KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 199 TAHUN 2017
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

KEGIATAN PENGATURAN,PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Menimbang : a.

bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan telah mengatur tentang tugas
dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam
hal Pengaturan, Pengendalisin dan Pengawasan di bidang
Penerbangan;

bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap
kegiatan Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan
sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu
untuk menyusun Petunjuk Pelaksanaan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b , perlu menetapkan Peraturan
Direktur Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
Mengingat

2.

3.

4.

Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara;
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/18/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan
Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2010
tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 93 Tahun 2016;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 Tahun
2011 Tentang Pedoman Penataan Organisasi di
Lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun

2015 tentang Kriteria, Wewenang dan Tugas Inspektur
Penerbangan sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 142 Tahun
2016;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun
2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun

2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap
Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang
Penerbangan;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 610 Tahun
2016 tentang Standar Waktu Proses Pelayanan, Masa

Berlaku dan Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang
Perhubungan Udara;
MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TENTANG
PETUNJUK
PELAKSANAAN
KEGIATAN
PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
UDARA

Bagian Pertama
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengaturan adalah proses perumusan kebijakan meliputi
penetapan kebijsikan umum dan teknis yang terdiri atas
penentuan
norma,
standar,
pedoman,
kriteria,
perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan

keselamatan dan keamanan penerbangan serta perizinan.

2. Pengendalian adalah proses pelaksanaan kebijakan
meliputi pemberian arahan, bimbingan teknis dan
supervisi, pelatihan, perizinan, sertifikasi ,lisensi serta

bantuan

teknis

di

bidang

pembangunan

dan

pengoperasian.

3. Pengawasan adalah

proses pelaksanaan kebijakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan
pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai

dengan peraturan perundang-undangan termasuk
melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.
4. Evaluasi dan pelaporan adalah suatu proses untuk
menyediakan penilaian dan informasi tentang sejauh mana
setiap kegiatan telah dicapai terhadap suatu standar
tertentu

5. Pemberian Arahan adalah pemberian petunjuk atau
pedoman untuk kelancaran arus penumpang,
meningkatkan dan mengembangkan kegiatan penerbangan,
dan perlindungan lingkungan dalam rangka pelayanan
penerbangan yang aman, selamat, lancar, tertib dan
berdaya guna dengan biaya wajar.

6. Bimbingan teknis dan supervisi adalah proses pemberian
petunjuk secara berkesinambungan agar terpenuhi standar
penyelenggara penerbangan untuk menciptakan pelayanan
penerbangan yang aman, selamat, lancar, tertib dan
berdaya guna.

7. Perizinan adalah proses penerbitan dasar legalitas bagi
pelaksana kegiatan penerbangan yang telah memenuhi
persyaratan yang ditetapkan untuk menjamin penerbangan
yang aman, selamat, lancar, tertib, berdaya guna.

8. Sertifikasi adalah proses pemberian jaminan tertulis

terhadap

personil, peralatan

dan

organisasi

yang

memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah dilakukan
pemeriksaandan pengujian.

9. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang
yang

telah

memenuhi

persyaratan

tertentu

untuk

melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu
tertentu.

Ruang Lingkup
Pasal 2

Peraturan mi berlaku imtuk semua kegiatan pengaturan,
pengendalian dan pengawasan di bidang Angkutan Udara, Bandar

Udara, Keamanan Penerbangan, Navigasi Penerbangan dan
Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.
Tujuan
Pasal 3

Peraturan ini digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kegiatan
pengaturan, pengendalian dan pengawasan di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Bagian Kedua

Bidang Angkutan Udara
Pasal 4

Kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang
angkutan

udara

dilaksanakan

oleh

direktorat

yang

membidangi angkutan udara
Pasal 5

Kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang
angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
meliputi:
a.
Sistem Informasi dan Pelayanan Angkutan Udara;

b.

Angkutan Udara Niaga Beijadwal;

c.
d.
e.

Angkutan Udara Tidak Beijadwal dan Bukan Niaga;
Keijasama Angkutan Udara; dan
Bimbingan Usaha dan Tarif Jasa Angkutan Udara.
Pasal 6

Sistem informasi dan pelayanan angkutan udara sebagaimana
dimsiksud pada pasal 5 butir a meliputi:
a. Penyiapsm bahan pengaturan terkait:
1) Jaringan dan rute angkutan udara;

2) Pelaporan data produksi badan usaha angkutan
udara;

3) Standar pelayanan penumpang angkutan udara;
4) Standar pelayanan kargo angkutan udara;

5) Standar pelayanan jasa penunjang angkutan udara;

6) Stendar pelayanan angkutan udara haii- dan
7) Delay management.
b.

''fri'enan

aranaji.dan

Pf"gendalian meliputi-

manT^X.
/Delay
2) Pemberian
bimbingan teknis danPenerbangan
supervisi terkaif
angkutan
udaraudara;
ontme;
b Pelayanan penumpang
angkutan
cj Pelayanan kargo angkutan udara;

d) Pelayanan jasa penunjang angkutan udara; dan
c.

ej Pelayanan angkutan udara haji.
Penyiapan bahan pengawasan terkait:
1) Pelayanan penumpang angkutan udara;
2)
3)
4)
5)

Pelayanan kargo angkutan udara;
Pelayanan jasa penunjang angkutan udara;
Pelayanan angkutan udara haji; dan
Penanganan keterlambatan penerbangan/detai/
management

d.

Penjdapan bahan pelaksanaan dan evaluasi data lalu
lintas angkutan udara dalam rangka pembangunan

jaringan angkutan udara, angkutan lebaran, natal dan
tahun baru, pelaksanaan dan pemeliharaan sistem

informasi angkutan udara online, pemberian peringkat

pelayanan Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal
dan publikasi tingkat On Time Performance (OTP).
Pasal 7

Kegiatan sistem informasi dan pelayanan angkutan udara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan oleh
subdirektorat yang membidangi sistem informasi dan
pelayanan angkutan udara.
Pasal 8

(1) Sistem informasi dan pelayanan angkutan udara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan oleh
seksi yang membidangi sistem informasi angkutan udara
sepanjang berkaitan dengan:

a. Penyusunan bahan pengaturan terkait:
1) Jaringan dan rute angkutan udara; dan

2) Pelaporan data produksi badan usaha angkutan
udara.

b. Penyusunan bahan pengendalian meliputi Pemberian
bimbingan teknis dan supervisi sistem informasi
angkutan udara online.

c. Pen3rusunan bahan pelaksanaan dan evaluasi data lalu

lintas ahgkutan udara dalam rangka pembangunan
jaringan angkutan udara, angkutan lebaran, natal dan
tahun baru, Pelaksanaan dan pemeliharaan sistem
informasi angkutan udara online.

(2) Sistem informasi dan pelayanan angkutan udara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan oleh

seksi yang membidangi sistem pelayanan angkutan udara
sepanjang berkaitan dengan:
a. Penyusunan bahan pengaturan terkait:

1) Standar pelayanan penumpang angkutan udara;
2) Standar pelayanan kargo angkutan udara;

3) Standar pelayanan jasa penunjang angkutan
udara;

4) Standar pelayanan angkutan udara haji; dan
5) Delay management

b. Penyusunan bahan pengendalian meliputi:
1) Penanganan keterlambatan penerbangan/delay
management.

2) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) Pelayanan penumpang angkutan udara;
b) Pelayanan kargo angkutan udara;
c) Pelayanan jasa penunjang angkutan udara; dan
d) Pelayanan angkutan udara haji.
c. Penyusunan bahan pengawasan terkait:
1) Pelayanan penumpang angkutan udara;
2) Pelayanan kargo angkutan udara;

3) Pelayanem jasa penunjang angkutan udara;
4) Pelayanan angkutan udara haji; dan

5) Penanganan

keterlambatan

penerbangan/detoi/

management.

d. Penyiapan bahan pemberian peringkat pelayanan
Penumpang Angkutan Udara Niaga Beijadwal dan

publikasi tingkat On Time Performance (OTP).
Pasal 9

Angkutan udara niaga beijadwal sebagaimana dimaksud pada
pasal 5 butir b meliputi:
a. Penyiapan bahan pengaturan terkait:

1) Perijinan rute angkutan udara niaga beijadwal dalam
negeri dan niaga beijadwal luar negeri;

2) penyelenggaraan alokasi ketersediaan waktu terbang
(slot time) angkutan udara niaga berjadwal dalam
negeri dan niaga beijadwal luar negeri;;

3) Tatacara pengelolaan slot time dalam negeri dan luar
negeri;

4) Persetujuan terbang {flight approval/FA) angkutan
udara niaga beijadwal dalam negeri dan luar negeri;
dan

5) Persetujuan terbang (flight clearence/FC) angkutan
udara niaga berjadwal

luar negeri pesawat udara

beregistrasi asing.

b. Penyiapan bahan pengendalian meliputi:
1) Perijinan penambahan kapasitas (rute bam dan
penambahan frekuensi) angkutan udara niaga
beijadwal dalam negeri dan luar negeri;

2) Perijinan pembahan ijin mte angkutan udara niaga
berjadwal dalam negeri dan luar negeri;

3) Perijinan penundaan pelaksanaan mte angkutan
udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri;
dan

4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) Penambahan
kapasitas (mte
bam
dan
penambahan frekuensi) angkutan udara niaga
berjadwal dalam negeri dan luar negeri;
b) Pelaksanaan pembahan izin mte angkutan udara
niaga beijadwal daleim negeri dan luar negeri;
c) Pengaturan ketersediaan waktu terbang [slot time)
angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan
luar negeri;

d) Persetujuan terbang {flight approval/Fk) angkutan
niaga dalam negeri dan luar negeri; dan

e) Persetujuan terbang (flight clearence/FC)angkutan
udara niaga beijadwal luar negeri pesawat udara
beregistrasi asing.

c.

Pen)riapan bahan pengawasan terkait:

1) Pelaksanaan Perijinan mte penerbangan angkutan
udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri;
2) Pelaksanaan persetujuan terbang (flight approval/FA)
angkutan udara niaga dalam negeri dan luar negeri;
dan

3) Pelaksanaan persetujuan terbang (flight clearence/FC)
angkutan udara niaga beijadwal luar negeri pesawat
udara beregistrasi asing.

d. Penyiapan bahan penghitungan penggunaan hak angkut
sesuai(MoU) antara Indonesia dengan negara mitra.
Pasal 10

Kegiatan angkutan niaga beijadwal sebagaimana dimaksud

dalam pasal 9 dilaksanakan oleh subdirektorat yang
membidangi angkutan niaga beijadwal.

Pasal 11

(1) Angkutan niaga berjadwal sebagaimana dimaksud

pasal 9 dilakukan oleh seksi yang membidangi angkutan
udara niaga berjadwal dalam negeri sepanjang berkaitan
dengan:

a. Penyusunan bahan pengaturan terkait:

1) Perijinan rute angkutan udara niaga berjadwal
dalam negeri;

2) Penyelenggaraan alokasi ketersediaan waktu terbang
{slot time) angkutan udara niaga berjadwal dalam
negeri;

3) Tatacara pengelolaan Slot Time dalam negeri; dan
4) Persetujuan terbang {flight approval/FA) angkutan
udara niaga berjadwgd dalam negeri.

b. Pen3aisunan bahan pengendalian meliputi:
1) Perijinan penambahan kapasitas (rute baru dan
penambahan frekuensi) angkutan udara niaga
berjadwal dalam negeri;

2) Perijinan perubahan ijin rute angkutan udara niaga
berjadwal dalam negeri;

3) Perijinan penundaan pelaksanaan rute angkutan
udara niaga berjadwal dalam negeri; dan
4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) Penambahan kapasitas (rute baru dan

penambahan frekuensi) angkutan udara niaga
berjadwal dalam negeri;

b) Pelaksanaan perubahan perijinan rute angkutan
udara niaga berjadwal dalam negeri;

c) Pengaturan ketersediaan waktu terb8ing {slot
time) angkutan udara niaga berjadwal dalam
negeri; dan

d) Persetujuan

terbang

{flight

approval/FA)

angkutan niaga dalam negeri.
c. Penyusunan bahan pengawasan terkait:

1) Pelaksanaan perijinan rute penerbangan angkutan
udara niaga berjadwal dalam negeri; dan

2) Pelaksanaan

persetujuan

terbang

{flight

approval/FA) angkutan udara niaga dalam negeri.

(2) Angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud

dalam pasal 9 dilakukan oleh seksi yang membidangi
angkutan udeira niaga berjadwal luar negeri sepanjang
berkaitan dengan:

a. Pen3nasunan bahan pengaturan terkait:

1) Perijinan rute angkutan udara niaga beijadwal luar
negeri;

2) Penyelenggaraan

alokasi

ketersediaan

waktu

terbang (slot time) angkutan udara niaga beijadwal
luar negeri;

3) Tata cara pengelolaan Slot Time luar negeri;
4) Persetujuan terbang (flight approval/FA) angkutan
udara niaga beijadwal luar negeri; dan

5) Persetujuan terbang (flight clearence/FC) angkutan
udara niaga beijadwal luar negeri pesawat udara
beregistrasi asing.

b. Penyusunan bahan pengendalian meliputi:
1) Perijinan penambahan kapasitas (rute baru dan

penambahan frekuensi) angkutan udara niaga
berjadwal lusir negeri;

2) Perijinan perubahan rute angkutan udara niaga
beijadwal luar negeri;

3) Perijinan penundaan pelaksanaan rute angkutan
udara niaga berjadwal luar negeri; dan
4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) Penambahan kapasitas (rute baru dan
penambahan frekuensi) angkutan udara niaga
beijadwal luar negeri;

b) Pelaksanaan perubahan rute angkutan udara
niaga berjadwal luar negeri;

c) Pengaturan ketersediaan waktu terbang (slot
time) angkutan udara niaga berjadwal luar
negeri;

d) Persetujuan

terbang

(flight

approval/FA)

angkutan niaga berjadwal luar negeri; dan

e) Persetujuan

terbang (flight clearence/FC)

angkutan udara niaga berjadwal luar negeri
pesawat udara beregistrasi asing.
c. Penyusunan bahan pengawasan terkait:

1) Pelaksanaan perijinan rute penerbangan angkutan
udara niaga berjadwal luar negeri;

2) Pelaksanaan

persetujuan

terbang

(fl^ht

approval/FA) angkutan udara niaga beijadwal luar
negeri; dan

3) Pelaksanaan

persetujuan

terbang

(flight

clearence/FC)angkutan udara niaga beijadwal luar
negeri pesawat udara beregistrasi asing.

d. Penyusunan bahan penghitungan penggunaan hak
angkut sesuai (MoU) antara Indonesia dengan negara
mitra.

Pasal 12

Angku^ udara niaga tidak beijadwal dan bukan niaga
sebagaimana dimaksud pada pasal 5 butir c meliputi:
a. Penyiapan bahan pengaturan terkait;

1) Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri;
2) Angkutan udara bukan niaga dalam negeri.
3) Angkutan udara perintis;

4) Angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri
dengan pesawat udara beregistrasi Indonesia;

5) Angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri
dengan pesawat udara beregistrasi asing;

6) Angkutan udara bukan niaga luar negeri dengan
pesawat udara beregistrasi Indonesia;

7) Angkutan udara bukan niaga luar negeri dengan
pesawat udara beregistrasi asing; dan

8) Perjanjian keijasama antara Kementerian Luar Negeri,
Mabes TNI dan Kementerian Perhubungan mengenai
kegiatan angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak
berjadwal dengan pesawat udara sipil asing
b. Penyiapan bahan pengendalian meliputi:

1) Perijinan terkait persetujuan terbang {flight approval^
angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri
dan angkutan udara bukan niaga dalam negeri;
2) Penerbitan Persetujuan Terbang {flight approval^ dan
ijin terbang {flight clearance);

3) Perijinan khusus terkait Pesawat udara beregristrasi
asing untuk kepentingan nasional strategis; dan
4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) Prosedur dan persyaratan pengajuan persetujuan
terbang {flight approval) angkutan udara niaga tidak
berjadwal dalam negeri dan angkutan udara bukan
niaga dalam negeri.

b) Rute dan penyelenggara subsidi angkutan udara
perintis serta penyelenggara subsidi angkutan
BBM;

c) Angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri
dengan pesawat udara beregistrasi Indonesia;

d) Angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri
dengan pesawat udara beregistrasi asing;
e) Prosedur dan persyaratan pengajuan persetujuan
terbang {flight approval) dan ijin terbang {flight
clearance); dan

0 Pelaksanaan angkutan udara haji di seluruh
embarkasi haji di Indonesia dan Arab Saudi.
c. Penyiapan bahan pengawasan terkait:

1) Pelaksanaan penyelenggaraan subsidi angkutan udara
perintis dan penyelenggaraan subsidi angkutan udara
BBM;

2) Pelaksanaan persetujuan terbang {flight approval)
angkutan udara niaga tidak beijadwal dalam negeri
dan angkutan udara bukan niaga dalam negeri;

3) Pelaksanaan kegiatan angkutan udara dengan surat
ijin khusus Menteri untuk pesawat udara beregistrasi
asing; dan

4) Persetujuan terbang {flight approval) / ijin terbang
{flight clearance) antara lain:

a) Angkutan udara niaga tidak beijadwal luar negeri
dengan pesawat udara beregistrasi Indonesia;

b) Angkutan udara niaga tidak beijadwal luar negeri
dengan pesawat udara beregistrasi asing;

c) Angkutan udara bukan niaga luar negeri dengan
pesawat udara beregistrasi Indonesia; dan

d) Angkutan udara bukan niaga luar negeri dengan
pesawat udara beregistrasi asing.
Pasal 13

Kegiatan angkutan udara niaga tidak beijadwal dan bukan
niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan

oieh subdirektorat yang membidangi angkutan udara niaga
tidak beijadwal dan bukan niaga.
Pasal 14

(1) Angkutan Udara Niaga Tidak Beijadwal dan Bukan Niaga
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilakukan oleh

seksi yang membidangi Angkutan Udara Niaga Tidak
Beijadwal dan Bukan Niaga dalam negeri sepanjang
berkaitan dengan:

a. Penyusunan bahan pengaturan terkait:

1) Angkutan udara niaga tidak beijadwal dalam
negeri;

2) Angkutan udara bukan niaga dalam negeri; dan
3) Angkutan udara perintis.

b. Penyusunan bahan pengendalian meliputi;
1) Perijinan terkait persetujuan terbang {flight
approval) angkutan udara niaga tidak beijadwal

dalam negeri dan angkutan udara bukan niaga
dalam negeri.

2) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:

a) prosedur
dan
persyaratan
pengajuan
persetujuan terbang {flight approval) angkutan
udara niaga tidak beijadwal dalam negeri dan
angkutan udara bukan niaga dalam negeri; dan
b) rute dan penyelenggara subsidi angkutan udara
perintis serta penyelenggara subsidi angkutan
BBM.

c. Penjoisunan bsihan pengawasan terkait:

1) Pelaksanaan penyelenggaraan subsidi angkutan
udara

perintis

dan

penyelenggaraan

subsidi

angkutan udara BBM; dan

2) Pelaksanaan persetujuan terbang {flight approval)
angkutan udara niaga tidak beijadwal dalam negeri
dan angkutan udara bukan niaga dalam negeri.
d. Penyusunan bahan penyusunan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan angkutan udara
perintis.

(2) Angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilakukan oleh

seksi yang membidangi angkutan udara niaga tidak
beijadwal dan bukan niaga luar negeri sepanjang
berkaitan dengan:
a. Pen)msunan bahan pengaturan terkait:

1) Angkutan udara niaga tidak beijadwal luar negeri
dengan pesawat udara beregistrasi Indonesia;

2) Angkutan udara niaga tidak beijadwal luar negeri
dengan pesawat udara beregistrasi asing;

3) Angkutan udara bukan niaga luar negeri dengan
pesawat udara beregistrasi Indonesia;

4) Angkutan udara bukan niaga luar negeri dengsin
pesawat udara beregistrasi asing; dan
5) Peijanjian keijasama antara Kementerian Luar

Negeri, Mabes TNI dan Kementerian Perhubungan
mengenai kegiatan angkutan udara bukan niaga dan

niaga tidak berjadwal dengan pesawat udara sipil
asing.

b. Pen3aisunan bahan pengendaJian meliputi;
1) Penerbitan Persetujuan Terbang {flight approval) dan
ijin terbang {flight clearance).

2) Perijinan khusus terkait Pesawat udara beregristrasi

asing untuk kepentingan nasional strategis;dan
3) Pemberian Bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) Angkutan udara niaga tidak beijadwal luar
negeri dengan pesawat udara beregistrasi
Indonesia;

b) Angkutan udara niaga tidak berjadwal luar
negeri dengan pesawat udara beregistrasi asing;
c) Prosedur
dan
persyaratan
pengajuan
persetujuan terbang {flight approval) dan ijin
terbang {flight clearance).

d) Pelaksanaan angkutan udara haji di seluruh
embarkasi haji di Indonesia dan Arab Saudi.

c. Penyusunan bahan pengawasan terkait:

1) Persetujuan terbang {flight approval) / ijin terbang
{flight clearance) antara lain:

a) Angkutan udara niaga tidak beijadwal luar
negeri dengan pesawat udara beregistrasi
Indonesia;

b) Angkutan udara niaga tidak berjadwal luar
negeri dengan pesawat udara beregistrasi asing;
c) Angkutan udara bukan niaga luar negeri
dengan pesawat udara beregistrasi Indonesia;
dan

d) Angkutan udara bukan niaga luar negeri
dengan pesawat udara beregistrasi asing.
2) Pelaksanaan kegiatan angkutan udara dengan
surat ijin khusus Menteri untuk pesawat udara
beregistrasi asing.
Pasal 15

Kerjasama angkutan udara sebagaimana dimaksud pada pasal
5 butir d meliputi:

a. Penyiapan bahan pengaturan terkait:

1) Keijasama Bilateral bidang Angkutan Udar;
2) Keijasama Perusahaan Angkutan Udara;
3) Ratifikasi Perjanjian Hubungan Udara Bilateral;
4) Perjanjian angkutan udara bilateral dan multilateral
dengan negara mitra;

5) Keijasama Multilateral bidang angkutan udara;
6) Ratifikasi Peijanjian Hubungan Udara Multilateral;dan
7) Fasilitasi Udara (FAL).

b. Pen3dapan bahan pengendalian meliputi:
1) Rekomendasi keijasama perusahaan angkutan udara.
2) Perijinan penunjukan badan usaha angkutan udara
{designated airline) berdasarkan peijanjian bilateral;

3) Persetujuan penunjukan perusahaan penerbangan
{designated airline) berdasarkan perjanjian bilateral
dan multilateral;

4) Pemberian arahan terkait rencana pembukaan rute
intemasional berdasarkan peijanjian bilateral dan
multilateral;

5) Pemberian

arahan

terkait

rencana

keijasama

perusahaan angkutan udara; dan

6) Pemberian Bimbingan teknis dan supervisi terkait
Fasilitasi (FAL) Udara.

0. Penyiapan bahan pengawasan terkait:

1) Hasil perundingan bilateral dan multilateral hubungan
udara;

2) Penunjukan perusahaan penerbangan dan badan

ussaha angkutan udara {designated airline)
berdasarkan peijanjian bilateral dan multilateral;
3) Pelaksanaan kerjasama perusahaan angkutan udara
berdasarkan perjanjian bilateral dan multilateral; dan
4) Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi (FAL) Udara di Bandar
Udara Intemasional.

d. Penyiapan bahan focal point lembaga intemasional di
bidang Angkutan Udara.
Pasal 16

Kegiatan kerjasama angkutan udara sebagaimana dimaksud

dalam pasal 15 dilaksanakan oleh subdirektorat yang
membidangi kerjasama angkutan udara
Pasal 17

(1) Kerjasama Angkutan Udara sebagaimana dimaksud dalam

pasal 15 dilakukan oleh seksi yang membidangi Keija
Sama

Bilateral

dan

Perusahaan

Angkutan

Udara

sepanjang berkaitan dengan:
a. Penyusunan bahan pengaturan terkait:

1) Kerjasama Bilateral bidang Angkutan Udara;
2) Keijasama Perusahaan Angkutan Udara;
3) Ratifikasi Peijanjian Hubungan Udara Bilateral; dan

4) Peijanjian angkutan udara bilateral dengan negara
mitra.

b. Penyusunan bahan pengendalian meliputi;
1) Rekomendasi keijasama perusahaan angkutan
udara;

2) Perijinan penunjukan badan usaha angkutan udara
{designated airline) berdasarkan peijanjiein bilateral;

3) Persetujuan penunjukan perusahaan penerbangan
{designated airline) berdasarkan peijanjian bilateral;
4) Pemberian arahan terkait rencana pembukaan rute
internasional berdasarkan perjanjian bilateral; dan
5) Pemberian arahan terkait rencana keijasama
perusahaan angkutan udara.

c. Penjaisunan bahan pengawasan terkait:

1) Hasil perundingan bilateral hubungan udara;
2) Penunjukan perusahaan penerbangan dan badan
ussaha angkutan udara {designated airline)
berdasarkan perjanjian bilateral; dan

3) Pelaksanaan

kerjasama

perusahaan angkutan

udara berdasarkan peijanjian bilateral.

(2) Keijasama angkutan udara sebagaimana dimeiksud dalam

pasal 15 dilakukan oleh seksi yang membidangi keija
sama multilateral dan fasilitasi udara sepanjang berkaitan
dengan:

a. Penyusunan bahan pengaturan terkait:

1) Keijasama Multilateral bidang angkutan udara;
2) Peijanjian angkutan udara multilateral dengan
negara mitra;

3) Ratifikasi Peijanjian Hubungan Udara
Multilateral;dan

4) Fasilitasi Udara (FAL).

b. Penyusunan bahan pengendalian meliputi;

1) Persetujuan penunjukan perusahaan penerbangan
(designated airline) berdasarkan peijanjian
Multilateral;

2) Pemberian arahan terkait rencana pembukaan rute

internasional

berdasarkan

peijanjian

Multilateral;dan

3) Pemberian Bimbingan teknis dan supervisi terkait
Fasilitasi (FAL) Udara.

c. Penyusunan bahan pengawasan terkait:

1) Hasil perundingan multilateral hubungan udara;
2) Penunjukan perusahaan penerbangan dan badan
ussaha angkutan udara (designated airline)
berdasarkan perjanjian multilateral;

3) Pelaksanaan keijasama perusahaan angkutan
udara berdasarkan peijanjian multilateral; dan
4) Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi (FAL) Udara di
Bandar Udara Internasional.

d. Penyusunan bahan focal point lembaga internasional di
bidang Angkutan Udara.
Pasal 18

Bimbingan usaha dan tarif jasa angkutan udara sebagaimana
dimaksud pada pasal 5 butir e meliputi:
a. Pen3dapan bahan Pengaturan terkait:

1) Perijinan usaha dan izin kegiatan angkutan udaraj
2) Perijinan usaha Agen Penjualan Umum/GSA
(General Sales Agent);

3) Pencatatan kantor perwakilan perusahaan angkutan
udara asing;

4) Tanda daftar/Perijinan Agen pengurus persetujuan
terbang (FA) untuk kegiatan angkutan udara bukan

niaga dan angkutan udara niaga tidak beijadwal luar
negeri dengan pesawat udara sipil asing ke dan dari
dan/atau melalui wilayah negsira kesatuan RI;
5) Pedoman teknis laporan keuangan dan evaluasi
kineija keuangan badan usaha angkutan udara
niaga;

6) Tarif jasa angkutan udara niaga beijadwal dalam
negeri kelas ekonomi;

7) Tarif angkutan udara perintis;
8) Biaya angkutan udara Haji;

9) Tanggung jawab pengangkut angkutan udara;

10) Rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing
dibidang angkutan udara;

11) Pembayaran PJP2U disatukan tiket /PSC on tiket;
12) Rekomendasi RPTKA yang di terbitkan oleh
Kementerian tenaga Kerja dan Transmigrasi;

13) Penggunaan

Mata Uang Rupiah

di bidang

transportasi udara yang di tetapkan oleh Bank
Indonesia;

14) Rekomendasi tentang pen3ntsunan biaya angkutan
haji bersama Kementerian Agama; dan
15) Agen Penjualan Tiket Angkutan Udara.

3. Penyiapan bahan Pengendalian meliputi:

1) Perijinan Usaha Angkutan Udara Niaga Beijadwal;
2) Perijinan Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak
Berjadwal;

3) Perijinan Usaha Angkutan Udara Niaga Beijadwal
Khusus Kargo;

4) Perijinan Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak
Beijadwal Khusus Kargo;

5) Perijinan Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga;
6) Perijinan

Usaha

Agen

Penjualan

Umum

(GSA/General Sales Agent);

7) Pemberian arahan dan bimbingan teknis tentang
prosedur / persyaratan pengajuan permohonan izin
usaha dan izin kegiatan angkutan udara serta
penunjang angkutan udara;

8) Pemberian arahein dan bimbingan teknis tentang
evaluasi laporan keuangan badan usaha angkutan
udara niaga;

9)

Pencatatan dan pendaftaran Kantor Perwakilan

Perusahaan Angkutan Udara Asing;

10) Pencatatan dan pendaftaran

Agen pengurus

persetujuan terbang (FA) untuk kegiatan angkutan
udara bukan niaga dan angkutan udara niaga tidak
beijadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil
asing ke dan dari dan/atau melalui wilayah negara
kesatuan RI; dan

11) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) Tarif jasa angkutan udara niaga beijadwal dalam
negeri kelas ekonomi;

b) Tarif angkutan udara perintis;
c) Tarif angkutan udara Haji;

d) Tarif angkutan udara intemasional dengan
mengacu pada bilateral;

e) Tanggung jawab pengangkut angkutan udara;dan

f) Rekomendasi penggunaan tenaga keija asing
dibidang angkutan udara.
Pen5dapan bahan Pengawasan terkait:

1) Pelaksanaan izin usaha dan izin kegiatan angkutan
udara;

2) Pelaksanaan izin usaha Agen Penjualan Umum/ GSA
(General Sales Agent);

3) Kegiatan kantor perwakilan perusahaan angkutan
udara asing;

4) Kegiatan agen pengurus persetujuan terbang (FA)
untuk kegiatan angkutan udara bukan niaga dan
angkutan udara niaga tidak beijadwal luar negeri
dengan pesawat udara sipil asing ke dan dari
dan/atau melalui wilayah negara kesatuan Rl;

5) Laporan keuangan badan usaha angkutan udara
niaga;

6) Tarif jasa angkutan udara niaga beijadwal dalam
negeri kelas ekonomi;

7) Tarif angkutan udara perintis;
8) Tarif angkutan udara Haji;

9) Tarif angkutan udara intemasional dengan mengacu
pada bilateral;

10) Tanggung jawab pengangkut angkutan udara;

11) Rekomendasi penggunaan tenaga keija asing dibidang
angkutan udara;

12) Pelanggaran tarif batas atas dan batas bawah;
13) Pelanggaran tarif perintis; dan

14) Pelanggaran tanggung jawab pengangkut angkutan
udara.

d. Penyiapan bahan terkait tunggakan hutang perusahaan
angkutan udara terhadap asuransi jasa rahaija,
Penyelenggara bandar udara, Penyelenggara navigasi
bandar udara, dampak perubahan harga avtur dan nilai
kurs terhadap kebiajakan tarif angkutan udara, Besaran
pertanggungan asuransi tanggung jawab pengangkut
angkutan udara, dan pelaksanaan tanggung jawab
pengangkut angkutan udara oleh badan usaha angkutan
udara.
Pasal 19

Kegiatan bimbingan usaha dan tarif jasa angkutan udara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilaksanakan oleh
subdirektorat yang membidangi bimbingan usaha dan tarif
jasa angkutan udara.
Pasal 20

(1) Bimbingan usaha dan tarif jasa angkutan udara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan oleh

seksi yang membidangi bimbingan usaha angkutan udara
sepanjang berkaitan dengan:
a. Pen)Tasunan bahan pengaturan terkait:

1) Perijinan usaha dan izin kegiatan angkutan udara;
2) Perijinan usaha Agen Penjualan Umum/GSA
[General Sales Agent);

3) Pencatatan

kantor

perwakilan

perusahaan

angkutan udara asing;

4) Tanda daftar/Perijinan Agen pengurus persetujuan
terbang (FA) untuk kegiatan angkutan udara bukan

niaga dan angkutan udara niaga tidak berjadwal
luar negeri dengan pesawat udara sipil asing ke dan
dari dan/atau melalui wilayah negara kesatuan RI;
dan

5) Pedoman teknis laporan keuangan dan evaluasi
kinerja keuangan badan usaha angkutan udara
niaga;

b. Penyusunan bahan pengendalian meliputi;
1) Perijinan usaha angkutan udara niaga beijadwal;
2) Perijinan usaha angkutan udara niaga tidak

berjadwal;

3) Perijinan usaha angkutan udara niaga beijadwal
khusus kargo;

4) Perijinan usaha angkutan udara niaga tidak
beijadwal khusus kargo;

5) Perijinan kegiatan angkutan udara bukan niaga
6) Perijinan usaha agen penjualan umum (gsa.(general
sales agent);

7) Pemberian arahan dan bimbingan teknis tentang
prosedur / persyaratan pengajuan permohonan izin
usaha dan izin kegiatan angkutan udara serta
penunjang angkutan udara;

8) Pemberian arahan dan bimbingan teknis tentang
evaluasi laporan keuangan badan usaha angkutan
udara niaga;

9) Pencatatan dan pendaftaran Kantor Perwakilan

Perusahaan Angkutan Udara Asing;dan

10) Pencatatan dan pendaftaran

agen pengurus

persetujuan terbang (FA) untuk kegiatan angkutan
udara bukan niaga dan angkutan udara niaga tidak

berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil
asing ke dan dari dan/atau melalui wilayah negara
kesatuan RI.

0, Pen3aisunan bahan pengawasan terkait:

1) Pelaksanaan izin usaha dan izin kegiatan angkutan
udara;

2) Pelaksanaan izin usaha Agen Penjualan Umum/
GSA {General Sales Agen^;

3) Kegiatan kantor perwakilan perusahaan angkutan
udara asing;

4) Kegiatan agen pengurus persetujuan terbang (FA)
untuk kegiatan angkutan udara bukan niaga dan
angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri
dengan pesawat udara sipil asing ke dan dari
dan/atau melalui wilayah negara kesatuan RI; dan
5) Laporan keuangan badan usaha angkutan udara
niaga.

(2) Bimbingan usaha dan tarif jasa angkutan udara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan oleh

seksi yang membidangi tarif jasa pelayanan angkutan
udara sepanjang berkaitan dengan:
a. Penyusunan bahan pengaturan terkait:

1) Tarif jasa angkutan udara niaga beijadwal dalam
negeri kelas ekonomi;

2)

Tarif angkutan udara perintis;

3) Biaya angkutan udara Haji;

4) Tanggung jawab pengangkut angkutan udara;

5) Rekomendasi penggunaan tenaga keija asing
dibidang angkutan udara;

6) Pembayaran PJP2U disatukan tiket /PSC on tiket
7) Rekomendasi RPTKA yang di terbitkan oleh
Kementerian Tenaga Keija dan Transmigrasi;

8) Penggunaan mata uang rupiah di bidang
transportasi udara yang di tetapkan oleh Bank
Indonesia;

9) Rekomendasi tentang pen)aisunan biaya angkutan
haji bersama Kementerian Agama;
10) Agen penjualan tiket angkutan udara.

b. Pen3msunan bahan pengendalian meliputi:
1) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) Tanf jasa angkutan udara niaga beijadwal
dalam negeri kelas ekonomi;
b) Tarif angkutan udara perintis;
c) Tarif angkutan udara Haji;

d) Tarif angkutan udara intemasional dengan
mengacu pada bilateral;

e) Tanggung jawab pengangkut angkutan udara;
dan

f) Rekomendasi penggunaan tenaga keija asing
dibidang angkutan udara.

c. Penyusunan bahan pengawasan terkait:

1) Tarif jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam
negeri kelas ekonomi;

2) Tanf angkutan udara perintis;
3) Tarif angkutan udara Haji;

4) Tarif angkutan udara intemasional dengsin
mengacu pada bilateral;

5) Tanggung jawab pengangkut angkutan udara;

6) Rekomendasi penggunaan tenaga keija asing
dibidang angkutan udara;

7) Pelanggaran Tarif Batas Atas dan Batas Bawah;
8) PelanggaranTarif Perintis; dan

9) Pelanggaran Tanggung Jawab Pengangkut
Angkutan Udara.

d. Penyusunan bahan terkait tunggakan hutang
perusahaan angkutan udara terhadap asuransi jasa
raharja, penyelenggara bandar udara, penyelenggara
navigasi bandar udara, dampak berubahan harga avtur

dan nilai kurs terhadap kebiajakan tarif angkutan
udara, besaran pertanggungan asuransi tanggung
jawab pengangkut angkutan udara dan Pelaksanaan
tanggung jawab pengangkut angkutan

udara oleh

badan usaha angkutan udara.
Bagian Ketiga
Bidang Bandar Udara
Pasal 21

Kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang
Bandar Udara dilaksanakan oleh Direktorat yang membidanei
Bandar Udara.
Pasal 22

Kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang
Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
meliputi:

a.

Standardisasi Bandar Udara;

b. Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan;
c.

Prasarana Bandar Udara;

d.

Peralatan dan Utilitas Bandar Udara; dan

e.

Penyelenggaraandan Pelayanan Bandar Udara.
Pasal 23

Standardisasi Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada
pasal 22 butir a meliputi:

a. penyiapan bahan pengaturan terkait penyusunan,
amandemen dan harmonisasi Peraturan Keselamatan

Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety Regulation),
Petunjuk Teknis (Staff Instruction), Pedoman Teknis
Operasional(Advisory Circulars), Standar Teknis dan
Operasi (Manual of Standard)dan Edaran Keselamatan
{Safety Circular) mengenai;

1) Bandar Udara {Aerodrome);

2) Tempat Pendaratan dan lepas landas Helikopter
{Heliport);

3) Bandar udara perairan (waterbase);

4) Lembaga inspeksi keselamatan operasi bandar udara,
heliport dan water base beregister;
5) Personel Bandar Udara;

6) Umbaga pendidikan dan/atau pelatihan personel
bandar udara; dan

7) Kerjasama luar negeri antar negara.

b. penyiapan bahan pengendalian meliputi:
2) Sertifikasi bandar udara;
3) Registrasi bandar udara;

4) Sertifikasi lembaga inspeksi keselamatan operasi
bandar udara, Heliport dan water base beregister;
5) Sertifikasi lembaga pendidikan dan/atau pelatihan
personel bandar udara;

6) Pengujian lisensi personel bandar udara; dan
7) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bandar
udara;

b) Pen5aasunan aerodrome manual;

c) Penyusunan safety management system;
d) Pemeliharaan dan pengoperasian bandar udara;
dan

e) Training prosedur manual(TPM).
0.

penjdapan bahan pengawasan terkait:
1) Keselamatan operasi bandar udara;
2) Data keselamatan dan notifikasi AIS;dan

3) Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel
bandar udara.

d. Penyiapanbahan focal point lembaga internasional di
bidang Bandar udara, pengumpulan data/ informasi
incident/ serious incident/ accident di Bandar Udara.

Pasal 24

Kegiatan Standardisasi Bandar Udara sebagaimana dimaksud

dalam pasal 23 dilaksanakan oleh Subdirektorat yang
membidangi Standardisasi Bandar Udara.
Pasal 25

(1) Standardisasi Bandar Udara sebagaimana dimaksud

dalam pasal 23 dilakukan oleh seksi yang membidangi
standansasi dan sertifikasi operasi sepanjang berkaitan
dengan:

a. Penyusunan bahan pengaturan terkait penyusunan,
amandemen

dan

harmonisasi

Peraturan

Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety
Regulation), Petunjuk Teknis (Staff Instruction),
Pedoman
Teknis
Operasional(Advisory
Circulars)Standar Teknis dan Operasi (Manual of
Standard) dan Edaran Keselamatan {Safety Circular)
mengenai;

1) Bandar udara {Aerodrome);

2) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter
{Heliport);

3) Bandar udara perairan {Waterbase);
4) Lembaga inspeksi keselamatan operasi bandar
udara, Heliport dan water base beregisterjdan
5) Kerjasama luar negeri antar negara.

b. Penyusunan bahan pengendalian meliputi:
1) Sertifikasi bandar udara;
2) Registrasi bandar udara;

3) Sertifikasi lembaga inspeksi keselamatan operasi
bandar udara, heliport dan water base beregister;
4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
terkait:

a) Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bandar
udara;

b) Penyusunan aerodrome manual;

c) Penyusunan safety management system; dan
d) Pemeliharaan dan

pengoperasian

bandar

udara.

c. Pen3aisunan bahan pengawasan terkait:

1) Keselamatan operasi bandar udara; dan
2) Data keselamatan dan notifikasi AIS.

d. Pen3rusunan hahanfocal point lembaga intemasional

di bidang bandar udara, Pengumpulan data/
informasi incidentf serious incident/ accident di
Bandar Udara

(2) Standardisasi Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam

pasal 23 dilakukan oleh seksi yang membidangi
standardisasi dan sertifikasi personel bandar udara
sepanjang berkaitan dengan:

a. Penyusunan bahan pengaturan terkait penyusunan,
amandemen

dan

harmonisasi

Peraturan

Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety

Regulation), Petunjuk Teknis (Staff Instruction),
Pedoman
Teknis
Operasional(Advisory
Circulars)Standar Teknis dan Operasi (Manual of
Standard) dan Edaran Keselamatan {Safety Circular)
mengenai;

1) Personel bandar udara; dan

2) Lembaga

pendidikan

dan/atau

pelatihan

personel bandar udara.

b. Pen5aisunan bahan pengendalian meliputi:
1) Sertifikasi lembaga pendidikan dan/atau
pelatihan personel bandar udara;

2) Pengujian lisensi personel bandar udara; dan

3) Pemberian bimbingan teknis terkait tpm-training
prosedur manual.

c. Penyusunan bahan pengawasan terkait lembaga
pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar
udara.

Pasal 26

Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada pasal 22 butir b meliputi:
a. Penyiapan bahan pengaturan terkait:
1) Tatanan kebandarudaraan nasional;
2) Penetapan rencana induk bandar udara di daerah

perbatasan, rawan bencana dan daerah terisolir;
3) Penetapan usulan lokasi bandar udara;

4) Bandar udara ramah lingkungan {Eco Airport);
5) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan bandar
udara serta perubahan iklim; dan
6) Standar kebersihan.

b. Penyiapan bahan pengendalian meliputi;
1) Verifikasi penetapan lokasi bandar udara;
2) Verifikasi rencana induk bandar udara;
3) Bantuan teknis pemetaan dan identifikasi batas lahan
bandar udara;

4) Persetujuan terkait tata bandar udara;
5) Rekomendasi terkait KKOP; dan

6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) Tata Bandar Udara;

b) AMDAL dan Eco Airport,

c) Tatanan kebandarudaraan dan lingkungan;

d) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
bandar udara; dan
e) Tata kawasan bandar udara.

c.

Penjdapan bahan pengawasan terkait:

1) Pemetaan dan identifikasi batas lahan bandar udara;
2) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan bandar
udara; dan
3) Tata kawasan bandar udara.

d. Penyiapan bahan pengelolaan data bidang tata bandar
udara sdan tata lingkungan serta kawasan Bandar
udara.

Pasal 27

Kegiatan Tatanan

Kebandarudaraan

dan

Lingkungan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dilaksanakan oleh
subdirektorat yang membidangi tatanan kebandarudaraan
dan lingkungan.
Pasal 28

(1) Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 26 dilakukan oleh seksi yang
membidangi tata bandar udara sepanjang berkaitan
dengan:

a. Penyusunan bahan pengaturan terkait:

1) Tatanan kebeindarudaraan nasional;
2) Penetapan rencana induk bandar udara di daerah

perbatasan, rawan bencana dan daerah terisolir;
dan

3) Penetapan usulan lokasi bandar udara.

b. Penyusunan bahan pengendalian meliputi:
1) Verifikasi penetapan lokasi bandar udara;
2) Verifikasi rencana induk bandar udara;
3) Bantuan teknis pemetaan dan identifikasi batas
lahan bandar udara;

4) Persetujuan terkait tata bandar udara; dan
5) Pemberian bimbingan teknis tata bandar udara.

c. Pen3rusunan bahan pengawasan terkaitpemetaan dan
identifikasi batas lahan bandar udara.

d. Penyusunan bahan pengelolaan data bidang tata
bandar udara.

(2) Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 26 dilakukan oleh seksi yang
membidangi tata lingkungan dan kawasan bandar udara
sepanjang berkaitan dengan:
a. Penyusunan bahan pengaturan terkait:

1) Bandar udara ramah lingkungan (eco aiTpor(\;
2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan bandar
udara serta perubahan iklim; dan
3) Standar kebersihan.

b. Penyusunan bahan pengendalian meliputi:
1) Rekomendasi terkait KKOP; dan

2) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkeiit:

a) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
bandar udara;

b) Tata kawasan bandar udara;
c) AMDAL dan Eco Airport, dan

d) Tatanan kebandarudaraan dan lingkungan.

c. Penyusunan bahan pengawasan terait:

1) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan bandar
udara; dan
2) Tata kawasan bandar udara.

d. Penyusunan bahan pengelolaan data bidang tata
lingkungan dan kawasan Bandar udara.

Pasal 29

Prasarana Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada pasal
22 butir c meliputi:
a. penyiapan bahan pengaturan terkait:

1) Perencanaan

pembangunan

dan

pengelolaan

prasarana Bandar Udara seperti:

a) Pedoman pen3nisunan rencana keija dan syaratsyarat (RKS), dan spesiflkasi teknis pekerjaan
fasilitas sisi udara bandar udara; dan

b) Pengesahan Rancangan Teknis Terperinci (RTT).
2) program pembangunan dan pengelolaan prasarana
bandar udara seperti:

a) Izin mendirikan bangunan bandar udara (imb bu);
b) Format dan cheklist surat permohonan, dokumen
kerangka acuan kerja (TOR), rencana anggaran
biaya (RAB) dan gambar keija; dan

c) Usulan program dalam penyusunan rencana keija
dan anggaran (RKA) di lingkungan Kementerian
Perhubungan.

3) anggaran pembangunan dan pengelolaan prasarana
bandar udara seperti nilai manfaat dan penyesuaian
RAB usulan kegiatan tahunan;

4) Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan serta
pengembangan prasarana bandar udara;

5) Pengawasan pembangunan dan pengelolaan serta
pengembangan prasarana bandar udara seperti:
a) Cheklist pengawasan; dan

b) Cheklist pelaporan pembangunan dan pengelolaan
serta pengembangan.

6) Pemeliharaan dan pengelolaan prasarana bandar
udara seperti:

a) Pedoman pemeliharaan konstruksi perkerasan
prasarana bandar udara; dan

b) Pedoman
teknis
operasional
Peraturan
Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-24
{Advisory Circular CASR Part 139 -24), Pedoman
Perhitungan PCN {Pavement Clasification Number)

perkerasan prasarana bandar udara.

7) Pemanfaatan prasarana bandar udara seperti:
a) Fasilitas dan bangunan VIP Bandar Udara;
b) Fasilitas bagi pengguna khusus di bandara; dan
c) Peningkatan pelayanan publik di bandar udara.

8) Kriteria pembangunan dan pengelolaan prasarana
bandar udara;

9) Sertifikasi prasarana bandar udara;

10) Petunjuk pelaksanaan sertifikasi prasarana bandar
udara. dan

11) Tata cara dan prosedur pemberian ijin mendirikan

bangunan

bandar

udara

dan

persetujuan

pengembangan bandar udara.

penyiapan bsihan pengendalian meliputi;
1) Sertifikasi prasarana bandar udara.

2) Perizinan mendirikan bangunan bandar udara.
3) Rekomendasi kelayakan prasarana bandar udara.
4) Pemberian arahan dan bantuan teknis terkait:

a) Perencanaan

pembangunan

dan

pengelolaan

prasarana bandar udara;

b) Program pembangunan dan pengelolaan prasarana
bandar udara;

c) Anggaran

pembangunan

dan

pengelolaan

prasarana bandar udara tahunan;

d) Pelaksanaan Pembangunan dan pengelolaan serta
pengembangan prasarana bandar udara;

e) Pengawasan Pembangunan dan pengelolaan serta
pengembangan prasarana bandar udara;

f) Pemeliharaan dan pengelolaan prasarana bandar
udara; dan

g) Pemanfaatan prasarana bandar udara.

5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) perencanaan dan pembangunan prasarana bandar
udara;

b) program pembangunan dan pengelolaan prasarana
bandar udara;

c) pengusulan

anggaran

pembangunan

dan

pengelolaan prasarana bandar udara;
d) pelaksanaan pembangunan prasarana bandar
udara;

e) pengawasan pembangunan prasarana bandar
udara;

f) pemeliharaan prasarana bandar udara;
g) pemanfaatein prasarana bandar udara;
h) pengelolaan prasarana bandar udara;
i) prosedur sertifikasi;

j) petunjuk

pelaksanaan

sertiflkasi

prasarana

bandar udara; dan

k) bidang verifikasi dan pengawasan prasarana
bandar udara.

c.

penyiapan bahan pengawasan terkait:

1) pembangunan prasarana bandar udara;
2) pengelolaan prasarana bandar udara;
3) pemeliharaan prasarana bandar udara;
4) pemanfaatan prasarana bandar udara; dan
5) Prasarana bandar udara.
Pasal 30

Kegiatan prasarana bandar udara sebagaimana dimaksud

dalam pasal 29 dilaksanakan oleh subdirektorat yang
membidangi prasarana bandar udara.
Pasal 31

(1) Prasarana bandar udara sebagaimsina dimaksud Hfllarn

pasal 29 dilakukan oleh seksi yang membidangi
bimbingan teknis pengelolaan prasarana bandar udara
sepanjang berkaitan dengan:
a. Penyusungm bahan pengaturan terkait:

1) Perencanaan pembangunan dan pengelolaan
prasarana bandar udara seperti:

a) Pedoman penyusunan rencana keija dan
syarat-syarat (RKS), dan spesifikasi teknis

pekeijaan fasilitas sisi udara bandar udara;
dan

b) Pengesahan rancangan teknis terperinci (RTT).
2) Program pembangunan dan pengelolaan
prasarana bandar udara seperti:

a) Izin mendirikan bangunan bandar udara (1MB
BU);

b) Format dan cheklist surat permohonan,
dokumen kerangka acuan kerja (TOR),
rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar
kerja; dan

c) Usulan program dalam penyusunan rencana

kerja dan anggaran (RKA) di lingkungan
Kementerian Perhubungan.

3) Anggaran

pembangunan

dan

pengelolaan

prasarana bandar udara seperti nilai manfaat

dan penyesuaian RAB usulan kegiatan tahunan.

4) Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan

serta pengembangan prasarana bandar udara.

5) Pengawasan pembangunan dan pengelolaan serta
pengembangan prasarana bandar udara seperti:
a) ChefcZistpengawasan; dan

b) Cheklist pelaporan
pembangunan dan
pengelolaan serta pengembangan.
6) Pemeliharaan dan pengelolaan prasarana bandar
udara seperti:
a) Pedoman

Pemeliharaan

Konstruksi

Perkerasan Prasarana Bandar Udara; dan

b) Pedoman Teknis Operasional Peraturan
Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-

24 (Advisory Circular CASR Part 139 -24),
pedoman perhitungan PCN (Pavement
Clasification ZVumber^erkerasan prasarana
bandar udara.

7) Pemanfaatan pras8irana bandar udara seperti:
a) Fasilitas dan bangunan VIP Bandar Udara;
b)Fasilitas bagi pengguna Khusus di Bandara;
dan

c) Peningkatan pelayanan publik di bandar
udara.

8) Knteria pembangunan dan pengelolaan prasarana
bandar udara.

b. Penyusunan bahan pengendalian meliputi:
1) Pemberian arahan dan bantuan teknis terkait:

a) Perencanaan pembangunan dan pengelolaan
prasarana Bandar Udara;

b) Program

pembangunan

dan

pengelolaan

dan

pengelolaan

prasarana bandar udara;

c) Anggaran

pembangunan

prasarana bandar udara;

d) Pelaksanaan Pembangunan dan pengelolaan
serta pengembangan prasarana bandar udara;

e) Pengawasan Pembangunan dan pengelolaan
serta pengembangan prasarana bandar udara;

f) Pemeliharaan

dan

pengelolaan

prasarana

bandar udara; dan

g) Pemanfaatan prasarana bandar udara.

2) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) perencanaan dan Pembangunan prasarana
bandar udara;

b) program

pembangunan

dan

pengelolaan

prasarana bandar udara;

c) pengusulan anggaran pembangunan
pengelolaan prasarana bandar udara;

dan

d) pelaksanaan pembangunan prasarana bandar
udara;

e) pengawasan pembangunan prasarana bandeir
udara;

f) pemeliharaan prasarana bandar udara;
g) pemanfaatan prasarana bandar udara; dan
h) pengelolaan prasarana bandar udara.
c. Penyusunan bahan pengawasan terkait:
1) pembangunan prasarana bandar udara;
2) pengelolaan prasarana bandar udara;
3) pemeliharaan prasarana bandar udara; dan
4) pemanfaatan prasarana bandar udara.

(2) Prasarana bandar udara sebagaimana dimaksud dalam
pasal 29 dilakukan oleh seksi yang membidangi verifikasi
prasarana bandar udara sepanjang berkaitan dengan:
a. Penyusunan bahan pengaturan terkait:

1) Sertifikasi prasarana bandar udara;
2) Petunjuk pelaksanaan sertifikasi prasarana bandar
udara; dan

3) Tata cara dan prosedur pemberian izin mendirikan

bangunan

bandar

udara

dan

persetujuan

pengembangan bandar udara.

b. Penyusunan bahan pengendalian berupa:
1) Sertifikasi prasarana bandar udara;

2) Perizinan terkait mendirikan bangiman bandar
udara;

3) Rekomendasi kelayakan prasarana bandar udara;
dan

4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a. prosedur sertifikasi;

b. petunjuk pelakssinaan sertifikasi prasarana
bandar udara; dan

c. bidang verifikasi dan pengawasan prasarana
bandar udara.

c. Penyusunan bahan pengawasan terkait prasarana
bandar udara.
Pasal 32

Peralatan dan Utilitas Bandar Udara sebagaimana dimaksud
pada pasal 22 butir d meliputi:
a.

penyiapan bahan pengaturan terkait:

1) Visual Aids dan catu daya listrik/Peraturan tentang
Keselamatan Penerbangan Sipil(CASH 139);

2) Manual Of Standard Part 139 Vol I,II,III tentang
Visual Aids dan Catu Daya;
3) Peralatan mekanikal bandar udara;

4) Peralatan elektrikal bandar udara;

5) Peralatan bantu pelayanan darat pesawat udara;
6) Peralatan elektronika bandar udara;

7) Sertifikasi peralatan dan utilitas bandar udara;
8) Petunjuk pelaksanaan pemeliharaan peralatan Visual
Aids dan Catu Daya;

9) Petunjuk pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan
utilitas bandar udara selain Visual aids dan Catu
Daya;

10) Petunjuk pelaksanaan sertifikasi visual aids dan
catu daya;

11) Petunjuk

Pelaksanaan

sertifikasi

peralatan

mekanikal bandar udara;

12) Petunjuk Pelaksanaan sertifikasi peralatan elektrikal
bandar udara;

13) Petunjuk pelaksanaan sertifikasi peralatan bantu
pelayanan darat pesawat udara; dan

14) Petunjuk

pelaksanan

sertifikasi

peralatan

elektronika bandar udara.

b. pen3dapan bahan pengendalian meliputi;
1) Pemberian Bantuan teknis dan supervisi terkait:
a) peralatan dan utilitas bandar udara;
b) Rancangan teknik terinci peralatan dan utilitas
bandar udara;

c) Penyusunan TOR RAB pengadaan peralatan dan
utilitas bandar udara;

d) Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan dan
utilitas bandar udara;

e) Pelaksanaan pengujian peralatan dan utilitas
bandar udara; dan

f) Proses sertifikasi peralatan dan utilitas bandar
udara.

2) Sertifikasi peralatan visual aids dan catu daya;
3) Sertifikasi peralatan mekanikal bandar udara;
4) Sertifikasi peralatan elektrikal bandar udara;
5) Sertifikasi peralatan elektronika bandar udara; dan

6) Sertifikasi peralatan bantu pelayanan darat pesawat
udara.

c. penyiapan bahan kajian pemanfaatan sumber energi
terbarukan.

Pasal 33

Kcgiatan Peralatan dan Utilitas Bandar Udara sebagaimana
dimaksud dalam pasal 32 dilaksanakan oleh subdirektorat
yang membidangi Peralatan dan Utilitas Bandar Udara.
Pasal 34

(1) Peralatan dan Utilitas Bandar Udara sebagaimana
dimaksud dalam pasal 32 dilakukan oleh seksi yang
membidangi Bimbingan Teknis Pengelolaan Peralatan dan

Utilitas Bandar Udara sepanjang berkaitan dengan:
a. Penyusunan bahan pengaturan terkait:

1) Visual Aids dan catu daya listrik/Peraturan
tentang Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR
139);

2) Manual Of Standard Part 139 Vol I,II,III tentang
Visual Aids dan Catu Daya;
3) Peralatan mekanikal bandar udara;
4) Peralatan elektrikal bandar udara;

5) Peralatan bantu pelayanan darat pesawat udara;
6) Peralatan elektronika bandar udara;

7) Petunjuk pelaksanaan pemeliharaan peralatan
visual aids dan Catu Daya; dan

8) Petunjuk pemeliharaan peralatan dan utilitas

bandar udara selain yisual aidsdan catu daya.

b. Penyusunan bahan pengendalian meliputi pemberian
bantuan teknis dan supervisi terkait:
1) Peralatan dan utilitas bandar udara;
2) Rancangan teknik terinci peralatan dan utilitas
bandar udara;

3) Pen)aisunan TOR RAB pengadaan peralatan dan
utilitas bandar udara; dan

4) Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan dan
utilitas bandar udara.

c. Penyusunan bahan kajian pemanfaatan sumber
energi terbarukan.

(2) Peralatan dan Utilitas Bandar Udara sebagaimana
dimaksud dalam pasal 32 dilakukan oleh seksi yang
membidangi sertifikasi peralatan dan utilitas bandar
udara sepanjang berkaitan dengan:
a. Pen3aisunan bahan pengaturan terkait:

1) Sertifikasi peralatan dan utilitas bandar udara;
2) Petunjuk pelaksanaan sertifikasi visual aids dan

catu daya;

3) Petunjuk

pelaksanaan

sertifikasi

peralatan

sertifikasi

peralatan

mekanikal bandar udara;

4) Petunjuk

pelaksanaan

elektrikal bandar udara;

5) Petunjuk pelaksanaan sertifikasi peralatan bantu
pelayanan darat pesawat udara; dan

6) Petunjuk

pelaksanan

sertifikasi

peralatan

elektronika bandar udara.

b. Pen3aasunan bahan pengendalian meliputi:
1) Sertifikasi Peralatan Visual Aids dan catu Daya;
2) Sertifikasi peralatan mekanikal bandar udara;
3) Sertifikasi peralatan elektrikal bandar udara;
4) Sertifikasi peralatan elektronika bandar udara;
5) Sertifikasi peralatan bantu pelayanan deirat
pesawat udara; dan

6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) Pelaksanaan pengujian peralatan dan utilitas
bandar udara; dan

b) Proses sertifikasi peralatan dan utilitas bandar
udara.

Pasal 35

Penyelenggaraan dan Pelayanan Bandar Udara sebagaimana
dimaksud pada pasal 22 butir e meliputi:
a.

penyiapan bahan pengaturan terkait:

1) Kegiatan pengusahaan di bandar udara;

2) Konsesi dan bentuk kerjasama lainnya antara
pemerintah dengan badan usaha bandar udara untuk
pelayanan jasa kebandarudaraan;

3) Pedoman penyusunan perjanjian tingkat layanan
{Service Level Agreement^ dalam pemberian layanan
kepada pengguna jasa bandar udara;

4) Tata cara dan prosedur pengenaan tarif jasa
kebandarudaraan;

5) Standar pelayanan pengguna jasa bandar udara;
6) Pelayanan publik;

7) Pengawasan pengusahaan bandar udara;
8) Penilaian tingkat layanan pengguna jasa bandar
udara; dan

9) Penilaian Customer Satisfaction Index (CSI).

b. penyiapan bahan pengendalian meliputi:
1) Perizinan jasa terkait bandar udara;
2) Perizinan pelayanan jasa kebandarudaraan;
3) Perizinan badan usaha bandar udara;

4) Penyesuaian tarifjasa kebandarudaraan; dan

5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) Service level agreement;

b) Penyrisunan tarifjasa kebandarudaraan;
c) Pengusahaan di beindar udara; dan
d) Sertifikasi jasa terkait bandar udara.

c.

penyiapan bahan pengawasan terkait:
1) Pengusahaan bandar udara;

2) Penilaian tingkat layanan pengguna jasa bandar
udara (LoS);

3) Pelaksanaan MoU di Bandar Udara;

4) Penilaian
kepuasan
pengguna
Bandar
Udara/ Customer Satisfaction Index (CSI); dan
5) Pelayanan public.

d. Penyiapanbahan

penyesuaian

tarif

jasa

kebandarudaraan.
Pasal 36

Kegiatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Bandar Udara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dilaksanakan oleh

subdirektorat yang

membidangi Penyelenggaraan

dan

Pelayanan Bandar Udara.
Pasal 37

(1) Penyelenggaraan dan Pelayanan
Bandar Udara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dilakukan oleh
seksi yang membidangi penyelenggaraan bandar udara
sepanjang berkaitan dengan:
a. Pensnisunan bahan pengaturan terkait:

1) Kegiatan pengusahaan di bandar udara;

2) Konsesi dan bentuk kerjasama lainnya antara
pemerintah dengan badan usaha bandar udara

untuk pelayanan jasa kebandarudaraan;

3) Pedoman penyusunan perjanjian tingkat layanan
{Service Level Agreement) dalam pemberian layanan
kepada pengguna jasa bandar udara;

4) Tata cara dan prosedur pengenaan tarif jasa
kebandarudaraan;

5) Standar pelayanan pengguna jasa bandar udara;
6) Kapasitas bandar udara (NAC,SLOT,dllO; dan
7) Pelayanan publik.

b. Pen)aasunan bahan pengendalian meliputi:
1) Perizinan jasa terkait bandar udara;

2) Perizinanpelayanan jasa kebandarudaraan;
3) Perizinanbadan usaha bandar udara;
4) Penyesuaian tarifjasa kebandarudaraan; dan
5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) Service Level Agreement; dan
b) Pen3rusunan tarifjasa kebandarudeiraan.

(2) Penyelenggaraan
dan
Pelayanan
Bandar
Udara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dilakukan oleh
seksi yang membidangi pelayanan bandar udara
sepginjang berkaitan dengan:
a. Penyusunan bahan pengaturan terkait:
1) Pengawasan pengusahaan bandar udara;
2) Penilaian tingkat layanan pengguna jasa bandar
udara; dan

3) Penilaian Customer Satisfaction Index(CSI).
b. Pen3aisunan bahan pengendalian meliputi pemberian
bimbingan teknis pengusahaan di bandar udara dan
sertifikasi jasa terkait bandar udara.

c. Penyusunan bahan pengawasan terkait:
1) Pengusahaan bandar udara;

2) Penilaian tingkat layanan pengguna jasa bandar
udara (LoS);

3) Pelaksanaan MoU di Bandar Udara;
4) Penilaian
kepuasan
pengguna

Bandar
Udara/ Customer Satisfaction Index (CSI); dan

5) Pelayanan publik.
Bagian Ketiga

Bidang Keamanan Penerbangan
Pasal 38

Kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang
keam^an penerbangan dilaksanakan oleh direktorat yang
membidangi keamanan penerbangan.
Pasal 39

Kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang
keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal
38 meliputi:

a.

Standardisasi, Keijasama dan Program

Keamanan

Penerbangan;

b.
c.

Pelayanan Darurat;

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Personel Keamanan
Penerbangan;

d. Fasilitas Keamanan Penerbangan, Kargo dan Barang
Berbahaya; dan

e.

Kendall Mutu Keamanan Penerbangan.

Pasal 40

Standardisasi,
keijasama
dan
program
keamanan
penerbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 butir a
meliputi:

a.

pen3dapan bahan pengaturan terkait:
1) pengaturan terkait penyusunan, amandemen dan
harmonisasi Peraturan Keamanan dan Keselamatan

Penerbangan Sipil {Civil Aviation Security dan Safety
Regulation), Petunjuk Teknis {Staff Instruction),
Pedoman Teknis Operasional{Advisory Circulars)
Standar Teknis dan Operasi {Manual of Standard) dan
Edaran Keselamatan {Safety Circular) mengenai:
a) Keamanan penerbangan sipil;

b) Penanganan pengangkutan barang berbahaya;
c) Pelayanan darurat; dan

d) Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
2) Regulated agent, pengirim pabrikan

{Known

Consignor), Surveyor Independen;
3) Program keamanan bandar udara;

4) Program keamanan badan usaha angkutan udara;
5) Program
keamanan lembaga
penyelenggara
pelayanan navigasi penerbangan;

6) Lokal prosedur program keamanan penerbangan
perusahaan angkutan udara asing;

7) Ceklist program keamanan kargo dan pos regulated
agent,

pengirim

pabrikan

{Known

Consignor),

surveyor independen;

8)

Ceklist program keamanan bandar udara

9) Ceklist program keamanan badan usaha angkutan
udara; dan

10) Ceklist program keamanan lembaga penyelenggara
pelayanan navigasi penerbangan.

b.

penyiapan bahan pengendalian meliputi:
1) Sertifikasi lembaga penyelenggara pendidikan dan
pelatihan di bidang keamanan penerbangan;
2) Sertifikasi lembaga penyelenggara pendidikan dan
pelatihan di bidang penanganan pengangkutan
barang berbahaya;

3) Sertifikasi lembaga penyelenggara pendidikan dan
pelatihan di bidang PKP-PK dan Salvage

4) Pengesahan
pendidikan

buku
dan

pedoman

pelatihan

penyelenggaraan

personel keamanan

penerbangan;

5) Pengesahan buku pedoman penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan personel penanganan

pengangkutan barang berbahaya;

6) Pengesahan

buku

pedoman

penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan
Salvage;

7) Pengesahan
amandemen
buku
pedoman
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personel
keamanan penerbangan;

8) Pengesahan

amandemen

buku

pedoman

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personel
penanganan pengangkutan barang berbahaya;

9) Pengesahan
amandemen
buku
pedoman
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personel
PKP-PK dan Salvage;

10)
11)
12)
13)

Sertifikasi regulated agent(RA);
Sertifikasi pengirim pabrikan (KC);
Sertifikasi surveyor independen;
Pemberian arahan, pengesahan, amandemen dan
verifikasi Program Keamanan terkait:
a) Bandar udara (ASP);

b) Angkutan udara (AOSP);

c) Lembaga penyelenggara pelayanan

navigasi

penerbangan;

d) Kargo dan pos regulated agent(PKKP -RA);
e) Kargo dan pos pengirim pabrikan (PKKP-KC); dan
f) Kargo dan pos Surveyor Independent(PKKP-SI);
14) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) Lembaga

penyelenggara

pendidikan

dan

pelatihan di bidang keamanan penerbeingan;
b) Lembaga penyelenggara pendidikan dan
pelatihan di bidang penanganan pengangkutan
barang berbahaya;

c) Lembaga penyelenggara
pendidikan dan
pelatihan di bidang PKP-PK dan Salvage;
d) Penerapan standard peraturan keamanan
penerbangan, penanganan pengangkutan barang
berbeihaya, Pelayanan Darurat;

e) Program keamanan bandar udara (ASP);
1) Program keamanan angkutan udara (AOSP);
g) Program keamanan lembaga penyelenggara
pelayanan navigasi penerbangan;

h) Program keamanan kargo dan pos regulated
agent(PKKP - RA);

i) Program keamanan kargo dan pos pengirim
pabrikan (PKKP - KC);

j) Program keamanan kargo dan pos surveyor
independen(PKKP - SI);

k) Penyusunan rencana penanggulangan keadaan

darurat keamanan bandar udara;

1) Penyusunan rencana penanggulangan keadaan
darurat keamanan angkutan udara; dan

m) Penyusunan prosedur keamanan lokal {station
security manual^ badan usaha angkutan udara;
c.

penyiapan bahan Pertemuan Komite Nasional Keamanan
Penerbangan (KNKP), Penanggulangan keadaan darurat

kemanan nasional, Pertemuan keijasama antar negara
dan lembaga intemasional, focal point lembaga
intemasional di bidang keamanan penerbangan dan
Keijasama bilateral di bidang keamanan penerbangan.
Pasal 41

Kegiatan standardisasi, kerjasama dan program keamanan
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40

dilaksan^an

standardisasi,

oleh

subdirektorat

keijasama

dan

yang

membidangi

program

keamanan

penerbangan,
Pasal 42

(1) Standardisasi, keijasama dan program keamanan
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40
dilakukan oleh seksi yang membidangi standardisasi

keamanan penerbangan sepanjang berkaitan dengan:
a. Pen3aisunan bahan pengaturan terkai pen)aisunan,
amandemen dan harmonisasi mengenai:
1) Keamanan penerbangan sipil;

2) Penanganan pengangkutan barang berbahaya;
3) Pelayanan darurat; dan

4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

b. Penyusunan bahan pengendalian meliputi:
1) Sertifikasi lembaga penyelenggara pendidikan
dan pelatihan di bidang keamanan penerbangan;
2) Sertifikasi lembaga penyelenggara pendidikan
dan pelatihan di bidang penanganan
pengangkutan barang berbahaya;

3) Sertifikasi lembaga penyelenggara pendidikan
dan pelatihan di bidang PKP-PK dan Salvage;
4) Pengesahan buku pedoman penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan personel keamanan
penerbangan;

5) Pengesahan buku pedoman penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan personel penanganan
pengangkutan barang berbahaya;

6) Pengesahan buku pedoman penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan
Salvage;

7) Pengesahan amandemen buku
penyelenggaraan pendidikan dan

pedoman
pelatihan

personel keamanan penerbangan;

8) Pengesahan amandemen buku pedoman
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
personel penanganan pengangkutan barang
berbahaya;

9) Pengesahan

amandemen

buku

pedoman

dan

pelatihan

penyelenggaraan pendidikan
personel PKP-PK dan Salvage;

10) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
terkait:

a) Lembaga penyelenggara pendidikan dan
pelatihan di bidang keamansin penerbangan;
b) Lembaga penyelenggara pendidikan dan

pelatihan

di

bidang

penanganan

pengangkutan barang berbahaya;
c) Lembaga penyelenggara pendidikan dan

pelatihan di bidang PKP-PK dan Salvage;
dan

d) Penerapan standard peraturan keamanan
penerbangan, penanganan pengangkutan
barang berbahaya, pelayanan darurat.

(2) Standardisasi, kerjasama dan program
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam
dilakukan oleh seksi yang membidangi keija
program keamanan penerbangan sepanjang

keamanan
pasal 40
sama dan
berkaitan

dengan:

a. Penyusunan bahan pengaturan terkait:

1) Regulated agent, pengirim

pabrikan {Known

Consignor), Surveyor Independen;
2) Program keamanan bandar udara;

3) Program keamanan badan usaha angkutan udara;
4) Program keamanan lembaga penyelenggara
pelayanan navigasi penerbangan;

5) Lokal prosedur program keamanan penerbangan
Perusahaan Angkutan Udara Asing;

6) Ceklist program keamanan kargo dan pos regulated
agent, pengirim

pabrikan {Known Consignor),

Surveyor Independen;

7) Ceklist program keamanan bandar udara

8) Ceklist program keamanan badan usaha angkutan
udara; dan

9) Ceklist program keamanan lembaga penyelenggara

pelayanan navigasi penerbangan.

b. Pen3ajsunan bahan pengendalian meliputi:
1) Sertifikasi Regulated Agent(RA);
2) Sertifikasi pengirim pabrikan (KC);
3) Sertifikasi Surveyor Independent
4) Pemberian arahan, pengesahan, amandemen dan
verifikasi Program Keamanan terkait:

a) Bandar udara (ASP);
b) Angkutan udara (AOSP);

c) Lembaga penyelenggara pelayanan

navigasi

penerbangan;

d) Kargo dan pos Regulated Agent(PKKP -RA);
e) Kargo dan pos pengirim pabrikan (PKKP-KC);
dan

f) Kargo dan pos Surveyor Independent(PKKP-SI).
5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) Program keamanan bandar udara (ASP);

b) Program keamanan angkutan udara (AOSP);
c) Program keamanan lembaga penyelenggara
pelayanan navigasi penerbangan;

d) Program keamanan kargo dan pos Regulated
Agent(PKKP - RA);

e) Program keamanan kargo dan pos pengirim
pabrikan (PKKP - KC);

f) Program keamanan kargo dan pos Surveyor
Independen(PKKP - SI);

g) Penyusunan rencana penanggulangan keadaan
darurat keamanan bandar udara;

h) Penyusunan rencana penanggulangan keadaan
darurat keamanan angkutan udara; dan

i) Penyusunan prosedur keamanan lokal [station
security manual) badan usaha angkutan udara.
Penyusunan

bahan

pertemuan Komite

Nasional

Keamanan Penerbangan (KNKP), penanggulangan
keadaan darurat kemanan nasional, pertemuan
keijasama antar negara dan lembaga intemasional,

kegiatan focal point lembaga intemasional di bidang
keamanan penerbangan, Kerjasama bilateral di bidang
keamanan penerbangan.

Pasal 43

Pelayanan darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 39 butir
b meliputi:
a. pen3dapan bahan pengaturan terkait:

1)
2)
3)

Lisensi dan standar kompetensi personil PKP-PK;
Lisensi dan standar kompetensi personil Salvage;
Lisensi dan standar kompetensi personil Teknik

4)

pemeliharaan kendaraan PKP-PK;
Rencana. penangguiangan keadaan darurat bandar
udara;

5)
6)

7)
8)

Pedoman
penyusunan
dokumen
rencana
penangguiangan keadaan darurat bandar udara;
Pedoman tata cara penilaian dokumen rencana
penangguiangan keadaan darurat bandar udara;

Sertifikasi lembaga penyelenggara pendidikan
dan/atau pelatihan bidang PKP-PK dan Salvage;
Tata cara pelaksanaan pengujian lisensi personil
PKP-PK dan Salvage;

9)

Pemindahan pesawat udara yang rusak di bandar
udara;

10) Standar teknis dan operasi PKP-PK;
11) Sertifikasi terkait PKP-PK Bandar Udara;

12) Pedoman teknis terkait kendaraan PKP-PK;
13) Pemeriksaan dan pengujian kineija fasilitas
pelayanan darurat;

14) Pedoman pengoperasian pemeliharaan dan sistem
pelaporan kendaraan atau peralatan PKP-PK; dan

15) Pencegahan dan peralatan perlindungan bahaya
kebakaran di bandar udara.

16) Program fasilitas PKP-PK

b.

Penyiapan bahan pengendalian meliputi: Penyusunan
bahan pengendalian meliputi:
1) Lisensi personil PKP-PK;
2) Lisensi personil teknik pemeliharaan

kendaraan

PKP-PK;

3) Lisensi personil Salvage;

4) Pengesahan dokumen rencana penangguiangan
keadaan darurat bandar udara;
5) Sertifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK;
6) Sertifikasi pelayanein PKP-PK;
7) Pemberihan arahan di bidang fasilitas PKP-PK dan
Salvage;

8) Pelatihan di bidang Fasilitas PKP-PK dan Salvage;
dan

9) pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) Personil dan Inspektur Keamanan Penerbangan
Bidang PKP-PK dan Salvage;

b) Penyusunan dokumen rencana penangguiangan
keadaan darurat bandar udara;

c) Penyelenggaraan pendidikan dan/ atau pelatihan

bidang PKP-PK dan Salvage;
d) pelaksanaan latihan penanggulangan keadaan
darurat bandar udara; dan

e) Hasil pengawasan fasilitas PKP-PK dan Salvage.
c.

Penyiapan bahan pengawasan meliputi:
1) Pemeriksaan dan pengujian fasilitas PKP-PK dan
Salvage;

2) Pemeriksaan dan pengujian fasilitas pencegahan dan
peralatan perlindungan bahaya kebakaran di bandar
udara; dan

3) Implementasi rencana penanggulangan keadaan
darurat di bandar udara
Pasal 44

Kegiatan pelayanan darurat sebagaimana dimaksud dalam

pasal 43 dilaksanakan oleh subdirektorat yang membidangi
pelayanan darurat.
Pasal 45

(1) Pelayanan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 43
dilakukan oleh seksi yang membidangi personel
pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadaman
kebakaran dan salvage sepanjang berkaitan dengan:
a. Penyusunan bahan pengaturan terkait:

1) Lisensi dan standar kompetensi personil PKP-PK;
2) Lisensi dan standar kompetensi personil Salvage;
3) Lisensi dan standar kompetensi personil Teknik
pemeliharaan kendaraan PKP-PK;

4) Rencana penanggulangan keadaan darurat bandar
udara;

5) Pedoman

penyusunan

dokumen

rencana

penanggulangan keadaan darurat bandar udara;
6) Pedoman tata cara penilaian dokumen rencana
penanggulangan keadaan darurat bandar udara;

7) Sertifikasi lembaga penyelenggara pendidikan
dan/atau pelatihan bidang PKP-PK dan Salvage;
8) Tata cara pelaksanaan pengujian lisensi personil
PKP-PK dan salvage;

b. Penyusunan bahan pengendalisin meliputi:
1) Lisensi personil PKP-PK;

2) Lisensi personil teknik pemeliharaan kendaraan
PKP-PK;

3) Lisensi personil salvage;

4) Pengesahan dokumen rencana penanggulangan

keadaan darurat bandar udara;

5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) Personil dan Inspektur Keamanan Penerbangan
Bidang PKP-PK dan Salvage;

b) Pen)rusunan dokumen rencana penanggulangan
keadaan darurat bandar udara;

c) Penyelenggaraan pendidikan dan/ atau
pelatihan bidang PKP-PK dan/ atau Salvage;
d) pelaksanaan latihan penanggulangan keadaan
darurat bandar udara; dan

c. Penyusunan bahan pengawasan terkait Implementasi
rencana penanggulangan keadaan darurat di bandar
udara.

(2) Pelayanan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 43
dilakukan oleh seksi yang membidangi fasilitas
pertolongan keoelakaan penerbangan dan pemadaman
kebakaran dan salvage sepanjang berkaitan dengan:
a. Penyusunan bahan pengaturan terkait:

1) Pemindahan pesawat udara yang rusak di bandar
udara

2) Standar teknis dan operasi PKP-PK
3) Sertifikasi terkait PKP-PK dan salvage
4) Pedoman Teknis terkait Kendaraan PKP-PK

5) Pedoman Pengoperasian pemeliharaan dan sistem
pelaporan kendaraan atau peralatan PKP-PK;

6) Pencegahan dan peralatan perlindungan bahaya
kebakaran di bandar udara; dan

7) Program fasilitas PKP-PK dan salvage.

b. Penyusunan bahan pengendalian meliputi:
1) Sertifikasi kelaikan kendaraan PKP-PK;
2) Sertifikasi pelayanan PKP-PK;
3) Pemberihan arahan di bidang fasilitas PKP-PK dan
Salvage

4) Pelatihan di bidang fasilitas PKP-PK dan Salvage;
dan

5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait
hasil pengawasan Fasilitas PKP-PK dan Salvage.

c. Penyusunan bahan pengawasan meliputi:
1) Pemeriksaan dan pengujian fasilitas PKP-PK dan
Salvage; dan

2) Pemeriksaan dan pengujian fasilitas pencegahan
dan peralatan perlindungan bahaya kebakaran di
bandar udara.

Pasal 46

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Personel Keamanan

Penerbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 butir c
meliputi:

a.

penyiapan bahan pengaturan terkait

1) Penyidikan tindak pidana penerbangan sipil;
2) Penyelidikan tindak pidana penerbangan sipil;
3) Tindak pidana penerbangan sipil yang tertangkap
tangan;

4) Standar kompetensi PPNS;

5) Tanda pengenal PPNS Penerbangan Sipil;

6) Bimbingan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS);

7) Supervisi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
8) Supervisi penanganan tindak pidana penerbangan
sipil;

9) Konsultasi dan kordinasi dengan Korwas PPNS,
Bareskrem Polri, Kejaksaan, Kehakiman (Pengadilan)
dan instansi terkait;

10) Program

pendidikan

dan

pelatihan

keamanan

penerbangan;

11) Sertifikasi Instruktur Keamanan Penerbangan; dan
12) Pengujian personel keamanan penerbangan.
b.

Penyiapan bahan pengendalian meliputi:
1) Pelatihan dan peningkatan kompetensi personil
PPNS.

2) pelaksanaan pendidikan dan/pelatihan personel
keamanan penerbangan

3) Sertifikasi Instruktur Keamanan Penerbangan
4) Pengujian personel keamanan penerbangan
5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) Personel Keamanan Penerbangan; dan
b) Instruktur Keamanan Penerbangan.

c.

Penyiapan bahan pemberkasan perkara tindak pidana
penerbangan sipil dan putusan pengadilan, investigasi
pelanggaran peraturan penerbangan, pengelolaan
laporan tingkat kepatuhan dan penyelesaian kasus di
bidang tindak pidana penerbangan sipil.
Pasal 47

Kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dan personel keamanan
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46
dilaksanakan oleh subdirektorat yang membidangi penyidik
pegawai negeri sipil dan personel keamanan penerbangan.

Pasal 48

(1) Penyidik pegawai negeri sipil dan personal keamanan
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46

dilakukan oleh seksi yang membidangi penyidik pegawai
negeri sipil sepanjang berkaitan dengan;
a. Penyusunan bahan pengaturan terkait:
1)Penyidikan tindak pidana penerbangan sipil;
2)Penyelidikan tindak pidana penerbangan sipil;

3)Tindak pidana penerbangan sipil yang tertangkap
tangan;

4)Standar kompetensi PPNS;

5)Tanda pengenal PPNS Penerbangan Sipil;

6)Bimbingan teknis Pen5ddik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS);

7)Supervisi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
8)Supervisi penanganan tindak pidana penerbangan
sipil; dan

9)Konsultasi dan koordinasi dengan Korwas PPNS,
Bareskrem
Polri,
Kejaksaan,
(Pengadilan) dan instansi terkait.

Kehakiman

b. Penyusunan bahan pengendalian mengenai Pelatihan
dan peningkatan kompetensi personil PPNS.

c. Pen5rusunan bahan pemberkasan

perkara tindak

pidana penerbangan sipil dan putusan pengadilan,
investigasi pelanggaran peraturan penerbangan,
pengelolaan

penyelesaian

laporan

kasus

di

tingkat

bidang

kepatuhan

tindak

dan

pidana

penerbangan sipil.

(2) Pen)ddik pegawai negeri sipil dan personel keeimanan
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47
dilakukan oleh seksi yang membidangi personel keamanan
penerbangan sepanjang berkaitan dengan:
a. Pen3njisunan bahan pengaturan terkait:
1)Program Pendidikan dan pelatihan keamanan
penerbangan;

2)Sertifikasi Instruktur Keamanan Penerbangan; dan
3)Pengujian Personel keamanan penerbangan.
b. Penyusunan bahan pengendalian meliputi:
1)Sertifikasi Instruktur Keamanan Penerbangan;
2)Pengujian personel keamanan penerbangan;dan
3)Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:

a) Personel keamanan penerbangan; dan
b) Instruktur keamanan penerbangan.

c. Pen3rusunan
bahan
pelaksanaan
pendidikan
dan/pelatihan personel keamanan penerbangan.
Pasal 49

Fasilitas keamanan penerbangan, kargo dan barang
berbahaya sebagaimana dimaksud pada pasal 39 butir d
meliputi:

a. Penyiapan bahan pengaturan terkait penjnisunan dan
amandemen peraturan fasilitas keamanan penerbangan
mengenai:

1) Lisensi personil fasilitas keamanan penerbangan;
2) Tata cara pelaksanaan pengujian lisensi personil
fasilitas keamanan penerbangan;

3) Setiflkasi peralatan keamanan penerbangan;
4) Petunjuk dan tata cara pemeriksaan dan pengujian
kinerja peralatan keamanan penerbangan;
5) Pedoman
pengoperasian, pemeliharaan dan
pelaporan fasilitas keamanan penerbanngan;
6) Pedoman/spesiflkasi teknis fasilitas keamanan
penerbangan;

7) Sertifikasi lembaga penyelenggara pendidikan dan
pelatihan personil fasilitas keamanan penerbangan;
8) Petunjuk teknis pengoperasian fasilitas elektronika
dan listrik penerbeingan;

9) Standar

kebutuhan

fasilitas

keamanan

penerbangan.

10) Standarisasi teknis pengangkutan kargo dan barang
berbahaya;

11) Standarisasi

teknis

personil

pensinganan

pengangkutan kargo dan barang berbahaya; dan
12) Standarisasi teknis penyelenggara Pendidikan dan

Pelatihan personel penanganan pengangkutan kargo
dan/atau personel penanganan pengangkutan
barang berbahaya.

b. Penyiapan bahan pengendalian meliputi:
1) Sertifikasi peralatan keamanan penerbangan
2) Lisensi personil fasilitas keamanan penerbangan

3) Pengesahan buku manual pengangkutan kargo
dan/atau barang berbahaya;

4) Lisensi personel penanganan pengangkutan barang
berbahaya;dan

5) Pemberian Bimbingan teknis dan supervisi terkait:

a)Pengoperasian fasilitas keamanan penerbangan;

b)Pengujian fasilitas keamanan penerbangan.
c) Pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan;
d)Perbaikan fasilitas keamanan penerbangan;
e) Pelaporan fasilitas keamanan penerbangan;
f) Personil fasilitas keamanan penerbangan bidang
pengangkutan kargo;

g) Bidang

pengangkutan

kargo

dan

barang

berbahaya;

h)instruktur pendidikan dan pelatihan personel
penanganan pengangkutan barang berbahaya;

i) personel penanganan pengangkutan kargo dan
barang berbsihaya; dan

j) inspektur penanganan

pengangkutan

barang

berbahaya.

6) Pelaksanaan
supervisi/monitoring
pelaksanaan
pengadaan fasilitas keamanan penerbangan.
7) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian fasilitas
keamanan penerbangan.

8) Pendampingan penyusunan anggaran pengadaan
faskampen; dan

9) Bimbingan teknis penyusunan TOR dan
pengadaan fasilitas keamanan penerbangan.

c.

RAB

Penyiapan bahan pengawasan meliputi pemeriksaan dan
pengujian (Performance Chec^ fasilitas keamanan
penerbangan.

d. Penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama luar negeri; dan
focal point lembaga penerbangan intemasional.
Pasal 50

Kegiatan fasilitas keamanan penerbangan, kargo dan barang
berbahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 49
dilaksanakan oleh subdirektorat yang membidangi fasilitas
keamanan penerbangan, kargo dan barang berbahaya.
Pasal 51

(1) Fasilitas keamanan penerbangan, kargo dan barang
berbahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 49
dilakukan oleh seksi yang membidangi fasilitas keamanan
penerbangan sepanjang berkaitan dengan:
a. Penyusunan bahan pengaturan terkait penyusunan
dan amandemen peraturan
penerbangan mengenai:

fasilitas

keamanan

1) Lisensi personil fasilitas keamanan penerbangan;
2) Tata cara pelaksanaan pengujian lisensi personil

fasilitas keamanan penerbangan;

3) Setifikasi peralatan kesimanan penerbangan;
4) Petunjuk dan tata cara pemeriksaan dan pengujian
kinerja peralatan keamanan penerbangan;
5) Pedoman

pengoperasian,

pemeliharaan

dan

pelaporan fasilitas keamanan penerbanngan;
6) Pedoman/spesifikasi teknis fasilitas keamanan
penerbangan;

7) Sertifikasi lembaga penyelenggara pendidikan dan
pelatihan personil fasilitas keamanan penerbangan;
8) Petunjuk teknis pengoperasian fasilitas elektronika
dan listrik penerbangan; dan
9) Standar
kebutuhan
fasilitas
keamanan
penerbangan.

b. Pen3nasunan bahan pengendalian meliputi:
1) Sertifikasi peralatan keamanan penerbangan
2) Lisensi personil fasilitas keamanan penerbangan
3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) Pengoperasian fasilitas keamanan penerbangan;
b) Pengujian fasilitas keamanan penerbangan.
c) Pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan;
d) Perbaikan fasilitas keamanan penerbangan;
e) Pelaporan fasilitas keamanan penerbangan; dan
f) Personil fasilitas keamanan penerbangan.
4) Pelaksanaan supervisi/monitoring pelaksanaan
pengadaan fasilitas keamanan penerbangan.
5) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian fasilitas
keamanan penerbangan.

6) Pendampingan penyusunan anggaran pengadaan
faskampen; dan

7) Bimbingan teknis penyusunan TOR dan RAB
pengadaan fasilitas keamanan penerbangan.

c. Penyusunan bahan pengawasan berupa pemeriksaan
dan pengujian {Performance Check) fasilitas keamanan
penerbangan.

d. Penyusunan bahan pelaksanaan kerjasama luar
negeri,focal point lembaga penerbangan internasional.

(2) Fasilitas keamanan penerbangan, kargo dan barang
berbahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 50
dilakukan oleh seksi yang membidangi pengangkutan
kargo dan barang berbahaya sepanjang berkaitan dengan:
a. Penyusunan bahan pengaturan terkait penyusunan
dan amandemen peraturan Pengangkutan Kargo dan

Barang Berbahaya mengenai:

1) Standarisasi teknis pengangkutan kargo dan
barang berbahaya;

2) Standarisasi
teknis
personil
penanganan
pengangkutan kargo dan barang berbahaya; dan
3) Standarisasi teknis penyelenggaraan Pendidikan
dan
Pelatihan
personel
penanganan
pengangkutan
kargo
dan/atau
personel
penanganan pengangkutan barang berbahaya.

b. Penyusunan bahan pengendaligin meliputi:
1) Sertifikasi/perijinan terkait pengangkutan kargo;
2) Pengesahan buku manual pengangkutan kargo;
3) Lisensi personel penanganan pengangkutan
barang berbahaya;

4) Sertifikasi Instruktur Pendidikan dan/atau
pelatihan personel penanganan pengangkutan
barang berbahaya;

5) Bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) Bidang pengangkutan kargo;
b) Bidang pengangkutan barang berbahaya;
c) Instruktur pendidikan dan pelatihan personel
penanganan pengangkutan barang berbahaya;

d) Personel penanganan pengangkutan kargo;
e) Personel penanganan barang berbahaya; dan
f) Inspektur penanganan pengangkutan barang
berbahaya.
Pasal 52

Kendali mutu keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud
pada pasal 39 butir e meliputi:
a. Penyiapan bahan pengaturan terkait:
1) Kendali mutu keamana bandar udara;
2) Kendali mutu keamanan angkutan udara;
3) Kendali mutu keamanan pelayanan darurat;

4) Kendali mutu keamanan kargo dan pos yang
diangkut pesawat udara;

5) Kendali mutu penyelenggaraan pendidikan dan/atau
pelatihan keamanan penerbangan, penanganan
pengangkutan kargo dan barang berbahaya, serta
PKP-PK dan salvage;

6) Kendali mutu lembaga penyelenggara pendidikan
dan/atau pelatihan keamanan penerbangan,
penanganan pengangkutan kargo dan barang
berbahaya, serta PKP-PK dan salvage;
7) Penyusunan checklist pengawasan keamanan bandar

udara, pelayanan darurat dan penyelenggara
pendidikan dan latihan keamanan penerbangan;
8) Penjrusunan

checklist

pengawasan

keamanan

angkutan udara, regulated agent dan pengangkutan
barang berbahaya;

9) Program

pengawasan

internal

bandar udara,

pelayanan darurat dan penyelenggara pendidikan dan
latihan keamanan penerbangan;

10) Kendali mutu pengangkutan barang berbahaya; dan
11) Program pengawasan internal angkutan udara,
regulated agent dan pengangkutan barang
berbahaya;

Penyiapan bahan pengendalian meliputi pemberian
Bimbingan teknis dan supervisi terkait:

1) Inspektur Otoritas Bandar Udara bidang Keamanan
Bandar udara;

2) Kegiatan pengawasan inspektur Otoritas Bandar
Udara bidang keamanan angkutan udara;
3) Kendali mutu regulated agent,
4) Kendali mutu internal bandar udara;

5) Kendali mutu internal penyelenggara pendidikan
dan/pelatihan keamana penerbangan; dan

6) kendali mutu pengangkutan barang berbahaya.
Pen5dapan bahan pengawasan terkait:
1) Keamanan bandar udara;
2) Pelayanan darurat;

3) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan
penerbangan;

4) Keamanan badan usaha angkutan udara;
5) Keamanan perusahaan angkutan udara asing;

5) Keamanan perusahaan penanganan kargo dan pos
yang diangkut pesawat udara;

7) Keselamatan pengangkutan barang berbahaya;

8) Keamanan

badan

usaha

angkutan

udara/

perusahaan angkutan udara asing yang terbang dari

bandar udara asal negara keberangkatan (last port of
call/ LPOQi

9) Regulated Agent;

10)Survey khusus keamanan pada pembangunan atau
pengembangan terminal/ bandar udara;

11)Survey khusus keamanan bandar udara dan pelayaan
darurat pada pembukaan rute baru perusahaan
angkutan udara;

12)Survey khusus keamanan pada pembukaan rute baru
badan usaha angkutan udara; dan

13)Survey khusus keamanan pada pembukaan rute baru
perusahaan angkutan udara asing.

d.

Penyiapan bahan Investigasi insiden dan accident

keamanan bandar udara, keamanein pelayanan darurat,
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan

penerbangan, keamanan badan usaha angkutan udara,
keamanan perusahaan angkutan udara asing, keamanan
perusahaan penanganan kargo dan pos yang diangkut
pesawat udara dan pengangkutan barang berbahaya.
Pasal 53

Kegiatan kendali mutu keamanan penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 52 dilaksanakan oleh subdirektorat

yang membidangi kendali mutu keamanan penerbangan.
Pasal 54

(1) Kendali mutu keamanan penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 52 dilakukan oleh seksi yang
membidangi kendali mutu keamanan bandar udara
sepeinjang berkaitan dengan:
a. Penyusunan bahan pengaturan terkait:

1) Kendali mutu keamana bandar udara;
2) Kendali mutu keamanan pelayanan darurat;
3) Kendali mutu lembaga penyelenggara pendidikan

dan/atau

pelatihan

keamanan

penerbangan,

penanganan pengangkutan kargo dan barang

berbahaya, serta PKP-PK dan salvage-,
4) Penyusunan checklist pengawasan keamanan
bandar
udara,
pelayanan
darurat
dan
penyelenggara pendidikan dan latihan keamanan
penerbangan; dan

5) program pengawasan internal bandar udara,
pelayanan darurat dan penyelenggara pendidikan
dan latihan keamanan penerbangan.

b. Penyusunan bahan pengendalian meliputi pemberian
Bimbingan teknis dan supervisi terkait:
1) Inspektur Otoritas Bandar Udara bidang keameman
Bandar udara;

2) Kendali mutu internal bandar udara; dan

3) Kendali mutu internal penyelenggara pendidikan
dan/pelatihan keamana penerbangan.
c. Penyusunan bahan pengawasan terkait
1) Keamanan bandar udara;

2) Pelayanan darurat;

3) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan
penerbangan;

4) Tindak lanjut (corrective action plan) dan Rencana
aksi (action plan) hasil audit terkait:
a) Keamanan bandar udara;
b) Pelayanan darurat; dan

c)

Penyelenggara pendidikan dan pelatihan
keamanan penerbangan;
5) Survey khusus keamanan pada pembangunan atau
pengembangan terminal/ bandar udara; dan
6) Survey khusus keeimanan bandar udara dan

pelayaan darurat pada pembukaan rute baru
perusahaan angkutan udara.

d. Pen3aasunan bahan Investigasi insiden dan accident

keamanan bandar udara, keamanan pelayanan
darurat, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
keamanan penerbangan.

(2) Kendali mutu keamanan penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 52 dilakukan oleh seksi yang
membidangi kendali mutu keamanan angkutan udara
sepanjang berkaitan dengan:
a. Penyusunan bahan pengaturan terkait:
1) Kendali mutu keamanan angkutan udara.

2) Kendali mutu keamanan kargo dan pos yang
diangkut pesawat udara;

3) Kendali mutu pengangkutan barang berbahaya
4) Penyusunan checklist pengawasan keamanan
angkutan udara, regulated agent dan pengangkutan
barang berbahaya; dan

5) Program pengawasan internal angkutan udara,
regulated agent dan pengangkutan barang
berbahaya.

b. Penyusunan bahan pengendaliein meliputi pemberian
Bimbingan teknis dan supervisi terkait:
1) Kegiatan pengawasan inspektur Otoritas Bandar
Udara bidang keamanan angkutan udara;
2) Kendali mutu regulated agent; dan

3) Kendali mutu pengangkutan barang berbahaya.
c. Penyusunan bahan pengawasan terkait:
1) Keamanan badan usaha angkutan udara;

2) Keamanan perusahaan angkutan udara asing;

3) Keamanan perusahaan penanganan kargo dan
pos yang diangkut pesawat udara;

4) Keselamatan pengangkutan barang berbahaya;
5) Keamanan badan usaha angkutan udara/
perusahaan angkutan udara asing yang terbang
dan bandar udara asal negara keberangkatan
{last port ofcall/ LPOQ
6) Regulated Agent;

7) Tindak lanjut {corrective action plan) dan Rencana
aksi {action plan) hasil audit terkait:

a) Keamanan badan usaha angkutan udara;

b) Keamanan perusahaan angkutan udara asing;
c) Keamanan perusahaan penanganan kargo dan
pos yang diangkut pesawat udara; dan

d) Pengangkutan barang berbahaya.
8) Survey khusus keamanan pada pembukaan rute
baru badan usaha angkutan udara; dan
9) Survey khusus keamanan pada pembukaan rute
baru perusahaan angkutan udara asing.
d. Penyusunan bahan Investigasi insiden dan accident
keamanan badan usaha angkutan udara, keamanan
perusahaan angkutan udara asing, keamanan

perusahaan penanganan kargo dan pos yang diangkut
pesawat udara, pengangkutan barang berbahaya.
Bagian Ketiga

Bidang Navigasi Penerbangan
Pasal 55

Kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang
navigasi penerbangan dilaksanakan oleh direktorat yang
membidangi navigasi penerbangan.
Pasal 56

Kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang
navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55
meliputi:

a.

Standardisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan;

b.

Operasi Navigasi Penerbangan;

c.

Teknik Navigasi Penerbangan;

d.
e.

Personel Navigasi Penerbangan; dan
Pengawasan dan Data Keselamatan
Penerbangan.

Navigasi

Pasal 57

Standardisasi dan prosedur navigasi penerbangan
sebagaimana dimaksud pada pasal 56 butir a meliputi:
a.

Pen3dapan bahan pengaturan terkait penyusunan,
amandemen dan harmonisasi Peraturan Keselamatan

Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety Regulation),
Petunjuk Teknis (Staff Instruction), Pedoman Teknis
Operasional (Advisory Circulars), Standar Teknis dan
Operasi (Manual of Standard) dan Edaran Keselamatan
(Safety Circular) mengenai;

1) Lisensi, rating, pelatihan dan kecakapan personel
navigasi penerbangan;

2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang
pelayanan lalu lintas penerbangan (Air Traffic
Service Training Provider);

3) Penyelenggaraan

Pelayanan

Telekomunikasi

Penerbangan (Aeronautical Telecomunication Service
Providers);

4) Penyelenggaraan
Pelayanan
Lalu
Penerbangan (Air Traffic Service Provider);

Lintas

5) Perancangan

(Flight

Prosedur

Penerbangan

Procedure Design);

6) Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan
(Aeronautical meteorological Information Services);
7) Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical
Informatiom Service);

8) Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan
Pesawat Udara (Search And Rescue);dan
9) Penerapan Sistem Manajemen Keselamatam

Penerbangan (Safety Management System); dan
10) Peraturan
perundangan
lain
di
bidang
Pengendalian Pengawasan di bidang Navigasi
Penerbangan.

b.

Penyiapan bahan pengendalian meliputi;
1) Sertifikasi di bidang perancangan

prosedur

penerbangan (Flight Procedure Design);
2) Sertifikasi di bidang Penyedia Peta Aeronautical
Information Publication (AIP) dan Non AIP;
3) Pengesahan Prosedur Penerbangan dan Koordinat
Navigasi Penerbangan;
4) Pengesahan
Peta
Aeronautical
Information
Publication (AIP) dan Non AIP;

5) Pemberian Ijin

terhadap operasi penerbangan

pesawat udara tanpa awak (Drone)dan Balon Udara;

6) Pelaksanaan survey penempatan alat bantu navigasi
penerbangan;

7) Penyiapan bahankajian Aeronautika terhadap objek
halangan yang berada di area operas! penerbangan;
8) Penyusunan bahan bimbingan teknis terkait:

a) perancangan

prosedur penerbangan {Flight

Procedure Design);
b) peta AIP dan Non AIP.

Penyusunan bahan inventarisasi dan laporan compliance
dan differences ICAO Annex, pelaksanaan kegiatan
kerjasama luar negeri dan focal point lembaga
intemasional di bidang navigasi penerbangan dan
evaluasi biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan.

Pasal 58

Kegiatan standardisasi dan prosedur navigasi penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dilaksanakan oleh

subdirektorat yang membidangi standardisasi dan prosedur
navigasi penerbangan.

Pasal 59

(1) Standardisasi dan prosedur navigasi penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dilakukan oleh

seksi

yang

membidangi

standardisasi

navigasi

penerbangan sepanjang berkaitan dengan:

a. Penyusunan bahan pengaturan terkait pen5msunan,
amandemen

dan

harmonisasi

Peraturan

Keselamatan Penerbangan Sipil {Civil Aviation Safety
Regulation),
Petunjuk
Teknis
{Staff
Instruction),PedomsLn Teknis Operasional(Adiason/
Circulars) Standar Teknis dan Operas! {Manual of
Standard) dan Edaran Keselamatan {Safety Circular)
mengenai;

1) Lisensi,

rating,

pelatihan

dan

kecakapan

personel navigasi penerbangan;

2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
bidang pelayanan lalu lintas penerbangan (Air
Traffic Service Training Provider);
3) Penyelenggaraan Pelayanan Telekomunikasi
Penerbangan (Aeronautical Telecomunication
Service Providers);
4) Penyelenggaraan
Pelayanan
Lalu
Lintas

Penerbangan (Air Traffic Service Provider);

5) Perancangan Prosedur Penerbangan (Flight
Procedure Design);

6) Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan
(Aeronautical meteorological Information Services);
7) Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical
Informatiom Service);

8) Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan
Pesawat Udara (Search And Rescue);dan
9) Penerapan Sistem Manajemen Keselamatam
Penerbangan (Safety Management System); dan
10) Peraturan perundangan lain di bidang
Pengendalian Pengawasan di bidang Navigasi
Penerbangan.

b. Pen3aasunan

bahan inventarisasi dan laporan

compliance dan differences ICAO Annex, pelaksanaan
kegiatan kerjasama luar negeri dan focal point
lembaga internasional di bidang navigasi
penerbangan dan evaluasi biaya pelayanan jasa
Navigasi Penerbangan.

(2) Standardisasi dan

prosedur navigasi penerbangan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dilakukan oleh
seksi yang membidangi prosedur navigasi penerbangan
sepanjang berkaitan dengan pen3aisunan bahan
pengendalian meliputi;

a. Sertiflkasi di bidang penyedia Perancangan Prosedur
Penerbangan (Flight Procedure Design);
b. sertiflkasi dibidang penyedia peta aeronautika
Aeronautical Information Publication (AIP) dan Non
Aeronautical Information Publication (AIP);
0. Pengesahan prosedur penerbangan dan Koordinat
Navigasi Penerbangan;
d. Pengesahan
peta
aeronautika
Aeronautical
information publication (AIP) dan Non Aeronautical
information publication{AlP)',

e. Pemberian ijin terhadap operasi penerbangan
diantaranya Pesawat Udara Tanpa Awak (Drone),
balon udara;

f. pelaksanaan survei penempatan alat bantu navigasi
Penerbangan;

g. Penjoisunan bahan kajisin aeronautika terhadap

obyek

halangan

yang

berada

diarea

operasi

penerbangan;

h. Bimbingan Teknis terkait perancangan prosedur
penerbangan (flight Procedure Design);dan

i. Bimbingan teknis terkait peta aeronautika
aeronautical information publication (AIP) dan Non
aeronautical information publication (AIP)
Pasal 60

Operasi Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada
pasal 56 butir b meliputi:
a.
Penyiapan bahan pengaturan terkait:

1) Peijanjian operasional Bidang Air traffic management
(ATM); dan

2) Penyusunan bahan pengaturan terkait Peijanjian
operasional bidang Aeronautical Information Service
(AIS).

b.

Penyiapan bahan pengendalian meliputi:
1) Penetapan dan klasifikasi ruang udara;
2) Sertifikasi terkait Penyelenggara Pelayanan Lalu
Lintas Penerbangan Air Traffic Services Provider
(ATSP);

Perijinan terkait Penetapan dan Pembinaan Training
Area (Penetapan, evaluasi);

Veriflkasi hasil self assessment terhadap perubahan
pelayanan management lalu lintas penerbangem
yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan;
Sertifikasi terkait Pelayanan Informasi Aeronautika

(Aeronautical Informatiom Service);
6) Verifikasi dan validasi data serta Publikasi Informasi
Aeronautika;

Verifikasi three letter code dan telephony designator
(Call sign) pesawat; dan

8) Pen)aisunan bahan bimbingan teknis dan supervisi
terkait:

a) Pelaksanaan dan pengembangan manajemen
lalu lintas penerbangan {Air Traffic Management)
b) Program Air traffic Flow and Capacity
Management(ATFM);

c) Contigency Plan Arrangement dan Volcanic Ash
Contigency Plan;

d) Penyelenggaraan
International
Telecommunication Services;

Aeronautical

e) Penyelenggeiraan
dan
pengembangan
Aeronautical Fixed Services (AFS), Aeronautical

Mobile Sewices (AMS)
Broadcasting Services;

dan

Aeronautical

f) Implementasi
Sistem
Manajemen
Pelayanan informasi Aeronautika;

g) pengembangan

implementasi

Mutu

manajemen

informasi aeronautika.

c.

Penyiapan bahan investigasi Air Traffic Services (ATS)
incident.
Pasal 61

Kegiatan

operasi

navigasi

penerbangan

sebagaimana

dimaksud dalam pasal 60 dilaksanakan oleh subdirektorat
yang membidangi operasi navigasi penerbangan.
Pasal 62

(1) Operasi navigasi penerbangan

sebagaimana dimaksud

dalam pasal 60 dilakukan oleh seksi yang membidangi
manajemen lalu lintas penerbangan sepanjang berkaitan
dengan:

a. Pen3aisunan bahan pengaturan terkait peijanjian
operasional Bidang Air traffic management(ATM).
b. Pen3aisunan bahan pengendalian meliputi:
1) Penetapan dan klasifikasi ruang udara;
2) Sertifikasi terkait Penyelenggara Pelayanan Lalu
Lintas Penerbangan Air Traffic Services Provider
(ATSP);

3) Perijinan terkait Penetapan dan
Training Area (Penetapan, evaluasi);

4) Verifikasi

hasil

self

Pembinaan

assessment

terhadap

perubahan pelayanan management lalu lintas
penerbangan
yang
dilaksanakan
oleh
penyelenggara pelayanan
5) Penyusunan bahan bimbingan teknis dan
supervisi terkait:

a) Pelaksanaan dan pengembangan manajemen
Isilu
lintas
penerbangan (Air
Traffic
Management)

b) Program

Air

traffic

Flow

and

Capacity

Management(ATFMj; dan

c) Contigency Plan Arrangement dan Volcanic Ash
Contigency Plan;

c. Penyusunan

bahan

Investigasi

Air

Traffic

Services{ATS) incident

(2) Operasi Navigasi Penerbangan

sebagaimana dimaksud

dalam pasal 60 dilakukan oleh seksi yang membidangi
Manajemen
Informasi
Aeronautika
danOperasi
Komunikasi Penerbangan sepanjang berkaitan dengan:
a. Penjoisunan bahan pengaturan terkait Perjanjian
operasional bidang Aeronautical Information Service
(AIS).

b. Penyusunan bahan pengendalian meliputi:
1) Sertiflkasi
terkait
Pelayanan
Informasi
Aeronautika (Aeronautical Informatiom Service);
2) Verifikasi dan validasi data serta Publikasi
Informasi Aeronautika;

3) Verifikasi three letter code dan telephony
designator (Call sign) pesawat; dan

4) Penyusunan

bahan

bimbingan

teknis dan

supervisi terkait:

a) Penyelenggaraan International Aeronautical
Telecommunication Services

b) Penyelenggaraan
dan
pengembangan
Aeronautical
Fixed
Services
(AFS),
Aeronautical Mobile Services (AMS) dan
Aeronautical Broadcasting Services
c) Implementasi Sistem Manajemen Mutu
Pelayanan informasi Aeronautika;

d) pengembangan

implementasi

manajemen

informasi aeronautika.

Pasal 63

Teknik Navigasi Penerbangan sebagaimana dimsiksud pada
pasal 56 butir c meliputi:
a.
Penyiapan bahan pengaturan terkait:

1) Sistem

Pelaporan

Perijinan

&

Manajemen

Frekuensi Radio Penerbangan;

2) Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan
(Aeronautical
meteorological
Information
Services);dan

3) Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan
Pesawat Udara (Search And Rescue);
4) Pelaksanaan kalibrasi penerbangan;dan
5) Pelaksanaan pemeliharaan peralatan elektronika
penerbangan.

b.

Penyiapan bahan pengendalian meliputi:
1) Sertiflkasi
Penyelengaraan
Telekomunikasi
Penerbangan

Pelayanan
bidang

Komunikasi dan Pengamatan Penerbangan;
2) Penetapan four letter code Locator Indicator,
System Identification Code (SIC), System Area

Code(SAC) dan II Code; dan

3) Persetujuan

rencana

investasi

lembaga

penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan;
4) Sertifikasi
Penyelengaraan
Pelayanan
Telekomunikasi Penerbangan bidang navigasi
penerbangan;

5) Sertifikasi Penyelenggara Kalibrasi Penerbangan;
6) Perijinan Stasiun Radio Darat Penerbangan;
7) Penetapan Coding ELT 406 MHz, Secondary
Surveillance Radar Mode S (SSR-mode S) dan
Penetapan Radio Frekuensi Penerbangan; dan
8) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
terkait;

a) Peyelengaraan Perawatan Fasilitas Navigasi
Penerbangan bidang Komunikasi
Pengaimatan Penerbangan;

dan

b) Peyelengaraan Perawatan Fasilitas Navigasi
Penerbangan bidang
Fasilitas Bantu
Navigasi dan Frekuensi Penerbangan;

c) Pengoperasian

Fasilitas

Navigasi

Penerbangan
bidang Komunikasi dan
Pengamatan Penerbangan; dan

d) Pengoperasian
Penerbangan

Fasilitas
bidang

Navigasi

Fasilitas

Bantu

Navigasi dan Frekuensi Penerbangan.
Pasal 64

Kegiatan teknik navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 63 dilaksanakan oleh subdirektorat yang
membidangi teknik navigasi penerbangan.
Pasal 65

(1)

Teknik navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 63 dilakukan oleh seksi yang membidangi
fasilitas komunikasi dan pengamatan penerbangan
sepanjang berkaitan dengan:
a. Penyusunan bahan pengaturan terkait:

1) Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan
(Aeronautical meteorological Information Services);
dan

2) Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan
Pesawat Udara (Search And Rescue).
3) Pelaksanaan pemeliharaan peralatan elektronika
penerbangan dibidang fasilitas komunikasi dan

pengamatan penerbangan

b. Penyusunan bahan pengendalian meliputi:
1) Sertiflkasi
Penyelengaraan
Pelayanan
Telekomunikasi
Penerbangan
bideing
Komunikasi dan Pengamatan Penerbangan;
2) Penetapan four letter code Locator Indicator,
System Identification Code (SIC), System Area
Code(SAC) dan II Code; dan

3) Persetujuan
rencana
investasi
lembaga
penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan.
4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
terkait:

a) Peyelengaraan Perawatan Fasilitas Navigasi
Penerbangan
bidang
Komunikasi
Pengamatan Penerbangan; dan

b) Pengoperasian

Fasilitas

Navigasi

Penerbangan
bidang Komunikasi
Pengamatan Penerbangan.

(2)

dan

dan

Teknik navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 63 dilakukan oleh seksi yang membidangi
fasilitas bantu navigasi dan frekuensi penerbangan
sepanjang berkaitan dengan:
a. Pen3aisunan bahan pengaturan terkait:
1) Pelaporan Perijinan 85 Manajemen Frekuensi
Radio Penerbangan
2) Pelaksanaan kalibrasi penerbangan;
3) Pelaksanaan
pemeliharaan
peralatan
elektronika penerbangan dibidang fasilitas
bantu navigasi dan frekuensi penerbangan.

b. Penjnisunan bahan pengendalian meliputi:
1) Sertifikasi
Penyelengaraan
Pelayanan
Telekomunikasi Penerbangan bidang navigasi
penerbangan;

2) Sertiflkasi

Penyelenggara

Kalibrasi

Penerbangan;

3) Perijinan Stasiun Radio Darat Penerbangan;
4) Penetapan Coding ELT 406 MHz, Secondary
Surveillance Radar Mode S (SSR-mode S) dan
Penetapan Radio Frekuensi Penerbangan; dan
5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
terkait:

a) Peyelengaraan Perawatan Fasilitas Navigasi
Penerbangan bidang
Fasilitas Bantu

Navigasi dan Frekuensi Penerbangan;

b) Pengoperasian
Penerbangan

Fasilitas
bidang

Navigasi

Fasilitas

Bantu

Navigasi dan Frekuensi Penerbangan.
Pasal 66

Personel Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada
pasal 56 butir d meliputi:

a,

Penyiapan bahan pengaturan terkait;

1) Pengujian lisensi dan rating personel pemandu lalu
lintas penerbangan dan pemandu komunikasi
penerbangan,; dan

2) penyiapan perumusan kurikulum dan silabus bagi
penyelenggara pendidikan dan pelatihan bidang
pemandu lalu lintas penerbangan dan pemandu
komunikasi penerbangan
3) pengujian lisensi dan rating personel teknik,

pelayanan informasi aeronautika dan perancang
prosedur;

4) perumusan kurikulum dan silabus pelatihan
program studi teknik, pelayanan
aeronautika dan perancang prosedur.

informasi

5) Pengujian kompetensi radiotelephony
b.

Penyiapem bahan pengendalian meliputi:
1) Penerbitan Lisensi Personel Pemandu Lalu Lintas

Penerbangan
Penerbangan;

dan

pemandu

Komunikasi

2) Sertifikasi lembaga penyelenggara pelatihan bidang
pemandu lalu lintas penerbangan dan pemandu
komunikasi penerbangan;
3) Pengujian kompetensi radiotelephony,
4) Pengujian
kompetensi bagi personel checker
pemandu lalu lintas penerbangan dan pemandu
komunikasi penerbangan;
5) Penerbitan Lisensi dan Rating Personel Teknik,
Pelayanan Informasi Aeronautika Dan Perancang
Prosedur;

6) Sertifikasi lembaga penyelenggara pelatihan bidang
teknik, pelayanan

informasi

aeronautika

dan

perancang prosedur;

7) Pengujian kompetensi asessor teknik dan asessor

checker pelayanan informasi aeronautika;dan
8) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan
dan Pemandu Komunikasi Penerbangan;
b) Checker, endorser, administrator, examiner.

bida.ng Pemandu Lalu Lintas Penerbangan
dan Pemandu Komunikasi Penerbangan;
c) Personel teknik telekomunikasi penerbangan,
pelayanan

informasi

aeronautika

dan

perancang prosedur penerbangan; dan

d) Checker, endorser, administrator, examiner,
assessor bidang teknik, pelayanan informasi
aeronautika dan perancang prosedur.
Pasal 67

Kegiatan personel navigasi penerbangan

sebagaimana

dimaksud dalam pasal 66 dilaksanakan oleh subdirektorat
yang membidangi personel navigasi penerbangan
Pasal 68

(1)

Personel Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 66 dilakukan oleh seksi yang membidangi
personel pelayanan lalu lintas penerbangan sepanjang
berkaitan dengan:

a. Penyusunan bahan pengaturan terkait;

1) Pengujian lisensi dan rating personel pemandu
lalu lintas penerbangan dan pemandu
komunikasi penerbangan;
2) penyiapan perumusan kurikulum dan silabus

bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan
bidang pemandu lalu lintas penerbangan dan
pemandu komunikasi penerbangan; dan

3) Pengujian kompetensi radiotelephony.
b. Penyusunan bahan pengendalian meliputi:
1) Penerbitan Lisensi Personel Pemandu Lalu Lintas
Penerbangan

dan

pemandu

Komunikasi

Penerbangan;

2) Sertifikasi lembaga penyelenggara pelatihan
bidang pemandu lalu lintas penerbangan dan
pemandu komunikasi penerbangan;

3) Pengujian kompetensi radiotelephony;
4) Pengujian kompetensi bagi personel checker
pemandu lalu lintas penerbangan dsin pemandu
komunikasi penerbangan;dan
5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:

a) Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan
dan Pemandu Komunikasi Penerbangan;

b) Checker, endorser, administrator, examiner.

bidang Pemandu Lalu Lintas Penerbangan
dan Pemandu Komunikasi Penerbangan;

(2)

Personel navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud
daleun pasal 66 dilakukan oleh seksi yang membidangi
personel teknik, pelayanan informasi aeronautika dan
perancang prosedur sepanjang berkaitan dengan:
a. Penyusunan bahan pengaturan terkait:
1) pengujian lisensi dan rating personel teknik,

pelayanan informasi aeronautika dan perancang
prosedur;
2) perumusan kurikulum dan silabus pelatihan
program studi teknik, pelayanan informasi
aeronautika dan perancang prosedur.

b. Penyusunan bahan pengendalian meliputi:
1) penerbitan Lisensi dan Rating Personel Teknik,
Pelayanan Informasi Aeronautika Dan Perancang
Prosedur;
2) Sertifikasi lembaga penyelenggara pelatihan

bidang teknik, pelayanan informasi aeronautika
dan perancang prosedur;
3) Pengujian kompetensi asessor teknik dan
asessor
checker
pelayanan
informasi
aeronautika;dan

4) Pemberian

bimbingan

teknis

dan

supervisi

terkait:

a) Personel teknik telekomunikasi penerbangan,
pelayanan
informasi
aeronautika
dan
perancang prosedur penerbangan;
b) Checker, endorser, administrator, examiner,
assessor bidang teknik, pelayanan informasi
aeronautika dan perancang prosedur; dan

Pasal 69

Pengawasan dan Data Keselamatan Navigasi Penerbangan
sebagaimana dimaksud pada pasal 56 butir e meliputi:
a. Penyiapan bahsin pengaturan terkait:
1) Program Pengawasan (safety oversight) terhadap
pelayanan lalu lintas penerbangan, pelayanan
informasi
aeronautika,
pelayanan
teknik
telekomunikasi penerbangan, pelayanan informasi
Meteorologi Penerbangan, pelayanan informasi
pencarian dan pertolongan (SAR), penyelenggara
kalibrasi
fasilitas
navigasi
penerbangan,
penyelenggara pendidikan dan pelatihan bidang
navigasi penerbangan;

2) Program Pembinaan kompetensi Inspektur Navigasi
penerbangan (Inspektur Training System)
dan
penyegaran
kompetensi
inspektur
navigasi
penerbangan sesuai dengan bidang tugasnya;;
3) Progreun Pengujian inspektur navigasi penerbangan;
4) Program Perencanaan, pelaksanaan, analisa dan
evaluasi serta pertukaran data keselamatan navigasi
penerbangan;

5) Penetapan acceptable level of safety (ALOS) bidang
navigasi penerbangan;dan

6) Program pemeliharaan dan pengelolaan peralatan
penunjang data navigasi penerbangan antara lain:
Sistem ADS-B testbed, Sistem RAIM, Sistem Pusat

Data Keselamatan Navigasi Penerbangan, Sistem

flight plan database, system database manajemen
informasi aeronautika dan system pelaporan data
keselamatan.

b.

Penyiapan bahan pengendalian meliputi:
1) Pengujian inspektur navigasi penerbangan;dan
2) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) Pelaksanaan
pengawasan (audit, inspeksi,
pemantauan,
pengamatan,
testing
dan
investigasi);dan

b) Kompetensi Inspektur navigasi penerbangan
bidang ATS, AIS, CNS, PANSOPS, MET dan SAR;
c) Verifikasi
data
keselamatan
navigasi
penerbangan; dan

d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait
penyusunan
data
keselamatan
navigasi
penerbangan.
I)

c.

Penjdapan bahan pengawasan terkait:

1) Bidang Communication Navigation Surveillance
(CNS), Aeronautical Information Service (AIS) dan
Procedures for Air Navigation Services - Aircraft
Operations (PANS-OPS) serta Air Traffic Services
(ATS);

2)Pelayanan informasi meteorologi penerbangan;

3)Pelayanan pencarian dan pertolongan/Search and
Rescue(SAR) Penerbangan;

4)Penyelenggara

kalibrasi

fasilitas

navigasi

penerbangan;

5)Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bidang
navigasi penerbangan;

6)Hasil capaian acceptable level of safety (ALOS)
bidang navigasi penerbangan;dan

7)penerimaan

{acceptance)

pelaksanaan

sistem

manajemen keselamatan penyelenggara pelayansin
navigasi penerbangan.
d.

Pen3dapan bahan Pelaksanaan
Inspektur Navigasi Penerbangan.

evaluasi

kinerja

e.

Penyiapan bahan Penyajian data keselamatan navigasi
penerbangan meliputi:
1) data investigasi accident/incident;
2) data mandatory occourence report;
3) data voluntary reporting;
4) data kinerja operasional peralatan;
5) data safety risk assessment;

6) data evaluasi dan analisa keselamatan navigasi
penerbangan; dan

7) data pergerakan lalu lintas penerbangan.
f.

Penjdapan
bahan
harmonisasi penyediaan dan
pengembangan system informasi terkait keselamatan
navigasi penerbangan;

g.

Pengumpulan, analisis dan evaluasi serta pertukaran
data keselamatan navigasi penerbangan.
Pasal 70

Kegiatan pengawasan dan data keselamatan navigasi
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69
dilaksanakan
oleh
subdirektorat
yang
membidangi
pengawasan dan data keselamatan navigasi penerbangan.
Pasal 71

(1)

Pengawasan dan data keselamatan navigasi penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dilakukan oleh
seksi
yang
membidangi
pengawasan
navigasi
penerbangan sepanjang berkaitan dengan:
a. Pen3aisunan bahan pengaturan terkait:
1) Program Pengawasan (safety oversight) terhadap
pelayanan lalu lintas penerbangan, pelayanan
informasi
aeronautika,
pelayanan
teknik

telekomunikasi penerbangein, pelayanan informasi
Meteorologi Penerbangan, pelayanan informasi
pencarian dan pertolongan (SAR), penyelenggara
kalibrasi
fasilitas
navigasi
penerbangan,
penyelenggara pendidikan dan pelatihan bidang
navigasi penerbangan;
2) Program
Pembinaan
kompetensi Inspektur
Navigasi penerbangan (Inspektur Training System)

dan penyegaran kompetensi inspektur navigasi
penerbangan sesuai dengan bidang tugasnya;;
3) Program
Pengujian
inspektur
navigasi
penerbangan;
b. Penjrusunan bahan pengendalian meliputi:
1) Pengujian inspektur navigasi penerbangan;dan
2) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) Pelaksanaan pengawasan (audit, inspeksi,
pemantauan,
pengamatan,
testing
dan
investigasi);dan
b) Kompetensi Inspektur navigasi penerbangan
bidang ATS, AIS, CNS, PANSOPS, MET dan
SAR

c. Penyusunan bahan pengawasan terkait:
1) Bidang Communication Navigation Surveillance
(CNS), Aeronautical Information Service (AIS) dan
Procedures for Air Navigation Services - Aircraft
Operations (PANS-OPS) serta Air Traffic Services
(ATS);

2)Pelayanan informasi meteorologi penerbangan;
3)Pelayanan pencarian dan pertolongan/Search and
/?escue(SAR) Penerbangan;
4)Penyelenggara
kalibrasi
fasilitas
navigasi
penerbangan; dan

5)Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bidang
navigasi penerbangan;

d. Pelaksanaan evaluasi kinerja Inspektur Navigasi
Penerbangan.
(2)

Pengawasan dan data keselamatan navigasi penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dilakukan oleh
seksi yang membidangi data keselamatan sepanjang
berkaitan dengan:

a. Penyusunan bahan pengaturan terkait:
1) Program Perencanaan, pelaksanaan, analisa dan
evaluasi serta pertukaran data keselamatan
navigasi penerbangan;
2) Penetapan acceptable level of safety (ALOS)
bidang navigasi penerbangan;dan
3) Program
pemeliharaan
dan
pengelolaan
peralatan penunjang data navigasi penerbangan
antara lain: Sistem ADS-B testbed, Sistem RAIM,
Sistem Pusat Data Keselamatan Navigasi
Penerbangan, Sistem flight plan database,
system
database
manajemen
informasi

aeronautika

dan

system

pelaporan

data

keselamatan.

b. Pen5aisunan bahan pengendalian meliputi:
1) Verifikasi
data
keselamatan
navigasi
penerbangan; dan

2) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
terkait penyusunan data keselamatan navigasi
penerbangan.
c. Penyusunan bahan pengawasan terkait:

1) basil capaian acceptable level of safety (ALOS)
bidang navigasi penerbangan;dan
2) penerimaan {acceptance) pelaksanaan sistem
manajemen
keselamatan
penyelenggara
pelayanan navigasi penerbangan.

d. Penyajian data keselamatan navigasi penerbangan
meliputi:

1) data investigasi accident/incident;

2) data mandatory occourence report,
3) data voluntary reporting;
4) data kineija operasional peralatan;
5) data safety risk assessment;

6) data evaluasi dan analisa keselamatan navigasi
penerbangan; dan

7) data pergerakan lalu lintas penerbangan.

e. Harmonisasi penyediaan dan pengembangan system
informasi
terkait
keselamatan
navigasi
penerbangan;

f. Pengumpulan,

analisis. dan

evaluasi

serta

pertukaran data keselamatan navigasi penerbangan.
Bagian Ketiga

Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara

Pasal 72

Kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang
kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara dilaksanakan
oleh
direktorat yang membidangi kelaikudaraan dan
pengoperasian pesawat Udara
Pasal 73

Kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang
kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara sebagaimana
dimaksud dalam pasal 72 meliputi:

a.

Standardisasi;

b.

Rekayasa;

c.

Produk Aeronautika;

d.

Operasi Pesawat Udara; dan

e.

Perawatan.

Pasal 74

Standardisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 73 butir a
meliputi:
a.
Penyiapan

bahan
pengaturan
terkeiit
Peraturan
Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety
Regulation), Petunjuk Teknis (Staff Instruction), Pedoman
Teknis
Operasional
(Advisory
Circulars),
Edaran
Keselamatan (Safety Circular) Stsindar Teknis dan Operasi

(Manual of ^andard) dein Edaran Keselamatan (Safety
Circular) mengenai; mengenai:
1) Standar rancang bangun pesawat udara;
2) Produksi pesawat udara;
3) Komponen pesawat udara;
4) Perawatan pesawat udara;

5) Pendaftaran pesawat udara di bidang Kelaikudsiraan
dan pengoperasian pesawat udara;
6) Standar kelaikudaraan (airworthiness standard)-,
7) Lisensi personel di bidang kelaikudaran dan
pengoperasian pesawat udeira;

8) Pendidikan dan pelatihan personel di bidang
kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara;
9) Sistem manajemen keselamatan organisasi/lembaga di
bidang kelaikudaraan pengoperasian pesawat udara;
10)Prosedur
penerapan
sanksi
administrasi
penyelenggaraan kegiatan kelaikudaraan; dan

11)Pencegahan terhadap kecelakaan (accident), kejadisin
serius (serious incident) dan kejadian (incident) di
bidang Kelaikudaraan;
12)Standar pengoperasian pesawat udara;
13)Simulator pesawat udara (Aircraft Simulator);
14)Prosedur
penerapan
sanksi
administrasi
penyelenggaraan kegiatan pengoperasianpesawat udara;
15)Tindakan korektif pelaporan yang berpengaruh terhadap
standar pengoperasian pesawat udara serta pencegahan
terhadap teijadinya insiden; dan
16)Standar kesehatan penerbangan.

b.

Penyiapan bahan pengendalian meliputi:
1) Sertifikasi operator pesawat udara (Air Operator
Certificate/AOC dan Operating Certificate/OQ di
bidang
kelaikudaraan
(Airworthiness)
dan
pengoperasian pesawat udara (flight operations);

2) Validasi Operator Pesawat Udara Asing {validation of
foreign AOQ di bidang kelaikudaraan pesawat udara

dan pengoperasian pesawat udara {flight operations);
3) Sertifikasi perawatan pesawat udara {Approved
Maintenance Organization/AMO) baik domestik
maupun internasional serta pengawasan secara
berkelanjutan;

4) Sertifikasi distributor komponen pesawat udara
{Distributor Aeronautical Product / DAP) dan
pengawasan secara berkelanjutan;

5) Sertifikasi operator pengoperasian pesawat udara

untuk keperluan agrikultur {Agricultural Aircraft
Operation)

di

bidang

kelaikudaraan

dan

pengoperasian pesawat udara;

6) Sertifikasi operator pengoperasian helikopter untuk
keperluan beban ekstemal {Rotorcraft External Load
Operation)

di

bidang

kelaikudaraan

dan

pengoperasian pesawat udara;

7) Sertifikasi penambahan tipe pesawat udara baru
untuk armada operator pesawat udara {addition of a
new aircraft type to an AOC / OC fleet) di bidang
kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara;
8) Sertifikasi Lembaga pendidikan dan pelatihan
perawatan pesawat udara {Approved Maintenance

Training Organization /AMTO);

9) Sertifikasi

Lembaga

Pendidikan

dan

pelatihan

personel penerbang {Pilot School);

10) Sertifikasi Lembaga pendidikan dan pelatihan
personel pengoperasian pesawat udara {Training
Center); dan

11) Sertifikat Lembaga/

badan

hukum

di bidang

penyedia fasilitas pemeriksaan kesehatan personel
penerbangan;

12) Sertifikasi

simulator

pesawat

udara

{Aircraft

Simulatoj);

13) Sertifikasi perlengkapan pelatihan awak kabin {cabin
training devices/cabin mock up/door trainer); dan
14) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) Standar rancang bangun pesawat udara;
b) Standar pengoperasian pesawat udara;
c) Produksi pesawat udara;
d) Komponen pesawat udara;
e) Perawatan pesawat udara;

f) Pendaftaran

pesawat

udara

di

bidang

kelaikudaran dan pengoperasian pesawat udara;
g) Standar kelaikudaraan {airworthiness standard);
h) Lisensi personel di bidang kelaikudaran dan

pengoperasian pesawat udara;

i) Pendidikan dan pelatihan personel di bidang
kelaikudaran dan pengoperasian pesawat udara;
j) Sistem
manajemen
keselamatan
organisasi/lembaga di bidang kelaikudaraan dan
pengoperasian pesawat udara;
k) Prosedur
penerapan
sanksi
administrasi
penyelenggaraan kegiatan kelaikudaraan dan
pengoperasian pesawat udara;
1) Standar
kelaikudaraan
serta
pencegahan
terhadap kecelakaan (accident), kejadian serius
(serious incident) dan kejadian (incident)]
m) Simulator pesawat udara (Aircraft Simulator)] dan
n) Tindakan korektif pelaporan yang berpengaruh
terhadap standar pengoperasian pesawat udara
serta pencegahan terhadap teijadinya insiden.

c.

Penyiapan bahan pengawasan terkait:
1) Operator pesawat udara (Air Operator Certificate/AGO
dan Operating Certificate/OQ di bidang kelaikudaraan
(Airworthiness) dan pengoperasian pesawat udara
(flight operations)]
2) Operator pesawat udara asing (validation of foreign
AOQ di bidang kelaikudaraan pesawat udara dan
pengoperasian pesawat udara (fl^ht operations)]
3) Perawatan pesawat udsira (Approved Maintenance
Organization/AMO)
baik
domestik
maupun
intemasional serta pengawasan secara berkelanjutan;
4) Distributor komponen pesawat udara (Distributor
Aeronautical Product / DAP) dan pengawasan secara
berkelanjutan;
5) Lembaga pendidikan dan pelatihan perawatan pesawat
udara (Approved Maintenance Training Organization
/AMTO)]

6) Lembaga pendidikan dan
pelatihan
personel
penerbang (Pilot School)]
7) Lembaga
pendidikan
dan
pelatihan
personel
pengoperasian pesawat udara (Training Center)]
8) Lembaga/Badan hukum di bidang penyedia fasilitas
pemeriksaan kesehatan personel penerbangan;
9) Operator pengoperasian pesawat udara untuk
keperluan agrikultur (Agricultural Aircraft Operation) di
bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat
udara;

10) Operator pengoperasian helikopter untuk keperluan
beban eksternal (Rotorcraft External Load Operation) di
bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat

udara;

11) Penambahan tipe pesawat udara baru untuk armada
operator pesawat udara (addition of a new aircraft type
to an AOC / OC fleet) di bidang kelaikudaraan dan
pengoperasian pesawat udara;
12) Simulator pesawat udsira (Aircraft Simulator);
13) Perlengkapan pelatihan awak kabin (cabin training
devices/cabin mock up/door trainer).

14) pencegahan
terbang
(preventive
grounding),
pencabutan pencegahan terbang (release grounding)
dan tindakan preventif atau pencegahan terhadap
terjadinya kecelakaan (accident), kejadian serius
(serious incident) dan kejadian (incident); dan
15) Audit khusus terhadap pengendalian yang telah
dilakukan.

d.

Penjdapan beihan pelaksanaan dan koordinasi terhadap

hasil

tindak

lanjut

rekomendasi

Komite

Nasion^

Keselamatan Transportasi (KNKT) bidang Kelaikudaraan
dan pengoperasian pesawat udara dan pelaksanaan
penanganan kegiatan keija sama luar negeri dan kajian
standar serta focal point lembaga intemasional di bidang
kelaikudaraan pengoperasian pesawat udara;
Pasal 75

Kegiatan Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 74
dilaksanakan oleh subdirektorat yang membidangi Standardisasi.

Pasal 76

(1)

Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 74
dilakukan oleh seksi yeing membidangi standsirdisasi
kelaikudaraan sepanjang berkaitan dengan:
a. Penyusunan

bahan

pengaturan

terkait

Peraturan

Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety
Regulation), Petunjuk Teknis (Staff Instruction, Pedoman
Teknis OpeTa.sional(Advisory Circulars), Standar Teknis

dan Operasi (Manual of Standard) dan
Keselamatan (Safety Circular) mengenai:
1)Standar rancang bangun pesawat udara;

Edaran

2) Produksi pesawat udara;
3) Komponen pesawat udara;
4)Perawatan pesawat udara;

5)Pendaftaran pesawat udara di bidang Kelaikudaraan;
6)Standar kelaikudaraan (Airworthiness Standard);
7) Lisensi personel di bidang kelaikudaran;

8)Pendidikan dan pelatihan personel di bidang
kelaikudaraan;
9) Sistem manajemen keselamatan organisasi/lembaga di
bidang kelaikudaraan;
10)Prosedur
penerapan
sanksi
administrasi
penyelenggaraan kegiatan kelaikudaraan; dan
1 Ijpencegahan terhadap kecelakaan (accident), kejadian
serius {serious incidentj dan kejadian (incident) di
bidang Kelaikudaraan.

b. Penyusunan bahan pengendalian meliputi;
1) Sertifikasi operator pesawat udara {Air Operator
Certificate/AOC dan Operating Certificate/OQ di
bidang kelaikudaraan {Airworthiness);
2) Validasi operator pesawat udara asing (validation of
foreign AOC) di bidang kelaikudaraan pesawat udara;
3) Sertifikasi perawatan pesawat udara {Approved
Maintenance Organization/AMO) baik domestik
maupun intemasional serta pengawasan secara
berkelanjutan;
4) Sertifikasi distributor komponen pesawat udara
(Distributor Aeronautical Product / DAP) dan
pengawasan secara berkelanjutan;
5) Sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan
perawatan pesawat udara (Approved Maintenance

Training Organization /AMTO);
6) Sertifikasi operator pengoperasian pesawat udara
untuk keperluan agrikultur (Agricultural Aircraft
Operation) di bidang kelaikudaraan;
7) Sertifikasi operator pengoperasian helikopter untuk
keperluan beban eksternal {Rotorcrafi External Load
Operation) di bidang kelaikudaraan;
8) Sertifikasi penambahan tipe pesawat udara baru
untuk armada operator pesawat udara {addition of a
new aircraft type to an AOC / OC fleet) di bidang
kelaikudaraan; dan

9) Pemberianbimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) Standar rancang bangun pesawat udara;
b) Produksi pesawat udara;
c) Komponen pesawat udara;
d) Perawatan pesawat udara;
e) Pendaftarein
pesawat
udara
di
bidang
kelaikudeira£in;

f) Standar kelaikudaraan {Airworthiness standard);
g) Lisensi personel di bidang kelaikudaran;
h) Pendidikan dan pelatihan personel di bidang
kelaikudaran;

i) Sistem
manajemen
keselamatan
organisasi/lembaga di bidang kelaikudaraan;
j) Prosedur
penerapan
sanksi
administrasi
penyelenggaraan kegiatan kelaikudaraan; dan
k) Standar kelaikudaraan serta pencegahan terhadap
kecelakaan (accident), kejadian serius (senbus
incident) dan kejadian (incident),
c. Penyusunan bahan pengawasan terkait;
1) Operator
pesawat
udara
{Air
Operator
Certificate/AGO dan Operating Certificate/OQ di
bidang kelaikudaraan (Airworthiness)\
2) Operator pesawat udara asing {validation of foreign
AOQ di bidang kelaikudaraan pesawat udara;
3) Perawatan pesawat udara (Approved Maintenance
Organization/AMO)
baik
domestik
maupun
intemasional
serta
pengawasan
secara
berkelanjutan;
4) Distributor komponen pesawat udara (Distributor
Aeronautical Product / DAP) dan pengawasan secara
berkelanjutan;
5) Lembaga pendidikan dan pelatihan perawatan
pesawat udara (Approved Maintenance Training
Organization /AMTO);
6) Operator pengoperasian pesawat udara untuk
keperluan agrikultur {Agricultural Aircraft Operation)
di bidang kelaikudaraan;
7) Operator pengoperasian helikopter untuk keperluan
beban eksternal {Rotorcraft External Load Operation)
di bidang kelaikudaraan;
8) penambahan tipe pesawat udara baru untuk armada
operator pesawat udara {addition of a new aircraft

type to an AOC / OC fleet) di bidang kelaikudaraan;
dan

9) Audit khusus terhadap pengendalian yang telah
dilakukan.

d) Penyusunan bahan Pelaksanaan dan koordinasi
terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi Komite
Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bidang
Kelaikudaraan dan pelaksanaan penanganan kegiatan
kerja sama luar negeri dan kajian standar serta focal
point lembaga intemasional di bidang kelaikudaraan.
(2)

Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 74
dilakukan oleh seksi yang membidangi standardisasi
pengoperasian pesawat udara sepanjang berkaitan dengsin:
a. Penyusunan bahan pengaturan terkait Peraturan
Keselamatan Penerbangan Sipil {Civil Aviation Safety

Regulation),
Petunjuk Teknis {Staff Instruction,
Pedoman Teknis Operasionall-AdfisorT/ Circulars),
Standar Teknis dan Operasi {Manual of Standard)
danEdaran Keselamatan {Safety drculaj) mengenai:
1) Steindar pengoperasian pesawat udara;
2) Pendaftaran pesawat udara di bidang pengoperasian
pesawat udara;
3) Lisensi personel di bidang pengoperasian pesawat
udara;

4) Pendidikan dan pelatihan personel di bidang
pengoperasian pesawat udara;
5) Simulator pesawat udara {Aircraft Simulatoi);
6) Sistem manajemen keselamatan organisasi/lembaga
di bidang pengoperasian pesawat udara;
7) Prosedur
penerapan
sanksi
administrasi
penyelenggaraan kegiatan pengoperasianpesawat
udara;

8) Tindakan korektif pelaporan yang berpengaruh
terhadap standar pengoperasian pesawat udara
serta pencegahan terhadap terjadinya insiden; dan

9) Standar Kesehatan Penerbangan.

b. Penyusunan bahan pengendalian meliputi:
1) Sertifikasi operator pesawat udara {Air Operator
Certificate/ADC dan Operating Certificate/OQ di
bidang
pengoperasian
pesawat udara {flight
operations);

2) Sertifikasi operator pesawat udara asing {validation of
foreign AOQ bidang pengoperasian pesawat udara
{flight operations);
3) Sertifikasi Lembaga Pendidikan dan pelatihan
personel penerbang {Pilot School);
4) Sertifikasi Lembaga pendidikan dan pelatihan
personel pengoperasian pesawat udara {Training
Center); dan

5) Sertifikasi simulator pesawat udara {Aircraft
Simulator);
6) Sertifikasi Perlengkapan pelatihan awak kabin {cabin
training devices/cabin mock up/door trainer).
7) Sertifikasi Operator Pengoperasian Pesawat Udara
untuk keperluan agrikultur {Agricultural Aircraft
Operation) di bidang pengoperasian pesawat udara;
8) Sertifikasi Operator Pengoperasian Helikopter untuk
keperluan beban eksternal {Rotorcraft External Load
Operation) di bidang pengoperasian pesawat udara;
9) Sertifikasi Penambahsin Tipe Pesawat Udara baru
untuk armada operator pesawat udara {addition of a

new aircraft type to an AOC / OC fteet) di bidang
pengoperasian pesawat udara;

10) Sertifikat Lembaga/ badan hukum di bidang penyedia
fasilitas
pemeriksaan
kesehatan
personel
penerbangan;

11) Pemberian Bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) Standeir pengoperasian pesawat udara;
b) Pendaftaran
pesawat udara
di
bidang
pengoperasian pesawat udara;

c)

Lisensi

personel

di

bidang

pengoperasian

pesawat udara;

d)

Pendidikan dan pelatihan personel di bidang
pengoperasian pesawat udara;

e)
f)

g)

Simulator pesawat udara (Aircraft SimulatoT);
Sistem
manajemen
keselamatan
organisasi/lembaga di bidang pengoperasian
pesawat udara;
Prosedur
penerapan

penyelenggaraan

sanksi
administrasi
kegiatan
pengoperasian

pesawat udsira; dan

h)

Tindakan korektif pelaporan yang berpengaruh
terhadap standar pengoperasian pesawat udara
serta pencegahan terhadap terjadinya insiden.

0. Penyusunan bahan pengawasan terkait:
1) Operator pesawat udara (Air Operator Certificate/AOC

dan
Operating
Certificate/OQ
di
bidang
pengoperasian pesawat udara (flight operations);
2) Operator pesawat udara asing (validation of foreign
AOQ bidang pengoperasian pesawat udara (flight
operations);
3) Lembaga Pendidikan dan pelatihan personel
penerbang (Pilot School);
4) Lembaga pendidikan dan pelatihan personel
pengoperasian pesawat udara (Training Center); dan
5) Simulator pesawat udara (Aircraft Simulator);

6) Perlengkapan pelatihan awsik kabin (cabin training
devices/cabin mock up/door trainer).
7) Operator Pengoperasian Pesawat Udara untuk
keperluan agrikultur (Agricultural Aircraft Operation)
di bidang pengoperasian pesawat udara;
8) Operator Pengoperasian Helikopter untuk keperluan
beban ekstemal (Rotorcraft External Load Operation)
di bidang pengoperasian pesawat udara;
9) Penambahan Tipe Pesawat Udara baru untuk
armada operator pesawat udara (addition of a new

aircraft type to an AOC / OC fleet) di bideing

pengoperasian pesawat udara.

10) pencegahan
terbang
{preventive
grounding),
pencabutan pencegahan terbang {release grounding)
dan tindakan preventif atau pencegahan terhadap
teijadinya kecelakaan {accident), kejadian serius
{serious incident) dan kejadian {incident);

11) audit khusus {special audit), tindakan korektif,
penegakan
hukum
dan
penerapein
sanksi
administrasi

terkait

pengendalian

yang

telah

dilakukan.

d. Penyusunan bahan lain berupa:

1) Pelaksanaan
rekomendasi

koordinasi terhadap
Komite

Nasional

tindak lanjut
Keselamatan

Transportasi (KNKT) bidang pengoperasian pesawat
udara;

2) Pelaksanaan penanganan kegiatan keija sama luar
negeri dan kajian standar serta focal point lembaga
internasional di bidang pengoperasian pesawat udara.
Pasal 77

Rekayasa sebagaimana dimaksud pada pasal 73 butir b meliputi:
a. Penyiapan bahan pengaturan terkait:

1) Sertifikasi tipe {Type Certificate) pesawat udara, mesin
pesawat udara, dan baling-baling pesawat udara;
2) Sertifikasi perubahan rancang bangun {Amendment
Type Certificate, Supplemental Type Certificate,
Persetujuan Alteration dan Major Repair) pesawat udara,
mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat udara;
3) Sertifikat organisasi rancang bangun pesawat udara
{Design Organization Approval/DOA);
4) Sertifikasi standard kebisingan {Noise Attesting
Certificate);
5) Perijinan pengoperasian pesawat udara registrasi asing
di Indonesia;

6) Persetujuan gambar pada badan pesawat {aircraft
livery);

7) Sertifikasi tipe validasi pesawat udara, mesin pesawat
udara, dan baling-baling pesawat udara;

8) Persetujuan alternate mean of compliance (AMOC)
terhadap instruksi kelaikudaraan yang diwajibkan
{airworthiness directive);
b.

Penyiapan bahan pengendalian meliputi:
1) Sertifikasi Reduced Vertical Separation Minima(RVSM);
2) Sertifikasi Performance Based Navigation (PBN);
3) Sertifikasi Extended Operations (ETOPS) atau Extended

Diversion Time Sertiflkasi Operations(EDTO);
4) Sertiflkasi CAT II/CAT III.

5) Sertiflkasi tipe pesawat udara, mesin pesawat udara,
dan baling-baling pesawat udara;

6) Sertiflkasiperubahan rancang bangun {Amendment Type
Certificate, Supplemental Type Certificate,Persetujuan
Alteration dan Major Repair) pesawat udara mesin
pesawat udara, dan baling-baling pesawat udara;
7) Sertiflkasi RVSM, PEN, ETOP/EDTO dan CAT II/CAT III;
dan

8) Bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelaksanaan

kegiatan dan prosedur serta pendelegasian kewenangan
terbatas di bidang uji terbang dan kemampuan pesawat
udara.

9) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait:
a) Mesin pesawat udara;

b) Baling-baling pesawat udara dan komponennya;
c) Pelimpahan wewenang terbatas di bidang rancang
bangun pesawat udara.
c.

Pen)dapan bahan pengawasan terkait:

1)
2)

Sertiflkasi tipe {Type Certificate) pesawat udara, mesin
pesawat udara, dan bsding-baling pesawat udara;
Sertiflkasi perubahan rancang bangun {Amendment
Type Certificate, Supplemental Type Certificate,
Persetujusm Alteration dan Major Repair) pesawat
udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling
pesawat udara;

3)

Sertiflkat organisasi rancang bangun pesawat udara
{Design Organization Approval/DOA);

4) Sertiflkasi

standard

kebisingan

{Noise

Attesting

Certificatey,

5) Perijinan pengoperasian pesawat udara registrasi asing
di Indonesia;

6) Persetujuan gambar pada badan pesawat {aircraft
livery);

7) Sertiflkasi tipe validasi pesawat udara, mesin pesawat
udara, dan baling-baling pesawat udara; dan

8) Persetujuan alternate mean of compliance (AMOC)
terhadap instruksi kelaikudaraan yang diwajibkan
{airworthiness directive).
9) Pengoperasian
penggunaan

sistem
Automatic
Dependent Surveillance Broadcast(ADSB)pada pesawat

udara;

10) Air Traffic Flow Management {ATFM)/ Collaborative
Decision Making(COM)

11) Pelaksanaan

kegiatan,prosedurdan

pendelegasian

kewenangan terbatas di bidang uji terbang dan
kemampuan pesawat udara.

d.

Penyiapan
bahan
pemberian
rekomendasi untuk
pengecualian
(exception),
pembebasan
(exemption),
Equivalent level of safety (ELOS) dan, standar khusus
(special condition)dalam bidang rancang bangun.
Pasal 78

Kegiatan rekayasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 77
dilaksanakan oleh Subdirektorat yang membidangi rekayasa.
Pasal 79

(1) Rekayasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dileikukan

oleh seksi yang membidangi pengawasan proses rancang
bangun sepanjang berkaitan dengan:
a. Penjnasunan bahan pengaturan terkait:
1) Sertifikasi tipe [Type Certificate) pesawat udara, mesin
pesawat udara, dan baling-baling pesawat udara;
2) Sertifikasi perubahan rancang bangun (Amendment
Type Certificate, Supplemental Type Certificate,
Persetujuan Alteration dan Major Repair) pesawat

udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling
pesawat udara;

3) Sertifikat Organisasi rancang bangun pesawat udara
(Design Organization Approval/DOA);

4) Sertifikasi standard

kebisingan (Noise Attesting

Certificate);

5) Perijinan pengoperasian pesawat udara registrasi
asing di Indonesia;

6) Persetujuan gambar pada badan pesawat (aircraft
livery);

7) Sertifikasi tipe validasi pesawat udara, mesin pesawat
udara, dan baling-baling pesawat udara; dan
8) Persetujuan alternate mean of compliance (AMOC)
terhadap instruksi kelaikudaraan yang diwajibkan
(airworthiness directive).

b. Penyusunan bahan pengendalian meliputi pemberian
bimbingan teknis dan supervisi terkait:
1) Mesin pesawat udara;

2) Baling-baling pesawat udara dan komponennya;
3) Pelimpahan wewenang terbatas di bidang rancang
bangun pesawat udara.
c. Penyusunan bahan pengawasanterkait:

1) Sertifikasi tipe (Type Certificate) pesawat udara, mesin

pesawat udara, dan baling-baling pesawat udara;
2) Sertifikasi perubahan rancang bangun {Amendment

Type Certificate, Supplemental Type Certificate,
Persetujuan Alteration dan Major Repair) pesawat
udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling
pesawat udara;

3) Sertifikat Organisasi rancang bangun pesawat udara
{Design Organization Approval/DOA)',
4) Sertifikasi standard kebisingan {Noise Attesting
Certificate);

5) Perijinan pengoperasian pesawat udara registrasi
asing di Indonesia;

6) Persetujuan gambar pada badan pesawat {aircraft
livery);
7) Sertifikasi tipe validasi pesawat udara, mesin pesawat
udara, dan baling-baling pesawat udara; dan
8) Persetujuan alternate mean of compliance (AMOC)
terhadap instruksi kelaikudaraan yang diwajibkan
{airworthiness directive).

d. Penyusunan bahan pemberian rekomendasi untuk
pengecualian (exception), Pembebasan (exemption),
Equivalent level of safety (ELOS) dan standar khusus
(special condition)dalam bideing rancang bangun
(2)

Rekayasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dilakukan
oleh seksi yang membidangi uji terbang dan kemampuan
pesawat udara sepanjang berkaitan dengan:
a. Pen3nisunan bahan pengendalian meliputi:

1) Sertifikasi Reduced Vertical Separation Minima
(RVSM);
2) Sertifikasi Performance Based Navigation (PBN);
3) Sertifikasi Extended Operations (ETOPS) atau
Extended Diversion Time Sertifikasi Operations
(EDTO);
4) Sertifikasi CAT II/CAT III.
5) Sertifikasi tipe pesawat udara, mesin pesawat udsira,

dan baling-baling pesawat udara;
6) Sertifikasiperubahan rancang bangun {Amendment
Type
Certificate,
Supplemental
Type
Cert(/icate,Persetujuan Alteration dan Major Repair)
pesawat udara mesin pesawat udara, dan balingbaling pesawat udara;
7) Sertifikasi RVSM, PBN, ETOP/EDTO dan CAT II/CAT
HI;

8) Bimbingan
pelaksamaan

teknis
dan
supervisi
dibidang
kegiatan
dan
prosedur
serta

pendelegasian kewenangan terbatas di bidang uji
terbang dan kemampuan pesawat udara.
b. Penyusunan bahan pengawasan terkait:
1) Pengoperasian
penggunaan
sistem

Automatic
Dependent Surveillance Broadcast (ADSB) pada
pesawat udeira;

2) Air Traffic Flow Management (ATFM)/Collaborative
Decision Making(CDM)

3) pelaksanaan kegiatan, Prosedur dan pendelegasian
kewenangan terbatas di bidang uji terbang dan
kemampuan pesawat udara.
Pasal 80

Produk Aeronautika sebagaimana dimaksud pada pasal 73 butir
c meliputi:

a.

Penyiapan bahan pengendalian meliputi:
1) Perijinan Pengadaan Pesawat Udara;
2) Perijinan Alokasi Tanda Pendaftaran;

3) Sertifikasi organisasi produksi pesawat udara
{Manufaturer Production Certificate/PC);
4) Perijinan Impor Barang Modal Tidak Baru (BMTB)
antara lain:

a) Ban Re-tread;

b) Mesin Piston Pesawat Udara;
c) Bagian untuk mesin Pesawat Udara;

d) Turbo-jet,Turbo-propeller dan turbin gas lainnya;
e) Propeller, rotor,rangka bawah Pesawat Udara; dan
f) Produk komponen Iain-lain untuk pesawat udara;
5) Rekomendasi re-imporPesawat Udara.

6) Sertifikasi registrasi pesawat udara {Certificate of
Registration/C ofR)
7) Sertifikasi

Kelaikudaraan

Pertama Pesawat Udara

{initial C ofA);

8) Sertifikasi khusus {Special Certificate of Airworthiness C of A) yang terkait untuk Experimental Aircraft dan
keperluan Ferry Flight For Delivery;
9) Perijinan terkait Export Certificate of Airworthiness
(Export CofA);

10) Perijinan Penghapusan Tanda Pendaftaran;
11) Perijinan Perubahan Kepemilikan / Alamat Pemilik
Pesawat Udara; dan

12) Perijinan Persetujuan Terbang {Flight Approval/FA)
untuk import dan eksport Pesawat Udara.
c.

Penyiapan bahan pengawasan terkait:
1) Modifikasi pada pesawat udara;
2) Pelaksanaan sertifikasi tipe pesawat;

3) Pelaksanaan kegiatan mutu dan proses produksi
pesawat udara;

4) Pelaksanaan sertifikasi registrasi pesawat udara
{Certificate ofRegistration/C ofRj
5) Pelaksanaan sertifikasi kelaikudaraan pertama pesawat
udara {initial OofA);

6) Pelaksanaan sertifikasi sertifikasi khusus {Special
Certificate of Airworthiness -C of A) yang terkait untuk
Experimental Aircraft dan keperluan Ferry Flight For
Delivery;

7) PelaksEinaan sertifikasi terkait export Certificate of
Airworthiness {Export CofA);
8) Pelaksanaan
perijinan
penghapusan
tanda
pendaftaran;

9) Pelaksanaan

perijinan

perubahan

kepemilikan

/

alamat pemilik pesawat udara; dan

10) Pelaksanaan perijinan persetujuan terbang {Flight
Approval/Ff^ untuk import dan eksport pesawat udara.
Pasal 81

Kegiatan produk aeronautika sebagaimana dimaksud dalam pasal
80 dilaksanakan oleh Subdirektorat yang membidangi produk
aeronautika.
Pasal 82

(1)

Produk aeronautika sebagaimana dimaksud daleim pasal 80
dilakukan oleh seksi yang membidangi pengawasan mutu
dan proses produksi aeronautika sepanjang berksdtan
dengan:
a. Pen5nasunan bahan pengendalian terkait:
1) Perijinan pengadaan pesawat udara;
2) Perijinan alokasi tanda pendaftaran;
3) Sertifikasi organisasi produksi pesawat
{Manufaturer Production Certificate/PC);

udara

4) Perijinan Impor Barang Modal Tidak Baru (BMTB)
anteira lain:

a) Ban Re-tread;

b) Mesin piston pesawat udara;
c) Bagian untuk mesin Pesawat Udara;

d) Turbo-jet,Turbo-propeller dan turbin gas lainnya;
e) Propeller, rotor,rangka bawah Pesawat Udara; dan

f) Produk komponen Iain-lain untuk pesawat udeira.
5) Rekomendasi Re-Impor Pesawat Udara.
b. Penyusunan bahanpengawasan terkait:

1) Modifikasi pada pesawat udara;
2) Sertifikasi tipe pesawat; dan
3) Pelaksanaan kegiatan mutu dan proses produksi
pesawat udara.

(2) Produk aeronautika sebagaimana dimaksud dalam pasal 80
dilakukan oleh seksi yang membidangi pengesahan produksi
aeronautika sepanjang berkaitan dengan:

a. Pen5njsunan bahsinpengendalian meliputi:
1) Sertifikasi registrasi pesawat udara (Certificate of
Registration/C ofR\
2) Sertifikasi Kelaikudaraan Pertama Pesawat Udara

(initial C ofA);
3) Sertifikasi khusus (Special Certificate ofAirworthiness
- C ofA) yang terkait untuk Experimental Aircraft dan
keperluan Ferry Flight For Delivery;
4) Perijinan terkait Export Certificate of Airworthiness
(Export CofA);
5) Perijinan penghapusan tanda pendaftaran;
6) Perijinan perubahan kepemilikan / alamat pemilik
pesawat udara; dan

7) Perijinan persetujuan terbang (Flight Approval/FA)
untuk import dan eksport Pesawat Udara.
b. Penyusunan bahanpengawasan terkait:
1) Pelaksanaan sertifikasi registrasi pesawat udara
(Certificate ofRegistration/C ofR\
2) Pelaksanaan sertifikasi kelaikudaraan pertama
pesawat udara (initial C ofA);
3) Pelaksanaan sertifikasi khusus (Special Certificate of
Airworthiness - C of A) yang terkait untuk
Experimental Aircraft dan keperluan Ferry Flight For
Delivery;
4) Pelaksanaan perijinan terkaitExport Certificate of
Airworthiness (Export CofA);
5) Pelaksanaan
perijinan
penghapusan
tanda
pendaftaran;
6) Pelaksanaan perijinan perubahan kepemilikan /
alamat pemilik pesawat udara; dan
7) Pelaksanaan perijinan persetujuan terbang (Flight
Approval/FA) untuk import dan eksport Pesawat
Udara.

Pasal 83

Operasi Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada pasal 73
butir d meliputi:

a.

Penyiapan bahan pengendalian meliputi:

1) Persetujuan Operation Specification]
2) PersetujuanAuthorization Condition and Limitation;
3) Persetujuan Compani/ Operation Manual;
4) PersetujuanAircrq/t Flight Manual;
5) PersetujuanMimmum Equipment list;
6) PersetujuanAircrq/3t Performance manual;
7) Persetujuan TVainingr manual
8) Sertiflkasi Designated Pilot Examiner Representatives
(DPER);

9)
10)
11)
12)
13)
14)

Lisensi Siswa Pilot(Student Pilot License/SPL);
Lisensi Privat Pilot (Private Pilot License/PPL);
Lisensi Komersial Pilot {Commercial Pilot License/CPL);
Lisensi Pilot (Airline Transport Pilot License/ATPL);
Lisensi Pilot(Sport Pilot License/SPPL);
Lisensi Juru Mesin Pesawat Udara (Flight Engineer
License/FEL);

15) Sertifikat
Awak
Kabin
(Flight
Attendant
Certificate/FAQ;
16) Lisensi FOO (Flight Operation Officer License/FOOL);
17) Sertiflkasi instrument Rating Personel pesawat Udara
(Private Pilot License/PPL);
18) Sertiflkasi instrument Rating Personel pesawat Udara
(Comersial Pilot License/CPL);

19) Sertiflkasi Class Rating Personel Pesawat Udara (single
Engine Land/Sea, Multi Engine Land/Sea);
20) Sertiflkasi Type Rating Personel Operasi Pesawat Udara
(Penerbang/Pilot);

21) Sertiflkasi Juru Mesin Pesawat Udara (Flight Engineer
License/FEL);

22) Sertiflkasi Type Rating Personel Operasi Pesawat Udara
(Flight Attendant Certificate/FAQ;
23) Sertiflkasi Type Rating Personel Operasi Pesawat Udara
(Flight Operation Officer License/FOOL);
24) Sertiflkasi Kecakapan Bahasa Inggris (English
Proficiency Language);

25) Lisensi/Sertifikat Sementara untuk Personel Operasi
Pesawat Udara (Temporary License/Certificate);
26) Sertiflkasi terbatas (Surat Otorisasi) kepada Personel
Operasi Pesawat Udara (Letter ofAuthorization/LoA);
27) Persetujuan dokumen operasi pesawat udara;

28) Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Keija Asing
(RPTKA);

29) Validasi bagi Personel Operasi Pesawat udeira Negara
Lain (Foreign Licensefor Personnel) Pilot/FE/FOO;
30) Veriflkasi personel penerbangan Indonesia kepada
Otoritas Penerbangan Luar Negeri Pilot/FE/FOO,

31) Sertiflkasi khusus terkait Pelatihan Personel Operasi

Pesawat Udara (Approval Trainning Program);
32) Pengujian kompetensi tertulis dan praktek personel
operasi pesawat udara (Pilot, FE, FOO,FA);
33) Pengujian Kompetensi pemberlakuan/validasi sertifikat

personel penerbangan Negara lain (Pilot, FE, FOO,FA);
dan

34) Sertifikasi personel kesehatan penerbangan.
b.

Penjdapan bahan pengawasan terkait:

1) Special authorized bidang operasi pesawat udara antara
lain:

a) Reduced Vertical Separation Minima(RVSM);
b) Performance Based Navigation (PBN);
c) Extended Operations (ETOPS) atau Extended
Diversion Time Operations(EDTO); dan
d) CATII/CATIII.

2) Pelaksanaan Sertifikasi Organisasi bidang operasi
pesawat udara, antara lain:
a) AOC;

b) OC;
c) Agricultural Aircraft Operation;

d) Rotorcraft

External

Load

Operation

(Flight

Inspektion) dibidang

operasi

operations); dan

e) Inspeksi (Ramp

pesawat udara (Flight Operation).

3) Pelaksanaan kegiatan pengendaliein dibidang operasi
dan personel operasi Pesawat Udara

c.

Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Flight Operation
Board pada proses sertifikasi tipe bidang operasi pesawat
udara.

Pasal 84

Kegiatan operasi pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam

pasal 83 dilaksanakan oleh subdirektorat yang membidangi
operasi pesawat udara.
Pasal 85

(1)

Operasi Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam pasal
83 dilakukan oleh seksi yang membidangi Pengawasan
Operasi Pesawat Udara sepanjang berkaitan dengan:
a. Penyusunan bahan pengendalian meliputi:
1) Persetujuan Operation Specification;
2) Persetujuan Authorization Condition and Limitation;
3) Persetujuan Company Operation Manual;
4) Persetujuan Aircraft Flight Manual;

5) Persetujuan Minimum Equipment list,
6) Persetujuan Aircraft Performance manual; dan
7) Persetujuan Training manual
b. Penyusunan bahan pengawasan terkait:

1) Special authorized bidang operasi dan personal
pesawat udara antara lain:

a) Reduced Vertical Separation Minima(RVSM);
b) Performance Based Navigation(PEN);
c) Extended Operations (ETOPS) atau Extended
Diversion Time Operations(EDTO); dan
d) CATII/CATIII.

2) Pelaksanaan Sertifikasi Organisasi bidang operasi
pesawat udara, antara lain:
a) AOC;
b) OC;

c) Agricultural Aircraft Operation;

d) Rotorcraft

External

Load

Operation

(Flight

operations); dan

e) Inspeksi (Ramp Inspektion) dibidang operasi
pesawat udara (Flight Operation).

3) Pelaksanaan kegiatan pengendalian dibidang operasi
pesawat udara.

0. Penyusunan bahan pelaksanaankegiatan Flight Operation
Board pada proses sertifikasi tipe bidang operasi pesawat
udara.

(2) Operasi Pesawat Udara sebagsumana dimaksud dalam pasal
83 dilakukan oleh seksi yang membidangi personel operasi
pesawat udara sepanjang berkaitan dengan:
a. Penyusunan bahan pengendalian terkait:

1)

Sertifikasi Designated Pilot Examiner Representatives
(DPER);

2) Lisensi Siswa Pilot(Student Pilot License/SPL);
3) Lisensi Privat Pilot (Private Pilot License/PPL);
4)

Lisensi

Komersial

Pilot

(Commercial

Pilot

License/GPL);

5) Lisensi Pilot (Airline Transport Pilot License/ATPL);
6) Lisensi Pilot(Sport Pilot License/SPPL);
7) Lisensi Juru Mesin Pesawat Udara (Flight Engineer
License/FEL);

8)

Sertifikat

Awak

Kabin

(Flight

Attendant

Certificate/FAQ;

9) Lisensi FOG (Flight Operation Officer License/FOOL);
10) Sertifikasi instrument Rating Personel pesawat
Udara (Private Pilot License/PPL);

11) Sertifikasi instrument Rating Personel pesawat

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

Udara {Comersial Pilot License/CPL);
Sertifikasi Class Rating Personel Pesawat Udara
(single Engine Land/Sea, Multi Engine Land/Sea)-,
Sertifikasi Type Rating Personel Operasi Pesawat
Udara (Penerbang/Pilot);
Sertifikasi Juru Mesin Pesawat Udara (Flight
Engineer License/PEL);
Sertifikasi Type Rating Personel Operasi Pesawat
Udara (Flight Attendant Certificate/FAQ\
Sertifikasi Type Rating Personel Operasi Pesawat
Udara (Flight Operation Officer License/FOOL);
Sertifikasi Kecakapan Bahasa Inggris (English
Proficiency Language);
Lisensi/Sertifikat
Sementara
untuk
Personel
Operasi
Pesawat
Udara
(Temporary
License/Certificate);
Sertifikasi terbatas (Surat Otorisasi) kepada
Personel Operasi Pesawat Udara (Letter of
Authorization/LoA);
Persetujuan dokumen operasi pesawat udara;
Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Keija
Asing (RPTKA);
Validasi bagi Personel Operasi Pesawat udara
Negara Lain (Foreign License for Personnel)
Pilot/FE/FOO;

23

Verifikasi Personel Penerbangan Indonesia kepada
Otoritas Penerbangan Luar Negeri Pilot/FE/FOO;

24

25

26

27

Sertifikasi

khusus

terkait

Pelatihan

Personel

Operasi Pesawat Udara (Approval Trainning
Program);
Pengujian Kompetensi tertulis dan praktek personel
operasi pesawat udara (Pilot, FE, FOO,FA);
Pengujian
Kompetensi
pemberlakuan/validasi
sertifikat personel penerbangan Negara Isdn (Pilot,
FE, FOO,FA); dan
Sertifikasi personel kesehatan penerbangan.

b. Penyusunan bahan pengawasan terkait:
1) special authorized dibidang Personel Operasi Pesawat
Udara antara lain:

a) Reduced Vertical Separation Minima(RVSM);
b) Performance Based Navigation (PEN);
c) Extended Operations (ETOPS) atau Extended
Diversion Time Operations (EDTO); dan
d) CAT II/CAT III.
2) Pelaksanaan kegiatan pengendalian di bidang
personel operasi pesawat udara.

Pasal 86

Perawatan sebagaimana dimaksud pada pasal 73 butir e meliputi:
a.
Penyiapan bahan pengendalian meliputi:
1) Sertifikat kelaikudaraan Certificate of Airworthiness (C
ofA)

2) Persetujuan Operation Specification
3) Persetujuan Authorization Condition and Limitation;
4) Persetujuan Company Maintenance Manual;
5) Persetujuan Maintenance Program;
6) Persetujuan Minimum Equipment list;
7) Persetujuan Weight and balance manual;
8) Persetujuan Reliability control program manual;
9) Persetujuan Training manual
10) Sertifikasi dasar personel teknik perawatan pesawat
udara (Basic certificate);

11) Lisensi Personel Perawatan Pesawat Udara (Aircraft
Maintenance Engineer License);
12) Type rating Lisensi Personel Perawatan Pesawat Udara

(Aircraft Maintenance Engineer License);

13) Sertifikasi Persetujuan pelaksanaan Inhouse Aircraft
type Trainning;

14) Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(RPTKA);

15) Validasi license tenaga kerja asing;

16) Validasi Personel Penerbangan Indonesia kepada
Otoritas Penerbangan Luar Negeri (personel teknik
perawatan pesawat udara); dan

17) Sertifikasi terkai Designated Aircraft Maintenance

Engineer Examiner Representatives(DAMEER).
b.

Penyiapan bahan pengawasan terkait:
1) special authorized bidang Perawatan pesawat udara
antara lain:

a) Reduced Vertical Separation Minima(RVSM);
b) Performance Based Navigation (PEN);
c) Extended Operations (ETOPS) atau Extended
Diversion Time Operations(EDTO);dan
d) CATII/CATIII.

2) Pelaksanaan

sertifikasi

organisasi

untuk

bidang

Operation

(Flight

perawatan pesawat udara antara lain:
a) AOC;

b) OC;

c) Agricultural Aircraft Operation;dan

d) Rotorcraft
operations)

External

Load

3) Pelaksanaan perawatan pesawat udara;dan
4) Pelaksanaan
kegiatan
pengendalian
dibidang
Perawatan pesawat udara dan personel teknik
perawatan.

c.

Penyiapan bahan kordinasi kegiatan maintenance review

board pada proses sertifikasi tipe bidang perawatan pesawat
udaradan pelaksanaan Service difficulty report(SDR).
Pasal 87

Kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86
dilaksanakan oleh subdirektorat yang membidangi perawatan.
Pasal 88

(1)

Perawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86
dilakukan oleh seksi yang membidangi perawatan pesawat
udara sepanjang berkaitan dengan:
a. Pen3aisunan bahan pengendalian meliputi:
1)

Sertifikat kelaikudaraan Certificate of Airworthiness

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

(C ofA)
Persetujuan Operation Specification
Persetujuan Authorization Condition and Limitation;
Persetujuan Company Maintenance Manual;
Persetujuan Maintenance Program;
Persetujuan Minimum Equipment list;
Persetujuan Weight and balance manual;
Persetujuan Reliability control program manual; dan
Persetujuan Training manual.

b. Penyusunan bahan pengawasanterkait:
1) special authorized bidang Perawatan pesawat udara
antara lain;

a) Reduced Vertical Separation Minima(RVSM);
b) Performance Based Navigation (PEN);
c) Extended Operations (ETOPS) atau Extended
Diversion Time Operations(EDTO); dan
d) CATII/CATIII.

2) Pelaksanaan

sertifikasi

organisasi

untuk

bidang

Operation

{Flight

perawatan pesawat udara antara lain:
a) AOC;
b) OC;

c) Agricultural Aircraft Operation; dan

d) Rotorcraft

External

Load

operations)
3) Pelaksanaan perawatan pesawat udara; dan
4) Penyusunsin bahan pengawasan terkait pelaksanaan

kegiatan pengendalian dibidang perawatan pesawat
udara.

c. Penyusunan

review

bahan

board

pada

kordinasi kegiatan

proses

sertiflkasi

perawatan pesawat udara dan
difficulty report(SDR).

maintenance

tipe

bidang

pelaksanaan Service

(2) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86
dilakukan oleh seksi yang membidangi personel teknik
perawatan sepanjang berkaitan dengan:
a. Pen3rusunan bahan pengendalian meliputi:
1) Sertiflkasi Dasar Personel Teknik Perawatan pesawat
udara (Basic certificate);

2) Lisensi Personel Perawatan Pesawat Udara (Aircraft
Maintenance Engineer License);
3) Type rating Lisensi Personel Perawatan Pesawat

Udsira (Aircraft Maintenance Engineer License);
4) Sertiflkasi Persetujuan pelaksanaan Inhouse Aircraft
type Trainning;
5) Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Keria
Asing (RPTKA);

6) Validasi license tenaga keija asing;

7) Validasi Personel Penerbangan Indonesia kepada
Otoritas Penerbangsin Luar Negeri (personel teknik
perawatan pesawat udara); dan

8) Sertiflkasi terkai Designated Aircraft Maintenance
Engineer Examiner Representatives(DAMEER).

b. Pen3nisunan bahan pengawasan terkait pelaksanaan
kegiatan

pengendalian

dibidang

Personel Teknik

Perawatan.

Bagian Ketujuh
Kegiatan Penatausahaan
Pasal 89

Kegiatan penatausahaan di Bidang Angkutan Udara, Bandar

Udara, Keamanan Penerbangan, Navigasi Penerbangan dan
Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dilakukan oleh
subbagian yang membidangi tata usaha pada tiap-tiap Direktorat
sepanjang berkaitan dengan:

a. Penyiapan bahan penjnisunan rencana strategis,rencana kerja
danprogram kegiatan;

b. Perencanaan dan Penyiapan
pelaksanaan kegiatan
ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, tata usaha,
hubungan masyarakat dan surat menyurat;
c. Penyiapan dan pelaksanaan rumah tangga dan umum;

d. Perencanaan, pengelolaan sistem teknologi informatika;

e. Perencanaan dan penyiapan pelaksanaan kegiatan keungan,
fasilitas dan perlengkapan, antara lain :
1) Penyiapan dan pengelolaan administrasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak;

2) Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Negara Bukan
Pajak (PNBP);

3) Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
4) Pelaksanaan urusan
perbendaharaan, akuntansi,
verifikasi;

f. Pelaksanaan

pengelolaan

perpustakaan

beserta

pendistribusian dan sistem kontrol dokumen;

1)

Melakukan update pencarian data/dokumen dan
rekapitulasi, evaluasi, analisa dari portal/website resmi
(berlangganan) dan sumber-sumber lainnya;
2) Mengorganisir, menyusun, menyimpan dan memelihara
serta memastikan kebaharuan dokumen manual pesawat
udara; dokumen regulasi ICAO (Annexes, ICAO Docs);
Dokumen regulasi R1 (CASR, SI, AC); Dokumen referensi
(AIP, Jane's Dictionary, Study Report);
3) Mengorganisir dan menyimpan dokumentasi operator
penerbangan [operator's documents) ke dalam database
IMSIS maupun Rak.
g. Pengelolaan program IMSIS dan Pelaksanaan otorisasi akses
program IMSIS.

h. Pelaksanaan
kegiatan
pengelolaan
training(Tlraimng
Management)sesuai Program Inspector Trainning System (ITS).
i. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi terhadap inspektur
penerbangan

j. Pelaksanaan layanan administratif.
Bagian kedelapan
Ketentuan Iain-lain

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran
Pasal 90

(1) Inspektur Penerbangan melakukan kegiatan Pengendalian dan
Pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Hasil pengawasan berupa rekomendasi penegakan hukum
terhadap pelanggaran disampaikan kepada unit keija yang
membidangi pengenaan sanksi administratif dengan
menyertakan berita acara pemeriksaan.

(3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada butir 2 melaksanakan
penilaian terhadap pelanggaran yang dilakukein sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Inspektur Penerbangan dapat melakukan pencegahan terbang
(preventive grounding), pencabutan pencegahan terbang (release
grounding) dan tindakan preventif atau pencegahan terhadap
teijadinya kecelakaan (accident), kejadian serius (serious
incident) dan kejadian (incident).
Tata Kerja
Pasal 91

(1) Setiap unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, akuntabilitas dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan Direktorat Jenderal maupun dalam
hubungan antar instansi pemerintah.

(2) Setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan
dan pengawasan intern di masing-masing unit organisasi.
(3) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin, mengkoordinasikan
bawahan, memberikan
pengarsdian dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan serta
pelaksanan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan Database Kegiatan,
(4) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana Dimaksud
pada ayat 3 adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(5) Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan

masing-masing dan menyampaikan laporan kineija secara
berkala tepat pada waktunya.
(6) Setiap kegiatan yang belum tertuang dalam peraturan ini, tetap
dilaksanakan sesuai dengan arahan dari pimpinan masingmasing unit organisasi.

(7) Kantor Pusat berkoordinasi dengan Kantor Otoritas Bandar
Udara dalam menjalankan fungsi Pengaturan, Pengendalian
dan Pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.
(8) Pembagian kewenangan antara Kantor Pusat dengan Kantor
Otoritas Bandar Udara terkait pengaturan, pengendalian dan
pengawasan diatur melalui Peraturan Direktorat Jenderal.

Bagian Kesembilan
Ketentuan Peralihan
Pasal 92

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksana
dari Peraturan Menteri nomor PM 189 tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 dan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah
atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan ini.

Bagian Kesepuluh
Ketentuan Penutup
Pasal 93

Dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal ini, Peraturan

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 63 tahun 2016 tentang
Uraian Kegiatan Organisasi di Lingkungan Direktorat Kelaikudaraan
dan Pengoperasian Pesawat Udara, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 94

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
Pada tanggal

:
:

JAKARTA
18 AGUSTUS 2017
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