KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR :KP..6Q5...TAHUN..2.015
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN DAN PENGUJ1AN
KINERJA FASILITAS PELAYANAN DARURAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan standar teknis

dan operasional serta mempertahankan kinerja fasilitas
pelayanan darurat di bandar udara sehingga mendapatkan
hasil guna yang maksimum, perlu dilakukan pemeriksaan
dan pengujian berkala dan/atau khusus;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan petunjuk

teknis pemeriksaan dan pengujian kinerja fasilitas
pelayanan darurat dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Udara;

Mengingat

:

1. Undang - Undang Nomor

1 Tahun 2009 tentang

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

2. Peraturan Presiden Nomor 7
Organisasi Kementerian Negara;

Tahun

2015

tentang

3. Peraturan

Tahun

2015

tentang

Presiden

Nomor

40

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

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

KM. 60 Tahun

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015

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

\

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun

2015 tentang Pemindahan Pesawat Udara yang Rusak di
Bandar Udara;

7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP
14 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139

(Manual of Standard CASR Part 139) Volume IV, Pelayanan
Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam
Kebakaran (PKP-PK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TENTANG
PETUNJUK
TEKNIS
PEMERIKSAAN
DAN
PENGUJIAN KINERJA FASILITAS PELAYANAN DARURAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Bandar Udara

adalah

kawasan

di

daratan

dan/atau

perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan
sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas,
naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat
perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan
penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang
lainnya.

2. Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam
Kebakaran (untuk selanjutnya disebut PKP-PK) adalah unit
bagian dari penanggulangan keadaan darurat.
3. Fasilitas Pelayanan Darurat adalah semua fasilitas
Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam
Kebakaran (PKP-PK) dan Salvage yang digunakan untuk
memberikan pertolongan kecelakaan penerbangan dan

pemadam kebakaran serta pemindahan pesawat udara yang
rusak.

4. Fasilitas

Pertolongan

Kecelakaan

Penerbangan

dan

Pemadam Kebakaran (PKP-PK) adalah semua kendaraan

PKP-PK,

peralatan

operasional

PKP-PK

dan

bahan

pendukungnya serta personel yang disediakan di setiap
bandar udara untuk memberikan pertolongan kecelakaan

penerbangan dan pemadam kebakaran.
5. Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan
Pemadam Kebakaran (PKP-PK) adalah kendaraan utama

yang dilengkapi dengan peralatan pendukung operasional

*

PKP-PK dan kendaraan pendukung digunakan unit PKP-PK
untuk melakukan tugas - tugas operasional.
6. Kendaraan Utama Pertolongan Kecelakaan Penerbangan
dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) adalah kendaraan jenis

foam tender, Rapid Intervention Vehicle termasuk fire fighting
boat.

7. Bahan Pemadam adalah Bahan Pemadam Utama dan
Bahan Pemadam Pelengkap.

8. Bahan Pemadam Utama adalah bahan pemadam api yang

berupa air dan bahan busa (foam concentrate) yang
persenyawaannya dapat menghasilkan busa.
9. Bahan Pemadam pelengkap adalah bahan pemadam api

yang berupa tepung kimia kering (dry chemical powder)
atau karbondioksida (CO2) dan bahan lain yang dapat
dipergunakan sebagai bahan pemadam api.
10. Peralatan

Pemindah

Pesawat

Udara

(Salvage) adalah

peralatan untuk pemindahan pesawat udara yang rusak.
11. Parameter Fasilitas Pelayanan Darurat adalah tolok ukur

yang memberikan nilai dalam menggambarkan kinerja
fasilitas pelayanan darurat.

12. Standar teknis operasional adalah nilai dari parameter yang

harus dipenuhi oleh fasilitas pelayanan darurat untuk
dapat dioperasikan.

13. Pengujian adalah kegiatan mengukur pemenuhan standar
teknis operasional fasilitas pelayanan darurat.

14. Petugas adalah setiap orang yang memiliki kompetensi di
bidang fasilitas tingkat pelayanan darurat untuk
melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengujian kelaikan
fasilitas tingkat pelayanan darurat.

15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan.

16. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Darurat adalah Badan
Usaha Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara,

Badan Usaha Angkutan Udara dan badan hukum lain yang
memiliki fasilitas pelayanan darurat yang digunakan untuk
pelayanan darurat.

17. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang

diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk
menjalankan dan melakukan pengawasan
terhadap
dipenuhinya
ketentuan
peraturan
perundang-
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undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan dan
pelayanan penerbangan.

18. Direktorat

Jenderal

adalah

Direktorat

Jenderal

Perhubungan Udara.

19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan
Udara.

20. Direktur adalah Direktur yang membidangi Pelayanan
Darurat.

21. Kepala Kantor adalah kepala kantor Otoritas Bandar Udara.
Pasal 2

Fasilitas Pelayanan Darurat memiliki fungsi untuk memberikan

pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran
serta memindahkan pesawat udara yang mengalami gangguan
kerusakan di daerah pergerakan pesawat udara di bandar
udara dan sekitarnya akibat kejadian (incident)/kecelakaan
(accident).

Pasal 3

(1) Fasilitas pelayanan darurat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, meliputi:
a. fasilitas PKP-PK; dan

b. peralatan pemindahan pesawat udara (salvage).

(2) Fasilitas PKP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. kendaraan utama PKP-PK;

b. kendaraan pendukung PKP-PK;

c. peralatan pendukung operasional PKP-PK;
d. peralatan penunjang operasi PKP-PK;
e. cadangan bahan pemadam;

f. bahan pemadam utama dan pelengkap pada kendaraan
utama; dan

g. personel PKP-PK.

(3) Peralatan pemindahan pesawat udara (salvage) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. peralatan pengangkat (lifting);

b. peralatan pemindahan pesawat udara

(moving the

aircraft); dan

c. perlengkapan
komunikasi
dan
perekam
(communication equipment and data recording).

Y

data

Pasal 4

(1) Fasilitas pelayanan darurat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) hams dilakukan pemeriksaan dan/atau
pengujian.

(2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan kondisi kinerja
fasilitas pelayanan darurat masih sesuai ketentuan.
Pasal 5

(1) Fasilitas pelayanan darurat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) yang harus dilakukan pemeriksaan dan
pengujian meliputi:
a. kendaraan utama PKP-PK; dan

b. bahan pemadam dalam kendaraan utama PKP-PK.

(2) Fasilitas pelayanan darurat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) yang harus dilakukan pemeriksaan
meliputi:

a. kendaraan pendukung PKP-PK;

b. peralatan pendukung operasional PKP-PK;
c. cadangan peralatan penunjang operasi PKP-PK;
d. cadangan bahan pemadam;
e. personel PKP-PK; dan

f. peralatan pemindahan pesawat udara (salvage).
Pasal 6

(1) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan secara:
a. berkala; dan
b. khusus.

(2) Pemeriksaan dan/atau pengujian secara berkala
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan
sebagai berikut :
a. kendaraan PKP-PK dilakukan setiap

1 (satu)

bulan

sekali;

b. peralatan

pemindahan

pesawat

udara

(salvage)

dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali;

c. bahan pemadam yang telah diisikan dalam tangki
kendaraan PKP-PK dilakukan setiap 6 (enam) bulan
sekali;

d. cadangan

bahan

pemadam

dan

personel

PKP-PK

dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali; dan

e. peralatan pendukung operasional dan penunjang operasi
PKP-PK setiap 1 (satu) bulan sekali.
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(3) Pemeriksaan
sebagaimana

dan/atau
dimaksud

pengujian
secara
khusus
pada ayat (1) huruf b,

dilaksanakan:

a. apabila dibutuhkan karena alasan tertentu;

b. fasilitas pelayanan darurat selesai proses perbaikan
dengan skala besar/o^erhauZ/rekondisi;
c. pengadaan dan/atau peremajaan kendaraan;
d. sertifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK; dan

e. sertifikasi pelayanan PKP-PK.

(4) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a, antara lain:

a. kejadian (incident) dan/atau kecelakaan (accident) di
bandar udara dan sekitarnya;

b. pengoperasian bandar udara yang baru dibangun atau
dikembangkan; dan

c. peningkatan jenis pesawat udara yang beroperasi di
bandar udara.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian secara
berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
a dilakukan oleh Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Darurat
dan/atau Otoritas Bandar Udara.

(2) Pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian secara
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
b

dilakukan

oleh

Direktorat

Jenderal

dengan

dapat

didampingi Otoritas Bandar Udara.

Pasal 8

(1) Pemeriksaan
dan/atau
pengujian
secara
berkala
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan
oleh petugas yang memiliki kompetensi.

(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus

memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

a. merupakan pegawai yang bertugas di Penyelenggara
Fasilitas Pelayanan Darurat; dan
b. memiliki rating dan lisensi PKP-PK

sesuai dengan

kewenangan.

(3) Petugas Otoritas Bandar Udara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan inspektur keamanan
penerbangan bidang PKP-PK dan Salvage.

(4) Petugas Otoritas Bandar Udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya wajib
membawa Surat Perintah Tugas.

v

Pasal 9

(1) Pemeriksaan dan/atau
pengujian secara
khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan
oleh petugas yang memiliki kompetensi dan ditetapkan
Direktur Jenderal.

(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

a. merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

b. merupakan inspektur keamanan penerbangan bidang
PKP-PK dan Salvage minimal jenjang ahli muda; dan
c. tidak dalam masa hukuman disiplin tingkat sedang atau
berat.

(3) Petugas Otoritas Bandar Udara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan inspektur keamanan
penerbangan bidang PKP-PK dan Salvage.

(4) Petugas pemeriksaan dan/atau pengujian secara khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan
tugasnya wajib membawa Surat Perintah Tugas.

Pasal 10

(1) Pemeriksaan dan pengujian kendaraan utama PKP-PK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
selain fire fighting boat, dilakukan sebagai berikut:
a. Pemeriksaan fisik, meliputi :
1) roda kendaraan;

2)
3)
4)
5)
6)

warna kendaraan;
call sign kendaraan;
kaca spion;
lampu kendaraan dan sirene;
pintu dan kompartemen kendaraan;

7) pemeriksaan seluruh komponen, indicator instrumen,
system kelistrikan, pneumatic system dan lainnya
pada kendaraan; dan

8) peralatan pendukung operasional PKP-PK.
b. Pengujian, meliputi :

1)
2)
3)
4)
5)

kecepatan maksimum (top speed) - (km/jam);
akselerasi (acceleration) - (detik) pada 0-80 km/jam;
laju pancaran (discharge rate) - (liter/menit);
jarak pancaran turret (discharge range turret) - (meter);
jarak pengereman (stopping distance) - (meter);

6) pengoperasian handline;
7) pengoperasian hose reel; dan
8) pengoperasian ground sweep nozzle.
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(2) Pemeriksaan dan pengujian kendaraan utama PKP-PK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a jenis
firefighting boat, dilakukan sebagai berikut :
a. Pemeriksaan fisik, meliputi:

1) manhole untuk kabel dan pipa;
2) lambung kapal (hull of the boat);
3) permukaan deck;
4) locker kompartemen;

5) kelengkapan peralatan :
a) liferaft;

b) Global Position System (GPS);
c) alat pemantau kedalaman;
d) binocular,

e) radio komunikasi;
f)

baju pelampung;

g) tangki foam.
b. Pengujian, meliputi :

1) kecepatan maksimum (top speed)- km/jam;
2) laju pancaran (discharge rate) - liter/menit;

(3) Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dicatat dan didokumentasikan di dalam
kertas kerja.

(4) Prosedur dan tata cara pemeriksaan dan pengujian
kendaraan utama PKP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terlampir dalam Lampiran I Peraturan ini.

(5) Format kertas kerja sebagaiamana dimaksud pada ayat (3)
terlampir dalam Lampiran II Peraturan ini.
Pasal 11

(1) Pemeriksaan

dan

pengujian

bahan

pemadam

pada

kendaraan utama PKP-PK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan parameter
meliputi:

a. parameter wajib; dan
b. parameter rekomendasi.

(2) Parameter wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi:

a. expantion ratio (rasio pengembangan); dan
b. 25 % drainage time (waktu pencairan).

(3) Parameter rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi:
a. derajat keasaman (pH);

b. refractive index (indeks refraktif);
c. viscosity (kekentalan);
d. sedimentation (endapan); dan

e. surface tension (tegangan permukaan).
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(4) Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dicatat dan didokumentasikan di dalam
kertas kerja.

(5) Prosedur dan tata cara pengujian dengan parameter
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam
Lampiran III Peraturan ini.

(6) Format kertas kerja sebagaiamana dimaksud pada ayat (3)
sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV Peraturan ini.
Pasal 12

(1) Pemeriksaan fasilitas pelayanan

darurat

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan melihat
jumlah dan fungsi fasilitas sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dicatat dan didokumentasikan di dalam kertas kerja.

(3) Format kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Peraturan ini.
Pasal 13

(1) Petugas pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dalam melaksanakan

tugas, wajib membuat Berita Acara hasil pemeriksaan dan
pengujian.

(2) Format Berita Acara hasil pemeriksaan dan/atau pengujian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 14

(1) Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian secara berkala
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a
dilaporkan oleh Kepala Kantor/Kepala Bandar Udara
kepada Direktur setiap bulan.

(2) Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian secara khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b
dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

(3) Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat dalam bentuk
rekapitulasi.

y

(4) Format laporan dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), (2), dan (3) sebagaimana terlampir dalam
Lampiran VII Peraturan ini.
Pasal 16

Direktur dan Kepala Kantor melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Peraturan ini.
Pasal 17

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/40/II/98
tentang Tata Cara Pemeriksaan Prasarana dan Sarana
Penerbangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan
dan pengujian fasilitas pelayanan darurat dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
Pada tanggal

:
:

Jakarta
15 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TTD

SUPRASETYO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Menteri Perhubungan;
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
Para Direktur di Lingkungan Ditjen Hubud;
Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
Direktur Utama PT (Persero) Angkasa Pura I;
Direktur Utama PT (Persero) Angkasa Pura II; dan
Para Direktur Utama Badan Usaha Angkutan Udara.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001
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Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor

: KP

Tanggal

: 15 QKTOBER 2015

605

TAHUN

2015

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
KENDARAAN UTAMA PKP-PK

I.

PROSEDUR PEMERIKSAAN KENDARAAN UTAMA PKP-PK
A. PEMERIKSAAN RODA KENDARAAN

1. periksa apakah tekanan udara ban sudah sesuai dengan spesifikasi
kendaraan

2. lakukan inspeksi pada ban untuk mengetahui tingkat keausan, tingkat
kerataan dan kerusakan pada ban.

3. memastikan keeratan pemasangan baut ban (wheelmounting)
4. inspeksi pada velg ban untuk mengetahui ada/tidaknya kerusakan.
B. PEMERIKSAAN FISIK KENDARAAN

Pemeriksaan flsik kendaraan, meliputi :
1.

warna kendaraan

2.
3.
4.
5.

call sign kendaraan
kaca spion
lampu kendaraan dan sirene
pintu dan kompartemen kendaraan

6. pemeriksaan seluruh komponen indicator instrumen, system
kelistrikan, pneumatic system dan lainnya pada kendaraan
C. PEMERIKSAAN PERALATAN PENDUKUNG OPERASIONAL PKP-PK

Pemeriksaan peralatan pendukung operasional PKP-PK yang terdapat
dalam kendaraan utama PKP-PK meliputi jumlah, jenis, dan kondisi
peralatan.
D. PEMERIKSAAN FIRE FIGHTING BOAT

1.
2.
3.
4.
5.

manhole untuk kabel dan pipa, kedap air dan tidak konduktif;
lambung kapal (hull of the boat) tidak retak/bocor;
permukaan deck, anti slip/tidak licin;
locker kompartemen, dalam kondisi baik;
kondisi dan fungsi dari kelengkapan peralatan, meliputi :
a. liferaft,
b. Global Position System (GPS);
c. alat pemantau kedalaman;
d. binocular,
e. radio komunikasi;

f.baju pelampung;
g. tangki foam.

II.

PROSEDUR PENGUJIAN KENDARAAN UTAMA PKP-PK

A. Prosedur Pengujian
1. Menyiapkan peralatan pengujian antara lain;
a. stop watch;
b. alat ukur jarak; dan
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c. alat ukur kecepatan.

2. Menyiapkan check list/lembar kerja/kertas kerja pengujian;
3. Memastikan bahwa bahan pemadam (air, foam dan DCP) dalam
kendaraan telah terisi penuh;

4. Memastikan fungsi peralatan pengujian dan intrumen penunjuk
parameter pada kendaraan berfungsi baik dan terkalibrasi;
5. Melakukan pengujian; dan
6. Mencatat data hasil pengujian.
B.Tata Cara Pengujian

1. Parameter kecepatan maksimum (top speed)
a. hidupkan mesin kendaraan;
b. kemudikan kendaraan dengan kecepatan penuh;

c. catat kecepatan maksimum yang dapat ditempuh dan bandingkan

dengan alat ukur kecepatan dengan nilai yang tertera di
speedometer (km/jam).
2. Parameter akselerasi (acceleration)

a. hidupkan mesin kendaraan dan posisikan kendaraan pada jalur
yang memungkinkan untuk dilakukan pengujian akselerasi;
b. hidupkan stopwatch saat kendaraan mulai dikemudikan dari
kecepatan 0 sampai 80 km/jam;

c. tepat ketika kecepatan mencapai 80 km/jam, stopwatch dimatikan
dan dicatat waktu yang tertera (detik).

3. Parameter laju pancaran (discharge rate)
a. hidupkan mesin kendaraan;
b. hidupkan PTO (Power Take Off);

c. buka valve pengeluaran, hidupkan stopwatch saat air mulai keluar
dari pipa pengeluaran kendaraan;

d. keluarkan air sampai habis, hitung waktu yang dibutuhkan sampai
air di dalam tangki habis.
Contoh perhitungan :

" a " = kapasitas tangki (liter)

ub " = waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan tangki (menit)
a

Discharge Rate = 7 (liter/menit)
D

4. Parameter jarak pancaran turret (discharge range turret)
a. hidupkan mesin kendaraan;
b. hidupkan PTO (Power Take Off);
c. keluarkan air melalui turret secara solid searah arah angin;

d. ukur jarak maksimum jangkauan pancaran turret dan catat (meter).
5. Parameter jarak pengereman (stopping distance)

a. hidupkan mesin kendaraan dan jalankan sampai kecepatan 32
km/jam;
b. tentukan titik awal pengereman;

c. saat kecepatan 32 km/jam, lakukan pengereman mendadak hingga
kendaraan berhenti total;

d. ukur jarak dari titik awal pengereman sampai titik akhir
pengereman.
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C.Prosedur pengujian pada fire fighting boat
1. Menyiapkan peralatan pengujian;
2. Menyiapkan check list/lembar kerja/kertas kerja pengujian;
3. Memastikan bahwa bahan pemadam (foam) dalam kendaraan telah
terisi penuh;

4. Memastikan fungsi peralatan pengujian dan intrumen penunjuk
parameter pada fire fighting boat berfungsi baik dan terkalibrasi;
5.
6.

Melakukan pengujian;
Mencatat data hasil pengujian;

D.Tata Cara Pengujian Fire Figting Boat
1. Parameter kecepatan maksimum (top speed)- km/jam;
a. hidupkan mesin fire fighting boat;
b. kemudikan kendaraan dengan kecepatan penuh;
c. catat kecepatan maksimum yang dapat ditempuh dan bandingkan
dengan alat ukur kecepatan dengan nilai yang tertera di
speedometer (km/jam).
2. Laju pancaran (discharge rate) - liter/menit;
a. hidupkan mesin kendaraan;
b. hidupkan PTO (Power Take Off);
c. buka valve pengeluaran, hidupkan stopwatch saat busa mulai
keluar dari pipa pengeluaran kendaraan;
d. hitung waktu yang dibutuhkan sampai foam di dalam tangki habis.
Perhitungan :
" a " = kapasitas tangki foam dan air yang dibutuhkan (liter)
" b " = waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan tangki (menit)
a

Discharge Rate = —(liter/menit)
b

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001
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Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor
Tanggal

rp 605 TAHUN 2015
15 QKTOBER 2015

FORMAT KERTAS KERJA

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KINERJA KENDARAAN UTAMA PKP-PK
BANDARA:
KERTAS KERJA

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KINERJA KENDARAAN UTAMA PKP-PK
tanggal pemeriksaan]

Jenis dan Tipe Kendaraan
Kapasitas Bahan Pemadam
Merk
Tahun Pengadaan

1

Top speed

2

Acceleration at 0 - 80 km /jam

3

Discharge rate (pompa dan turret)

4

Discharge Range (turret)

5

Stopping Distance at 32 km/jam

7

Hand Line operation
Hose Reel operation

8

Ground Sweep Nozzle operation

6

Standar

Parameter Pengujian

No

Hasil Uji

Kondisi fire fighting boat
a. Top speed
b. Discharge rate

Hasil Pemeriksaan Kendaraan PKP-PK selain Fire Fighting Boat :
a. Roda kendaraan
b. Fisik Kendaraan

: (baik/tidak baik)*
: (baik/tidak baik)*

c. Peralatan pendukung operasional PKP-PK : (lengkap/tidak lengkap)
Hasil Pemeriksaan Fire Fighting Boat :

a. manhole untuk kabel dan pipa : (kedap air/tidak kedap air)'

b. lambung kapal (hull of the boat) : (bocor/tidak bocor)*
c. permukaan deck : (licin/tidak licin)*
d. locker kompartemen : (baik/tidak baik)*

e. kelengkapan peralatan : (lengkap/tidak lengkap)*
Kesimpulan :
Catatan & Saran :

*coret yang tidak perlu
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DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001
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Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor
: KP 605 TAHUN 2015
Tanggal
: 15 OKTOBER 2015

PROSEDUR DAN TATA CARA PENGUJIAN BAHAN PEMADAM

I.

PROSEDUR

1.
2.
3.
4.
5.

II.

Menyiapkan peralatan pengujian;
Menyiapkan check list;
Menyiapkan foam yang akan diuji;
Melakukan pengujian; dan
Mencatat data hasil pengujian.

TATA CARA PENGUJIAN

A. EXPANTION RATIO (RASIO PENGEMBANGAN)

Pengujian expantion ratio dilakukan untuk mengetahui rasio volume awal

foam yang digunakan terhadap pengembangan volume konsentrat foam
setelah menjadi busa. Standar pengembangan foam berada pada nilai rasio 615 dengan tata cara pengujian sebagai berikut :
a.

Peralatan yang digunakan

1. Tabung yang dapat diberikan tekanan dengan nozzle pemancaran;
2. Tabung gelas ukur (bentuk silinder) volume 1 liter sebanyak 2 tabung;
3. Timbangan digital;
4. Stop watch; dan
5. Pompa (kompresor) untuk memberikan tekanan.
b.

Cara Pengujian

1. Timbang tabung gelas ukur volume 1.000 ml dalam keadaan kosong;
2. Masukkan foam konsentrat 6% sebanyak 60 ml ke dalam gelas ukur
(foam konsentrat diambil dari tangki kendaraan);
3. Kemudian masukkan juga air sebanyak 940 ml ke dalam gelas ukur
(air dari tangki kendaraan yang ditest foam konsentratnya) sehingga
jumlah 1.000 ml;

4. Masukkan cairan yang telah diukur kedalam tabung;
5. Masukkan tekanan dari pompa ke dalam tabung sehingga
dalam tabung mencapai minimal 700 Kpa dan/atau 100 Psi;

tekanan

6. Busa (Campuran foam ditambahkan air yang telah diberi tekanan)

dikeluarkan untuk ditampung ke dalam gelas ukur sebanyak 1.000
ml;

7. Timbang gelas ukur yang berisi cairan busa 1.000 ml;

8. Berat gelas ukur yang berisi cairan busa dikurangkan dengan berat
gelas ukur dalam keadaan kosong (untuk mengetahui berat bersih
cairan busa);
9. Hasil pembagian dari 1.000 ml dengan berat bersih busa adalah
Expantion Ratio.

16

c.

Contoh Pengujian
Diketahui
:

Berat kosong gelas ukur 1.000 mL = 554 gram
Berat total (berat gelas ukur dan foam)= 658 gram

Berat Busa = Berat Total - Berat Kosong
Maka

:

1.000 mL

Xp

" (Berat Total - Berat Kosong)

_

1.000 mL

(658 gram - 554 gram)

Expantion Ratio = 1000 / 104 =9,61

B.DRAINAGE TIME (WAKTU PENCAIRAN)

Fungsi pengujian untuk mengetahui waktu yang diperlukan dari busa
berubah menjadi cairan dengan speksifikasi adalah :
a. Standar waktu 25 % drainage time untuk foam jenis AFFF (Aqueous Film
Forming Foam) adalah minimal 3 menit.
b. Perhitungan 25 % campuran busa yang menjadi cair :
25% Drainage Time = - x Berat Busa Pada Gelas Ukur 1.000 mL {gram)
4

Asumsi : 1 gram busa = 1 ml busa

Tata cara pengujian sebagai berikut :
a. Peralatan yang digunakan
1. Tabung silinder bertekanan kapasitas 4 Liter;
2. Gelas ukur 1.000 ml; dan

3. Stop watch.
b. Cara Pengujian
1. Timbang gelas ukur volume 1.000 ml dalam keadaan kosong;

2.

Masukkan foam konsentrat 6% sebanyak 60 ml ke dalam gelas ukur

3.

(foam konsentrat diambil dari tangki kendaraan);
Kemudian masukkan juga air sebanyak 940 ml ke dalam gelas ukur

(air dari tangki kendaraan yang diuji foam konsentratnya) sehingga
4.
5.
6.

jumlah 1.000 ml;
Masukkan cairan yang telah diukur ke dalam tabung dan tambahkan
dengan tekanan sebesar 100 psi;
Busa hasil dari percampuran pada langkah no. 4, dikeluarkan dan
ditampung pada gelas ukur 1.000 ml;
Catat waktu yang diperlukan dari 25 % busa berubah menjadi air.

c. Contoh Pengujian
Dalam pengujian expantion ratio sekaligus dicatat waktu yang diperlukan
untuk terjadinya perubahan dari busa menjadi air yaitu :
1.

Volume 25 % cairan busa:

Vol. 25% Drainage Time = - x Berat Busa Pada Gelas Ukur 1.000 mL {gram)
4
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1

Vol. 25% Drainage Time = - x 104 gram = 26 gram

Dengan asumsi 1 gr busa • 1 mL busa, maka:
Vol. 25% Drainage Time = 26 gram fc 26 ml

2. Waktu busa menjadi air sampai dengan 26 mL
minimal 3 menit).

= 8 menit (standar

C.DERAJAT KEASAMAN (pH)

Fungsi pengujian derajat keasaman (pH) adalah untuk memastikan tingkat
korosif cairan foam pada tangki kendaraan dengan spesifikasi pH foam yang
dijinkan 6 - 8,5 diukur pada 20 ± 10 °C.
Tata cara pengujian sebagai berikut :
a. Peralatan dan bahan yang digunakan.
1. pH meter digital (sistem elektronik) dan/atau kertas lakmus universal;
2. bila menggunakan pH meter dengan buffer diperlukan cairan buffer
solution pH 4 dan pH 7 sebagai larutan kalibrasi.
b. Cara Pengujian :
1. Dengan menggunakan pH meter digital
a) Hubungkan pH meter digital dengan alat pengukur dan hidupkan
(on).
b) Masukkan alat pengukur pada cairan Buffer Solution pH 4 (untuk
Kalibrasi), pH meter digital menunjukan posisi 4 (standard : 3,5 4,5).

c) Keluarkan alat pengukur dari cairan pH 4 dan bilas dengan air
biasa.

d) Selanjutnya masukan alat pengukur pada buffer solution pH 7,
maka pH meter akan menujukan pH-7 (Standard : 6,5 - 7,5).
e) Keluarkan alat pengukur dari cairan buffer solution pH 7.
f) Masukan alat pengukur ke cairan foam konsentrat yang akan
diukur dan pada pH meter digital akan menunjukan pH foam
konsentrat.

2. Menggunakan kertas lakmus universal
a) Tampung larutan yang akan diuji dalam suatu wadah.
b) Rendam sebagian dari kertas lakmus universal dalam larutan
tesebut, kemudian angkat dan diamkan hingga kering.
c) Bandingkan perubahan warna pada kertas lakmus dengan standar
warna yang tertera pada kemasan untuk setiap pH.

D.REFRACTIVE INDEX (INDEKS REFRAKTIF)

Pengujian dilakukan untuk mengetahui konsentrasi foam di dalam air dengan
spesifikasi untuk 6%, konsentrasi foam tidak boleh level 5 % atau di atasnya.
Tata cara pengujian sebagai berikut :
a. Peralatan yang digunakan
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1.
2.
3.
4.

Refractometer;
4 buah gelas beaker volume 100 ml;
1 buah pipet volume 10 cc;
Kertas grafik.

b. Cara Pengujian
1. Mencampurkan larutan foam konsentrat dan air dengan komposisi
sebagai berikut :
- 2 % = 2 ml foam konsentrat + 98 ml air.
- 4 % = 4 ml foam konsentrat + 96 ml air.
- 6 % = 6 ml foam konsentrat + 94 ml air.
- 8 % = 8 ml foam konsentrat + 92 ml air.
2. Masing-masing larutan diaduk;
3. Setiap larutan dilakukan pengetesan dengan refractometer;
4. Index refraksi dibaca pada skala alat tersebut; dan
5. Setiap penggantian sample, alat harus dibersihkan dengan air biasa.

c. Contoh Pengujian :
1. Menyiapkan semua contoh larutan yang akan diuji : 2 %, 4 %, 6 % dan
8%;

2. Hasil contoh pengujian adalah sebagai berikut :
- 2 % larutan, index refraksi = 0,2
- 4 % larutan, index refraksi = 0,4
- 6 % larutan, index refraksi = 0,6
- 8 % larutan, index refraksi = 0,8

3. Dibuat grafik index refraksi terhadap prosentase konsentrasi larutan
sesuai dengan hasil pengujian dari masing-masing larutan.

Grafik Hubungan Konsentrasi vs Indeks Refractive
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E. VISCOSITY (KEKENTALAN FOAM KONSENTRAT)

Pengujian dilakukan untuk mengetahui kekentalan foam konsentrat dengan
spesifikasi maksimum 200 mm/detik.

Tata cara pengujian sebagai berikut :
a. Peralatan yang digunakan
1. Viscometer Ostwald (menggunakan tabung berbentuk "U") dan/atau
alat khusus untuk menguji kekentalan (visco meter); dan
2. Alat pengukur waktu (stop watch).
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b. Cara Pengujian

1. Masukan foam konsentrat pada bagian tabung yang tidak menyempit;
2. Cairan foam masuk akan memenuhi daerah yang bergelembung;
3. Setelah penuh pada bagian yang bergelembung cairan akan naik ke
daerah yang menyempit, saat cairan menyentuh pada daerah yang
bertanda hijau maka alat pengukur waktu (stop watch) dijalankan;
4. Waktu yang dijinkan 1 detik untuk mencapai yang bertanda hijau pada
bagian atasnya;

5. Jika waktu yang diperlukan kurang dari 1 detik maka foam konsentrat
terlalu encer;

6. Jika waktu yang diperlukan lebih dari 1 detik maka foam konsentrat
terlalu kental.

c. Contoh Pengujian

Tabung diisi oleh foam konsentrat sampai dengan batas bawah warna
hijau, selanjutnya jalankan stop watch pada saat cairan foam konsentrat
menyentuh batas hijau atas waktu yang diperlukan 1, 05 detik (standar 1
detik).

F. SEDIMENTATION/SLUDGE CONTENT (ENDAPAN)

Endapan dalam foam terbentuk karena perubahan cuaca dan temperatur
serta waktu penyimpanan. Dengan adanya endapan tersebut, dapat
mempengaruhi unjuk kerja sistem keseimbangan foam proportioned maka
prosentase endapan pada foam maksimum yang diijinkan 0,5%.
Tata cara pengujian sebagai berikut :

a. Peralatan yang digunakan.
1. Centrifuge dan/atau dengan cara visual; dan
2. Tabung centrifuge minimal 2 buah.
b. Cara Pengujian :
1. Timbang berat kosong tabung centrifuge;
2. Tuangkan 6% foam konsentrat ke dalam tabung centrifuge sebanyak 60
ml;

3.
4.
5.
6.

Timbang berat tabung dan foam konsentrat;
Masukan botol sample pada centrifuge;
Centrifuge dioperasikan selama 10 menit pada putaran 1100 rpm;
Setelah centrifuge maka dalam tabung akan terbentuk 2 lapisan, pipet
larutan yang paling atas;
7. Timbang tabung centrifuge beserta endapan;
8. Hitung berat endapan menggunakan rumus berikut :

Berat foam konsentrat = berat total (2) - berat tabung kosong (1)
Berat endapan = berat total (7) - berat tabung kosong (1)
Persentase (%) endapan = (berat endapan / berat foam konsentrat) x
100%
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G.SURFACE TENSION (TEGANGAN PERMUKAAN)
Pengujian dilakukan untuk mengukur tegangan permukaan cairan larutan
foam, dengan speksifikasi tegangan permukaan larutan foam maksimum
yang diijinkan 0,5 newton/m2

Tata cara pengujian adalah sebagai berikut:
a. Peralatan yang digunakan
1. Tensionmeter; dan
2. Gelas ukuran 250 ml.

b. Cara Pengujian :
1. Buat larutan foam konsentrat sebanyak 250 ml terdiri dari air = 15 ml +
235 ml foam konsentrat;
2. Campur larutan air dan foam konsentrat; dan
3. Lakukan pengukuran dangan alat tensiometer.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM-DAN HUMAS

.

HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001
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Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor
Tanggal

: KP 605 TAHUN 2015
: 15 OKTOBER 2015

FORMAT KERTAS KERJA

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KINERJA BAHAN PEMADAM
BANDARA:
KERTAS KERJA

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KINERJA BAHAN PEMADAM
BAHAN PEMADAM

[hari dan tanggal pemeriksaan]

Jenis Foam

(AFFF/FFFPyProtein Foam)*

Sampel Foam

Dalam tangki

Tahun

Jenis DCP

Jumlah DCP dalam tangki
Tahun Pengadaan

No

Parameter Pengujian

A

Foam Konsentrat

1

Standar Pengujian

5

Expantion Ratio
Drainage Time
pH
Refractive Index
Viscosity

6

Sedimentation/Sludge content

7

Surface tension

1

Bahan pemadam pelengkap (DCP)

2

3
4

Hasil Pengujian

6-15

min 3 menit

6-8,5

max. 200 mm/detik
max. 0,5%

max. 0,5 Newton/m2

dalam tangki kendaraan
*core t yang tidak perlu
Kesirapulan :
Catatan & Saran :

PETUGAS PEMERIKSA^iNDA N PENGUJIAN KINERJA :
1.

NIP.
2.

NIP.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TTD

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001
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No.

Standar

Jumlah

Ketersediaan

Jumlah

2015

Kondisi

: 15 OKTOBER

Merk

Ket.

Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor
: KP 605 TAHUN 2015

Tanggal

Tahun

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN KENDARAAN PENDUKUNG PKP-PK

Jenis Kendaraan Pendukung PKP-PK
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KERTAS KERJA PEMERIKSAAN PERALATAN PENDUKUNG
OPERASIONAL PKP-PK DI KENDARAAN UTAMA

Lingkup Peralatan

Forcible entry tools

JENIS PERALATAN

Linggis (Crowbar) 95 cm
Linggis (Crowbar) 1.65 m
Kampak besar (Axe, rescue large
non wedge type)
Kampak kecil (Axe, rescue small
non wedge or aircraft type)
Gunting pemotong (Cutter Bolt)
61 cm

Palu (Hammer) 1.8 kg Lump or
Club type
Pahat (Chisel cold) 2.5 cm

A suitable range of
rescue/cut in

equipment
including powered
rescue tools

Hydraulic/Electrical (or
combination) portable rescue
equipment
Gergaji mesin (Powered rescue
saw complete with minimum
406 mm diameter spare blades)
Reciprocating/Oscillating saw
Delivery hose 30 m lengths x 2,5
inch diameters

A range of
equipment for the
delivery offire
fighting agent

Foam Branches (Nozzles)
Water Branches (Nozzles)
Coupling adaptors

Portable fire extinguishers :
co2
DCP

Self Contained
Breathing
Apparatus sufficient to
maintain rolonged
internal operations
Note: Ideally one
BA set per crew

Breathing Apparatus (BA) set
c/w facemask and air cylinder
BA spare air cylinder
BA spare facemask

member.

Respirators

Full faced respirators c/w filters

A range of ladders

Extension Ladder, Rescue &
suitable for critical aircraft
Ladder General Purpose - rescue
capable

Protective clothing

Additional items

for personal
protection
Rope lines

Fire fighting helmet, coats, over
trousers (c/w braces), boots &
gloves as a minimum
Protective goggles
Flash hoods

Surgical gloves
Blanket Fire Resisting
Rope Line Rescue <• 30 m/25 mm
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JUMLAH

KETERANGAN

Lingkup Peralatan

Communication

Equipment

A range of hand
held/portable
lighting equipment
A range of
general hand

JENIS PERALATAN

JUMLAH

Rope Line Rescue < 15 m/10 mm
Rope Line Pocket 6 m
Portable transceivers (hand held
& intrinsically safe)
Mobile transceivers (vehicle)
Hand held flashlight (intrinsically
safe)
Portable lighting - spot or flood
(intrinsically safe)
Shovel overhaul

tools
Rescue Tool Box &
contents

Hammer, claw 0.6 kq
Cutters, cable 1.6 cm
Socket set

Hacksaw, heavy duty c/w spare blades
Wrecking bar 30 cm
Screwdriver set - Slotted & Phillips heads
Pliers, insulated
Combination 20 cm

Side Cutting 20 cm
Slip Joint - Multi Grip 25 cm
Seat Belt/Harness cutting tool
Wrench, adjustable 30cm
Spanners, combination 10mm-21 mm
First aid

Medical First Aid Kit

equipment

Automated External Defibrillator
(AED)

Oxygen Resuscitation Equipment
Miscellaneousequi
pment

(ORE)
Chocks & Wedges - various sizes
Tarpaulin - lightweight
Thermal Imaging Camera
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KETERANGAN

KERTAS KERJA

PEMERIKSAAN PERALATAN PENUNJANG OPERASI PKP-PK
PERALATAN PENUNJANG OPERASI
No

5
6

Resucitator

7
8

Megaphone
H.T (handy talky)

9

Tandu

2

3
4

10

Helmet

11

Selimut tahan api
(fire blanket)

12

Exhaust Fan

13

Nozzle Foam

14

Kantong mayat

15

DP portable
(ukuran 6 kg)

16

Binocular

17

Helm dilengkapi dengan kamera
(video)

JUMLAH
BAIK

PKP-PK

Breathing Apparatus Set
Kompresor Apparatus Breathing
Baju Tahan Api (Entry Suit)
Baju Tahan Panas (Proximity Suit)
Slang Pemadam

1

KONDISI

STANDAR
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RUSAK

KERTAS KERJA

PEMERIKSAAN CADANGAN BAHAN PEMADAM

No

JENIS

TAHUN

PERSEDIAAN

KETERANGAN

1

2

3

4

5

1

AFFF

(liter)

2

DCP

(kg)

3

Nitrogen

(tabung)

4

C02

(tabung)

5

Air

(liter atau dm3)

KERTAS KERJA
PEMERIKSAAN PERSONEL PKP-PK

No

RATING

1

Senior

2

Junior

3

Basic

4

Teknik Pemeliharaan

5

Non rating

JUMLAH

JUMLAH PERSONEL

STANDAR

YANG TERSEDIA

PER SHIFT

PER SHIFT

Jumlah
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KET.

KERTAS KERJA

PEMERIKSAAN PERALATAN PEMINDAHAN PESAWAT UDARA (SALVAGE)
BANDARA:
KERTAS KERJA

PEMERIKSAAN PERALATAN PEMINDAHAN PESAWAT UDARA {SALVAGE)

SALVAGE

[

Tahun Pengadaan

Komponen Salvage

No

Jumlah

[hari dan tanggal pemeriksaanL
Kondisi

Tahun

Merk

Peralatan pengangkat (lifting)
a.

jacks

b. pneumatic lifting devices
and leveling
c.

cranes

Peralatan pemindah pesawat
udara (moving the aircraft)
a.

temporary road way
system

b.

aircraft mover with

c.

aircraft mover with
unserviceable landing

serviceable landing gear

gear

Perlengkapan komunikasi
dan perekam data

(communication equipment

data recording)
*coretyang tidak perlu

Kesimpulan : Salvage yang diperiksa dan diuji dalam kondisi : (SESUAI / TIDAK SESUAI)'
Catatan & Saran :

PETUGAS PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KINERJA :
1.

NIP.
2.

NIP.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TTD

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM X)AN HUMAS

HEMI PAMURAHARJO

Pembina TkJ / (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001
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Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor

: Kp 605 TAHUN 2015

Tanggal

: 15 QKTOBER 2015

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KINERJA FASILITAS

PELAYANAN DARURAT SECARA (BERKALA/KHUSUS)*

(KOP SURAT UNIT KERJA)

BERITA

ACARA

KEGIATAN :
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
KINERJA FASILITAS PELAYANAN DARURAT

BANDAR UDARA
Pada hari ini
tanggal
kegiatan pemeriksaan dan
bertempat di Bandar Udara
I.

II.

bulan
tahun
pengujian kinerja fasilitas

telah dilaksanakan
pelayanan darurat

DASAR HUKUM

1.

Peraturan

2.

Peraturan

3.

Peraturan

4.

Surat Perintah Tugas Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah
/Kepala Bandar Udara Nomor :
tanggal
perihal

NAMA-NAMA PETUGAS

Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian kinerja fasilitas pelayanan darurat
bertempat di Bandar Udara
, dilakukan oleh petugas :
1. Nama

:

NIP

:

Unit Kerja

:

2. Nama

:

NIP

:

Unit Kerja

:
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III. OBJEK PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Pemeriksaan dan pengujian kinerja fasilitas pelayanan darurat dengan
parameter sebagai berikut :
1. Pemeriksaan dan pengujian kendaraan utama PKP-PK:
a. kecepatan maksimum (km/jam);
b. akselerasi (detik) pada 0-80 km/jam;
c. discharge rate (liter/menit);
d. discharge range turret (meter);
e. stopping distance (meter);
/. handlines operation;
g. hose reel operation;
a. ground sweep nozzle operation
2. Pemeriksaan dan pengujian bahan pemadam utama pada kendaraan
utama PKP-PK :

a. Parameter wajib
- expantion ratio (rasio pengembangan); dan
- 25 % drainage time (waktu pencairan)
b. parameter rekomendasi
- derajat keasaman (pH);

refractive index (indeks refraktif);
3.
4.
5.
6.
7.

viscosity (kekentalan);
sedimentation (endapan); dan
surface tension (tegangan permukaan)

Pemeriksaan
Pemeriksaan
Pemeriksaan
Pemeriksaan
Pemeriksaan

kendaraan pendukung PKP-PK
peralatan pendukung operasional PKP-PK
peralatan penunjang operasi PKP-PK
cadangan bahan pemadam dalam kendaraan PKP-PK
personel PKP-PK

8. Pemeriksaan peralatan pemindah pesawat udara yang rusak (salvage)
9. Pemeriksaan fire fighting boat

IV. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
1
>

2
>

3
4. DST
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V.

PENUTUP

Demikian Berita Acara pemeriksaan dan pengujian kinerja fasilitas pelayanan
darurat di Bandar Udara
dibuat dan agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Mengetahui,

Petugas

Kanit PKP-PK UPBU/BUBU
Bandar Udara

1.

NAMA

Jabatan

(NAMA)

NIP/Pangkat

2.

NAMA

Jabatan

(*) coret yang tidak perlu

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TTD
SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001
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Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor

: Kp 605 TAHUN 2015

Tanggal

: 15 OKTQBER 2Q15

CONTOH SURAT LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

KINERJA FASILITAS PELAYANAN DARURAT SECARA (BERKALA/KHUSUS)1
(KOP SURAT UNIT KERJA)

Nomor

Klasifikasi

Lampiran
Perihal

1 (satu) berkas
Laporan Hasil Pemeriksaan
dan Pengujian Kinerja
Fasilitas Pelayanan Darurat

Kepada
Yth

(Direktur Jenderal
Perhubungan Udara/Direktur
Keamanan Penerbangan)*
di
JAKARTA

1. Mendasari :
a

b

Dengan hormat, disampaikan hasil pemeriksaan dan pengujian
kinerja fasilitas pelayanan darurat yang dilakukan secara
(berkala/khusus)* di Bandar Udara
yang dilaksanakan
mulai tanggal

sampai

2. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dan
terimakasih.

(DIREKTUR KEAMANAN PENERBANGAN/
KEPALA PENYELENGGARA BANDAR UDARA)*

NAMA PEJABAT

NIP/PANGKAT
Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

2. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah
(*) coret yang tidak perlu
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3.

2.

1.

1

NO

3

/PEMAKAIAN

TH. PEMB.

11

OPS
10

UJI
9

UJI

STD

HASIL

Kategori PKP-PK existing :
Kategori PKP-PK publikasi AIP :
(*)coret yang tidak perlu
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HASIL

(meter)

TURRET

RANGE

DISCHARGE

12

(32
km/jam)

STOPPING
DISTANCE
HAND

13

NOZZLE

LINES

(NAMA)

NIP/PANGKAT

REEL

HOSE

14

OPER.

NOZZLE

Kanit PKP-PK UPBU/BUBU

d. Peralatan pendukung operasional PKP-PK : (lengkap/tidak lengkap)*

: (baik/tidak baik)*
: (baik/tidak baik)*

7

6

5

4

b. Roda kendaraan
c. Fisik Kendaraan

8

UJI

OPS

UJI

: (baik/tidak baik)*

OPS

HASIL

STD

HASIL

OPS

STD

RATE (Ltr/Mnt)

0 - 80 km / jam
(detik)

STD

(km / jam)

MAIN WATER
PUMP DISCHARGE

ACCELERATION

a. Fire fighting boat

Hasil pemeriksaan :

2

PKP-PK

KENDARAAN

JENIS/TYPE/MERK

TOP SPEED

REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KINERJA KENDARAAN PKP-PK

15

OPER.

NOZZLE

SWEEP

GROUND

16

KET.

4

3

2

1

No

Jumlah

(liter)

Tahun

Pengadaan

Jenis

Foam

Tempat
Penyimpanan

Data Bahan Pemadam Foam

20°C

±

suhu

pH
pada
0,5
N/m2

Maks

Tension

Surface

34

(200
mm/detik)

Maks 0,5%

(6 s/d 15)

Ratio

Expantion
menit

(3 s/d 9)

Time

Drainage
2%

4%

NIP/PANGKAT

(NAMA)

6%

8%

Indeks Refractive

Kanit PKP-PK UPBU/BUBU

Maks

Sedimentation

Kekentalan

Data Hasil Pengujian

REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN MUTU FOAM

Kesimpulan

REKAPITULASI LATIHAN PKP-PK

No

;

FASILITAS

2

1

Latihan Tabletop
(Tabeltop Exercises)

2

Latihan Keterampilan
Khusus (Partial
Exercises)

3

WAKTU PELAKSANAAN

STANDAR
WAKTU
3

KETERANGAN

SEBELUM

SESUDAH

SELANJUTNYA

5

6

7

8

6 Bulan

Sekali
1 Tahun
Sekali

Latihan Skala Penuh

2 Tahun

(Full Scale Exercises)

Sekali

REKAPITULASI PEMERIKSAAN KENDARAAN PENDUKUNG PKP-PK
Jenis
No

Kendaraan

Jumlah

Jumlah

Pendukung

Standar

Ketersediaan

Tahun

Merk

Kondisi

PKP-PK

1

2

Mobil Komando

(Commando Car)
Mobil Pemasok
Bahan Pemadam

(Nurse Tender)
3

4

Ambulance

Kendaraan
Serba Guna

Pos Komando
5

Bergerak (Mobile
Command Post)

6

Rescue Boat

Kanit PKP-PK UPBU/BUBU

(NAMA)

NIP/PANGKAT
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REKAPITULASI PEMERIKSAAN PERALATAN PENDUKUNG
OPERASIONAL PKP-PK DI KENDARAAN UTAMA

Lingkup Peralatan

JENIS PERALATAN

Prying Tool (Hooligan, Biel type)
Linggis (Crowbar) 95 cm
Linggis (Crowbar) 1.65 m
Kampak besar (Axe, rescue large
non wedge type)

Forcible entry tools

Kampak kecil (Axe, rescue small
non wedge or aircraft type)
Gunting pemotong (Cutter Bolt)
61 cm

Palu (Hammer) 1.8 kg Lump or
Club type
Palu (Chisel cold) 2.5 cm

A suitable range of
rescue/cut in

equipment

including powered
rescue tools

Hydraulic/Electrical (or
combination) portable rescue

equipment
Gergaji mesin (Powered rescue
saw complete with minimum
406mm diameter spare blades)
Reciprocating/ Oscillating saw

Delivery hose 30 m lengths x 50
& 64 mm diameters

A range of
equipment for the
delivery offire
fighting agent

Foam Branches (Nozzles)
Water Branches (Nozzles)
Coupling adaptors
Portable fire extinguishers
C02

DCP

Self Contained
Breathing
Apparatus sufficient to
maintain rolonged
internal operations
Note: Ideally one

Breathing Apparatus (BA) set
c/w facemask and air cylinder
BA spare air cylinder
BA spare facemask

BA set per crew
member.

Respirators

Full faced respirators c/w filters

A range of ladders

Extension Ladder, Rescue &
suitable for critical aircraft
Ladder General Purpose - rescue
capable

Protective clothing

Fire fighting helmet, coats, over
trousers (c/w braces), boots &
gloves as a minimum
Protective goggles

Additional items

for personal
protection
Rope lines

Flash hoods

Surgical gloves
Blanket Fire Resisting
Rope Line Rescue 45 m
Rope Line General Use 30 m
Rope Line Pocket 6 m
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JUMLAH

KETERANGAN

Lingkup Peralatan
Commu nication

Equipment
A range of hand
held/portable
lighting equipment

JUMLAH

JENIS PERALATAN

KETERANGAN

Portable transceivers (hand held
& intrinsically safe)
Mobile transceivers (vehicle)

Hand held flashlight (intrinsically
safe)

Portable lighting - spot or flood
(intrinsically safe)

A range of
general hand

Shovel overhaul

tools

Rescue ToolBox &
contents

Hammer, claw 0.6 kg
Cutters, cable 1.6 cm
Socket set

Hacksaw, heavy duty c/w spare blades
Wrecking bar 30 cm
Screwdriver set - Slotted & Phillips heads
Pliers, insulated
Combination 20 cm

Side Cutting 20 cm
Slip Joint - Multi Grip 25 cm
Seat Belt/Harness cutting tool
Wrench, adjustable 30cm
Spanners, combination 10mm-21 mm
First aid

Medical First Aid Kit

equipment

Automated External Defibrillator
(AED)

Oxygen Resuscitation Equipment
(ORE)

Miscellaneousequi
pment

Chocks & Wedges - various sizes
Tarpaulin - liqhtweiqht
Thermal Imaging Camera

Kanit PKP-PK UPBU/BUBU

(NAMA)

NIP/PANGKAT
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REKAPITULASI PEMERIKSAAN CADANGAN
PERALATAN PENUNJANG OPERASI PKP-PK

KONDISI

JUMLAH

PERALATAN

No

STANDAR

5

Breathing Apparatus Set
Kompresor Apparatus Breathing
Baju Tahan Api (Entry Suit)
Baju Tahan Panas (Proximity
Suit)
Slang Pemadam

6

Resucitator

7
8

Megaphone
H.T (handy talky)

9

Tandu

10

Helmet

11

Selimut tahan api
{fire blanket)

12

Exhaust Fan

1
2
3
4

13

Nozzle Foam

14

Kantong mayat

15

DP portable
(ukuran 6 kg)

16

Binocular

TERSEDIA

RUSAK

BAIK

Helm dilengkapi dengan kamera
17

(video)

REKAPITULASI PEMERIKSAAN CADANGAN BAHAN PEMADAM
JUMLAH

JENIS

No

TAHUN
PERSEDIAAN

STANDARD

KURANG /
LEBIH

KETERANGAN

1

AFFF

(liter)

2

DCP

(kg)

3

Nitrogen

(tabung)

4

C02

(tabung)

5

Air

(liter/dm3)
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REKAPITULASI PEMERIKSAAN PERSONEL PKP-PK

Rating

No

Standar Jumlah

Personel per shift
1

Senior

2

Junior

3

Basic

4

Teknik
Pemeliharaan

5

Non Rating
Jumlah
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Existing Jumlah
Personel per shift

Keterangan

REKAPITULASI PEMERIKSAAN PERALATAN PEMINDAHAN PESAWAT UDARA
(SALVAGE)

Komponen Salvage

No

Jumlah

Kondisi

Tahun

Merk

Peralatan pengangkat (lifting)

1

a. jacks
b. pneumatic lifting devices and
leveling
c.

cranes

Peralatan pemindah pesawat
udara (moving the aircraft)
a. temporary road way system
b. aircraft mover with
serviceable landing gear
c. aircraft mover with
unserviceable landing gear
Perlengkapan komunikasi dan
perekam data (communication
equipment data recording)

2

3

*coret yang tidak perlu

Kesimpulan : Salvage yang diperiksa dan diuji dalam kondisi : (SESUAI / TIDAK SESUAI)*
Catatan & Saran :

Kanit PKP-PK UPBU/BUBU
(NAMA)

NIP/PANGKAT

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TTD

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM/DAN HUMAS

•

HEMI PAMURAHARJO

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