KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR: ...KE..60.I..TAHUN.2.015
TENTANG

STANDAR PAGAR UNTUK DAERAH KEAMANAN TERBATAS

(SECURITY RESTRICTED AREA) BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang

:

a.

bahwa

dalam

Peraturan

Menteri

Perhubungan

Nomor 33 tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan
Masuk (Access Control) Ke daerah Keamanan Terbatas,
telah mengatur setiap penyelenggara Bandar udara
harus
membuat
pembatas fisik
untuk daerah
keamanan terbatas (security restricted area);

Mengingat

:

b.

bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Standar
Pagar di Daerah Keamanan Terbatas (Security Restricted
Area) Bandar udara;

1.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5295);

3.

Peraturan

Presiden

Nomor

7

Tahun

2015

tentang

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

Negara

4.

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68
Tahun 2013;

6.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 tahun
2013
tentang
Program
Keamanan
Penerbangan
Nasional;

7.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun
2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Accees
Control] Ke Daerah Keamaan Terbatas di Bandar
Udara.

8.

Peraturan
Menteri
Perhubungan
Nomor
PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan
Penerbangan
Sipil
Bagian
139
(Civil
Aviation
SafetyRegulation Part 139) tentang Bandar Udara
(Aerodrome);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

STANDAR PAGAR UNTUK DAERAH KEAMANAN TERBATAS
(SECURITYRESTRICTED AREA) BANDAR UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)

Setiap
penyelenggara
bandar
udara
wajib
menyediakan
prasarana
bandar
udara
yang
memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan
penerbangan, dan/atau pelayanan jasa bandar udara.

(2)

Untuk
kepentingan
Keamanan
Penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
setiap
penyelenggara bandar udara harus mengidentifikasi
daerah-daerah yang digunakan untuk kepentingan
operasional penerbangan dan menetapkan sebagai
daerah keamanan bandar udara.

(3)

Daerah
keamanan
bandar udara
dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
a.
b.
c.
d.

Daerah
Area);
Daerah
Daerah
Daerah

sebagaimana

Keamanan Terbatas (Security Restricted
Steril (Sterile Area);
Terbatas (Restricted Area); dan
Publik (Public Area).
Pasal 2

(1)

Daerah Keamanan Terbatas (Security Restricted Area)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf
a, merupakan daerah - daerah tertentu di dalam
bandar udara maupun di luar bandar udara yang

diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi untuk
digunakan kepentingan keamanan penerbangan,
penyelenggara bandar udara, dan kepentingan lain
untuk digunakan kepentingan penerbangan dimana
daerah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk
masuk dilakukan pemeriksaan keamanan.
(2)

Daerah Keamanan Terbatas (Security Restricted Area)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan
untuk kegiatan:
a.
b.
c.
d.
e.

Pergerakan pesawat udara;
Pergerakan personel penerbangan, dan peralatan
kerja untuk kepentingan penerbangan;
Pergerakan penumpang dan bagasi yang akan
naik pesawat udara;
Pergerakan kargo dan pos yang akan dimuat
kedalam pesawat udara; dan
Instalasi/obyek vital yang berhubungan langsung
dengan pengoperasian pesawat udara.

(3)

Daerah Keamanan Terbatas (Security Restricted Area)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
harus
dilindungi dengan pembatas fisik dan selalu diawasi,
diperiksa pada selang watu tertentu, dan diberi tanda
peringatan (sign board) keamanan penerbangan yang
dapat berupa pagar.

(4)

Daerah-daerah tertentu di luar bandar udara yang
digunakan untuk fasilitas navigasi penerbangan,
pembangkit tenaga listrik serta obyek vital lainnya
dalam
menunjang
keselamatan
penerbangan
ditetapkan sebagai Daerah Keamanan Terbatas
(Security Restricted Area).

BAB II

STANDAR TEKNIS PAGAR PEMBATAS DAERAH KEAMANA1

TERBATAS (SECURITY RESTRICTED AREA)
Pasal 3

(1)

Pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas (Security
Restricted Area) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, dapat berupa pagar dengan ketentuan/standar
yang sesuai dengan kaidah-kaidah teknis dalam
rangka mendukung keselamatan dan keamanan
penerbangan.

(2)

Pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas (Security
Restricted Area) sebagaimana dimaksud pada ayat (1
harus memenuhi persyaratan:

a.
b.

c.

Tinggi minimal 2,44 meter dan dilengkapi dengan
kawat berduri di atasnya;
Tidak ada celah dari bawah sampai atas untuk
disusupi orang, termasuk pemberian teralis pada
drainase atau saluran pembuangan air;
Terpenuhinya jarak pandang sampai dengan
minimal 3 meter;

d.

Diberi lampu penerangan pada titik tertentu atau

e.
f.

Tersedia perawatan perimeter;
Dilengkapi peralatan keamanan lainnya seperti
kamera pengawas apabila diperlukan; dan
Dilengkapi pintu darurat.

tempat rawan penyusupan;

g.

(3)

Standar teknis pagar Daerah Keamanan Terbatas
(Security Restricted Area) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat berupa pagar wiremesh, pagar BRC,
atau pagar harmonika sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

BAB III

KEWAJIBAN PENYELENGGARA BANDAR UDARA

Pasal 4

Penyelenggara bandar udara wajib melaksanakan ketentuan
terkait pemenuhan standar teknis pagar Daerah Keamanan
Terbatas (Security Restricted Area) Bandar Udara.
Pasal 5

(1)

Apabila penyelenggara bandar udara belum dapat
melakukan pemenuhan standar teknis pagar Daerah
Keamanan
Terbatas
(Security
Restricted
Area)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3),
penyelenggara bandar udara wajib membuat dan
menyampaikan pengelolaan keselamatan (Safety Plan)
dalam rangka
mitigasi resiko
dan
menjamin
keselamatan dan keamanan penerbangan.

(2)

Pengelolaan keselamatan (Safety Plan) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), bersifat sementara dan
berlaku hingga dilakukan pemenuhan dan/atau
perbaikan terhadap standar teknis pagar Daerah
Keamanan Terbatas (Security Restricted Area) Bandar
Udara dimaksud telah sesuai dengan standar dan
ketentuan yang berlaku.

(3)

Pengelolaan keselamatan (Safety Plan) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan pad
Buku Manual Sistem Manajemen Keselamatan Bandar
Udara (Airport Safety Management System Manual
Airport Safety Plan, dan Airport Emergency Plan (AEP).

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATE
Pasal 6

(1)

Penyelenggara
memenuhi

bandar

ketentuan

udara
Daerah

yang

tidak

Keamanan

dapat

Terbatas

(Security Restricted Area) Bandar Udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, dapat dikenakan sanksi
administratif berupa:
a.
b.

Peringatan tertulis;
Pembekuan sertifikat atau register bandar udara
dan

c.

Pencabutan sertifikat atau register bandar udara

(2)

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, diberikan oleh Direktur Jenderal
Perhubungan Udara apabila penyelenggara bandar
udara tidak melaksanakan kewajibannya, dengan
jangka waktu pemenuhan 3 (tiga) bulan.

(3)

Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak peringatan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dipenuhi, maka Direktur Jenderal Perhubungan
Udara melakukan pembekuan sertifikat atau register
bandar udara dan penghentian operasi bandar udara
sementara, dengan jangka waktu pemenuhan 3 (tiga)
bulan.

(4)

Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pembekuan
sertifikat atau register bandar udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka Direktur
Jenderal Perhubungan Udara mencabut sertifikat atau
register bandar udara dan menutup pengoperasian
bandar udara.
Pasal 7

(1)

Pembekuan sertifikat atau register bandar udara dan
penutupan operasi bandar udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6
ayat (3) dan (4),
diberitahukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan
Udara kepada penyelenggara bandar udara dan
dipublikasikan
melalui
NOTAM
sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2)

Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat langsung
memberikan sanksi Pembekuan sertifikat atau register
bandar udara dan penutupan operasi bandar udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b
dan huruf c tanpa diberikan peringatan tertulis
terlebih dahulu, apabila bandar udara dapat dan/atau
dianggap membahayakan keselamatan dan keamanan
penerbangan sesuai dengan peraturan perundang
undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemenuhan Standar Pagar Untuk Daerah Keamanan
Terbatas (Restricted Area) Bandar Udara sebagaimana
dimaksud dalam pasal (1), paling lambat diimplementasikan
pada:
a.

01

Januari

2016

untuk

bandar udara

ber-sertifikat

yang melayani penerbangan dari dan/ke luar negeri
(internasional);
b.

01

Januari

2017

untuk

bandar udara

ber-sertifikat

atau ber-register yang melayani penerbangan dalam
negeri (domestik).

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

(1)

Direktur
Bandar
Udara,
Direktur
Keamanan
Penerbangan dan Otoritas Bandar Udara berkewajiban
untuk melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan
Peraturan ini.

(2)

Direktur Bandar Udara dan Direktur Keamanan
Penerbangan melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

: JAKARTA
: 12 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
TTD

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:
1.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

2.

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;

3.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

4.
5.

Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;

6.

Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara dilingkungan Direktorat

7.
8.

Jenderal Perhubungan Udara;
Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero).

SALINAN sesuai dengan aslinya

KEPAL^^^^NjHUKUM DAN HUMAS,
.-!**.
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£ I / (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001
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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR

KP 6oi TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR

PAGAR

UNTUK

DAERAH

KEAMANAN

TERBAT4

(SECURITY RESTRICTED AREA) BANDAR UDARA

TANGAL

12 OKTOBER 2015

STANDAR PAGAR UNTUK DAERAH KEAMANAN TERBATAS

{SECURITY RESTRICTED AREA) BANDAR UDARA

1. Pendahuluan

Daerah Keamanan Terbatas (Security Restricted Area) adalah daerah - daerah
tertentu di dalam Bandar Udara maupun di luar Bandar Udara yang
diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi untuk digunakan kepentingan
Keamanan Penerbangan, penyelenggaraan Bandar Udara, dan kepentingan
lain untuk digunakan kepentingan penerbangan dimana daerah tersebut
dilakukan pengawasan dan untuk masuk dilakukan Pemeriksaan Keamanan.

Daerah Keamanan Terbatas (Security restricted Area) harus dilindungi dengan
pembatas fisik yang dapat berupa pagar.

1.1

Tujuan

Standar pagar ini dimaksud sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan
pembangunan untuk pemenuhan keamanan di daerah Keamanan

Terbatas

(Security restricted Area) Bandar Udara agar sesuai dengan kaidah - kaidah
teknis dalam mendukung keselamatan operasi penerbangan.
1.2

Disclaimer

Standar Pagar ini dibuat sebagai pedoman umum dalam pelaksanaan
pembangunan dengan mengacu kepada standar teknis pekerjaan konstruksi
seperti SNI dan standar lainnya yang berlaku umum di Indonesia. Apabila ada
kebutuhan teknis khusus (extraordinary requirement) tekait pekerjaan teknis
di lapangan, maka pihak terkait perlu melakukan kajian dan justifikasi teknis
sesuai kebutuhan di lokasi dengan memperhatikan faktor teknis dan
ekonomis, sesuai dengan kondisi setempat, tingkat keperluan, kemampuan
pelaksanaan dan syarat teknis lainnya dengan tetap berpedoman pada standar
ini dan mengacu pada kebutuhan pemenuhan Keamanan.

2. Pagar Wiremesh
2.1

Pondasi Setempat

Jenis pondasi yang digunakan untuk pagar wiremesh adalah pondasi
setempat dengan cor beton. Pondasi beton cor menggunakan campuran
IPC : 2Ps : 3Kr. Ukuran pondasi beton cor adalah 50 cm x 50 cm dan 85
cm x 50 cm dengan tinggi masing-masing pondasi 65 cm. Pondasi

dengan ukuran 50 cm x 50 cm digunakan pada kondisi tanpa tiang
penyangga (skur), sedangkan pondasi dengan ukuran 85 cm x 50 cm
digunakan pada kondisi dengan tiang penyangga (skur).
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Pondasi diletakkan diatas urugan pasir setebal 5 cm sebagai alas
pondasi.

2.2

Pondasi Lajur

Untuk mengantisipasi adanya hewan yang menerobos melewati bawah
wiremesh, maka diperlukan pondasi lajur/memanjang yang tertanam ke
dalam tanah sedalam minimal 20 cm. Pondasi diletakkan diatas urugan
pasir setebal 5cm. Material pondasi lajur berupa pasangan batu kali
campuran 1 pc : 5 psr. Lebar minimum 20 cm.

2.3

Bahan Pagar

•

Pagar terbuat dari tiang besi dan WIREMESH yang dilapisi galbani
dengan cara hot dip (celup panas 465°C) dengan ukuran sesuai
gambar.

•

Mutu baja yang digunakan harus dapat dibuktikan dengan test
laboratorium. Besi wiremesh yang digunakan adalah besi polos
dengan kualitas SNI.

•

Bahan harus dalam keadaan baru dan tidak boleh ada karat-karat

sebelum pekerjaan
dipasang.

•

dilaksanakan

dan

harus

ditest

sebelum

Wiremesh jenis hot dip galvanized (Bristish Standard 443 1982)
dan produksi pabrik (mesin).

• Typical coat galvanized minimal 60 micron, life time 10 t[h
(minimum).

•
2.4

Tiang besi pagar harus di Hot Dipped Galavanized.

Sambungan

Setiap hubungan antara besi disekrup dengan baut. Sedangkan
hubungan tiang besi dan wiremesh dapat disekrup / diklem dengan plat
baja / sekrup.
2.5

Ukuran Wiremesh

Diameter wiremesh kawat minimal

2.6

Horizontal

6 mm

Vertical

4 mm

Jarak kawat vertikal wiremesh

50 mm

Tinggi minimum wiremesh
Panjang wiremesh

1900 mm

Tiang pagar
Panjang minimum
Diameter

2500 mm

:

2940 mm

:

2"

Tiang besi pagar ditanam 50 cm kedalam pondasi beton cor ukuran 50
cm x 50 cm dan 85 cm x 50 cm

Tiang yang tertanam kedalam pondasi beton cor masing-masing harus di
pasang anker 2 buah dengan diameter 12mm dan panjang 15cm.
Masing-masing ujung anker ditekuk. Ujung atas tiang dibuat tipical
sesuai gambar lampiran.

2.7

Skur/Penyangga

Skur/penyangga pagar dipasang setiap 5,4 meter jarak horizontal atau
dipasang selang seling pada setiap tiang pagar dan disetiap tiang pada
belokan pagar.
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2.8

Kawat Duri

Diatas kawat wiremesh dipasang kawat duri melingkar setinggi 88 cm,
Untuk menyanggah lingkaran kawat duri, dipasang tiga buah besi
diameter 6 mm memanjang searah pagar dan dilas pada ujung atas
tiang tipical Y sesuai gambar lampiran.
2.9

Jaminan Mutu

Pagar Bandar Udara dari wiremesh harus memenuhi standar spesifikasi
diatas dengan jaminan mutu ( factory sertificate ).
2.10 Jarak bebas pagar

Jarak bebas dengan bagian luar maupun dalam pagar adalah 3 M.
Dalam radius 3 M keluar ataupun kedalam pagar tidak boleh ada benda
atau sesuatu yang tinggi.

Apabila kondisi lokasi tidak memungkinkan, perlu dikoordinasi dengan
Direktorat Keamanan Penerbangan.
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2.11 Gambar Pagar Wiremesh
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3. Pagar BRC

3.1

Pondasi Setempat

Jenis pondasi yang digunakan untuk pagar BRC adalah pondasi
setempat dengan cor beton. Pondasi beton cor menggunakan campuran
IPC : 2Ps : 3Kr.

Ukuran pondasi beton cor adalah 50 cm x 50 cm dan 85 cm x 50 cm

dengan tinggi masing-masing pondasi 65 cm. Pondasi dengan ukuran 50

cm x 50 cm digunakan pada kondisi tanpa tiang penyangga (skuif),
sedangkan pondasi dengan ukuran 85 cm x 50 cm digunakan pada
kondisi dengan tiang penyangga (skur).

Pondasi diletakkan diatas urugan pasir setebal 5 cm sebagai alas
pondasi.
3.2

Pondasi Jalur

Untuk mengantisipasi adanya hewan yang menerobos melewati bawah
BRC, maka diperlukan pondasi lajur/memanjang yang tertanam ke

dalam tanah sedalam 20 cm. Pondasi diletakkan diatas urugan pasir
setebal 5cm.

3.3

Bahan Pagar

•

Pagar BRC terbuat dari besi dengan material besi U50 yang
dilapisi galbani dengan cara hot dip (celup panas 465°C) dengan
ukuran sesuai gambar.

•

BRC yang dipakai adalah jenis hot dip galvanized (Bristish
Standard 443 1982) dan produksi pabrik (mesin).
• Tiang besi pagar harus di Hot Dipped Galavanized.
•

Bahan harus dalam keadaan baru dan tidak boleh ada karat-karat

sebelum pekerjaan
dipasang.

dilaksanakan

dan

harus

ditest

sebelum

• Mutu baja yang digunakan harus dapat dibuktikan dengan test
laboratorium.

• Typical coat galvanized minimal 60 micron, life time 10 t|h
(minimum).
3.4

Sambungan

Setiap hubungan antara besi disekrup dengan baut.

Sedangkan hubungan tiang besi pagar dan BRC dapat disekrup / diklem
dengan u-clip.
3.5

3.6

Ukuran BRC

Diameter baja minimal

6 mm

Jarak maksimal kawat vertikal BRC

80 mm

Tinggi minimum BRC
Panjang BRC

2400 mm

1900 mm

Tiang Pagar
Panjang minimum

:

2940 mm

Diameter

:

2"

Tiang besi pagar ditanam 50 cm kedalam pondasi beton cor ukuran 50
cm x 50 cm dan 85 cm x 85 cm.

Tiang yang tertanam kedalam pondasi beton cor masing-masing harus di
pasang anker 2 buah dengan diameter 12mm dan panjang 15cm
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Masing-masing ujung anker ditekuk. Ujung atas tiang dibuat tipical
sesuai gambar lampiran.
3.7

Skur/Penyangga

Skur/penyangga pagar dipasang setiap 5 meter jarak horizontal atau

dipasang selang seling pada setiap tiang pagar dan disetiap tiang pada
belokan pagar.
3.8

Kawat Duri

Diatas kawat BRC dipasang kawat duri melingkar setinggi 88 cm. Untiik
menyanggah lingkaran kawat duri, dipasang tiga buah besi diameter 6
mm memanjang searah pagar dan dilas pada ujung atas tiang tipical
sesuai gambar lampiran.
3.9

Jaminan Mutu

Pagar Bandar Udara dari BRC harus memenuhi standar spesifikasi
diatas dengan jaminan mutu ( factory sertificate ).
3.10 Jarak bebas pagar

Jarak bebas dengan bagian luar maupun dalam pagar adalah 3 M.
Dalam radius 3 M keluar ataupun kedalam pagar tidak boleh ada benda
atau sesuatu yang tinggi.

Apabila kondisi lokasi tidak memungkinkan, perlu dikoordinasi dengan
Direktorat Keamanan Penerbangan.
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3.11 Gambar BRC
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4. Pagar HARMONIKA
4.1

Pondasi Setempat
Jenis pondasi yang digunakan untuk pagar harmonika adalah pondasi
setempat

dengan cor beton. Pondasi beton cor menggunakan campuran IPC : 2Ps
: 3Kr.

Ukuran pondasi beton cor adalah 50 cm x 50 cm dan 85 cm x 50 cm
dengan tinggi masing-masing pondasi 65 cm. Pondasi dengan ukuran 50
cm x 50 cm digunakan pada kondisi tanpa tiang penyangga (skur),
sedangkan pondasi dengan ukuran 85 cm x 50 cm digunakan pada
kondisi dengan tiang penyangga (skur). Pondasi tersebut diletakkan
diatas urugan pasir setebal 5 cm sebagai alas pondasi.
4.2

Pondasi jalur
Untuk mengantisipasi adanya hewan yang menerobos melewati bawah

kawat harmonika, maka diperlukan pondasi lajur/memanjang yang
tertanam ke dalam tanah sedalam 20 cm. Pondasi diletakkan diatas

urugan pasir setebal 5cm.
4.3

Bahan Pagar
Pagar terbuat dari tiang besi dan kawat harmonika yang dilapisi galbani
dengan cara hot dip (celup panas 465°C) dengan ukuran sesuai gambar.

Kawat harmonika jenis hot dip galvanized (Bristish Standard 443 1982)
dan produksi pabrik (mesin). Typical coat galvanized minimal 60 micron,
life time 10 th (minimum).
Mutu baja yang digunakan harus dapat dibuktikan dengan test
laboratorium. Bahan harus dalam keadaan baru dan tidak boleh ada

karat-karat sebelum pekerjaan dilaksanakan dan harus ditest sebelum
dipasang.
Tiang pagar di Hot Dipped Galavanized.
4.4

Sambungan
Setiap hubungan antara besi disekrup dengan baut.

Sedangkan hubungan tiang besi dan kawat harmonika dapat disekrup /
diklem dengan plat baja / sekrup.
4.5

4.6

Ukuran Harmonika

Diameter kawat harmonika minimal
Jarak vertikal kawat hamonika

3,2mm (BWG10)

Tinggi minimum kawat harmonika
Panjang kawat harmonika

1900 mm

40 mm
2500 mm

Tiang pagar
Panjang minimum

:

2940 mm

Diameter

:

2"

Tiang besi pagar ditanam 50 cm kedalam pondasi beton cor ukuran $0
cm x 50 cm dan 85 cm x 50 cm.

Tiang yang tertanam kedalam pondasi beton cor masing-masing harus di
pasang anker 2 buah dengan diameter 12mm dan panjang 15cm.

Masing-masing ujung anker ditekuk. Ujung atas tiang dibuat tipical |y
sesuai gambar lampiran.
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4.7

Skur Penyanggah
Skur/Penyanggah pagar dipasang setiap 5,2 meter jarak horizontal atau
dipasang selang seling pada setiap tiang pagar dan disetiap tiang pada
belokan pagar.

4.8

Kawat Duri

Diatas kawat harmonika dipasang kawat duri melingkar setinggi 88 cm.
Untuk menyanggah lingkaran kawat duri, dipasang tiga buah besi
diameter 6 mm memanjang searah pagar dan dilas pada ujung atas
tiang tipical Y sesuai gambar lampiran.
4.9

Jaminan Mutu

Pagar harmonika pada Bandar Udara harus memenuhi
spesifikasi diatas dengan jaminan mutu ( factory sertificate ).

standar

4.10 Jarak Bebas

Jarak bebas dengan bagian luar maupun dalam pagar adalah 3 M.
Dalam radius 3 M keluar ataupun kedalam pagar tidak boleh ada
benda atau sesuatu yang tinggi.Apabila kondisi lokasi tidak
memungkinkan, perlu di koordinasi dengan Direktorat Keamanan
Penerbangan.
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4.11 Gambar Pagar Harmonika
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