
yang ditentukan oleh pihak yang berwenang.

4.1.3.1.3

Frekuensi 121.500 MHz harus tersedia pada intercept control units
apabila dianggap perlu seperti tercantum dalam butir 4.1.3.1 (f).
Kanal darurat harus selalu tersedia selama unit-unit pelayanan
beroperasi (pada jam operasional).

4.1.3.1.4

Kanal darurat harus menggunakan kanal tunggal satu arah (single
channel simplex) untuk keperluan operasi.

4.1.3.1.5

Kanal darurat (121.5 MHz) harus tersedia sesuai dengan
karakteristik yang diatur dalam Annex 10, Volume III, Part II,
Chapter 2 (25 kHz).

4.1.3.2.

Kanal komunikasi udara ke udara (air to air)

4.1.3.2.1.

Kanal komunikasi VHF udara ke udara menggunakan frekuensi
123.45 MHz untuk memudahkan pesawat udara melakukan
pertukaran informasi dan komunikasi dengan pesawat lain pada
saat terbang diatas daerah terpencil dan wilayah samudra diluar
jangkauan stasiun darat VHF.

Catatan

4.1.3.2.2.

- penggunaan kanal air-to-air dapat menyebabkan
gangguan ke dan dari pesawat yang menggunakan
frekuensi sejenis untuk komunikasi air-ground.

Alokasi frekuensi VHF 123.4 MHz diperuntukkan bagi wilayah
terpencil dan samudera luas diluar jangkauan stasiun darat VHF,

untuk hubungan udara ke udara harus sesuai dengan
karakteristik yang diatur dalam Annex 10, Volume III, Part II,
Chapter 2 (25 kHz).

4.1.3.3

Common signalling channel (CSC) untuk VDL.

4.1.3.3.1

Common signalling channel VDL Mode 2. Frekuensi 136.975 MHz

digunakan untuk Kanal CSC (common signalling channel) pada
perangkat VHF digital link
Mode 2 (VDL Mode 2). CSC
menggunakan skema modulasi VDL Mode 2 dan CSMA (carrier
sense multiple access).

4.1.3.3.2

Common signalling channels VDL Mode 4. Frekuensi 136.925 MHz

dan 113.250 MHz harus disediakan sebagai common signalling
channels (CSCs) pada VHF digital link Mode 4 (VDL Mode 4), pada
wilayah dimana VDL Mode 4 digunakan. CSCs ini menggunakan
skema modulasi VDL Mode 4.
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4.1.3.4

Tambahan alokasi frekuensi pencarian dan pertolongan (Search
and Rescue (SAR)).

4.1.3.4.1

Alokasi

frekuensi

123.1

MHz

digunakan

sebagai

frekuensi

tambahan kanal frekuensi darurat 121.5 MHz

4.1.3.4.2

Penggunaan Kanal 123.1 MHz untuk pencarian dan pertolongan
SAR sesuai dengan karakteristik seperti yang tercantum dalam
Annex 10, Volume III, Part II, Chapter 2 (25 kHz).

4.1.4

Ketentuan penyebaran frekuensi VHF dan pencegahan terhadap
gangguan/ interferensi.

4.1.4.1

Apabila peralatan VHF melayani hingga radio horizon harus
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a. Separasi geografi antar peralatan yang menggunakan alokasi
frekuensi yang sama, kecuali bila frekuensi digunakan untuk
beberapa
fasilitas,
perlu
mempertimbangkan
proteksi
ketinggian dan batas pelayanan. Persyaratan operasional untuk
setiap fasilitas yang dipisahkan dengan jarak kurang dari
persyaratan desired to undesired signal ratio yaitu 20 dB atau
jarak separasi tidak kurang dari jumlah jarak ke radio horizon
untuk setiap volume pelayanan, yang lebih kecil.

b. Pada wilayah dengan penggunaan frekuensi cukup padat atau

dianggap akan padat, perlu kriteria separasi 20dB (10 sampai
dengan 1 distance ratio) atau kriteria separasi radio line-of sight
(RLOS) dapat digunakan.

Apabila penggunaan frekuensi menjadi padat atau diantisipasi
menjadi terlalu padat, wajib melakukan pemisahan secara
geografis untuk fasilitas operasi yang menggunakan frekuensi
sama, kecuali apabila sudah ada Persyaratan Operasional yang
mengatur penggunaan satu alokasi frekuensi untuk beberapa

kelompok fasilitas operasi, dimana satu volume terbatas hanya
untuk satu fasilitas dan terpisah dengan fasilitas lain,
pemisahan berdasarkan jarak sinyal dengan rasio 14 dB atau
dengan pemisahan jarak yang tidak kurang dari perhitungannya
didasarkan pada radio horizon dari setiap service volume, dipilih
yang terendah dari kedua perhitungan tersebut. Ketentuan ini

wajib diimplemetasikan sebagai panduan dasar kerjasama
navigasi udara regional.

Catatan 1 -

Petunjuk penggunaan alat

untuk mengukur

jarak separasi minimum berdasarkan desired to undesired untuk

ratio proteksi sinyal dari 20 dB atau 14 dB dan radio line-ofsight adalah 14 dB (tercantum dalam Doc. 9718. Volume II).
Catatan 2 Jarak separasi minimum dihitung berdasarkan
perhitungan jumlah jarak radio horizon pada setiap fasilitas,
dengan perkiraan bahwa dua pesawat tidak mungkin berada di

titik terdekat dan pada ketinggian maksimum volume layanan
yang dilindungi dari setiap fasilitas
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Catatan 3 -

Jarak ke radio horizon dari stasiun ke pesawat

dihitung dengan rumus :

D = K Vh

Dimana D

h

= jarak dalam nautical miles

=

ketinggian stasiun pesawat udara dari atas
permukaan bumi;

K = (berhubungan dengan radius efektif bumi 4/3
dari radius sebenarnya)
= 2.22 dimana h diukur dalam satuan meter; dan
= 1.23 dimana h diukur dalam satuan kaki

Catatan 4 Dalam penghitungan jarak radio line-in-sight
antara stasiun radio darat dan stasiun pesawat udara, jarak
dari radio horizon stasiun pesawat udara (dihitung dari Catatan
3) harus ditambahkan untuk

jarak dari radio horizon dari

stasiun darat. Untuk penghitungan rumus terakhir digunakan

formula yang sama, dimana h adalah ketinggian antena yang
terpasang pada stasiun darat.

Catatan 5 -

Kriteria seperti tercantum dalam butir 4.1.4.1

dan 4.1.4.2 diperlukan dalam penghitungan separasi geografis
minimum antar fasilitas VHF, dengan suatu objek untuk
menghindari interferensi dari co-channel air to air. Pedoman

pelaksanaan penentuan jarak separasi antara stasiun darat dan
antara pesawat dengan stasiun darat untuk operasi co-channel

seperti tercantum dalan Handbook on Radio Frequency Spectrum
Requirements for Civil Aviation including statement of approved
ICAOpolicies (Doc 9718).

4.1.4.2

Separasi geografis antar fasilitas yang bekerja dalam kanal yang
berdekatan harus dalam titik pada daerah yang ketinggiannya
diproteksi dalam batas jangkauan pelayanan untuk setiap
fasilitas. adalah dipisahkan dengan jarak yang cukup untuk
menjamin operasional aman dari gangguan/interferensi.

4.1.4.3

Proteksi ketinggian (Protection Height) adalah suatu ketinggian
diatas specifik datum dihubungkan dengan fasilitas khusus, halhal yang

berada

dibawah

ketentuan

tersebut

tidak

akan

menimbulkan interferensi yang merugikan (harmful interferensi).
4.1.4.4

Penggunaan proteksi ketinggian (protection height) yang akan
difungsikan atau untuk fasilitas dapat ditentukan secara regional,
dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a. kondisi alam dimana pelayanan diberikan

b. sistem / pola lalu lintas udara yang terlibat,

c. distribusi lalu lintas komunikasi;

d. ketersediaan kanal frekuensi untuk peralatan airborne
e. kemungkinan pengembangan dimasa depan.

4.1.4.5

Dimana proteksi ketinggian (protection height) dipertimbangkan
kurang dari yang diharapkan, separasi antar fasilitas yang

beroperasi pada frekuensi yang sama tidak boleh kurang dari yang
ditentukan untuk menjaga agar pesawat tetap berada dalam
jangkauan pelayanan dan proteksi ketinggian (protection height)
dari suatu fasilitas tidak boleh lebih dari

radio horizon untuk

beberapa fasilitas yang berdekatan.

4.1.4.6

Separasi geografis antar stasiun VHF VOLMET dapat ditentukan
secara regional, dan umumnya, dalam operasional dijamin aman

dari gangguan dari keseluruhan volume proteksi di masing-masing
stasiun VOLMET.

4.1.4.7

Band Frekuensi 117.975 - 137.000 MHz, adalah frekuensi yang
digunakan untuk dinas bergerak penerbangan nasional,

dan

dijamin tidak mengalami gangguan/interferensi terhadap fasilitas
dinas bergerak penerbangan internasional.

4.1.4.8

Permasalahan yang timbul akibat pembagian alokasi frekuensi
antar negara atau dalam lingkup regional untuk pelayanan
penerbangan nasional, harus diputuskan antar pihak terkait.

4.1.4.9

Jangkauan komunikasi dari transmitter VHF di darat harus

menghindari terjadinya interferensi dengan stasiun lain, dan

beroperasi dalam nilai konsisten minimum sesuai persyaratan
operasional.

4.1.5

Metode pengoperasian

4.1.5.1

Pengoperasian kanal tunggal satu arah (single channel simplex)
menggunakan pita 117.975-137 MHz untuk semua stasiun yang
melayani pesawat dalam navigasi udara internasional.

4.1.5.2

Sebagai tambahan, kanal suara untuk hubungan darat ke udara
(ground to air) harus menggunakan peralatan radio navigasi
sesuai standar ICAO dan perjanjian regional, untuk tujuan
penyiaran atau komunikasi atau untuk keduanya.

4.1.6

Rencana penetapan frekuensi radio VHF untuk digunakan dalam
dinas bergerak penerbangan internasional.

Rencana penetapan frekuensi radio VHF adalah penetapan list
frekuensi, sekaligus penetapan frekuensi untuk dinas bergerak (R)
penerbangan dengan separasi kanal 25 kHz dan seluruh frekuensi
dengan lebar kanal dan separasi sebesar 8.33 kHz.

Perencanaan tersebut memuat total jumlah frekuensi yang
dibutuhkan disuatu wilayah yang ditentukan secara regional.
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Frekuensi khusus sudah dialokasikan untuk kebutuhan khusus

seperti, aerodrome atau approach control Perencanaan tersebut
tidak termasuk alokasi yang diperlukan dalam pertimbangan
secara regional (kecuali hal-hal yang tercantum dalam butir 4.1.1.1.)
4.1.6.1

Frekuensi band 117.975 - 137.000 Mhz digunakan untuk dinas
bergerak penerbangan dapat dipilih sesuai butir 4.1.6.1.1
Catatan 1

-

Frekuensi 136.500 - 136.975 MHz inclusive tidak

tersedia untuk lebar kanal kurang dari 25 kHz.

Catatan 2 -

Operasi menggunakan separasi 25 kHz akan
dilindungi di negara yang mengoperasikan separasi
8.33 kHz.

4.1.6.1.1

Daftar frekuensi yang ditetapkan :
Daftar A - penetapan frekuensi di wilayah atau area dengan
separasi frekuensi 25 kHz :
118.000 - 121.450 MHz

121.550 - 123.050 Mhz
123.150 - 136.975 MHz

Daftar B - penetapan frekuensi di wilayah atau area dengan
separasi frekuensi 8.33 kHz :
118.000- 121.450 MHz
121.550- 123.050 MHz
123.150- 136.475 MHz

4.1.6.1.2

Alokasi Frekuensi untuk komunikasi operasional diperuntukkan
bagi operator penerbangan sesuai ketentuan dalam Annex 6,

Bagian I. Alokasi frekuensi dipilihkan berdasarkan pertimbangan
secara regional.

Catatan - Penetapan frekuensi radio tersebut dan perizinan
pengoperasian fasilitas terkait ditetapkan secara
nasional. Namun, di daerah di mana terdapat masalah
pemberian frekuensi untuk komunikasi operasional,
mungkin menguntungkan jika negara berkoordinasi
dengan badan usaha angkutan udara terkait terkait
kanal-kanal tersebut sebelum pertemuan regional.

4.1.6.2

Frekuensi yang dialokasikan untuk dinas bergerak (R)
penerbangan diwilayah tertentu yang
terbatas jumlahnya
disesuaikan dengan kebutuhan operasional diwilayah tersebut.
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4.2.

Pemanfaatan Pita 108 - 117.975 MHz

4.2.1.

Blok pembagian pita frekuensi 108 - 117.975 MHz adalah sebagai
berikut :

a. Pita 108-111.975 MHz;

a)

ILS mengacu butir 4.2.2 dan ICAO Doc. Annex 10 Volume I,
butir 3.1.3.

b)

VOR, apabila :

1)

tidak menyebabkan interferensi terhadap ILS;

2)

hanya digunakan frekuensi dengan akhiran frekuensi
baik even tenths atau even tenths plus a twentieth
Megahertz.

c)

Pengoperasian GNSS ground-based augmentation system
(GBAS) sesuai ICAO Doc. Annex 10, Volume I, butir 3.7.3.5,

dipastikan tidak menyebabkan interferensi terhadap ILS
dan VOR.

Catatan - kriteria separasi geografis ILS/GBAS dan kriteria
separasi geografis untuk GBAS dan pelayanan
komunikasi VHF beroperasi di frekuensi 118 - 137 Mhz.
Sampai dengan kriteria tersebut dimasukan dalam
SARPs, frekuensi pada band 112.050 - 117.900 Mhz
akan digunakan untuk penetapan GBAS.

b. Pita Frekuensi 111.975-117.975 MHz diperuntukkan bagi :
a)

VOR

b)

GNSS ground based augmentation system (GBAS) sesuai
dengan ICAO Doc. Annex 10, Volume I butir 3.7.3.5,

dipastikan tidak menyebabkan interferensi terhadap VOR.
Catatan 1. Petunjuk pelaksanaan mengenai jarak separasi yang
diperlukan untuk mencegah terjadinya interferensi
antara ILS dan VOR saat beroperasi pada pita 108 111.975 MHz dapat dilihat dalam ICAO Doc. Annex 10,
Volume I section 3 attachment C.

Catatan 2. Petunjuk pelaksanaan mengenai jarak separasi
untuk mencegah terjadinya interferensi antara VOR dan
GBAS saat beroperasi pada pita 112.050 - 117.900 MHz
dapat dilihat dalam ICAO Doc. Annex 10, Volume I section
7.2.1 Attachment D.

4.2.2.

Pemilihan frekuensi untuk fasilitas ILS mengikuti ketentuan
sebagai berikut:

a)

kanal localizer diakhiri dengan puluhan ganjil (odd tenths of a
megahertz) dan digabung dengan kanal glide path.
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b)

kanal localizer diakhiri dengan puluhan ganjil plus duapuluhan (odd tenths plus a twentieth of a megahertz) dan
digabung dengan kanal glide path.

4.2.2.1

Kanal ILS adalah frekuensi localizer yang diakhiri dengan puluhan
ganjil plus dua-puluhan (odd tenth plus one twentieth of a
megahertz) pita 108-111.975 MHz dapat disetujui penggunaannya
sesuai perjanjian regional

4.2.3.

Untuk penetapan alokasi frekuensi VOR mengikuti ketentuan
sebagai berikut:

a)

Pita frekuensi 111.975 - 117.975 MHz
puluhan ganjil (odd tenths of a megahertz).

dengan akhiran

b)

Pita frekuensi 111.975 - 117.975 MHz dengan akhiran
puluhan genap (even tenths of a megahertz).

c)

Pita frekuensi 108 - 111.975 MHz dengan akhiran puluhan
genap (even tenths of a megahertz).

d)

Pita frekuensi 111.975 - 117.975 MHz dengan akhiran 50
kHz, kecuali untuk peruntukkan dalam butir 4.2.3.1.

e)

Pita frekuensi 108 - 111.975 MHz dengan akhiran puluhan
genap plus dua-puluhan (even tenths plus a twentieth of a
megahertz) kecuali untuk peruntukkan dalam butir 4.2.3.1.

4.2.3.1

Alokasi frekuensi Pita 108 - 111.975 MHz dengan akhiran even
tenths plus a twentieth untuk fasilitas VOR dan semua Pita

frekuensi 111.975 - 117.975 MHz dengan kanal separasi 50 kHz
pada band 111.975 - 117.975 MHz harus sesuai dengan
perjanjian regional, dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut :

a)

band 111.975 - 117.975 MHz digunakan terbatas;

b)

Penggunaan band 111.975 - 117.975 MHz berlaku pada
tanggal ditetapkan oleh Konsil paling lambat 1 (satu) tahun
setelah disetujui melalui perjanjian regional;

c)

Penggunaan band 108-111.975 MHz berlaku pada tanggal
ditetapkan oleh Konsil dalam waktu 2 (dua) tahun setelah
disetujui melalui perjanjian regional;

Catatan -

"Penggunaan terbatas" seperti tercantum dalam butir
4.2.2.1 a) dan 4.2.3.1 a) adalah pembatasan
penggunaan frekuensi hanya untuk perangkat
pesawat
udara
yang
sesuai
dan
dengan
memperhatikan hal-hal berikut :

a)

kinerja perangkat ILS atau VOR dimana tidak

dapat beroperasi pada frekuensi ini (108-111.975
MHz) akan terlindung dari gangguan.
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b)

Pedoman umum untuk pengangkutan perangkat
ILS atau VOR yang beroperasi pada frekuensi 108
- 111.975 MHz; dan

c)

Layanan operasional menggunakan frekuensi 100
kHz untuk perangkat airborne diperuntukkan bagi
operator internasional

4.2.4

Untuk melindungi pengoperasian VOR menggunakan kanal separasi
50 kHz di suatu wilayah dimana peralatan yang ada tidak sesuai
dengan ketentuan dalam Annex 10, Volume I Chapter 3, maka
seluruh VOR didalam jangkauan interferensi dengan separasi
kanal 50 kHz harus dimodifikasi agar sesuai dengan ketentuan
dalam ICAO Annex 10, Volume I Section 3.3.5.7.

4.2.5

Penyebaran frekuensi.

Separasi geografis antara peralatan yang

beroperasi dalam frekuensi yang sama dan berdekatan

diatur

secara regional, dengan memperhatikan beberapa kriteria dibawah
ini :

a)

b)

jangkauan fasilitas dalam memenuhi kebutuhan pelayanan;

maksimum ketingginan pesawat yang berhubungan dengan
fasilitas;

c)

ketinggian minimum IFR dijaga serendah mungkin sesuai
yang dipersyaratkan.

4.2.6

Untuk mengurangi masalah akibat kepadatan penggunaan
frekuensi dimana terdapat dua fasilitas ILS yang melayani dua
ujung runway yang sama atau runway yang berbeda pada bandar
udara yang sama, penggunaan pasangan frekuensi ILS localizer
dan glide path perlu memenuhi hal-hal berikut ini :

a)

kondisi operasional yang diijinkan.

b)

setiap localizer memiliki identifikasi sinyal yang berbeda.

c)

apabila localizer dan glide path tidak digunakan untuk
operasional tidak dapat menimbulkan radiasi maka harus
dibuat pengaturan.

4.3.

Penggunaan pita 960 - 1215 MHz untuk DME

4.3.1

Kanal operasi DME dengan akhiran "X" atau "Y" dalam Tabel A,
Chapter 3 dari Annex 10 Volume I dapat dipilih tanpa
pembatasan.

4.3.2

Kanal DME dengan akhiran T atau «Z" dalam tabel A, chapter 3
dari Annex 10 Volume I, dapat dipilih dan digunakan sesuai
perjanjian regional yang berlaku.

4.3.3

Dalam penetapan perencanaan dalam lingkup regional, maka
alokasi kanal DME yang digunakan bersama dengan MLS dapat
dipilih dari tabel 4-2.
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Table 4-2

Group

DME channels

Associated paired

Assignment

Remarks

procedure

VHF channels

1

ILS 100 kHz separasi

EVEN

18Xto56X
2

EVEN
18Y to 56Y

3

EVEN
80Yto 118Y

4

Untuk

normal digunakan penggunaan
apabila
DME umum (lihat
ILS 50 kHz separasis
single
4.3.1)
dipasangkan
dengan ILS atau
VOR
50
kHz
menjadi
bagian
separasis
dari MLS
VOR

50

kHz

50

kHz

separasis

ODD

VOR
6

kondisi

Odd tenths of a MHz

ODD

17Y to 55Y
5

Dalam

81Y to 119Y

separasis.

EVEN

Even tenths of a MHz

18W to 56W
7

8

9

10

EVEN

No associated paired

18Z to 56Z

VHF channel

EVEN

No associated paired

80Zto 118Z

VHF channel

ODD

No associated paired

17Z to 55Z

VHF channel

ODD

No associated paired

81Z to 119Z

VHF channel

Untuk
penggunaan
masa

datang
(lihat 4.3.2)

No associated paired
VHF channel

4.3.3.1

Grup 1 sampai dengan 5. Kanal DME dapat digunakan secara
umum. Dalam hal pemilihan kanal perlu memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :

a)

Apabila MLS/DME akan digunakan bersama dengan ILS
untuk runway, jika memungkinkan, kanal DME dapat dipilih
dalam Group 1 atau 2 dan dipasangkan dengan frekuensi ILS
sesuai dengan Tabel A Annex 10 Vol. I, Bab 3).
Apabila proteksi terhadap gabungan frekuensi tersebut tidak

dapat dijamin pada ketiga komponen MLS, DME dan ILS,
maka kanal MLS dapat dipilihkan dari Grup 3, 4 dan 5.

b)

Apabila MLS/DME dioperasikan dalam runway tidak
berdampingan dengan ILS, maka kanal DME yang akan
digunakan dipilihkan dalam Grup 3, 4 atau 5.
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4.3.3.2

Grup 6 sampai dengan 10. Kanal DME diperbolehkan untuk
digunakan berdasarkan perjanjian regional sesuai dengan kondisi
yang tercantum dalam butir 4.3.2.

4.3.4.

Kerjasama regional pengalokasian kanal DME harus dibawah
pengawasan ICAO.

4.4.

Pemanfaatan pita 5030.4 - 5150.0 MHz

Catatan 1 Pedoman pelaksanaan perencanaan proteksi
frekuensi fasilitas MLS tercantum dalam Lampiran G Annex 10,
Volume I

Catatan 2 Pedoman Pelaksanaan dalam menentukan jarak
koordinasi antara fasilitas MLS dan stasiun didarat penyedian
pelayanan feeder links ke satelit bergerak non-geostationary
tercantum dalam ITU-R Recommendation S.1342.

4.4.1

Kanal MLS dapat dipilihkan dari Table A, Chapter 3 Annex 10
Volume I.

4.4.2.

Untuk kebutuhan regional khusus untuk kanal MLS berhubungan
dengan fasilitas DME dapat dipilihkan berdasarkan kondisi yang
tercantum dalam butir 4.3.3.

4.4.3

Penetapan kanal tambahan seperti tercantum dalam butir 4.4.1
dalam dipilih dalam sub-band 5030.4 - 5150.0 MHz untuk

memenuhi persyaratan navigasi udara di masa datang.
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LAMPIRAN A

KETENTUAN PENGGUNAAN FREKUENSI LF/MF DAN PENCEGAHAN
TERJADINYA INTERFERENSI

Perencanaan frekuensi radio NDB harus disusun terutama pada wilayah
penggunaan NDB cukup padat, hal tersebut untuk :

a)

menjamin pengoperasian perangkat ADF, dan

b)

efisiensi penggunaan spektrum frekuensi yang terbatas untuk
pelayanan NDB. Dalam regional meeting diatur perencanaan
proteksi terhadap seluruh fasilitas yang digunakan. Namun, untuk
wilayah-wilayah tertentu, kepadatan penggunaan fasilitas menjadi
pertimbangan utama dalam menentukan minimum rasio proteksi.

Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam regional meeting, sebagai
berikut :

a)

Mengurangi jumlah NDB, dengan melakukan koordinasi pada saat
perencanaan;

b)

Mengurangi luas cakupan (coverage)

disesuaikan dengan

kebutuhan operasional;
c)

d)
e)

0

Karakteristik perangkat ADF yang digunakan;
Tingkat noise atmosfer, sesuai wilayah/area;
Konduktivitas permukaan bumi/daratan; dan

Proteksi terhadap interferensi pada lingkup cakupan/jangkauan
(coverage).

Rasio minimum proteksi 15 dB (dari rasio wanted/unwanted signal)
digunakan sebagai dasar rencana alokasi frekuensi (RR. Appendix SI2}
Bila akurasi ± 5 dejarat diperlukan dalam suatu batas jangkauan, maka
minimum proteksi 15 dB harus digunakan sebagai dasar penggunaan
kanal LF/MF.

Apabila spektrum frekuensi LF/MF yang tersedia sudah tidak dapat
mengatasi kepadatan penggunaan frekuensi, berikut adalah beberapa
kajian teknis dalam menentukan kriteria separasi jarak :
Frequency difference (kHz)

Attenuation (dB)

0

0

1

6

3

35

5

65

6

80
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Pemilihan perangkat ADF harus memiliki karakteristik minimal seperti
tercantum pada tabel di atas.

Rencana alokasi frekuensi baru harus meningkatkan pelayanan pada
pengguna perangkat baru, dan tidak mengurangi unjuk kerja perangkat
lama yang dioperasikan di pesawat.

4.

Pada kondisi NDB digunakan bersamaan dengan kanal voice, harus
mengacu kepada Annex 10, Volume I, 3.4.6.
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LAMPIRAN B

PEDOMAN PELAKSANAAN KOMUNIKASI OPERASIONAL JARAK JAUH

1.

Stasiun HF melayani Aeronautical Operational Control (AOC) dapat
diberi kewenangan untuk melakukan komunikasi operasional jarak jauh
jika tidak terjangkau pelayanan unit ATS atau pelayanan komunikasi
penerbangan yang tersedia dianggap tidak sesuai/ memadai.

2.

Seluruh kanal radio yang dioperasikan stasiun darat di seluruh dunia

harus tetap menjaga nilai ekonomis dan efisiensi dalam operasional.
Dengan konsekuensi sebagai berikut :

a)

Satu stasiun untuk setiap negara; dan

b)

Apabila terdapat perjanjian kerjasama antara negara, maka dapat
dibentuk suatu stasiun
untuk melayani
semua operator
penerbangan di negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

3.

Stasiun penerbangan AOC dapat dioperasikan oleh:

• negara mewakili satu atau lebih perusahaan penerbangan, atau
•

suatu operator penerbangan atau badan/institusi yang memiliki izin

dari

negara

untuk

mewakili

satu

atau

lebih

perusahaan

penerbangan.

4.

Surat izin harus diperpanjang secara reguler, yang melarang adanya
"public correspondence", atau jenis traffic point-to-point, atau jenis lalu
lintas komunikasi lain yang tidak memenuhi ketentuan komunikasi
pengawasan operasional.

5.

Saat pesawat berada di dalam jangkauan stasiun penerbangan VHF,
maka yang digunakan adalah kanal frekuensi VHF (kanal AOC) dan
bukan HF.

Catatan. Kategori khusus jenis pesan (message) yang digunakan untuk
dinas bergerak penerbangan tercantum dalam Annex 10, Volume
II, Bab 5, 5.1.8.

Dalam bah yang sama disebutkan standar

prosedur pelayanan komunikasi termasuk persyaratan untuk
pengawasan dalam Annex 10, Volume II, Bab 5, 5.2.2. Sesuai

RR SI 8.6 ITU Radio Regulation, surat izin harus menyebutkan
tujuan dari suatu stasiun pengawasan operasional penerbangan
(seperti tercantum dalam Annex 6, Bagian I) dan harus
mencantumkan karakteristik umum yang sesuai dengan aturan
dalam lampiran S27 Radio Regulation.
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LAMPIRAN C

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN SECONDARY FREQUENCY
1. Penilaian terhadap kebutuhan secondary frequency :
a. Frekuensi backup/sekunder bertujuan untuk menyediakan saluran
komunikasi alternatif antara udara / darat saat frekuensi radio
untuk operasional tidak tersedia.

Contoh: termasuk gangguan yang disengaja, gangguan tidak
disengaja (misal instalasi pemancar stasiun penyiaran FM
yang buruk), frequency jammed, pemanduan lalu lintas
udara palsu, gangguan radio amatir.

b. Penggunaan secondary frequency di batasi hanya pada unit-unit
ATS, sebagai berikut :

• Aerodrome Surface Communications (AS) / Ground Movement
Control (GMC)

• Tower services (TWR)

•
•
•
•

Approach services (APP-L, APP-I dan APP-U)
Area control services (ACC-L, ACC-U)
Meteorological information (VOLMET)
Flight Information Services (FIS-L, FIS-U)

Pelayanan komunikasi udara/darat lain

seperti ATIS AFIS

pelayanan generik unspecified air-to-air (A/A), pelayanan 'generik
unspecified air-to-ground (A/G) services, pelayanan generik

unspecified General Purpose (GP) dan pelayanan aeronautical
operational control (AOC) tidak memerlukan kanal komunikasi back

up/cadangan.

c. Secondary frequency tidak diberikan apabila kegagalan komunikasi
disebabkan oleh kerusakan fasilitas.

Contoh : kegagalan perangkat, hilangnya daya dan hilangnya link

komunikasi dari darat ke lokasi pemancar/penerima.

d. Penilaian terhadap jumlah kebutuhan secondary frequency harus
dibuat semimmal mungkin. Penilaian tersebut dapat dihitung
berdasarkan pengalaman (contoh: jumlah hari dalam 1 (satu) tahun
dimana kanal komunikasi tidak tersedia).

e.

Saat beroperasi normal, pembagian secondary frequency dapat dibagi/share untuk pelayanan yang berbeda (pada ATC center) atau

antar fasilitas yang berbeda (contoh : bandara yang berbeda atau
ACC/FIS yang dilayani dari ATC center yang berbeda).
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2.

Secondary Frequency untuk komunikasi jarak pendek :

a) secondary frequency untuk komunikasi jarak pendek diutamakan
untuk pelayanan AS, TWR dan APP.
b) Secondary Frequency yang harus tersedia di bandara harus memiliki
ketentuan operational yang jelas.
c). Jumlah Secondary Frequency untuk pelayanan dengan 2 (dua)
combine/kombinasi tidak boleh lebih dari 2 (dua) alokasi frekuensi
(maksimal 1 (satu) Secondary Frequency TWR dan 1 (satu) Secondary
Frequency untuk pelayanan APP.
Catatan : secara prinsip secondary frequency tunggal digunakan untuk
kanal komunikasi cadangan baik untuk pelayanan TWR dan APP atau
untuk pelayanan TWR dan AS.

3.

Secondary Frequency untuk komunikasi jarak jauh. :
a) Dibutuhkan suatu kajian atau study kasus mengenai kebutuhan
Secondary Frequency yang diperlukan untuk pelayanan ACC dan FIS.
b) Jika dimungkinkan unit ATS yang berbatasan harus membuat

pengaturan yang sesuai dan efisien untuk penggunaan Secondary
Frequency secara bersama-sama.
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