KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
niRF.KTORAT JF.NUERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 429 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN
INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang

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

a.

mengenai kewenangan Inspektur Navigasi Penerbangan
dalam melaksanakan pengawasan;

bahwa dalam melaksanaan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Pengawasan Inspektur Navigas

Penerbangan, dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Udara;

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang

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

2.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tetang
Pembentukan
Organisasi
Kementenan
Negara

Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan
Presiden Nomor 7 Tahun 2015;

3.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementenan Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;

4.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun
2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil

Bagian 143 (Civil Aviation Safety Regulation Part 143)

tentang Sertifikasi dan Persyaratan Pengoperasian Bagi
Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas
Penerbangan (Certification And Operating Requirements
For ATS Training Provider);
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5.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun

2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil

Bagian 139 {Civil Aviation Safety Regulation Part 139)

Tentang Bandar Udara (Aerodrome) sebagaimana diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
47 Tahun 2013;

6.

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

Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013;
7.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun

2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 172 {Civil Aviation Safety Regulation Part 172)
tentang

Penyelenggara

Pelayanan

Lalu

Lintas

Penerbangan (Air Traffic Service Provider);
8.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2011

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

9.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 01 Tahun

2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulation Part 69)
Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan Dan Kecakapan
Personel Navigasi Penerbangan
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun

2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 173 (Civil Aviation Safety Regulation Part 173)
tentang Perancangan Prosedur Penerbangan
(Flight
Procedur Design);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun

2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 175 (Civil Aviation Safety Regulation Part 175)
Pelayanan

Informasi

Aeronautika

(Aeronautical

Information Service);
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN INSPEKTUR
NAVIGASI PENERBANGAN.
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BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Inspektur navigasi penerbangan adalah personel yang
diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
pengawasan di bidang navigasi penerbangan.

2.

Penyelenggara
pelayanan
adalah
penyelenggara
pelayanan navigasi penerbangan, lembaga pendidikan
dan pelatihan navigasi penerbangan, penyelenggara
kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan, penyelenggara

pemeliharaan peralatan elektronika penerbangan dan
penyelenggara lainnya yang terkait dengan bidang
navigasi penerbangan.

3.

Pengawasan
adalah
kegiatan
pengawasan
pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan
peraturan perundang-undangan termasuk melakukan
tindakan korektif dan penegakan hukum.

4.

Temuan

pengawasan

mengacu

pada

adalah

pemenuhan

temuan

yang

peraturan perundang-

undangan.

5.

Pengarahan persiapan pengawasan anggota tim adalah
pengarahan sebelum pelaksanaan pengawasan yang
diberikan oleh ketua tim kepada anggota tim, yang

bertujuan

untuk

menyampaikan

informasi

dan

instruksi terbaru, yang benar, yang secara langsung
berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

6.

Laporan pengawasan adalah laporan yang disusun oleh
tim pengawasan terdiri dari laporan sementara dan
laporan final.
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7.

Ketua tim pengawasan adalah inspektur navigasi
penerbangan yang ditunjuk oleh Direktur atau Kepala
Kantor untuk memimpin tim pengawasan dalam
pelaksanaan kegiatan pengawasan.

8.

Daftar pemenuhan adalah suatu alat yang digunakan
oleh tim pengawasan untuk mengukur
tingkat
pemenuhan
penyelenggara
pelayanan
terhadap
peraturan perundang-undangan.

9.

Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.

10. Direktur
Jenderal
Perhubungan Udara.

adalah

Direktur

Jenderal

11. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar
Udara sesuai dengan wilayah kerjanya.
12. Rencana
tindak lanjut adalah
rincian
rencana
tindaklanjut
oleh penyelenggara pelayanan yang

disampaikan kepada Direktorat navigasi penerbangan,
untuk menyelesaikan hal - hal yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan
rekomendasi dari tim pengawasan.

13. Ketidaksesuaian

adalah

kekurangan

pada

karakteristik,
dokumentasi
atau prosedur
berdasarkan peraturan keselamatan penerbangan sipil.

14. Data dukung adalah informasi yang dapat dibuktikan
kebenarannya, berdasarkan fakta yang diperoleh
melalui audit, inspeksi, pengamatan, monitoring,
pengujian atau metode yang lain.

15. Rapat pembukaan adalah rapat tim pengawasan
dan perwakilan penyelenggara pelayanan navigasi
penerbangan yang dioversight sebelum pelaksanaan
kegiatan, tujuannya adalah untuk memberikan
informasi mengenai proses pengawasan dan ruang

lingkup pengawasan kepada penyelenggara pelayanan
navigasi penerbangan.

16. Prosedur atau proses adalah serangkaian langkah-

langkah yang diikuti secara
menyelesaikan suatu kegiatan

sistematis
(apa yang

untuk
harus

dilakukan dan dilakukan oleh siapa; kapan, dimana

dan bagaimana hal tersebut harus diselesaikan; materi,
peralatan dan dokumentasi apa yang harus digunakan,
dan bagaimana hal tersebut harus dikontrol).
17. Protokol

adalah

sebuah

dokumen

yang

mengatur

prosedur pengawasan melalui urutan umum langkahlangkah pengawasan dan menjelaskannya berdasarkan
standar atau rekomendasi untuk diverifikasi.

18. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawasan
yang
dimulai
dengan
rapat pembukaan dengan
penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan
diakhiri dengan rapat penutupan, termasuk didalamnya
penetapan draft temuan pengawasan dan rekomendasi.
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19. Kegiatan pra-pengawasan adalah kegiatan pengawasan
yang dimulai dengan pengiriman surat pemberitahuan
awal oleh Direktur atau Kepala Kantor mengenai

pelaksanaan pengawasan
kepada
penyelenggara
penerbangan dan termasuk
pelayanan
navigasi
didalamnya pengarahan persiapan pengawasan kepada
anggota tim.

20. Kegiatan
pasca-pengawasan
adalah
kegiatan
pengawasan
yang
dilaksanakan
setelah
diselesaikannya penjelasan akhir kepada penyelenggara
pelayanan dan termasuk didalamnya publikasi laporan
akhir pengawasan.

21. Proses pengawasan adalah gambaran mengenai tiga
tahap proses kegiatan pengawasan, meliputi kegiatan
pra-pengawasan, pelaksanaan pengawasan di lokasi
dan pasca pengawasan.

22. Verifikasi adalah peninjauan secara independen,
inspeksi, pengujian, pengukuran, pengecekan, observasi
dan pemantauan
(monitoring) untuk membuat dan
mendokumentasikan produk-produk, proses, praktek,

pelayanan,

dan

dokumen

mengacu

pada

standar

tertentu. Hal ini mencakup mengevaluasi efektivitas
sistem manajemen.

23. Eksternal pengawasan adalah kegiatan pengawasan
yang dilaksanakan oleh direktorat navigasi penerbangan
terhadap penyelenggara pelayanan.
24. Direktorat
Jenderal
perhubungan udara.

adalah

direktorat

jenderal

25. Direktorat adalah Direktorat Navigasi Penerbangan.
26.

Kantor Otoritas adalah Kantor Otoritas Bandar Udara

sesuai dengan wilayah kerjanya.

27. Internal pengawasan adalah kegiatan pengawasan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan terhadap
sistem manajemen keselamatannya.
28. Audit adalah pemeriksaan yang terjadwal, sistematis,
dan mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel,
dan dokumentasi organisasi penyelenggara pelayanan
untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan
dan peraturan yang berlaku.
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29. Inspeksi / ramp check adalah pemeriksaan sederhana
terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek
tertentu.

30. Pengamatan adalah kegiatan penelusuran yang
mendalam atas bagian tertentu dari prosedur, fasilitas,

personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa
penerbangan dan pemangku kepentingan lainnya untuk
melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan
peraturan yang berlaku.

31. Pemantauan

(monitoring) adalah kegiatan evaluasi

terhadap data, laporan, dan informasi untuk
mengetahui
kecenderungan
kinerja
keselamatan
penerbangan.

32. Severity adalah akibat yang mungkin dari kejadian atau
kondisi tidak aman, dengan merujuk pada situasi paling
buruk yang dapat diramalkan.
33. Probability adalah kemungkinan suatu keadaan atau

kejadian tidak aman dapat terjadi.
34. Risk adalah penilaian, yang dinyatakan dengan istilah
kemungkinan yang telah diperkirakan keparahannya,
dari akibat ancaman yang diambil dari rujukan dari
situasi paling buruk yang dapat diramalkan.
35. Risk Management adalah identifikasi, analisis dan
eliminasi dan atau pencegahan pada suatu tingkat
resiko
yang
dapat
diterima
kemampuan dari suatu organisasi

yang

mengancam

BAB II

KEGIATAN PENGAWASAN
Pasal 2

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan keselamatan
penerbangan di bidang navigasi penerbangan dilakukan
pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Navigasi
Penerbangan.
Pasal 3

Tujuan dari pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, yaitu:
a.

memverifikasi kesesuaian:

1. prosedur yang ditetapkan
oleh
penyelenggara
pelayanan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. penyelenggaraan
pelayanan
terhadap
peraturan
perundang-undangan atau prosedur berlaku.
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b. menentukan efektivitas peraturan perundang-undangan
dan prosedur yang ditetapkan oleh penyelenggara
pelayanan;
c. mengidentifikasi hal-hal dalam rangka pengembangan
sistem keselamatan dan peningkatan pelayanan navigasi
penerbangan.
Pasal 4

(1) Ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, terdiri dari:
a.

audit;

b. inspeksi;
c. pengamatan (surveillance); dan
d. pemantauan (monitoring).

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai berikut :
a. audit dilaksanakan sebagai kegiatan pengawasan yang
bersifat rutin, terjadwal dan menyeluruh;
b. inspeksi merupakan kegiatan pengawasan yang
sederhana
terhadap
pemenuhan
standar dan
dilaksanakan sewaktu-waktu;

c. pengamatan

(surveillance)

dilaksanakan

apabila

ditemukenali adanya indikasi penyimpangan terhadap
ketentuan perundang-undangan atau yang akan
berdampak pada keselamatan pelayanan navigasi
penerbangan; dan

d. pemantauan
(monitoring)
dilaksanakan
untuk
mengevaluasi data, laporan, dan informasi yang
terkait

dengan

keselamatan

pelayanan

navigasi

penerbangan termasuk rencana tindak lanjut hasil
audit/ inspeksi/ pengamatan
oleh
penyelenggara
pelayanan.

(3) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan oleh Inspektur Navigasi Penerbangan di
Kantor Pusat dan menjadi tanggung jawab Direktorat.
(4) Pelaksanaan inspeksi, pengamatan dan pemantauan
(monitoring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b,c dan d dilaksanakan oleh Inspektur Navigasi
Penerbangan di Kantor Otoritas dan menjadi tanggung
jawab Kantor Otoritas.
(5) Direktorat dapat melakukan inspeksi, pengamatan dan
pemantauan
(monitoring) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b,c dan d apabila terjadi kondisi sebagai
berikut:

a.

keterbatasan

kemampuan

Inspektur

Navigasi

Penerbangan di Kantor Otoritas;

b.
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kepentingan
keselamatan
pelayanan
navigasi
penerbangan yang bersifat prioritas dan strategis.

Pasal 5

(1) Dalam melakukan pengawasan Direktorat memiliki tugas
untuk menyiapkan bahan mengenai:
a. prioritas
pelaksanaan
pengawasan
tahunan
penyelenggara pelayanan untuk dapat digunakan
sebagai acuan dalam penjadwalan pengawasan berupa
Instruksi Direktur Jenderal.

b. pemetaan dan beban kerja inspektur navigasi
penerbangan dan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua)
tahun.

c. raport penilaian kepatuhan dan tingkat keselamatan
penerbangan pada penyelenggara pelayanan setiap
tahun berdasarkan pengawasan yang dilaksanakan.

(2) Prioritas pelaksanaan pengawasan tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan
mempertimbangkan:
a. indikasi
penurunan
kepatuhan
dan
tingkat
keselamatan penerbangan;
b. adanya kejadian kecelakaan / accident;
c. meningkatnya tren insiden pelayanan navigasi
penerbangan.
d. indikasi tidak adanya penerapan sistem manajemen
keselamatan oleh penyelenggara pelayanan;
e. meningkatnya lalu lintas penerbangan; dan
f. adanya
alasan penting yang berdampak pada
keselamatan penerbangan, antara lain:
1) kerusakan peralatan navigasi penerbangan yang
bersifat vital;

2) perubahan SOP atau prosedur penerbangan;
3) potensi hazard berdasarkan matrix risk index;
g.

4) perubahan lokasi pelayanan.
permintaan penyelenggara pelayanan.

(3) Pemetaan dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a. obyek yang diawasi, yang meliputi :
1)
2)
3)
4)

b.

tingkat pelayanan (kompleksitas);
jumlah personel navigasi penerbangan;
jumlah fasilitas navigasi penerbangan;
jumlah prosedur operasi dan teknik pelayanan
navigasi penerbangan.
pelaksanaan pengawasan, yang meliputi :
1) jangka waktu;
2) frekuensi.

(4) Raport penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a.

hasil pengawasan;

b. pemenuhan terhadap rencana tindak lanjut;
c. indikasi
penyimpangan
terhadap
keselamatan
pelayanan navigasi penerbangan.
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Pasal 6

Kegiatan inspeksi, pengamatan dan pemantauan (monitoring)
yang dilakukan oleh Kantor Otoritas wajib dilaporkan kepada
Direktur Jenderal Up. Direktur paling lambat 3 (tiga) hari
setelah

menemukan

pelanggaran

peraturan

perundang-

undangan atau minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
untuk kegiatan pengawasan rutin.
Pasal 7

(1) Direktorat dan Kantor Otoritas berkoordinasi dalam
pelaksanaan pengawasan, pelaporan hasil pengawasan
dan pengelolaan data keselamatan yang dilakukan secara
harmonis dan berjenjang sesuai dengan kewenangannya
melalui
sistem
keselamatan
pelayanan
navigasi
penerbangan.

(2) Sistem keselamatan pelayanan navigasi penerbangan
sebagaimana dimaksud dengan ayat (6) terintregrasi
dengan sistem program keselamatan dan keamanan
penerbangan nasional.

(3) Direktur bersama dengan para kepala kantor otoritas
melakukan pertemuan rutin setiap 2 (dua) bulan sekali
dalam rangka sinkronisasi program pengawasan, evaluasi
kinerja pengawasan, monitoring pengelolaan data
keselamatan,
inventarisasi
kendala
pelaksanaan
pengawasan, dan segala hal terkait pengawasan
keselamatan pelayanan navigasi penerbangan.
Pasal 8

(1) Objek pengawasan adalah penyelenggara pelayanan.
(2) Lokasi yang menjadi objek pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Kantor pusat penyelenggara pelayanan;
b.

Kantor cabang/distrik/perwakilan/unit penyelenggara
pelayanan.
Pasal 9

(1) Pengawasan dilaksanakan
penerbangan.

oleh

inspektur

navigasi

(2) Inspektur navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai bidang sebagai berikut:
a. Air Traffic Services (ATS);
b. Communication Navigation Surveillance (CNS);
c. Aeronautical Information Services (AIS);
d. Procedure Of Air Navigation Services-Aircraft Operations
(PANS-OPS).
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(3) Kriteria, tugas, wewenang, tingkatan, penetapan dan
pengembangan
inspektur
navigasi
penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
peraturan perundang-undangan.
Pasal 10

Prinsip - prinsip pengawasan sebagai berikut :

a. Inspektur navigasi penerbangan melaksanakan kegiatan
pengawasan secara berkala sebagai bagian fungsi
pembinaan dan manajemen keselamatan.
b. Inspektur navigasi penerbangan melakukan pengawasan
pada sistem navigasi penerbangan dan penyelenggara

pelayanan, yang disebut sebagai pengawasan "eksternal",
sedangkan
penyelenggara
pelayanan
melakukan
pengawasan "internal" dalam sistem manajemen
keselamatan.

c. Apabila diperlukan inspektur navigasi penerbangan dapat
meminta hasil pengawasan internal sebagai bagian dari
pengawasan eksternal.

d. Inspektur navigasi penerbangan memastikan bahwa
standar dan prosedur telah diimplementasikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
e. Inspektur navigasi penerbangan menyediakan waktu bagi
penyelenggara pelayanan untuk mereview, memberikan
tanggapan dan tindaklanjut serta target waktu
penyelesaian terhadap temuan pengawasan eksternal.
f. Sebagai tindak lanjut dari pengawasan eksternal, hasil
temuan dan rekomendasi, harus didokumentasikan dan

dilampirkan dalam laporan serta diberitahukan kepada
pihak yang diawasi (oversighted party) sesuai dengan
protokol dan prosedur pengawasan yang berlaku.
Pasal 11

(1) Laporan pengawasan harus objektif berdasarkan fakta
dan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam membuat laporan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), inspektur navigasi penerbangan
harus menghindari hal-hal sebagai berikut:
a. penafsiran pribadi;
b. pengaruh individu;
c. perbedaan budaya;
d. tindakan penyimpangan.
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BAB III

SISTEM PENGKLASIFIKASIAN TEMUAN HASIL PENGAWASAN
Pasal 12

(1) Inspektur

navigasi

penerbangan

mengklasifikasikan

temuan berdasarkan laporan pengawasan menggunakan
metode Safety Risk Management.

(2) Metode Safety Risk Management sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) menggunakan safety risk assesment matrix
sebagaimana tercantum dalam lampiran LA peraturan ini.
Pasal 13

(1) Pengisian safety risk assesment matrix sebagaimana
dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) mengacu pada risk
severity dan risk probability.

(2) Risk severity dan Risk probability sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diperoleh berdasarkan tabel 1 dan tabel 2
sebagaimana tercantum dalam lampiran LB peraturan ini.

BAB IV
PELAKSANAAN AUDIT

Bagian Kesatu
Pra audit
Pasal 14

(1) Direktur menetapkan jadwal atau program audit tahunan
dengan mengacu pada prioritas pelaksanaan pengawasan
yang ditetapkan Direktur Jenderal bagi penyelenggara
pelayanan.

(2)

Jadwal atau program audit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) beserta protokol audit disampaikan melalui surat

pemberitahunan
kepada
penyelenggara
pelayanan
sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) hari sebelum
pelaksanaan audit.
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n

Pasal 15

(1) Direktur menetapkan jumlah dan komposisi tim audit
dengan mempertimbangkan kompleksitas dan skala audit.
(2) Penetapan jumlah dan komposisi tim audit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 60 (enam
puluh) hari sebelum pelaksanaan audit.

(3) Tim audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.

ketua tim;

b. anggota tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
minimal inspektur navigasi penerbangan jenjang ahli
muda.

Pasal 16

(1) Tim audit menyiapkan dokumen acuan audit pelaksanaan
audit yang sekurang-kurangnya meliputi:
a.

protokol audit;

b. dokumen pelaksanaan pengawasan sebelumnya;
c.

data terkait lainnya.

(2) Protokol audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dikelompokkan sesuai dengan objek dan bidang
pengawasan, antara lain:
a. penyelenggara
pelayanan

navigasi

penerbangan,

meliputi bidang:

1) pelayanan lalu lintas penerbangan;
2) pelayanan telekomunikasi penerbangan;
3) pelayanan informasi aeronautika.
b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan
penerbangan meliputi bidang:
1) pemandu lalu lintas penerbangan;

c.
d.
e.

navigasi

2) pemandu komunikasi penerbangan;
3) personel teknik telekomunikasi penerbangan;
4) personel pelayanan informasi aeronautika;
5) personel perancang prosedur penerbangan.
penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan.
penyelenggara pemeliharaan peralatan elektronika
penerbangan
penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan
navigasi penerbangan.
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(3) Format dan isi protokol audit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diatur pada peraturan perundangundangan.

(4) Penyiapan dokumen acuan audit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 30 hari
sebelum pelaksanaan audit.
Pasal 13

(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan awal tim audit
sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan
audit di lokasi.

(2) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:

a. Memberikan anggota tim gambaran pelaksanaan dan
pemahaman tentang misi audit;

b. Menetapkan tanggung jawab anggota tim audit
sebelum, selama dan setelah audit; dan

c. Persiapan rapat pembukaan dan penutupan dengan
penyelenggara pelayanan.

(3) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membahas hal-hal sebagai berikut:
a. Pengenalan anggota tim;

b.
c.
d.
e.

Ruang lingkup audit di lokasi;
Program kerja pelaksanaan audit di lokasi;
Pembagian tugas dan tanggung jawab tim;
Identifikasi dokumen yang diperlukan

pada

saat

pelaksanaan audit.
Bagian Kedua
On-Site Audit
Pasal 14

(1) Tim

audit

bersama

penyelenggara

pelayanan

melaksanakan rapat pembukaan.

(2) Kantor pusat penyelenggara pelayanan wajib turut serta
dalam pelaksanaan audit di lokasi.

(3) Rapat pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:
a. pengenalan anggota tim audit dan penyelenggara
pelayanan;
b. penyampaian ruang lingkup audit di lokasi;
c. kesepakatan program kerja pelaksanaan audit di
lokasi;

d. penyampaian
e.

dokumen

yang

diperlukan

untuk

pelaksanaan audit;
hal-hal terkait lainnya.
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Pasal 15

(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan harian tim audit
sebelum dan/atau sesudah pelaksanaan audit setiap hari
di lokasi.

(2) Pengarahan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:
a.

identifikasi awal dari temuan dan rekomendasi;

b. pembaharauan daftar pemenuhan protokol;
c. identifikasi kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan
audit sehari-hari;

d. pengumuman perubahan dalam program kerja (jika
ada); dan

e. meningkatkan koordinasi dan dukungan tim audit.
Pasal 16

(1) Audit di lokasi dilaksanakan secara sistematis, objektif, dan
faktual.

(2) Metode pelaksanaan audit di lokasi sebagaimana pada ayat
(1), meliputi:

a. Pengumpulan data dukung yang diperoleh melalui
wawancara,

peninjauan

materi

terkait,

survei,

dan

pengujian terhadap kondisi sistem pelayanan navigasi
penerbangan. Temuan dicatat dengan indikasi yang jelas
tentang bagaimana dan mengapa temuan dibuat.
Apabila
penyelenggara
pelayanan
tidak
dapat
menunjukkan data dukung maka dapat dinyatakan
sebagai temuan. Setiap temuan audit harus diberikan
rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan sebagai
tindak lanjut atas temuan tersebut.
b. Setelah
kegiatan
audit
di

lokasi

selesai

dilaksanakan, tim audit meninjau semua temuan dan
rekomendasi untuk memastikan bahwa temuan tersebut

objektif. Tim audit memastikan bahwa temuan dan
rekomendasi yang didokumentasikan dengan jelas,
singkat, memuat hal yang pokok dan dilengkapi dengan
data dukung. Temuan pengawasan dapat dibahas dalam
sesi pengarahan harian.
c. Dalam mencari penyelesaian awal terhadap temuan
yang teridentifikasi, setiap saat tim audit dapat
menyediakan informasi temuan dan rekomendasi
kepada penyelenggara pelayanan.
d. Kunjungan ke unit-unit terkait dapat dilakukan untuk
memverifikasi kegiatan yang terkait dengan keselamatan
penerbangan.
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(3) Untuk menjamin pelaksanaan audit di lokasi sebagaimana
pada ayat (1) yang transparan, berkualitas dan dapat
dipertanggungjawabkan, Tim audit berpedoman pada
protokol audit.

(4) Dalam kondisi tertentu, audit dapat dilakukan terhadap
hal-hal diluar protokol audit sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tetapi masih terkait dengan keselamatan
penerbangan. Tim audit harus memberitahukan kepada
penyelenggara pelayanan, apabila terdapat temuan dicatat
dalam rekomendasi audit yang disusun.
Pasal 17

(1) Tim audit menyusun draft laporan sementara (interim report)
audit yang format dan isinya tercantum pada lampiran II.A
peraturan ini.

(2) Item-item yang dicantumkan pada laporan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai
temuan pada protokol audit.

(3) Tim audit menyampaikan draft laporan sementara paling
lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat penutupan
kepada penyelenggara pelayanan.

(4) Penyelenggara pelayanan menyusun draft rencana tindak
lanjut dengan mengacu pada draft laporan sementara audit.
(5) Format rencana tindak lanjut audit sebagaimana tercantum
pada lampiran II.B peraturan ini.
Pasal 18

(1) Tim audit bersama penyelenggara pelayanan melaksanakan
rapat penutupan.

(2) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:
a. memberikan informasi kepada pimpinan penyelenggara

pelayanan terkait hasil temuan dan rekomendasi dari
tim audit. Rapat harus menjamin bahwa penyelenggara

pelayanan memahami dengan jelas situasi yang telah

b.

diawasi oleh tim audit dan dapat segera menyusun
rencana tindak lanjut yang diperlukan. rapat harus
menegaskan permasalahan keselamatan yang significant
terkait temuan dan rekomendasi tim guna peningkatan
sistem pengawasan keselamatan yang efektif.
memberitahukan kepada
penyelenggara pelayanan
mengenai pelaksanaan audit di lokasi, tanggal laporan
akhir audit, tanggal penyerahan rencana tindak lanjut
dan tanggapan laporan audit.
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c.

menjelaskan tentang semua temuan dan rekomendasi

yang dimasukkan dalam laporan sementara audit,
penyelenggara
pelayanan
harus
menyatakan
kesanggupannya untuk melakukan tindak lanjut terkait
dengan pemenuhan temuan dan rekomendasi dalam
jangka
waktu yang disepakati. Laporan sementara
diserahkan pada penyelenggara pelayanan pada saat
selesai pelaksanaan audit
d. menjelaskan
bahwa
kesanggupan
penyelenggara

pelayanan akan dituangkan dalam laporan akhir (final
report) audit yang akan disampaikan kepada Direktur
Navigasi Penerbangan.

(3) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membahas hal-hal sebagai berikut:
a. rangkuman pelaksanaan audit
kunjungan pada unit-unit terkait;

di

lokasi

beserta

b. draft temuan dan rekomendasi yang tercantum pada

laporan sementara audit;
c. draft rencana tindak lanjut
penyelenggara pelayanan;
d. berita acara pelaksanaan audit;
e.

yang

disusun

oleh

hal-hal terkait lainnya

(4) Dalam pembahasan draft laporan sementara dan rencana
tindak lanjut audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dan c penyelenggara pelayanan harus diberi
kesempatan menyampaikan tanggapan dan menyatakan
sanggahan atas temuan yang disampaikan. Ketua tim
harus mempertimbangkan sanggahan, termasuk alasan
yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan.
(5) Pada akhir sesi rapat penutupan, tim audit dan
penyelenggara
pelayanan
menandatangani
laporan
sementara audit dan berita acara pelaksanaan audit.
(6) Format berita acara pelaksanaan audit
tercantum pada lampiran II. C peraturan ini.

sebagaimana

(7) Tim audit dan penyelenggara pelayanan masing-masing
membawa 1 (satu) dokumen asli laporan sementara, berita
acara pelaksanaan audit, protokol pengawasan dan data
dukung yang antara lain dapat berupa dokumentasi (foto),
standar operating procedure (SOP), data teknis, dokumen
terkait lainnya.
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Bagian Ketiga
Pasca Audit
Pasal 19

(1) Direktur menyampaikan laporan akhir (final report) audit
kepada penyelenggara pelayanan paling lambat 5 (lima) hari
setelah pelaksanaan audit di lokasi.

(2) Format laporan akhir (final report) audit sebagaimana
tercantum pada lampiran II.D peraturan ini.
Pasal 20

(1) Penyelenggara pelayanan menyampaikan rencana tindak
lanjut audit yang telah disahkan oleh pimpinan
penyelenggara pelayanan paling lambat 10 (sepuluh) hari
setelah menerima laporan akhir (final report).

(2) Direktur melakukan evaluasi terhadap rencana tindak
lanjut audit yang disampaikan oleh penyelenggara
pelayanan.

(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh tim audit yang melaksanakan kegiatan
audit pada penyelenggara pelayanan tersebut.

(4) Jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyatakan perlunya penyempurnaan rencana tindak
lanjut, maka Direktur akan menyampaikan surat
rekomendasi untuk penyempurnaan tersebut paling lambat
10 (sepuluh) hari setelah menerima rencana tindak lanjut
dari penyelenggara.

(5) Penyelenggara pelayanan menyampaikan revisi rencana
tindak lanjut audit dengan mengacu pada surat
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling
lambat
10 (sepuluh) hari setelah menerima surat
rekomendasi.

(6) Direktur menyampaikan laporan akhir audit dan rencana
tindak lanjut penyelenggara pelayanan kepada Kantor
Otoritas paling lambat 5 (lima) hari setelah menerima
rencana tindak lanjut dari penyelenggara.

(7) Terkait dengan pelaksanaan audit Direktur berkewajiban
untuk:

a.

menyimpan dan memperbaharui laporan akhir audit
dan rencana tindak lanjut melalui sistem pengawasan
keselamatan pelayanan navigasi penerbangan;
b. memonitor pemenuhan terhadap rencana tindak lanjut
yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan
melalui Kantor Otoritas sehingga dapat terpelihara
kekiniannya.
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(8) Terkait dengan pelaksanaan audit Penyelenggara pelayanan
berkewajiban untuk:
a. melaksanakan pemenuhan rencana tindak lanjut sesuai
dengan batas waktu yang telah disepakati;
b. melaporkan setiap tindakan yang telah dilakukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a kepada
Direktur

dan

ditembuskan

kepada

Kepala

Kantor

Otoritas.

(9) Kantor otoritas sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf b
berkewajiban melaksanakan pemantauan (monitoring) 6
(enam) bulan setelah menerima laporan akhir audit dari
Direktur sebagai tindak lanjut monitoring pemenuhan
rencana tindak lanjut.
Pasal 21

Alur pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
sampai dengan Pasal 20 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II.E peraturan ini.
BAB V

PELAKSANAAN INSPEKSI

Bagian Kesatu
Pra Inspeksi
Pasal 22

(1) Kepala kantor menetapkan jadwal atau program inspeksi
untuk memeriksa tingkat pemenuhan standar terhadap
penyelenggara pelayanan pada bidang tertentu.
(2) Pelaksanaan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersifat sewaktu-waktu dan rencana pelaksanaannya
diberitahukan kepada penyelenggara pelayanan 1 (satu) hari
sebelum pelaksanaan inspeksi.
Pasal 23

(1) Kepala kantor menetapkan jumlah dan komposisi tim
inspeksi dengan mempertimbangkan kompleksitas dan
skala inspeksi.

(2) Penetapan jumlah dan komposisi tim inspeksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 5 hari
sebelum pelaksanaan inspeksi.

18

V

(3) Tim inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:

a.

ketua Tim;

b. anggota Tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
minimal adalah inspektur navigasi penerbangan jenjang
ahli muda.
Pasal 24

(1) Tim inspeksi menyiapkan dokumen acuan pelaksanaan
inspeksi yang sekurang-kurangnya meliputi:
a. protokol inspeksi;
b.

data terkait lainnya.

(2) Protokol inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a disesuai dengan objek yang akan diinspeksi.

(3) Format dan isi protokol inspeksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a mengacu pada protokol audit
disesuaikan dengan ruang lingkup pelaksanaan inspeksi.

(4) Penyiapan

dokumen

acuan

inspeksi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya
3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan inspeksi.
Pasal 25

(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan awal tim inspeksi
sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan
inspeksi di lokasi.

(2) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:

a. memberikan anggota tim gambaran pelaksanaan dan
pemahaman tentang misi inspeksi;
b. menetapkan tanggung jawab anggota tim inspeksi
sebelum, selama dan setelah inspeksi; dan

c. persiapan rapat pembukaan dan penutupan dengan
penyelenggara pelayanan.

(3) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membahas hal-hal sebagai berikut:
a. pengenalan anggota tim;
b. ruang lingkup inspeksi di lokasi;
c. program kerja pelaksanaan inspeksi di lokasi;
d. pembagian tugas dan tanggung jawab tim;
e. identifikasi dokumen yang diperlukan pada
pelaksanaan inspeksi.

saat
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Bagian Kedua
On-Site Inspeksi
Pasal 26

(1) Tim

inspeksi

bersama

penyelenggara

pelayanan

melaksanakan rapat pembukaan.

(2) Rapat pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:

a. pengenalan anggota tim inspeksi dan penyelenggara
pelayanan;

b. penyampaian ruang lingkup inspeksi di lokasi;
c. kesepakatan program kerja pelaksanaan inspeksi di

d. penyampaian dokumen yang diperlukan untuk
pelaksanaan inspeksi;
e.

hal-hal terkait lainnya.
Pasal 27

(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan harian tim inspeksi

sebelum dan/atau sesudah pelaksanaan inspeksi setiap
hari di lokasi.

(2) Pengarahan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:

a. identifikasi awal dari temuan dan rekomendasi;

b. pembaharuan daftar pemenuhan protokol;
c. identifikasi kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan
inspeksi sehari-hari;

d. pengumuman perubahan dalam program kerja (jika
ada); dan

e. meningkatkan koordinasi dan dukungan tim inspeksi.
Pasal 28

(1) Inspeksi di lokasi dilaksanakan secara sistematis, objektif,
dan faktual.

(2) Metode pelaksanaan inspeksi di lokasi sebagaimana pada
ayat (1), meliputi:

a. pengumpulan data dukung yang diperoleh melalui
wawancara, peninjauan materi terkait, survei, dan

pengujian terhadap kondisi sistem pelayanan navigasi
penerbangan. Temuan dicatat dengan indikasi yang jelas
tentang bagaimana dan mengapa temuan dibuat.
Apabila
penyelenggara
pelayanan
tidak
dapat
menunjukkan data dukung maka dapat dinyatakan
sebagai temuan. Setiap temuan inspeksi harus
diberikan rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan

sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut.
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b. tim inspeksi meninjau semua temuan dan rekomendasi
untuk memastikan bahwa temuan tersebut objektif. Tim

inspeksi memastikan bahwa temuan dan rekomendasi
yang didokumentasikan dengan jelas, singkat, memuat
hal yang pokok dan dilengkapi dengan data dukung.
Temuan inspeksi dapat dibahas dalam sesi pengarahan
harian.

c. dalam mencari penyelesaian awal terhadap temuan yang
teridentifikasi, setiap saat tim inspeksi dapat

menyediakan

informasi

temuan dan

rekomendasi

kepada penyelenggara pelayanan.

d. kunjungan ke unit-unit terkait dapat dilakukan untuk
memverifikasi kegiatan yang terkait dengan keselamatan
penerbangan.

(3) Untuk menjamin pelaksanaan inspeksi di lokasi
sebagaimana pada ayat (1) yang transparan, berkualitas
dan dapat dipertanggung jawabkan,
berpedoman pada protokol inspeksi.

Tim

inspeksi

(4) Dalam kondisi tertentu, inspeksi dapat dilakukan terhadap
hal-hal diluar protokol inspeksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tetapi masih terkait dengan keselamatan
penerbangan. Tim inspeksi harus memberitahukan kepada
penyelenggara pelayanan, apabila terdapat temuan dicatat
dalam rekomendasi inspeksi yang disusun.
Pasal 29

(1) Tim inspeksi menyusun draft laporan inspeksi yang format
dan isinya tercantum pada lampiran III.A peraturan ini.
(2) Item-item yang dicantumkan pada laporan inspeksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
dinyatakan sebagai temuan pada protokol inspeksi.

yang

(3) Tim inspeksi menyampaikan draft laporan inspeksi paling
lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat penutupan
kepada penyelenggara pelayanan.

(4) Penyelenggara pelayanan menyusun draft rencana tindak
lanjut dengan mengacu pada draft laporan inspeksi.
(5) Format

rencana

tindak

lanjut

inspeksi

sebagaimana

tercantum pada lampiran III.B peraturan ini.
Pasal 30

(1) Tim

inspeksi

bersama

penyelenggara

pelayanan

melaksanakan rapat penutupan.
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(2) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:

a. memberikan informasi kepada pimpinan penyelenggara

pelayanan terkait hasil temuan dan rekomendasi dan

tim

inspeksi.

Rapat

harus menjamin

bahwa

penyelenggara pelayanan memahami dengan jelas

situasi yang telah diawasi oleh tim inspeksi dan dapat
segera menyusun rencana tindak lanjut yang

diperlukan. rapat harus menegaskan permasalahan

keselamatan yang significant terkait temuan dan
rekomendasi tim guna peningkatan sistem pengawasan
keselamatan yang efektif.

b. memberitahukan

kepada

penyelenggara

pelayanan

mengenai pelaksanaan inspeksi di lokasi.

c. menjelaskan tentang semua temuan dan rekomendasi
yang dimasukkan dalam laporan inspeksi.

d. penyelenggara

pelayanan

harus

menyatakan

kesanggupannya untuk melakukan tindak lanjut terkait
dengan pemenuhan temuan dan rekomendasi dalam

jangka

waktu yang disepakati. Laporan inspeksi

diserahkan pada penyelenggara pelayanan pada saat
selesai pelaksanaan inspeksi.

e. menjelaskan

bahwa

kesanggupan

penyelenggara

pelayanan akan dituangkan dalam laporan inspeksi.

(3) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membahas hal-hal sebagai berikut:

a. rangkuman pelaksanaan inspeksi di lokasi beserta
kunjungan pada unit-unit terkait;
b. draft temuan dan rekomendasi yang tercantum pada
laporan inspeksi;

c. draft

rencana

tindak

lanjut

yang

disusun

oleh

penyelenggara pelayanan;
d. berita acara pelaksanaan inspeksi;
e.

hal-hal terkait lainnya

(4) Dalam pembahasan draft laporan inspeksi dan rencana
tindak lanjut inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dan c penyelenggara pelayanan harus diberi
kesempatan menyampaikan tanggapan dan menyatakan
sanggahan atas temuan yang disampaikan. Ketua tim
harus mempertimbangkan sanggahan, termasuk alasan
yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan.

(5) Pada akhir sesi rapat penutupan, tim inspeksi dan
penyelenggara pelayanan menandatangani laporan inspeksi,
rencana tindak lanjut penyelenggara pelayanan dan berita
acara pelaksanaan inspeksi.
(6) Format berita acara inspeksi sebagaimana tercantum pada
lampiran III.C peraturan ini.
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(7) Tim inspeksi dan penyelenggara pelayanan masing-masing
membawa 1 (satu) dokumen asli laporan inspeksi, rencana

tindak lanjut, berita acara pelaksanaan inspeksi, protokol
inspeksi dan data dukung yang antara lain dapat berupa

dokumentasi (foto), standar operating procedure (SOP), data
teknis, dokumen terkait lainnya.
Bagian Ketiga
Pasca Inspeksi
Pasal 31

(1) Kepala kantor menyampaikan laporan inspeksi beserta
rencana tindak lanjut penyelenggara pelayanan kepada
Direktur Jenderal up. Direktur paling lambat 3 (tiga) hari
setelah pelaksanaan inspeksi di lokasi.

(2) Terkait dengan pelaksanaan inspeksi Kepala kantor
berkewajiban untuk:

a. menyimpan dan memperbaharui laporan inspeksi dan
rencana

tindak

lanjut

melalui

sistem

pengawasan

keselamatan pelayanan navigasi penerbangan;

b. memonitor pemenuhan terhadap rencana tindak lanjut
yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan
melalui kegiatan pemantauan (monitoring) selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan inspeksi,
sehingga dapat terpelihara kekiniannya;

c. melaporkan hasil pemantauan (monitoring) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dan informasi terkini
terkait pemenuhan rencana tindak lanjut penyelenggara
pelayanan kepada Direktur Jenderal.

(3) Terkait

dengan

pelaksanaan

inspeksi

Penyelenggara

pelayanan berkewajiban untuk:
a. melaksanakan pemenuhan rencana tindak lanjut sesuai
dengan batas waktu yang telah disepakati;
b. melaporkan setiap tindakan yang telah dilakukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada
Kepala kantor dan ditembuskan kepada Direktur
Jenderal.

(4) Terkait dengan pelaksanaan inspeksi Direktur berkewajiban
untuk memonitor laporan inspeksi dan rencana tindak
lanjut beserta informasi terkini terkait pemenuhan rencana
tindak lanjut penyelenggara pelayanan melalui sistem
pengawasan keselamatan pelayanan navigasi penerbangan.
Pasal 32

Alur pelaksanaan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 sampai dengan Pasal 31 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III.D peraturan ini.
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BAB VI

PELAKSANAAN PENGAMATAN (SURVEILLANCE)
Bagian Kesatu

Pra Pengamatan (Surveillance)
Pasal 33

(1) Kepala kantor melaksanakan pengamatan (surveillance) jika
terjadi kondisi antara lain :
a. indikasi adanya penyimpangan

terhadap ketentuan

perundang-undangan;

b. laporan masyarakat terkait keselamatan pelayanan
navigasi penerbangan;

c. kejadian (incident) pada pelayanan navigasi penerbangan.

(2) Jadwal atau program pengamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan melalui surat pemberitahunan
kepada penyelenggara pelayanan sekurang-kurangnya 3
(tiga) hari sebelum pelaksanaan pengamatan.
Pasal 34

(1) Kepala kantor menetapkan jumlah dan komposisi tim
pengamatan dengan mempertimbangkan kompleksitas dan
skala pengamatan.

(2) Penetapan jumlah dan komposisi tim pengamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pengamatan.

(3) Tim pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:

a.

ketua Tim;

b.

anggota Tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
minimal adalah inspektur navigasi penerbangan jenjang
ahli muda.

Pasal 35

(1) Tim pengamatan (surveillance) menyiapkan dokumen acuan
pelaksanaan
pengamatan
yang
sekurang-kurangnya
meliputi:
a. protokol pengamatan (surveillance);
b. data terkait lainnya
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(2) Protokol pengamatan (surveillance) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a disesuai dengan bidang yang akan
diamati.

(3) Format dan isi protokol pengamatan (surveillance)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu

pada protokol audit disesuaikan dengan ruang lingkup
pelaksanaan pengamatan (surveillance).

(4) Penyiapan dokumen acuan pengamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya
3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pengamatan.
Pasal 36

(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan awal tim pengamatan

sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan
pengamatan.

(2) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:

a. memberikan anggota tim gambaran pelaksanaan dan
pemahaman tentang misi pengamatan;

b. menetapkan tanggung jawab anggota tim sebelum,
selama dan setelah pengamatan; dan

c. persiapan rapat pembukaan dan penutupan dengan
penyelenggara pelayanan.

(3) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membahas hal-hal sebagai berikut:

a. pengenalan anggota tim;
b. ruang lingkup pengamatan di lokasi;

c. program kerja pelaksanaan pengamatan di lokasi;
d. pembagian tugas dan tanggung jawab tim;
e. identifikasi

dokumen

yang

diperlukan

pada

saat

pelaksanaan pengamatan.
Bagian Kedua
On-Site Pengamatan
Pasal 37

(1) Tim

pengamatan

bersama

penyelenggara

pelayanan

melaksanakan rapat pembukaan.

(2) Rapat pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:

a. pengenalan

anggota

tim

pengamatan

dan

penyelenggara pelayanan;

b. penyampaian ruang lingkup pengamatan di lokasi;
c.

kesepakatan program kerja pelaksanaan pengamatan
di lokasi;
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d. penyampaian

dokumen

yang

diperlukan

untuk

pelaksanaan pengamatan;
e.

hal-hal terkait lainnya.
Pasal 38

(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan harian tim
pengamatan (surveillance) sebelum dan/atau sesudah
pelaksanaan pengamatan setiap hari di lokasi.

(2) Pengarahan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:
a. identifikasi awal dari temuan dan rekomendasi;

b. pembaharuan daftar pemenuhan protokol;
c. identifikasi kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan
pengamatan sehari-hari;

d. pengumuman perubahan program kerja pengamatan
(jika ada); dan

e. meningkatkan

koordinasi

dan

dukungan

tim

pengamatan.
Pasal 39

(1) Pengamatan di lokasi dilaksanakan secara sistematis,
objektif, faktual dan memiliki referensi regulasi yang jelas.

(2) Metode pelaksanaan pengamatan di lokasi sebagaimana
pada ayat (1), meliputi:

a. pengumpulan data dukung yang diperoleh melalui
wawancara, peninjauan materi terkait, survei, dan

pengujian terhadap kondisi sistem pelayanan navigasi
penerbangan. Temuan dicatat dengan indikasi yang jelas
tentang bagaimana dan mengapa temuan dibuat.
Apabila
penyelenggara
pelayanan
tidak
dapat
menunjukkan data dukung maka dapat dinyatakan
sebagai

temuan.

Setiap

temuan

pengamatan

(surveillance) harus diberikan rekomendasi kepada
penyelenggara pelayanan sebagai tindak lanjut atas
temuan tersebut.

b. tim pengamatan (surveillance) meninjau semua temuan
dan rekomendasi untuk memastikan

tersebut

objektif.

memastikan

bahwa

Tim

pengamatan

temuan

dan

bahwa temuan

(surveillance)

rekomendasi yang

didokumentasikan dengan jelas, singkat, memuat hal
yang pokok dan dilengkapi dengan data dukung.
Temuan pengamatan (surveillance) dapat dibahas dalam
sesi pengarahan harian.
c.

dalam mencari penyelesaian awal terhadap temuan yang
teridentifikasi, setiap saat tim pengamatan (surveillance)

dapat menyediakan informasi temuan dan rekomendasi
kepada penyelenggara pelayanan.
d. kunjungan ke unit-unit terkait dapat dilakukan untuk
memverifikasi kegiatan yang terkait dengan keselamatan
penerbangan.
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(3) Untuk menjamin pelaksanaan pengamatan di lokasi

sebagaimana pada ayat (1) yang transparan, berkualitas
dan dapat dipertanggung jawabkan, tim pengamatan

berpedoman pada protokol pengamatan (surveillance).

(4) Dalam kondisi tertentu, pengamatan (surveillance) dapat
dilakukan terhadap hal-hal diluar protokol pengamatan

(surveillance) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi
masih terkait dengan keselamatan penerbangan. Tim

pengamatan (surveillance) harus memberitahukan kepada

penyelenggara pelayanan, apabila terdapat temuan dicatat
dalam rekomendasi inspeksi yang disusun.
Pasal 40

(1) Tim pengamatan menyusun draft laporan pengamatan yang
format dan isinya tercantum pada lampiran IV.A peraturan
ini.

(2) Item-item yang dicantumkan pada laporan pengamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang
dinyatakan sebagai temuan pada protokol pengamatan
(surveillance).

(3) Tim pengamatan menyampaikan draft laporan pengamatan
paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat
penutupan kepada penyelenggara pelayanan.

(4) Penyelenggara pelayanan menyusun draft rencana tindak
lanjut dengan mengacu pada draft laporan pengamatan
(surveillance).

(5) Format rencana tindak lanjut pengamatan (surveillance)
sebagaimana tercantum pada lampiran IV.B peraturan ini.
Pasal 41

(1) Tim

pengamatan

bersama

penyelenggara

pelayanan

melaksanakan rapat penutupan.

(2) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:
a. memberikan informasi kepada pimpinan penyelenggara

pelayanan terkait hasil temuan dan rekomendasi dari
tim pengamatan (surveillance). Rapat harus menjamin
bahwa penyelenggara pelayanan memahami dengan jelas
situasi yang telah diawasi oleh tim pengamatan
(surveillance) dan dapat segera menyusun rencana
tindak lanjut yang diperlukan. Rapat harus menegaskan
permasalahan keselamatan yang significant terkait
temuan dan rekomendasi tim guna peningkatan sistem
pengawasan keselamatan yang efektif.
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b. memberitahukan

kepada

penyelenggara

pelayanan

mengenai pelaksanaan pengamatan (surveillance) di
lokasi.

c. menjelaskan tentang semua temuan dan rekomendasi
yang

dimasukkan

dalam

laporan

pengamatan

(surveillance).

d. penyelenggara
pelayanan
harus
menyatakan
kesanggupannya untuk melakukan tindak lanjut terkait
dengan pemenuhan temuan dan rekomendasi dalam
jangka

waktu yang disepakati. Laporan pengamatan

(surveillance) diserahkan pada penyelenggara pelayanan
pada saat selesai pelaksanaan pengamatan (surveillance).
e. menjelaskan bahwa kesanggupan penyelenggara
pelayanan akan dituangkan
dalam
laporan
pengamatan (surveillance).

(3) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membahas hal-hal sebagai berikut:

a. rangkuman pelaksanaan pengamatan (surveillance) di
lokasi beserta kunjungan pada unit-unit terkait;
b. draft temuan dan rekomendasi yang tercantum pada
laporan pengamatan (surveillance);
c. draft rencana tindak lanjut yang disusun oleh
penyelenggara pelayanan;

d. berita acara pelaksanaan pengamatan (surveillance);
e. hal-hal terkait lainnya

(4) Dalam pembahasan draft laporan pengamatan (surveillance)
dan

rencana

tindak

lanjut

pengamatan

(surveillance)

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c
penyelenggara pelayanan harus diberi kesempatan
menyampaikan tanggapan dan menyatakan sanggahan atas
temuan
yang
disampaikan.
Ketua
tim
harus
mempertimbangkan sanggahan, termasuk alasan yang
disampaikan oleh penyelenggara pelayanan.

(5) Tim
pengamatan
dan
penyelenggara
pelayanan
menandatangani laporan pengamatan, rencana tindak
lanjut

penyelenggara

pelayanan

dan

berita

acara

pelaksanaan pengamatan.

(6) Format berita acara pelaksanaan kegiatan pengamatan
(surveillance) sebagaimana tercantum pada lampiran IV.C
peraturan ini.
(7) Tim pengamatan dan penyelenggara pelayanan masingmasing membawa 1 (satu) dokumen asli laporan
pengamatan,
rencana
tindak
lanjut
penyelenggara
pelayanan, berita acara pelaksanaan pengamatan dan data
dukung yang antara lain dapat berupa dokumentasi (foto),
standar operating procedure (SOP), data teknis, dokumen
terkait lainnya.
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Bagian Ketiga
Pasca Pengamatan
Pasal 42

(1) Kepala kantor menyampaikan laporan pengamatan
(surveillance) beserta rencana tindak lanjut penyelenggara
pelayanan kepada Direktur Jenderal up. Direktur paling
lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pengamatan
(surveillance) di lokasi

(2) Terkait dengan pelaksanaan pengamatan (surveillance)
Kepala kantor berkewajiban untuk:

a. menyimpan dan memperbaharui laporan pengamatan

(surveillance) dan rencana tindak lanjut melalui sistem
pengawasan
keselamatan
pelayanan
navigasi
penerbangan;

b. memonitor pemenuhan terhadap rencana tindak lanjut

yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan

melalui kegiatan pemantauan (monitoring) selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan

pengamatan (surveillance), sehingga dapat terpelihara

kekiniannya;

c. melaporkan hasil pemantauan (monitoring) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dan informasi terkini
terkait pemenuhan rencana tindak lanjut penyelenggara
pelayanan kepada Direktur Jenderal.

(3) Terkait dengan pelaksanaan pengamatan (surveillance)
Penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk:
a. melaksanakan pemenuhan rencana tindak lanjut sesuai
dengan batas waktu yang telah disepakati;
b. melaporkan setiap tindakan yang telah dilakukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada
Kepala kantor dan ditembuskan kepada Direktur
Jenderal.

(4) Terkait dengan pelaksanaan pengamatan (surveillance)
Direktur

berkewajiban

untuk

memonitor

laporan

pengamatan (surveillance) dan rencana tindak lanjut beserta
informasi terkini terkait pemenuhan rencana tindak lanjut

penyelenggara

pelayanan

melalui

sistem

pengawasan

keselamatan pelayanan navigasi penerbangan
Pasal 43

Alur

pelaksanaan pengamatan

dimaksud

dalam

Pasal

33

(surveillance)
sampai

sebagaimana

dengan

Pasal

42

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.D peraturan ini.

29

v-

BAB VII

PELAKSANAAN PEMANTAUAN (MONITORING)
Pasal 44

(1) Kepala kantor melaksanakan pemantauan (monitoring) guna
mengevaluasi data, laporan, dan informasi yang terkait
dengan keselamatan
termasuk

pelayanan

navigasi

penerbangan

tindak

lanjut

pelaksanaan

rencana

audit/ inspeksi/ pengamatan.

(2) Apabila diperlukan, pemantauan (monitoring) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di lokasi.

(3) Pemantauan (monitoring) yang dilaksanakan di lokasi harus
melalui tahap sebagai berikut :

a. pra pemantauan (monitoring);
b. on site pemantauan (monitoring);
c. pasca pemantauan (monitoring).
Bagian Kesatu
Pra Pemantauan (monitoring)
Pasal 45

(1) Kepala kantor menetapkan jadwal atau program
pemantauan (monitoring) dengan mengacu pada :
a. pelaksanaan audit terkini dan pemantauan (monitoring)
dilaksanakan selambat-lambatnya
setelah pelaksanaan audit;

b. pelaksanaan inspeksi dan

6

(enam)

pemantauan

bulan

(monitoring)

dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
setelah pelaksanaan inspeksi;
c. pelaksanaan pengamatan (surveillance) dan pemantauan
(monitoring) dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan setelah pelaksanaan pengamatan (surveillance);
d. waktu pemenuhan rencana tindak lanjut penyelenggara
pelayanan;

e. data,
laporan,
surat edaran/instruksi dan/atau
informasi yang terkait dengan keselamatan pelayanan
navigasi penerbangan.

(2) Jadwal atau program pemantauan (monitoring) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat
pemberitahunan kepada penyelenggara pelayanan sekurangkurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemantauan
(monitoring).
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Pasal 46

(1) Kepala kantor menetapkan jumlah dan komposisi tim
pemantauan dengan mempertimbangkan kompleksitas dan
skala pemantauan (monitoring).

(2) Penetapan jumlah dan komposisi tim pemantauan
(monitoring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan
pemantauan (monitoring).

(3) Tim pemantauan (monitoring) sebagaimana dimaksud ayat
(2) terdiri dari :
a.

ketua Tim;

b. anggota Tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
minimal adalah inspektur navigasi penerbangan jenjang
ahli muda.
Pasal 47

(1) Tim pemantauan (monitoring) menyiapkan dokumen acuan
pelaksanaan pemantauan yang sekurang-kurangnya
meliputi:

a. data / laporan / informasi yang diterima, antara lain :
1) laporan akhir (final report) audit;
2) laporan inspeksi;
3) laporan pengamatan (surveillance);

4) rencana tindak lanjut penyelenggara pelayanan.
b. data terkait lainnya.

(2) Penyiapan dokumen acuan pemantauan (monitoring)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan
pemantauan.
Pasal 48

(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan awal tim pemantauan
(monitoring) sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum
pelaksanaan pemantauan (monitoring).
(2) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:
a. memberikan anggota tim gambaran pelaksanaan dan
pemahaman tentang misi pemantauan (monitoring);
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b. menetapkan tanggung jawab anggota tim sebelum,
selama dan setelah pemantauan (monitoring); dan

c. persiapan rapat pembukaan dan penutupan dengan
penyelenggara pelayanan.

(3) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membahas hal-hal sebagai berikut:

a. pengenalan anggota tim;

b ruang lingkup pemantauan (monitoring) di lokasi;

c." program kerja pelaksanaan pemantauan (monitoring) di
1oWrlSl*

d. pembagian tugas dan tanggung jawab tim;

e. identifikasi dokumen yang diperlukan pada saat

pelaksanaan pemantauan (monitoring).
Bagian Kedua
On-Site Pemantauan
Pasal 49

(1) Tim pemantauan (monitoring) bersama penyelenggara
pelayanan melaksanakan rapat pembukaan.

(2) Rapat pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:

a. pengenalan anggota tim pemantauan (monitoring) dan
penyelenggara pelayanan;

b. penyampaian ruang lingkup pemantauan (monitoring)
di lokasi;

c. kesepakatan program kerja pelaksanaan pemantauan
(monitoring) di lokasi;

d. penyampaian

dokumen yang diperlukan

untuk

pelaksanaan pemantauan (monitoring);
e.

hal-hal terkait lainnya.
Pasal 50

(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan harian tim
pemantauan (monitoring) sebelum dan/atau sesudah
pelaksanaan pemantauan (monitoring) setiap hari di lokasi.
(2) Pengarahan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:

a. identifikasi awal terhadap pemenuhan rencana tindak

lanjut
penyelenggara
pelayanan
dan/atau
data/informasi/laporan terkait keselamatan pelayanan
navigasi penerbangan;
b. identifikasi kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan
pemantauan (monitoring) sehari-hari;

c. pengumuman perubahan program kerja pemantauan
(monitoring) (jika ada); dan

d. meningkatkan

koordinasi

dan

dukungan

tim

pemantauan (monitoring).
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Pasal 51

(1) Pemantauan (monitoring) di lokasi dilaksanakan secara

sistematis, objektif, faktual, dan memiliki referensi regulasi
yang jelas.

(2) Metode pelaksanaan pemantauan di lokasi sebagaimana
pada ayat (1), meliputi:

a. pemeriksaan data, laporan atau informasi terkait
keselamatan pelayanan navigasi penerbangan yang
diterima dengan kondisi real di lokasi;
b. terkait
tindak
lanjut
pelaksanaan

audit/inspeksi/pengamatan

(surveillance),

dilakukan

pemeriksaan terhadap pemenuhan rencana tindak

lanjut penyelenggara pelayanan.

c. pengumpulan data dukung terhadap data, laporan,
informasi atau

pemenuhan rencana tindak lanjut

penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan b;

d. kunjungan ke unit-unit terkait dapat dilakukan untuk
memverifikasi kegiatan yang terkait dengan keselamatan
penerbangan.
Pasal 52

(1) Tim pemantauan menyusun draft laporan pemantauan yang
format dan isinya tercantum pada lampiran V.A dan V.B
peraturan ini.

(2) Item-item yang dicantumkan pada laporan pemantauan

(monitoring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut :

a. untuk
lampiran
V.A
mencantumkan
pemenuhan rencana tindak lanjut;

progress

b. untuk lampiran V.B mencantumkan hasil evaluasi
terhadap data/laporan/informasi terkait keselamatan
pelayanan navigasi penerbangan.

(3) Tim pemantauan (monitoring) menyampaikan draft laporan
pemantauan (monitoring) paling lambat 1 (satu) hari
sebelum

pelaksanaan

rapat

penutupan

kepada

penyelenggara pelayanan.
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Pasal 53

(1) Tim pemantauan (monitoring) bersama penyelenggara
pelayanan melaksanakan rapat penutupan.

(2) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:

a. memberikan informasi kepada pimpinan penyelenggara

pelayanan terkait kesesuaian rencana tindak lanjut

dengan pemenuhan rencana tindak lanjut tersebut.

b. memberikan informasi kepada pimpinan penyelenggara

pelayanan terkait progress pemenuhan rencana tindak
lanjut.

c. menjelaskan dampak terhadap posisi rencana tindak
lanjut yang belum ada data dukung (evidence).

(3) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membahas hal-hal sebagai berikut:

a. draft hasil evaluasi terhadap progress pemenuhan
rencana tindak lanjut penyelenggara pelayanan yang

tercantum pada laporan pemantauan (monitoring);
b. berita acara pelaksanaan pemantauan (monitoring);
c. hal-hal terkait lainnya

(4) Dalam pembahasan draft laporan pemantauan (monitoring)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a penyelenggara

pelayanan harus diberi kesempatan menyampaikan
tanggapan dan menyatakan sanggahan atas hasil verifikasi
yang disampaikan. Ketua tim harus mempertimbangkan
sanggahan, termasuk alasan yang disampaikan oleh
penyelenggara pelayanan.

(5) Tim pemantauan (monitoring) dan penyelenggara pelayanan
menandatangani laporan pemantauan (monitoring) dan
berita acara pelaksanaan pemantauan (monitoring).
(6) Format berita acara pelaksanaan kegiatan pemantauan
(monitoring) sebagaimana tercantum pada lampiran V.C
peraturan ini.

(7) Tim pemantauan dan penyelenggara pelayanan masingmasing

membawa

1

(satu)

dokumen

asli

laporan

pemantauan dan berita acara pelaksanaan pemantauan dan
data dukung yang antara lain dapat berupa dokumentasi
(foto), standar operating procedure (SOP), data teknis,
dokumen terkait lainnya
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Bagian Ketiga
Pasca Pemantauan

Pasal 54

(1) Kepala kantor berkewajiban :

a. menyampaikan laporan pemantauan (monitoring) kepada
Direktur Jenderal up. Direktur paling lambat 3 (tiga)
hari setelah pelaksanaan pemantauan (monitoring) di
lokasi;

b. menyimpan laporan pemantauan (monitoring).

(2) Terkait dengan pelaksanaan pemantauan (monitoring)
Penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk:
a. melaksanakan pemenuhan rencana tindak lanjut sesuai
dengan batas waktu yang telah disepakati;
b.

c.

memperbaharui laporan pemantauan beserta informasi
terkini
terkait
keselamatan
pelayanan
navigasi
penerbangan;
melaporkan setiap tindakan yang telah dilakukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b
kepada Direktur dan ditembuskan kepada Kepala
Kantor Otoritas.

(3) Terkait dengan pelaksanaan pemantauan (monitoring)
Direktur
berkewajiban
untuk
menyimpan
dan
memperbaharui rencana tindak lanjut beserta informasi
terkini
terkait
pemenuhan
rencana
tindak
lanjut
penyelenggara pelayanan yang disampaikan oleh Kepala
Kantor atau penyelenggara pelayanan melalui sistem
pengawasan keselamatan pelayanan navigasi penerbangan

Pasal 55

Alur pelaksanaan pengamatan (surveillance) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 54
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.D peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 56

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

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

Pada saat peraturan mi mulai berlaku Peraturan Direktur

Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP o68 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan

Penerbangan untuk Inspektur Navigasi Penerbangan, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 58

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Juni 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd

SUPRASETYO

Salinan peraturan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Perhubungan

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

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

5. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara;
6. Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia;

7. Kepala Balai Besar Kalibrasi Penerbangan;

8. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
9. Para Direktur ATKP di lingkungan BPSDM;
10. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
11. Direktur Utama Perum LPPNPI.
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Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001
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Lampiran I.A Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor

: KP 429 TAHUN 2015

Tanggal

:

4

JUNI 2015

SAFETY RISK ASSESSMENT MATRIX
RISK SEVERITY
RISK

Catastrophic

Hazardous

Major

Minor

Negligible

A

B

C

D

E

PROBABILITY

Frequent

5

5A

5B

5C

5D

5E

Occasional

4

4A

4B

4C

4D

4E

Remote

3

3A

3B

3C

3D

3E

Improbable

2

2A

2B

2C

2D

2E

Extremely

.

1A

IB

1C

ID

IE

improbable

SAFETY RISK TOLERABILITY MATRIX
TOLERABILITY
DESCRIPTION

.-••.-'

, •

•.-•:. vf • ••••-•.

tolerable" region

V

ASSESSED RISK INDEX

. i.

5A, 5B, 5C
4A, 4B, 3A
5D, 5E, 4C, 4D
4E, 3B, 3C, 3D
2A, 2B, 2C, 1A
3E, 2D, 2E, IB,
1C, ID, IE

SUGGESTED CRITERIA

Unacceptable under the
existing circumstances

Acceptable based on risk
mitigation. It may require
management decision.
Acceptable

Lampiran I.B Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor

:

KP 429 TAHUN 2015

Tanggal

: 4 JUNI 2015

TABEL 1. SAFETY RISK SEVERITY

Catastrophic

VALUE

MEANING

SEVERITY

Equipment destroyed
Multiple deaths

A large reduction in safety margins, physical
distress or a workload such that the operators

can not be relied upon to perform their tasks
Hazardous

B

accurately or completely
Serious injury

Major equipment damage

_^

A significant reduction in safety margins, a
reduction in the ability of the operators to cope

with adverse operating conditions as a result of
Major

an increase in workload or as a result of
conditions impairing their efficiency
Serious incident

Injury to persons
Nuisance
Minor

Operating limitations
Use of emergency procedures

D

Monir incident

Negligible

E

- Few consequences
TABEL 2. SAFETY RISK PROBABILITY

Frequent

Occasional

VALUE

MEANING

LIKELIHOOD

Likely to occur many times (has occured
frequently)

Likely to occur sometimes (has occured
infrequently)

Unlikely to occur, but possible (has occured
Remote

Improbable

Extemely improbable

rarely)

Very unlikely to occur (not known to have
occured)
Almost inconceivable that the event will occur

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
SUPRASETYO
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KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001

V

REGULASI

REFERENSI

TEMUAN

)

(

Perwakilan Kantor Pusat

)

Tim pendamping dari penyelenggara pelayanan :

i

Ketua Tim

Tim Audit Direktorat Jenderal Perhubungan Udara :

NO.

Mengetahui,

Perwakilan lokasi

1

)

(

)

(Pimpinan penyelenggara pelayanan)

(

(

Anggota Tim

REKOMENDASI

KETERANGAN

Perwakilan lokasi

Anggota Tim

RISK INDEX

: KP 429 TAHUN 2015
: 4 JUNI 2015

FORMAT LAPORAN SEMENTARA (INTERM REPORT) AUDIT
[PENYELENGGARA PELAYANAN]
[TANGGAL]

Nomor
Tanggal

Lampiran II.A Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

_.

is?

NO.

REGULASI

REFERENSI

TEMUAN

Tempat,
(tanggal)
(Pimpinan penyelenggara pelayanan)

REKOMENDASI

[TANGGAL]

[PENYELENGGARA PELAYANAN]

FORMAT RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT

4

: KP

:

Nomor

Tan ggal

LANJUT

RENCANA TINDAK

J UNI 2015

429 TAHUN 2015

TARGET WAKTU
PENYELESAIAN

Lampiran II.B Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Lampiran II.C Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor

:

Tanggal :

KP 429 TAHUN 2015

4 JUNI 2015

FORMAT BERITA ACARA
PELAKSANAAN AUDIT PELAYANAN

(PENYELENGGARA PELAYANAN)

Pada hari
tanggal
dilaksanakan audit pelayanan

bulan

tahun
(tanggal) telah
pada penyelenggara pelayanan

Hasil pelaksanaan audit dapat disimpulkan sebagai berikut
1

3.
4.

Demikian berita acara pelaksanaan audit pelayanan
(Penyelenggara pelayanan) ini dibuat dengan sebenarnya.

Ketua tim audit

V

Pimpinan penyelenggara pelayanan

pada

*>

REGULASI

REFERENSI

TEMUAN

Ketua Tim

Tim Audit Direktorat Jenderal Perhubungan Udara :

NO.

4

(tanggal)

(Direktur Navigasi Penerbangan)

Jakarta,

JJfflJ 2015

REKOMENDASI

Anggota Tim

[TANGGAL]

[PENYELENGGARA PELAYANAN]

FORMAT LAPORAN AKHIR AUDIT

Tanggal:

Nomor : KP.429 TAHUN 2015

Anggota Tim

RISK INDEX

_

KETERANGAN

Lampiran II.D Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Lampiran II.E Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor

:rP 429 TAHUN 2015

Tanggal

: 4 JUNI 2Q15
Alur Proses Audit

Pra Audit

Penetapan jadwal/program audit tahunan oleh Direktur

Penetapan jumlah dan komposisi tim audit oleh Direktur (60 hari)

Penyampaian jadwal / program audit beserta protokol audit kepada
penyelenggara (45 hari)

Penyiapan dokumen acuan audit oleh tim audit (30 hari)

Pengarahan ketua tim kepada anggota tim

On-site Audit

Rapat pembukaan

Pelaksanaan audit di lokasi

f

'

Penyampaian draft laporan sementara kepada penyelenggara
1 '

Penyusunan draft rencana tindak lanjut oleh penyelenggara
1

'

Rapat penutupan :

1. Penyampaian laporan sementara audit (interm report)
2. Penandatanganan berita acara pelaksanaan audit

V

Penyampaian Surat rekomendasi
penyempurnaan rencana tindakan
lanjut oleh Direktur

Sesuai

(10 hari)

Penyampaian revisi rencana
tindakan lanjut oleh penyelenggara
pelayanan (10 hari)

Penyampaian laporan akhir audit dan
rencana tindakan lanjut oleh Direktur
kepada Kepala Kantor (5 hari)

Dokumentasi dan updating pemenuhan
rencana tindakan lanjut kepada Direktur

Pelaksanaan Pemantauan Oleh
Kantor Otoritas

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd
SUPRASETYO
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*-

Ketua Tim

Perwakilan Lokasi

REKOMENDASI

Mengetahui,
(Pimpinan penyelenggara pelayanan)

TEMUAN

Tim pendamping dari penyelenggara pelayanan

(•

REGULASI

REFERENSI

Tim inspeksi

NO.

[PENYELENGGARA PELAYANAN]
[TANGGAL]

FORMAT LAPORAN INSPEKSI

Perwakilan lokasi

Anggota Tim

INDEX

RISK

KETERANGAN

Lampiran III.A Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor
: Kp 429 TAHUN 2015
Tan^al
i-A JUNI 2015

V

NO.

REGULASI

REFERENSI

TEMUAN

:

429 TAHUN 2015

4 juni 2015

KP

Tempat,
(tanggal)
(Pimpinan penyelenggara pelayanan)

REKOMENDASI

[PENYELENGGARA PELAYANAN]
[TANGGAL]
RENCANA TINDAK LANJUT

FORMAT RENCANA TINDAK LANJUT INSPEKSI

Tanggal :

Nomor

PENYELESAIAN

TARGET WAKTU

Lampiran III.B Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Lampiran III.C Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor

: KP 429 TAHUN 2015

Tanggal

: 4

junt 2015

FORMAT BERITA ACARA

PELAKSANAAN INSPEKSI PELAYANAN

(PENYELENGGARA PELAYANAN)

Pada hari
tanggal
dilaksanakan inspeksi pelayanan

bulan

tahun
(tanggal) telah
pada penyelenggara pelayanan

Hasil pelaksanaan inspeksi dapat disimpulkan sebagai berikut
1

3.
4.

Demikian berita acara pelaksanaan inspeksi pelayanan
(Penyelenggara pelayanan) ini dibuat dengan sebenarnya.

Ketua tim audit

Y

Pimpinan penyelenggara pelayanan

pada

Lampiran III.D Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor

: KP

Tanggal

: 4

42g TAHUN 2015
JUNI 2015

Alur Proses Inspeksi
Pra Inspeksi

Penetapan jadwal/program inspeksi oleh Kepala Kantor

Penetapan jumlah dan komposisi tim inspeksi oleh Kepala Kantor (5 hari)

Penyiapan dokumen acuan inspeksi oleh tim (3 hari)

Pengarahan ketua tim kepada anggota tim (1 hari)

Penyampaian rencana pelaksanaan inspeksi (1 hari)

On-Site Inspeksi

Rapat pembukaan

Pelaksanaan inspeksi di lokasi

Penyampaian draft laporan inspeksi kepada penyelenggara

Penyusunan draft rencana tindak lanjut oleh penyelenggara

Rapat penutupan :

1. penyampaian laporan inspeksi dan

2. penandatanganan berita acara pelaksanaan inspeksi
3. penyampaian rencana tindak lanjut oleh penyelenggara

t

Pasca Inspeksi

Penyampaian laporan inspeksi oleh kantor otoritas kepada Direktur Jenderal
Up Direktur (3 hari)

Dokumentasi dan updating pemenuhan rencana tindakan lanjut oleh
Kantor Otoritas

pemantauan rencana tindakan lanjut oleh kantor otoritas setelah 6 bulan

Penyampaian laporan pemantauan rencana lanjut oleh Kantor Otoritas kepada
Direktur Jenderal Up. Direktur

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
SUPRASETYO
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'

f

NO.

REGULASI

REFERENSI

Tim pengamatan

(•

:Kp 429 TAHUN 2015
: 4 juni 2015

RISK INDEX

KETERANGAN

Lampiran IV.A Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor
Tanggal

[TANGGAL]

[PENYELENGGARA PELAYANAN]

REKOMENDASI

Anggota Tim

Perwakilan lokasi

FORMAT LAPORAN PENGAMATAN (SURVEILLANCE)

TEMUAN

Ketua Tim

Tim pendamping dari penyelenggara pelayanan
Perwakilan Lokasi

•)
Mengetahui,

(Pimpinan penyelenggara pelayanan)

\.

NO.

REFERENSI
REGULASI

REKOMENDASI

PENYELESAIAN

WAKTU

TARGET

Lampiran IV.B Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

4 JUNI 2015

Nomor : KP 429 TAHUN 2015

Tanggal:

RENCANA TINDAK LANJUT

FORMAT RENCANA TINDAK LANJUT PENGAMATAN (SURVEILLANCE)
[PENYELENGGARA PELAYANAN]
[TANGGAL]

TEMUAN

Tempat,
(tanggal)
(Pimpinan penyelenggara pelayanan)

Lampiran IV.C Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor
Tanggal

: KP 429 TAHUN 2015
: 4 JUNI 2015
FORMAT BERITA ACARA

PELAKSANAAN PENGAMATAN (SURVEILLANCE) PELAYANAN
(PENYELENGGARA PELAYANAN)

Pada hari

tanggal

dilaksanakan kegiatan
penyelenggara pelayanan

bulan

pengamatan

tahun

(tanggal) telah

pelayanan

pada

Hasil pelaksanaan kegiatan pengamatan dapat disimpulkan sebagai berikut
1

2

!""""."!."."""""!

3

""""!!!!!!"""

4

Demikian

berita acara pelaksanaan kegiatan pengamatan pelayanan
Pada (Penyelenggara pelayanan) ini dibuat dengan sebenarnya.
Ketua tim audit

\

Pimpinan penyelenggara pelayanan

Lampiran IV.D Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor

Tanggal

KP 429 TAHUN 2015

: 4 JUNI 2015

Alur Proses Pengamatan (survillence)

Pra Pengamatan

Justifikasi (indikasi penyimpangan, laporan masyarakat, incident
navigasi penerbangan)
1

—

1'

Penetapan jumlah dan komposisi tim pengamatan oleh Kepala Kantor
(5 hari)
1

'

Penyiapan dokumen acuan pengamatan oleh tim (3 hari)
<

Penyampaian rencana pelaksanaan pengamatan (3 hari)
'

r

Pengarahan ketua tim kepada anggota tim (1 hari)
—

.

On-site Pengamatan
Rapat pembukaan

Pelaksanaan pengamatan di lokasi

Penyampaian draft laporan pengamatan kepada penyelenggara

Penyusunan draft rencana tindak lanjut oleh penyelenggara

Rapat penutupan :

1. penyampaian laporan pengamatan dan

2. penandatanganan berita acara pelaksanaan pengamatan
3. penyampaian rencana tindak lanjut oleh penyelenggara

V

1

Pasca Pengamatan

Penyampaian laporan pengamatan oleh Kepala Kantor kepada
Direktur Jenderal Up Direktur (3 hari)

Dokumentasi dan updating pemenuhan rencana tindakan lanjut oleh
Kepala Kantor

pemantauan rencana tindakan lanjut oleh Kepala Kantor setelah 6 bulan

Penyampaian laporan pemantauan rencana lanjut oleh Kepala Kantor kepada
Direktur Jenderal Up. Direktur

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
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V

NO.

*) PiliI i

REFERENSI
REGULASI

salah satu

Tim pemantauan

KETERANGAN

Lampiran V.B Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor
: KP 429 TAHUN 2015
Tanggal
: 4 JUNI 2015

Perwakilan lokasi

Anggota Tim

HASIL PEMANTAUAN

FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN (MONITORING)
[PENYELENGGARA PELAYANAN]
[TANGGAL]

)

)

DATA / INFORMASI / LAPORAN *

Ketua Tim

Perwakilan Lokasi

(
Tim pendamping dari penyelenggara pelayanan :

(

Mengetahui,

(Pimpinan penyelenggara pelayanan)

NO.

.

REFERENSI
REGULASI

lampiran V.A Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 42g TAHUN 2015

Tanggal: 4 JUNI 2015

LANJUT

PENYELESAIAN

TARGET WAKTU

PEMENUHAN RTL*

CAPAIAN

Perwakilan lokasi

Anggota Tim

RENCANA TINDAK

[TANGGAL]

[PENYELENGGARA PELAYANAN]

REKOMENDASI

Mengetahui,

(Pimpinan penyelenggara pelayanan)

KETERANGAN

FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN (MONITORING) TERHADAP PELAKSANAAN AUDIT/INSPEKSI/PENGAMATAN

TEMUAN

Ketua Tim

*ki -, : Rencana Tin dak Laniut

Tim pemantauan

(•
Perwakilan Lokasi

Tim pendamping dari penyelenggara pelayanan

f-

Lampiran V.C Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor

: KP 429 TAHUN 2015

Tanggal

:

4 JUNI 2015

FORMAT BERITA ACARA

PELAKSANAAN PEMANTAUAN (MONITORING)
(PENYELENGGARA PELAYANAN)

Pada hari
dilaksanakan

tanggal
bulan
tahun
kegiatan pemantauan
(monitoring)

(tanggal) telah
pada

penyelenggara pelayanan

Hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan (monitoring) dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1

2

3

"!!".'"!!"

4

Demikian

berita

acara

pelaksanaan

kegiatan

pemantauan

(monitoring)

pada (Penyelenggara pelayanan) ini dibuat dengan sebenarnya.
Ketua tim pemantauan

V-

Pimpinan penyelenggara pelayanan

Lampiran V.D Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor

: KP 429 TAHUN 2015

Tanggal

: 4 JUNI 2015

Alur Proses Pemantauan (monitoring)
Pra Pemantauan
Justifikasi:

Pelaksanaan audit terkini (dilaksanakan pemantauan 6 bulan setelahnya);
Pelaksanaan inspeksi (dilaksanakan pemantauan 6 bulan setelahnya);
Pelaksanaan pengamatan (dilaksanakan pemantauan 6 bulan setelahnya);
Waktu pemenuhan rencana tindak lanjut penyelenggara pelayanan;
Data, laporan, surat edaran/instruksi dan informasi

Penetapan jumlah dan komposisi tim pemantauan oleh Kepala Kantor (10 hari)

Penyampaian rencana pelaksanaan pemantauan (5 hari)

Penyiapan dokumen acuan pemantauan oleh tim (3 hari)

Pengarahan ketua tim kepada anggota tim (1 hari)

On-site Pemantauan

Rapat pembukaan

Pelaksanaan pemantauan di lokasi

Penyampaian draft laporan pemantauan kepada penyelenggara

1
Rapat penutupan :

1.
2.

V

penyampaian laporan pemantauan dan
penandatanganan berita acara pelaksanaan pemantauan

Pasca Pemantauan

Penyampaian laporan pemantauan oleh Kepala Kantor kepada Direktur Jenderal
Up Direktur (3 hari)
•

•

Dokumentasi dan updating pemenuhan rencana tindakan lanjut oleh
Kepala Kantor

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
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