KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTQRAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 381 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
UDARA NOMOR : KP 547 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL

BAGIAN 139-25 {ADVISORY CIRCULAR CASK PART 139-25} KENDARAAN
PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM

KEBAKARAN/PKP-PK [GUIDELINESFOR TECHNICAL SPECIFICATIONS
OF AIRPORT RESCUEAND FIRE FIGHTING SERVICES-ARFFSj

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : a. bahwa

ketentuan

mengenai

kendaraan

Pertolongan

Kecelakaan Penerbangan (PKP-PK) telah diatur dengan

Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP 547 Tahun
2015 Tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan
Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-25 (Advisory
Circular

CASR

Part

139-25)

Kendaraan

Pertolongan

Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran/PKP-PK

(Guidelines for Technical Specifications Of Airport Rescue and
Fire Fighting Services-ARFFS]\

b. bahwa terdapat perubahan peraturan internasional dan

perkembangan teknologi, serta guna mendorong daya saing
industri dalam

negeri yang berstandar internasional,

diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Direktur
Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 547 Tahun 2015

Tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil Bagian 139-25 {Advisory Circular CASR
Part 139-25}
Kendaraan
Pertolongan
Kecelakaan

Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran/PKP-PK {Guidelines
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for Technical Specifications OfAirport Rescue and Fire Fighting
Services-ARFFS);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur
Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP
547 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-25

(Advisory Circular Casr Part 139-25) Kendaraan Pertolongan
Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran/PKP-PK

[Guidelines for Technical Specifications Of Airport Rescue and
Fire Fighting Services-ARFFS);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 2009 Tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 8);

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

4. 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 terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814),
5. Peraturan Menteri Perhubungan Udara Nomor PM 83 Tahun

2017 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil

Bagian 139 {Civil Aviation Safety Regulations Part 139)
Tentang Bandar Udara [Aerodrome] (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1295);

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

[Manual Of Standard CASR Part 139) Volume IV Pelayanan
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Pertolongan

Kecelakaan

Penerbangan

dan

Pemadam

Kebakaran (PKP-PK);

7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP
547 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-25

(Advisory Circular CASR Part 139-25) Kendaraan Pertolongan
Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran/PKP-PK

(Guidelines for Technical Specifications Of Airport Rescue and
Fire Fighting Services-ARFFS);
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 547 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN
KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-25

(ADWSORT CIRCULAR CASR PART 139-25) KENDARAAN
PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM

KEBAKARAN/PKP-PK

(GUIDELINES

FOR

TECHNICAL

SPECIFICATIONS OF AIRPORT RESCUE AND FIRE FIGHTING
SERVICES-ARFFS).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Direktur
Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 547 Tahun 2015

Tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil Bagian 139 - 25 (Advisory Circular CASR Part
139 - 25) Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan
Pemadam Kebakaran/ PKP-PK (Guidelines For Technical

Specifications Of Airport Rescue And Fire Fighting ServicesARFFS), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab I butir 1 diubah sehingga butir 1 menjadi
berbunyi sebagai berikut:
1. Referensi

a. Undang-Undang No. 1 tahun 2009 Tentang
Penerbangan Pasal 219 Ayat(1) : "Setiap Badan Usaha
Bandar Udara atau Unit Penyelenggara Bandar Udara
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wajib menyediakan fasilitas bandar udara yang
memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan

penerbangan, serta pelayanan jasa bandar udara
sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
b. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 83 Tahun
2017 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan

Sipil Bagian 139 (CASR Part 139) tentang Bandar
Udara {Aerodrome), telah mengatur pengelola bandar
udara wajib menyediakan pelayanan Pertolongan
Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran
(PKP-PK) sesuai standar minimum.

c. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor KP 14 Tahun 2015 Tentang StandarTeknis Dan

Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 139 (Manual Of Standard CASR Part 139)
Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan
Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).
d. ICAO Annex 14 Aerodrome.

e. Airport Services Manual Doc 9137- AN/898 Part 1 Rescue and Fire Fighting.

2. Ketentuan Bab II butir 1 diubah sehingga butir 1 menjadi
berbunyi sebagai berikut:
1. PERSYARATAN UMUM

a. Merk kendaraan PKP-PK yang didatangkan secara

build-up telah dipergunakan pada bandar udara
Internasional minimal di 5 (lima) negara.

b. Merk kendaraan PKP-PK yang dirakit di Indonesia wajib
memperoleh dukungan :

1) untuk chasis, engine, pompa dan transmisi dari
penyedia atau;

2) untuk chasis (yang dilengkapi minimal dengan
engine dan transmisi) dari perakit,

c. Setiap kendaraan yang diadakan wajib dilakukan
pekerjaan Factory Aceptance Test(FAT), Site Acceptance
Test (SAT), Factory Training (FT), dan Site Training (ST)
yang dituangkan dalam berita acara.
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d. Pabrikan dan perusahaan perakit kendaraan PKP-PK
telah bersertifikasi ISO 9001 versi terbaru yang masih
berlaku.

e. Seluruh komponen yang dipergunakan berfungsi,
kondisi baik, produk terbaru, dan memberikan garansi
terhadap kelainan operasi minimal 1 tahun.

f. Chasis, engine,-pompsi dan transmisi atau chasis(yang
dilengkapi minimal dengan engine dan transmisi)
mendapat dukungan jaminan purna jual terhadap
variants yang diberikan berupa garansi dan jaminan
ketersediaan suku cadang minimal 10 tahun.

g. Setiap kendaraan yang diadakan wajib dibuatkan
"Sertifikat Data Kendaraan" oleh perakit kendaraan

dengan data teknis minimal berisi:
1) nama pabrikan atau perakit;
2) nama pemilik kendaraan;
3) tahun pembuatan;
4) merk/tipe kendaraan;
5) merk/nomor pompa;

6) merk/nomor rangka;
7) merk/nomor mesin;

8) merk/nomor transmisi; dan
9) kapasitas tangki air,foam dan DCP.
3. Ketentuan Bab II butir 2 huruf b angka 1) diubah sehingga

butir 2 huruf b angka 1) menjadi berbunyi sebagai berikut:
2. SPESIFIKASI TEKNIS

b. Spesifikasi Kendaraan
1) Body Kendaraan

a) Body kendaraan terbuat dari bahan tahan korosif
yang dirancang sehingga mempunyai kekuatan
baik untuk menahan tekanan, benturan, panas,

mudah untuk diperbaiki dan yang utama dapat

memberikan

perlindungan

terbaik

bagi

pengemudi dan crew di dalamnya.
b) Lantai pada bagian

atas

body kendaraan,

permukaannya dibuat tidak licin/anti slip.
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c) Pada bagian bawah body luar kendaraan diberi
perisai perlindungan dari percikan benturan
kerikil dan benda lain dan pada bagian dibelakang
roda dilengkapi dengan flaps.

d) Seluruh dinding body kendaraan dicat dengan
warna ysllow wish — green sesuai dengan sistem
warna internasional CIELAB, dengan spesifikasi:

CIELAB Data

l*

Centroid point 78.3
AE maximum

a!

b!

-10.2

80.4

2.0

Where

= V(AL*^ + Aa*^ + Ab*^)
AL* = actual L* of the vehicle - h* centroid point
Aa* = actual a* of the vehicle - a* centroid point

Ab* = actual b* of the vehicle - b* centroid point
Pada finishing pengecatan harus dikerjakan

dengan baik sehingga hasilnya memberikan
visibilitas maksimum dan tahan terhadap

panas serta bahan pemadam api.
Dinding kiri dan kanan kendaraan dibubuhi
tulisan dan logo Kementerian Perhubungan
atau Badan Usaha Bandar Udara.
Contoh ;

4^^

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

iSSS^ DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BANDAR UDARA

Ukuran tinggi huruf disesuaikan dengan

penampang dinding kendaraan dan berwarna
hitam.

Pada kiri dan kanan pintu dibubuhi tulisan
code " Fl, F2,....dst " dengan ukuran tinggi
huruf disesuaikan dengan penampang dinding
kendaraan dan berwarna hitam.

e) Sisi kiri dan kanan body kendaraan dapat
diberikan striping line dengan lebar minimal 10
cm warna merah reflektif.
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4. Ketentuan Bab II butir 2 huruf b angka 2) huruf b), d) dan i)

diubah sehingga butir 2 huruf b angka 2) huruf b), d) dan i)
menjadi berbunyi sebagai berikut:
2. SPESIFIKASI TEKNIS

b. Spesifikasi Kendaraan

2) Kabin atau ruang kemudi kendaraan

b) Ruang kemudi harus memenuhi kriteria atap
dan bagian depan kabin dapat melindungi
personel yang berada didalamnya dari benturan
dengan tempat duduk dapat menahan terhadap
pengaruh tarikan.

d) Ruang kemudi harus dirancang memiliki tingkat
kedap suara yang cukup pada setiap posisi
i)

duduk yang tidak mengganggu komunikasi.
Pada kedua sisi kiri/kanan kendaraan
dilengkapi spion yang cukup nyaman untuk
pengemudi melihat ke samping kendaraan.
Pengatiiran spion secara motorik dari posisi
pengemudi dan/atau diperlengkapi dengan
kamera

360°

guna

memantau

sekeliling

kendaraan sangat diutamakan.

5. Ketentuan Bab II butir 2 huruf b angka 3) diubah sehingga
butir 2 huruf b angka 3) menjadi berbunyi sebagai berikut:
2. SPESIFIKASI TEKNIS

b. Spesifikasi Kendaraan

3) Chassis dan Engine kendaraan
Engine

Diesel engine dilengkapi turbo
charger

Power Output

min. 650 hp

Transmisi

Full Automatic

Emisi gas buang

Min. Euro II

Drive chassis

6x6 permanent all wheel drive
chassis

Under chasis clearence

min. 450 mm

Angle of approach

min. 30°

Angle of departure

min. 30°
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Akselerasi 0 s/d 80

max. 40 detik

km/jam

Kecepatan maksimum

min. 100 km/jam

Capacityfuel tank

min. 200 liter

Sistem kemudi

Power steering

Posisi kemudi

Centre

Sistem pengereman

Disc break type with ABS acting
on all wheels dilengkapi

Emergency brake system
Pengereman

65-0 km/jam adalah < 40 meter
32-0 km/jam adalah < 12 meter

Sistem suspensi

Independent system with dual
control arms and single coil

spring/parabolic leafspring with
double hydraulic shock absorbers
Ban

Konfigurasi roda

Single tubeless On and OffRoad
Tunggal dan dilengkapi dengan 1
ban cadangan + velg

Perlengkapan
kendaraan

1. Kendaraan dilengkapi dengan;
a. Air charger

b. Fiffing'untuk pengisian
ban lengkap dengan
accessories

c. Fitting AC 220 Volt
d. 1 unit auto cut-off battery

charger 200 Ah dengan

tegangan input 220 volt
e. On-Off auto charge swicth
f Electrical emergency
switcth

g. Penempatan pada
kendaraan

2. 1 set, Sirene multi suara,

lengkap dengan Mic
3. 1 unit, Horn 24 volt

4. 1 unit, Air Conditioner/AC
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5. Flashing blue light 60-90 1pm
/ 40-400 cd
6. Setiap Compartment
dilengkapi dengan

penerangan jenis LED

6, Ketentuan Bab III butir 1 diubah sehingga butir 1 menjadi
berbunyi sebagai berikut:
1. PERSYARATAN UMUM

a. Merk kendaraan PKP-PK yang didatangkan secara

build-up telah dipergunakan pada bandar udara
Internasional minimal di 5 (lima) negara.

b. Merk kendaraan PKP-PK yang dirakit di Indonesia wajib
memperoleh dukungan :

1) untuk chasis, engine, pompa dan transmisi dari
penyedia; atau

2) untuk chasis (yang dilengkapi minimal dengan
engine dan transmisi) yang dilengkapi minimal
dengan engine dan transmisi dari perakit.

c. Setiap kendaraan yang di adakan wajib dilakukan
pekerjaan Factory Aceptance Test(FAT), Site Acceptance
Test (SAT), Factory Training (FT), dan Site Training (ST)
yang dituangkan dalam berita acara.

d. Pabrikan dan perusahaan perakit kendaraan PKP-PK
telah bersertifikasi ISO 9001 versi terbaru yang masih
berlaku.

e. Seluruh komponen yang dipergunakan berfungsi,
kondisi baik, produk terbaru, dan memberikan garansi
terhadap kelainan operasi minimal 1 tahun.
f. Chasis, engine, pompa dan transmisi atau chasis(yang
dilengkapi minimal dengan engine dan transmisi)
mendapat dukungan jaminan purna jual terhadap
variants yang diberikan berupa garansi dan jaminan
ketersediaan suku cadang minimal 10 tahun.
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g. Setiap kendaraan yang diadakan wajib dibuatkan
"Sertifikat Data Kendaraan" oleh perakit kendaraan

dengan data teknis minimal berisi:
1) nama pabrikan atau perakit;
2) nama pemilik kendaraan;
3) tahun pembuatan;

4) merk/tipe kendaraan;
5) merk/nomor pompa;

6) merk/nomor rangka;

7) merk/nomor mesin;

8) merk/nomor transmisi; dan
9) kapasitas tangki air,foam dan DCP.
7. Ketentuan Bab III butir 2 huruf b angka 1) diubah sehingga
butir 2 huruf b angka 1) menjadi berbunyi sebagai berikut:
2. SPESIFIKASI TEKNIS

b. Spesiflkasi Kendaraan
1) Bodi/Kendaraan

a) Body kendaraan terbuat dari bahan tahan korosif
yang dirancang sehingga mempunyai kekuatan
baik untuk menahan tekanan, benturan, panas,

mudah untuk diperbaiki dan yang utama dapat
memberikan
perlindungan
terbaik
bagi
pengemudi dan crew di dalamnya.

b) Lantai pada bagian atas body kendaraan,
permukaannya dibuat tidak licin/anti slip.

c) Pada bagian bawah body luar kendaraan diberi
perisai perlindungan dari percikan benturan
kerikil dan benda lain dan pada bagian dibelakang
roda dilengkapi dengan flaps.

d) Seluruh dinding body kendaraan dicat dengan
warna yellow wish - green sesuai dengan sistem
warna internasional CIELAB, dengan spesifikasi:
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CIELAB Data

l*

Centroid point 78.3
AE maximum

a!

b!

-10.2

80.4

2.0

Where

= V(AL*^ + Aa*^ + Ab*^)
AL* = actual L* of the vehicle - L* centroid point
Aa* = actual a'' of the vehicle - a* centroid point

Ab* = actual b* of the vehicle - b* centroid point
Pada finishing pengecatan harus dikerjakan

dengan baik sehingga hasilnya memberikan
visibilitas maksimum dan tahan terhadap panas

serta bahan pemadam api.

Dinding kiri dan kanan kendaraan dibubuhi
tulisan dan logo Kementerian Perhubungan atau
Badan Usaha Bandar Udara.
Contoh :

kementerian perhubungan

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
^

BANDAR UDARA

Ukuran

tinggi

huruf

disesuaikan

dengan

penampang dinding kendaraan dan berwarna
hitam.

Pada kiri dan kanan pintu dibubuhi tulisan code

" Fl, F2,....dst " dengan ukuran tinggi huruf
disesuaikan dengan penampang dinding
kendaraan dan berwarna hitam.

e) Sisi kiri dan kanan body kendaraan dapat
diberikan striping line dengan lebar minimal 10
cm warna merah reflektif.

8. Ketentuan Bab 111 butir 2 huruf b angka 2) huruf b), d) dan i)

diubah sehingga butir 2 huruf b angka 2) huruf b), d) dan i)
menjadi berbunyi sebagai berikut;
2. SPESIFIKASI TEKNIS

b. Spesifikasi Kendaraan

2) Kabin atau ruang kemudi kendaraan

b) Ruang kemudi harus memenuhi kriteria atap
dan bagian depan kabin dapat melindungi
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personel yang berada didalamnya dari benturan

dengan tempat duduk dapat menahan terhadap
pengaruh tarikan.

d) Ruang kemudi hams dirancang memiliki tingkat
kedap suara yang cukup pada setiap posisi
duduk yang tidak mengganggu komunikasi.

i) Pada kedua sisi kiri/kanan kendaraan
dilengkapi spion yang cukup nyaman untuk
pengemudi melihat ke samping kendaraan.
Pengaturan spion secara motorik dari posisi
pengemudi dan/atau diperlengkapi dengan
kamera

360*^

guna

memantau

sekeliling

kendaraan sangat diutamakan.

9. Ketentuan Bab III butir 2 huruf b angka 3) diubah sehingga
butir 2 huruf b angka 3) menjadi berbunyi sebagai berikut;
2. SPESIFIKASI TEKNIS

b. Spesifikasi Kendaraan

3) Chassis dan Engine kendaraan
Engine

Diesel engine dilengkapi turbo
charger

Power Output

min. 600 hp

Transmisi

Full Automatic

Emisi gas buang

Min. Euro II

Drive chassis

6x6 permanent all wheel drive
chassis

Under chasis clearence

min. 450 mm

Angle of approach

min. 30°

Angle of departure

min. 30°

Akselerasi 0 s/d 80

max. 40 detik

km/jam

Kecepatan maksimum

min. 100 km/jam

Capacityfuel tank

min. 200 liter

Sistem kemudi

Power steering

Posisi kemudi

Centre
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Sistem pengereman

Disc break type with ABS acting
on all wheels dilengkapi

Emergency brake system
Pengereman

65-0 km/jam adalah < 40 meter
32-0 km/jam adalah < 12 meter

Sistem suspensi

Independent system with dual
control arms and single coil

spring/parabolic leafspring with
double hydraulic shock absorbers
Ban

Konfigurasi roda

Single tubeless On and OffRoad
Tunggal dan dilengkapi dengan 1
ban cadangan + velg

Perlengkapan
kendaraan

1. Kendaraan dilengkapi
dengan:
a. Air charger

b. Fitting untuk pengisian
ban lengkap dengan
accessories

c. Fitting AC 220 Volt
d. 1 unit auto cut-off battery

charger 200 Ah dengan

tegangan input 220 volt
e. On-Off auto charge swicth
f Electrical emergency
switcth

g, Penempatan pada
kendaraan

2. 1 set, Sirene multi suara,

lengkap dengan Mic
3. 1 unit, Horn 24 volt

4. 1 unit, Air Conditioner/AC

5. Flashing blue light 60-90 fpm
/ 40-400 cd
6. Setiap Compartment

dilengkapi dengan

penerangan jenis LED
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10. Ketentuan Bab IV butir 1 diubah sehingga butir 1 menjadi
berbunyi sebagai berikut:
1. PERSYARATAN UMUM

a. Merk kendaraan PKP-PK yang didatangkan secara

build-up telah dipergunakan pada bandar udara
Internasional minimal di 5 (lima) negara.

b. Merk kendaraan PKP-PK yang dirakit di Indonesia wajib
memperoleh dukungan :

1) untuk chasis, engine, pompa dan transmisi dari
penyedia; atau

2) untuk chasis (yang dilengkapi minimal dengan
engine dan transmisi) yang dilengkapi minimal
dengan engine dan transmisi dari perakit.

c. Setiap kendaraan yang di adakan wajib dilakukan
pekerjaan Factory Aceptance Test(FAT), Site Acceptance
Test (SAT), Factory Training (FT), dan Site Training (ST)
yang dituangkan dalam berita acara.
d. Pabrikan dan perusahaan perakit kendaraan PKP-PK
telah bersertifikasi ISO 9001 versi terbaru yang masih
berlaku.

e. Seluruh komponen yang dipergunakan berfungsi,
kondisi baik, produk terbaru, dan memberikan garansi
terhadap kelainan operasi minimal 1 tahun.
f. Chasis, engine, pompa dan transmisi atau chasis(yang

dilengkapi minimal dengan engine dan transmisi)
mendapat dukungan jaminan purna jual terhadap
variants yang diberikan berupa garansi dan jaminan
ketersediaan suku cadang minimal 10 tahun.

g. Setiap kendaraan yang diadakan wajib dibuatkan
"Sertifikat Data Kendaraan" oleh perakit kendaraan

dengan data teknis minimal berisi:
1) nama pabrikan atau perakit;
2) nama pemilik kendaraan;
3) tahun pembuatan;

4) merk/tipe kendaraan;
5) merk/nomor pompa;
6) merk/nomor rangka;
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7) merk/nomor mesin;
8) merk/nomor transmisi; dan

9) kapasitas tangki air,foam dan DCP.
11. Ketentuan Bab IV butir 2 huruf b angka 1) diubah sehingga

butir 2 huruf b angka 1) menjadi berbunyi sebagai berikut:
2. SPESIFIKASI TEKNIS

b. Spesifikasi Kendaraan
1) Body Kendaraan

a) Body kendaraan terbuat dari bahan tahan korosif
yang dirancang sehingga mempunyai kekuatan
baik untuk menahan tekanan, benturan, panas,

mudah untuk diperbaiki dan yang utama dapat
memberikan
perlindungan
terbaik
bagi
pengemudi dan crew di dalamnya.

b) Lantai pada bagian atas body kendaraan,
permukaannya dibuat tidak licin/anti slip.

c) Pada bagian bawah body luar kendaraan diberi
perisai perlindungan dari percikan benturan
kerikil dan benda lain dan pada bagian dibelakang
roda dilengkapi dengan flaps.

d) Seluruh dinding body kendaraan dicat dengan
warna yellow wish - green sesuai dengan sistem
warna intemasional CIELAB, dengan spesifikasi;

CIELAB Data

jf

Centroid point 78.3

a!
-10.2

AE maximum

2.0

Where

aE = V(AL*^ + Aa*^ + Ab*^)

80.4

AL* = actual L* of the vehicle - L* centroid point
Aa* = actual a* of the vehicle - a* centroid point

Ab* = actual b* of the vehicle - b* centroid point
Pada finishing pengecatan harus dikerjakan

dengan baik sehingga hasilnya memberikan
visibilitas maksimum dan tahan terhadap panas

serta bahan pemadam api.
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Dinding kiri dan kanan kendaraan dibubuhi
tulisan dan logo Kementerian Perhubungan atau
Badan Usaha Bandar Udara.
Contoh :

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

^55^ DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
^

BANDAR UDARA

Ukuran

tinggi

huruf

disesuaikan

dengan

penampang dinding kendaraan dan berwarna
hitam.

Pada kiri dan kanan pintu dibubuhi tulisan code

" Fl, F2,....dst " dengan ukuran tinggi huruf
disesuaikan
dengan
penampang dinding
kendaraan dan berwarna hitam.

e) Sisi kiri dan kanan body kendaraan dapat
diberikan striping line dengan lebar minimal 10
cm warna merah reflektif.

12. Ketentuan Bab IV butir 2 huruf b angka 2) huruf a), c) dan h)

diubah sehingga butir 2 huruf b angka 2) huruf a), c) dan h)
menjadi berbunyi sebagai berikut:
2. SPESIFIKASI TEKNIS

b. Spesifikasi Kendaraan

2) Kabin atau ruang kemudi kendaraan

a) Ruang kemudi harus memenuhi kriteria atap
dan bagian depan kabin dapat melindungi
personel yang berada didalamnya dari benturan
dengan tempat duduk dapat menahan terhadap
pengaruh tarikan.

c) Ruang kemudi harus dirancang memiliki tingkat
kedap suara yang cukup pada setiap posisi
duduk yang tidak mengganggu komunikasi.
h) Pada kedua sisi kiri/kanan kendaraan
dilengkapi spion yang cukup nyaman untuk
pengemudi melihat ke samping kendaraan.
Pengaturan spion secara motorik dari posisi
pengemudi dan/atau diperlengkapi dengan
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kamera

3600

guna

memantau

sekeliling

kendaraan sangat diutamakan.

13. Ketentuan Bab IV butir 2 huruf b angka 3) diubah sehingga

butir 2 huruf b angka 3) menjadi berbunyi sebagai berikut:
2. SPESIFIKASI TEKNIS

b. Spesifikasi Kendaraan

3) Chassis dan Engine kendaraan
Diesel engine dilengkapi turbo
Engine
charger
Power Output

min. 500 hp

Transmisi

Full Automatic

Emisi gas buang

Min. Euro II

Drive chassis

4x4 permanent all wheel drive
chassis

Under chasis clearence

min. 450 mm

Angle of approach

min. 30°

Angle of departure

min. 30°

Akselerasi 0 s/d 80

max. 35 detik

km/jam

Kecepatan maksimum

min. 105 km/jam

Capacityfuel tank

min. 150 liter

Sistem kemudi

Power steering

Posisi kemudi

Centre

Sistem pengereman

Disc break type with ABS acting
on all wheels dilengkapi

Emergency brake system
Pengereman

65-0 km/jam adalah < 40 meter
32-0 km/jam adalah < 12 meter

Sistem suspensi

Independent system with dual
control arms and single coil

spring/parabolic leafspring with
double hydraulic shock absorbers
Ban

Single tubeless On and OffRoad

Konfigurasi roda

Tunggal dan dilengkapi dengan 1
ban cadangan + velg
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Perlengkapan
kendaraan

1. Kendaraan dilengkapi
dengan:
■a. Air charger

b. Fitting untuk pengisian
ban lengkap dengan
accessories

c. Fitting AC 220 Volt
d. 1 unit auto cut-off battery

charger 200 Ah dengan

tegangan input 220 volt
e. On-Off auto charge swicth
f Electrical emergency
switcth

g. Penempatan pada
kendaraan

2. 1 set, Sirene multi suara,

lengkap dengan Mic
3. 1 unit, Horn 24 volt

4. 1 unit, Air Conditioner/AC

5. Flashing blue light 60-90 fpm
/ 40-400 cd
6. Setiap Compartment

dilengkapi dengan

penerangan jenis LED

14. Ketentuan Bab V butir 1 diubah sehingga butir 1 menjadi
berbunyi sebagai berikut:
1. PERSYARATAN UMUM

a. Merk kendaraan PKP-PK yang didatangkan secara

build-up telah dipergunakan pada bandar udara
Internasional minimal di 5 (lima) negara.

b. Merk kendaraan PKP-PK yang dirakit di Indonesia wajib
memperoleh dukungan :

1) untuk chasiSj engine, pompa dan transmisi dari
penyedia; atau
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2) untuk chasis (yang dilengkapi minimal dengan
engine dan transmisi) dari perakit.

c. Setiap kendaraan yang di adakan wajib dilakukan
pekerjaan Factory Aceptance Test(FAT), Site Acceptance
Test (SAT), Factory Training (FT), dan Site Training (ST)
yang dituangkan dalam berita acara.

d. Pabrikan dan perusahaan perakit kendaraan PKP-PK
telah bersertifikasi ISO 9001 versi terbam yang masih
berlaku.

e. Seluruh komponen yang dipergunakan berfungsi,
kondisi baik, produk terbaru, dan memberikan garansi
terhadap kelainan operasi minimal 1 tahun.
f. Chasis, engine, pompa dan transmisi atau chasis(yang
dilengkapi minimal dengan engine dan transmisi)
mendapat dukungan jaminan purna jual terhadap
variants yang diberikan berupa garansi dan jaminan
ketersediaan suku cadang minimal 10 tahun.

g. Setiap kendaraan yang diadakan wajib dibuatkan
"Sertifikat Data Kendaraan" oleh perakit kendaraan

dengan data teknis minimal berisi:
1) nama pabrikan atau perakit;
2) nama pemilik kendaraan;
3) tahun pembuatan;

4) merk/tipe kendaraan;
5) merk/nomor pompa;

6) merk/nomor rangka;
7) merk/nomor mesin

8) merk/nomor transmisi; dan

9) kapasitas tangki air,foam dan DCP.
15. Ketentuan Bab V butir 2 huruf b angka 1) diubah sehingga

butir 2 huruf b angka 1) menjadi berbunyi sebagai berikut:
2. SPESIFIKASI TEKNIS

b. Spesifikasi Kendaraan
1) Body Kendaraan

a) Body kendaraan terbuat dari bahan tahan korosif
yang dirancang sehingga mempunyai kekuatan
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baik untuk menahan tekanan, benturan panas,

mudah untuk diperbaiki dan yang utama dapat

memberikan

perlindungan

terbaik

bagi

pengemudi dan crew di dalamnya.

b) Lantai pada bagian atas body kendaraan,
permukaannya dibuat tidak licin/anti slip.

c) Pada bagian bawah body luar kendaraan diberi
perisai perlindungan dari percikan benturan
kerikil dan benda lain dan pada bagian dibelakang
roda dilengkapi dengan flaps.

d) Seluruh dinding body kendaraan dicat dengan
warna yellow wish - green sesuai dengan sistem
warna internasional CIELAB, dengan spesifikasi:

CIELAB Data

l*

Centroid point 78.3

b!
-10.2

AE maximum

2.0

Where

aE = V(AL*^ + Aa*^ + Ab

80.4

AL* = actual L* of the vehicle - L* centroid point
Aa* = actual a* of the vehicle - a* centroid point

Ab* = actual b* of the vehicle - b* centroid point
Pada finishing pengecatan harus dikerjakan

dengan baik sehingga hasilnya memberikan
visibilitas maksimum dan tahan terhadap panas
serta bahan pemadam api.

Dinding kiri dan kanan kendaraan dibubuhi
tulisan dan logo Kementerian Perhubungan atau
Badan Usaha Bandar Udara.
Contoh :

kementerian perhubungan

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BANDAR UDARA

Ukuran tinggi huruf disesuaikan dengan
penampang dinding kendaraan dan berwarna
hitam.

Pada kiri dan kanan pintu dibubuhi tulisan code
" Fl, F2,....dst " dengan ukuran tinggi huruf
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disesuaikan

dengan

penampang

dinding

kendaraan dan berwarna hitam.

e) Sisi kiri dan kanan body kendaraan dapat
diberikan striping line dengan lebar minimal 10
cm warna merah reflektif.

16. Ketentuan Bab V butir 2 huruf b angka 2) huruf g) diubah

sehingga butir 2 huruf b angka 2) huruf g) menjadi berbunyi
sebagai berikut:
2. SPESIFIKASI TEKNIS

b. Spesifikasi Kendaraan

2) Kabin atau ruang kemudi kendaraan

g) Pada kedua sisi kiri/kanan kendaraan dilengkapi
spion yang cukup nyaman untuk pengemudi
melihat ke samping kendaraan. Pengaturan

spion secara motorik dari posisi pengemudi
dan/atau diperlengkapi dengan kamera 360^
guna memantau sekeliling kendaraan sangat
diutamakan.

17. Ketentuan Bab V butir 2 huruf b angka 3) diubah sehingga

butir 2 huruf b angka 3) menjadi berbunyi sebagai berikut:
2. SPESIFIKASI TEKNIS

b. Spesifikasi Kendaraan

3) Chassis dan Engine kendaraan
Diesel engine dilengkapi turbo
Engine
charger
Power Output

min. 400 hp

Transmisi

Full Automatic

Emisi gas buang

Min. Euro II

Drive chassis

4x4 Diutamakan Costum

Chassis, dan Gross Vehicle
Weight / GFW > 20 Ton
Under chasis clearence

min. 450 mm

Angle of approach

min. 30°

Angle of departure

min. 30°
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Akselerasi 0 s/d 80

max. 25 detik

km/jam

Kecepatan maksimum

min. 105 km/jam

Capacityfuel tank

min. 150 liter

Sistem kemudi

Power steering

Posisi kemudi

Kanan

Sistem pengereman

Dual wedge type dan/atau SCam type (Pneumatic with
ABS/Antilock Brake System)atau

mempergunakan Rem Cakram

dgn sistem kontrol EBS lebih
diutamakan. Dilengkapi

Emergency brake system
Pengereman

65-0 km/jam adalah < 40 meter

32-0 km/jam adalah < 12 meter
Sistem suspensi

Ban

Konfigurasi roda

Lea/Spnng dan/atau Coil
dengan Heavy Shock Absorber
Single tubeless On and OffRoad
Tunggal dan dilengkapi dengan 1
ban cadangan + velg

Perlengkapan
kendaraan

1. Kendaraan dilengkapi
dengan:
a. Air charger

b. Eifhns'untuk pengisian
ban lengkap dengan
accessories

c. Fitting AC 220 Volt
d. 1 unit auto cut-off battery

charger 200 Ah dengan

tegangan input 220 volt
e. On-Off auto charge swicth
f Electrical emergency
switcth

g. Penempatan pada
kendaraan

2. 1 set, Sirene multi suara,

lengkap dengan Mic
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3. 1 unit, Horn 24 volt

4. 1 unit, Air Conditioner/AC

5. Flashing blue light 60-90 fpm
/ 40-400 cd
6. Setiap Compartment

dilengkapi dengan

penerangan jenis LED

18. Ketentuan Bab VI butir 1 diubah sehingga butir 1 menjadi
berbunyi sebagai berikut:
1. PERSYARATAN UMUM

a. Merk kendaraan PKP-PK yang didatangkan secara

build-up telah dipergunakan pada bandar udara
Internasional minimal di 5 (lima) negara.

b. Merk kendaraan PKP-PK yang dirakit di Indonesia wajib
memperoleh dukungan ;

1) untuk chasiSj engine, pompa dan transmisi dari
penyedia; atau

2) untuk chasis (yang dilengkapi minimal dengan
engine dan transmisi) dari perakit.

c. Setiap kendaraan yang di adakan wajib dilakukan
pekerjaan Factory Aceptance Test(FAT), Site Acceptance
Test (SAT), Factory Training (FT), dan Site Training (ST)
yang dituangkan dalam berita acara.

d. Pabrikan dan perusahaan perakit kendaraan PKP-PK
telah bersertifikasi ISO 9001 versi terbaru yang masih
berlaku.

e. Seluruh komponen yang dipergunakan berfungsi,
kondisi baik, produk terbaru, dan memberikan garansi
terhadap kelainan operasi minimal 1 tahun.
f. Chasis, engine, pompa dan transmisi atau chasis(yang
dilengkapi minimal dengan engine dan transmisi)
mendapat dukungan Jaminan purna jual terhadap
variants yang diberikan berupa garansi dan jaminan
ketersediaan suku cadang minimal 10 tahun.
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g. Setiap kendaraan yang diadakan wajib dibuatkan
"Sertifikat Data Kendaraan" oleh perakit kendaraan
dengan data teknis minimal berisi:
1) nama pabrikan atau perakit;
2) nama pemilik kendaraan;
3) tahun pembuatan;

4) merk/tipe kendaraan;
5) merk/nomor pompa;

6) merk/nomor rangka;
7) merk/nomor mesin;

8) merk/nomor transmisi; dan
9) kapasitas tangki air,foam dan DCP.

19. Ketentuan Bab VI butir 2 huruf b angka 1) diubah. sehingga
■ butir 2 huruf b angka 1) menjadi berbunyi sebagai berikut:
2. SPESIFIKASI TEKNIS

b. Spesifikasi Kendaraan
1) Body Kendaraan

a) Body kendaraan terbuat dari bahan tahan korosif
yang dirancang sehingga mempunyai kekuatan
baik untuk menahan tekanan, benturan panas,

mudah untuk diperbaiki dan yang utama dapat
memberikan
perlindungan
terbaik
bagi
pengemudi dan crew di dalamnya.

b) Lantai pada bagian atas body kendaraan,
permukaannya dibuat tidak licin/anti slip.
c) Pada bagian bawah body luar kendaraan diberi
perisai perlindungan dari percikan benturan
kerikil dan benda Iain dan pada bagian dibelakang
roda dilengkapi dengan flaps.

d) Seluruh dinding body kendaraan dicat dengan
warna yellow wish - green sesuai dengan sistem
warna internasional CIELAB, dengan spesifikasi:
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CIELAB Data

l*

Centroid point 78.3

a!

b!

-10.2

80.4

AE maximum

2.0

Where

aE = V(AL*^ + Aa*^ + Ab*^)
AL* = actual L* of the vehicle - L* centroid point
Aa* = actual a* of the vehicle - a* centroid point

Ab* actual b* of the vehicle - b* centroid point
Pada finishing pengecatan harus dikerjakan
dengan baik sehingga hasilnya memberikan
visibilitas maksimum dan tahan terhadap panas

serta bahan pemadam api.

Dinding kiri dan kanan kendaraan dibubuhi
tulisan dan logo Kementerian Perhubungan atau
Badan Usaha Bandar Udara.
Contoh :

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MSSSk

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BANDAR UDARA

Ukuran

tinggi

huruf

disesuaikan

dengan

penampang dinding kendaraan dan berwarna
hitam.

Pada kiri dan kanan pintu dibubuhi tulisan code
" Fl, F2,....dst " dengan ukuran tinggi huruf
disesuaikan
dengan
penampang
dinding
kendaraan dan berwarna hitam.

e) Sisi kiri dan kanan body kendaraan dapat
diberikan striping line dengan lebar minimal 10
cm warna merah reflektif.

20. Ketentuan Bab VI butir 2 huruf b angka 2) huruf g) diubah

sehingga butir 2 huruf b angka 2) huruf g) menjadi berbunyi
sebagai berikut:
2. SPESIFIKASI TEKNIS

b. Spesifikasi Kendaraan

2) Kabin atau ruang kemudi kendaraan

g) Pada kedua sisi kiri/kanan kendaraan dilengkapi
spion yang cukup nyaman untuk pengemudi
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melihat ke samping kendaraan. Pengaturan

spion secara motorik dari posisi pengemudi
dan/atau diperlengkapi dengan kamera 3600
guna memantau sekeliling kendaraan sangat
diutamakan.

21. Ketentuan Bab VI butir 2 huruf b angka 3) diubah sehingga

butir 2 huruf b angka 3) menjadi berbunyi sebagai berikut:
2. SPESIFIKASI TEKNIS

b. Spesifikasi Kendaraan

3) Chassis dan Engine kendaraan
Diesel engine dilengkapi turbo
Engine
charger
Power Output

min. 300 hp

Transmisi

Full Automatic

Emisi gas buang

Min. Euro II

Drive chassis

4x4 Diutamakan Costum

Chassis, dan Gross Vehicle

Weight / GFW > 20 Ton
Under chasis clearance

min. 450 mm

Angle of approach

min. 30°

Angle of departure

min. 30°

Akselerasi 0 s/d 80

max. 25 detik

km/jam

Kecepatan maksimum

min. 105 km/jam

Capacity fuel tank

min. 100 liter

Sistem kemudi

Power steering

Posisi kemudi

Kanan

Sistem pengereman

Dual wedge type dan/atau S-

Cam type (Pneumatic with
ABS/Antilock Brake System)atau

mempergunakan Rem Cakram
dgn sistem kontrol EES lebih
diutamakan. Dilengkapi

Emergency brake system
Pengereman

65-0 km/jam adalah < 40 meter
32-0 km/jam adalah < 12 meter
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Sistem suspensi

Leaf Spring dan/atau Coil
dengan Heavy Shock Absorber

Ban

Single tubeless On and OffRoad

Konfigurasi roda

Tunggal dan dilengkapi dengan 1
ban cadangan + velg

Perlengkapan
kendaraan

1. Kendaraan dilengkapi dengan:
a. Air charger

b. Fitting untuk pengisian
ban lengkap dengan
■ accessories

c. Fitting AC 220 Volt
d. 1 unit auto cut-off battery

charger 200 Ah dengan

tegangan input 220 volt
e. On-Off auto charge swicth
f Electrical emergency
switcth

g. Penempatan pada
kendaraan

2-. 1 set, Sirene multi suara,

lengkap dengan Mic
3. 1 unit, Horn 24 volt

4. 1 unit. Air Conditioner/AC

5. Flashing blue light 60-90 fpm
/ 40-400 cd
6. Setiap Compartment

dilengkapi dengan

penerangan jenis LED

22. Ketentuan Bab VII butir 1 diubah sehingga butir 1 menjadi
berbunyi sebagai berikut:
2. PERSYARATAN UMUM

a. Merk kendaraan PKP-PK yang didatangkan secara

build-up telah dipergunakan pada bandar udara
Internasional minimal di 5 (lima) negara.
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b. Merk kendaraan PKP-PK yang dirakit di Indonesia wajib
memperoleh dukungan ;

1) untuk chasis, engine, pompa dan transmisi dari
penyedia; atau

2) untuk chasis (yang dilengkapi minimal dengan
engine dan transmisi) dari perakit.

c. Setiap kendaraan yang di adakan wajib dilakukan
pekerjaan Factory Aceptance Test(FAT), Site Acceptance
Test (SAT), Factory Training (FT), dan Site Training (ST)
yang dituangkan dalam berita acara.

d. Pabrikan dan perusahaan perakit kendaraan PKP-PK
telah bersertifikasi ISO 9001 versi terbaru yang masih
berlaku.

e. Seluruh komponen yang dipergunakan berfungsi,
kondisi baik, produk terbaru, dan memberikan garansi
terhadap kelainan operasi minimal 1 tahun.
f. Chasis, engine, pompa dan transmisi atau chasis(yang
dilengkapi minimal dengan engine dan transmisi)
mendapat dukungan jaminan purna jual terhadap
variants yang diberikan berupa garansi dan jaminan
ketersediaan suku cadang minimal 10 tahun.

g. Setiap kendaraan yang diadakan wajib dibuatkan
"Sertifikat Data Kendaraan" oleh perakit kendaraan

dengan data teknis minimal berisi:
1) nama pabrikan atau perakit;
2) nama pemilik kendaraan;
3) tahun pembuatan;

4) merk/tipe kendaraan;
5) merk/nomor pompa;
6) merk/nomor rangka;

7) merk/nomor mesin;

8) merk/nomor transmisi; dan
9) kapasitas tangki air,foam dan DCP.

23. Ketentuan Bab VII butir 2 huruf b angka 1) diubah sehingga

butir 2 huruf b angka 1) menjadi berbunjd sebagai berikut:
2. SPESIFIKASI TEKNIS
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b. Spesifikasi Kendaraan
1) Body Kendaraan

a) Body kendaraan terbuat dari bahan tahan korosif
yang dirancang sehingga mempunyai kekuatan
baik untuk menahan tekanan, benturan panas,

mudah untuk diperbaiki dan yang utama dapat
memberikan
perlindungan
terbaik
bagi
pengemudi dan crew di dalamnya.

b) Lantai pada bagian atas body kendaraan,
perraukaannya dibuat tidak licin/anti slip.

c) Pada bagian bawah body luar kendaraan diberi
perisai perlindungan dari percikan benturan
kerikil dan benda lain dan pada bagian dibelakang
roda dilengkapi dengan flaps.

d) Seluruh dinding body kendaraan dicat dengan
warna yellow wish - green sesuai dengan system
warna internasional sesuai dengan sistem warna

internasional CIELAB, dengan spesifikasi:

CIELAB Data

l*

Centroid point 78.3

^

^

-10.2

80.4

AE maximum

2.0

Where

aE = V(AL*^ + Aa*^ + Ab
AL* = actual L* of the vehicle - L* centroid point
Aa* = actual a* of the vehicle - a* centroid point

Ab* = actual b* of the vehicle - b* centroid point
Pada finishing pengecatan harus dikerjakan

dengan baik sehingga hasilnya memberikan
visibilitas maksimum dan tahan terhadap panas
serta bahan pemadam api.

Dinding kiri dan kanan kendaraan dibubuhi
tulisan dan logo Kementerian Perhubungan atau
Badan Usaha Bandar Udara.
Contoh :

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BANDAR UDARA
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Ukuran

tinggi

huruf

disesuaikan

dengan

penampang dinding kendaraan dan berwarna
hitam.

Pada kiri dan kanan pintu dibubuhi tulisan code

" Fl, F2,....dst " dengan ukuran tinggi huruf
disesuaikan

dengan

penampang

dinding

kendaraan dan berwarna hitam.

e) Sisi kiri dan kanan body kendaraan dapat
diberikan striping line dengan lebar minimal 10
cm warna merah reflektif.

24. Ketentuan Bab VII butir 2 huruf b angka 2) huruf g) diubah

sehingga butir 2 huruf b angka 2) huruf g) menjadi berbunyi
sebagai berikut:
2. SPESIFIKASI TEKNIS

b. Spesiflkasi Kendaraan

2) Kabin atau ruang kemudi kendaraan

g) Pada kedua

sisi kiri/kanan

kendaraan

dilengkapi spion yang cukup nyaman untuk
pengemudi melihat ke samping kendaraan.
Pengaturan spion secara motorik dari posisi
pengemudi dan/atau diperlengkapi dengan
kamera 3600 guna

memantau

sekeliling

kendaraan sangat diutamakan.

25. Ketentuan Bab VII butir 2 huruf b angka 3) diubah sehingga
butir 2 huruf b angka 3) menjadi berbunyi sebagai berikut:
2. SPESIFIKASI TEKNIS

b. Spesiflkasi Kendaraan

3) Chassis dan Engine kendaraan
Engine

Diesel engine dilengkapi turbo
charger

Power Output

min. 200 hp

Transmisi

Full Automatic

Emisi gas buang

Min. Euro II
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Drive chassis

4x4 Diutamakan Costum

Chassis, dan Gross Vehicle
Weight / GFW > 20 Ton
Under chasis clearence

min. 450 mm

Angle ofapproach

min. 30°

Angle of departure

min. 30°

Akselerasi 0 s/d 80

max. 25 detik

km/jam

Kecepatan maksimum

min. 105 km/jam

Capacityfuel tank

min. 75 liter

Sistem kemudi

Power steering

Posisi kemudi

Kanan

Sistem pengereman

Dual wedge type dan/atau S-

Cam type (Pneumatic with
ABS/Antilock Brake System)atau

mempergunakan Rem Cakram

dgn sistem kontrol EBS lebih
diutamakan. Dilengkapi

Emergency brake system
Pengereman

65-0 km/jam adalah < 40 meter
32-0 km/jam adalah < 12 meter

Sistem suspensi

Leaf Spring dan/atau Coil
dengan Heavy Shock Absorber

Ban

Konfigurasi roda

Single tubeless On and OffRoad
Tunggai dan dilengkapi dengan 1
ban cadangan + velg

Perlengkapan
kendaraan

1. Kendaraan dilengkapi dengan:
a. Air charger

b. Fitting untuk pengisian
ban lengkap dengan
accessories

c. Fitting AC 220 Volt
d. 1 unit auto cut-off battery

charger 200 Ah dengan

tegangan input 220 volt
e. On-Offauto charge swicth
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/ Electrical emergency
switcth

g. Penempatan pada
kendaraan

2. 1 set, Sirene multi suara,

lengkap dengan Mic
3. 1 unit, Horn 24 volt

4. 1 unit, Air Conditioner/AC

5. Flashing blue light 60-90 fpm
/ 40-400 cd
6. Setiap Compartment
dilengkapi dengan

penerangan jenis LED

26. Ketentuan Bab VIII butir 1 diubah sehingga butir 1 menjadi
berbunyi sebagai berikut:
1. PERSYARATAN UMUM

a. Merk kendaraan PKP-PK yang didatangkan secara

build-up telah dipergunakan pada bandar udara
Internasional minimal di 5 (lima) negara.

b. Merk kendaraan PKP-PK yang dirakit di Indonesia wajib
memperoleh dukungan :

1) untuk chasis, engine, dan transmisi dari penyedia;
atau

2) untuk chasis (yang dilengkapi minimal dengan
engine dan transmisi) dari perakit.

c. Setiap kendaraan yang di adakan wajib dilakukan
pekerjaan Factory Aceptance Test(FAT), Site Acceptance
Test (SAT), Factory Training (FT), dan Site Training (ST)
yang dituangkan dalam berita acara.

d. Pabrikan dan perusahaan perakit kendaraan PKP-PK
telah bersertifikasi ISO 9001 versi terbaru yang masih
berlaku.

e. Seluruh komponen yang dipergunakan berfungsi,
kondisi baik, produk terbaru, dan memberikan garansi
terhadap kelainan operasi minimal 1 tahun.
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f. Chasis, engine, pompa dan transmisi atau chasis(yang
dilengkapi minimal dengan engine dan transmisi)
mendapat dukungan jaminan purna jual terhadap
variants yang diberikan berupa garansi dan jaminan
ketersediaan suku cadang minimal 10 tahun.

g. Setiap kendaraan yang diadakan wajib dibuatkan
"Sertifikat Data Kendaraan" oleh perakit kendaraan

dengan data teknis minimal berisi:
1) nama pabrikan atau perakit;
2) nama pemilik kendaraan;
3) tahun pembuatan;

4) merk/tipe kendaraan;

5) tahun pembuatan merk/nomor pompa;
6) merk/nomor rangka;
7) merk/nomor mesin;
8) merk/nomor transmisi; dan
9) kapasitas tangki DCP.

27. Ketentuan Bab VIII butir 2 huruf b angka 1) diubah sehingga

butir 2 huruf b angka 1) menjadi berbunyi sebagai berikut:
2. SPESIFIKASI TEKNIS

b. Spesifikasi Kendaraan

1) Body Kendaraan dan ruang kemudi/kabin
a) Kerangka body kendaraan tertutup dari bahan
metal ringan, tahan terhadap

korosi dan

mempunyai kekuatan baik untuk menahan
benturan. Seluruh dinding body dibuat tertutup

dengan bahan yang tahan terhadap korosi.
b) Pada bagian bawah body luar kendaraan diberi
perlindungan dari benturan kerikil dan benda lain
dan pada bagian dibelakang roda dilengkapi
dengan flaps.

c) Seluruh dinding body kendaraan dicat dengan
warna yelloiuish - green sesuai dengan system
warna internasional sesuai dengan sistem warna

intemasional CIELAB, dengan spesifikasi:
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CIELAB Data

l*

Centroid point

78.3

AE maximum

2.0

Where

AE = V(AL ^ + Aa ^ + Ab

80.4

-10.2

*o

*0

*0

AL* = actual L* of the vehicle - L* centroid point

Aa* = actual a* of the vehicle - a* centroid point
Ab* = actual b* of the vehicle - b* centroid point

Pada finishing pengecatan harus dikerjakan

dengan baik sehingga hasilnya memberikan
visibilitas maksimum dan tahan terhadap panas

serta bahan pemadam api. Dinding kiri dan kanan
kendaraan dibubuhi tulisan dan logo
Kementerian Perhubungan atau Badan Usaha
Badan Udara.
Contoh :

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BANDAR UDARA

Ukuran tinggi huruf disesuaikan dengan
penampang dinding kendaraan dan berwarna
hitam.

Pada kiri dan kanan pintu dibubuhi tulisan code

" Rl, R2,....dst " dengan ukuran tinggi huruf
disesuaikan

dengan

penampang

dinding

kendaraan dan berwarna hitam.

d) Tempat duduk pada kendaraan dirancang
minimal

1+1,

terdiri

dari

1

orang

pengemudi/operator kendaraan dengan posisi
letak kemudi di sisi kanan dan
kru/personel PKP-PK.

1 orang

28. Ketentuan Bab VIII butir 2 huruf b angka 2) diubah sehingga
butir 2 huruf b angka 2) menjadi berbunyi sebagai berikut:
2. SPESIFIKASI TEKNIS

b. Spesifikasi Kendaraan

2) Chasis dan engine kendaraan
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Engine

Diesel engine diperlengkapi turbo
charger

Power Output

min. 135 hp

Transmisi

Full Automatic

Emisi gas buang

Min. Euro II

Under chasis clearence

min. 225 mm

Angle of approach

min. 29"

Angle of departure

min. 22°

Akselerasi 0 s/d 80

max. 25 detik

km/jam

Kecepatan maksimum

min. 110 km/jam

Driven axles

4x4

Turning circle

Maks. 7 m

Capacityfuel tank

min. 70 liter

Sistem kemudi

Power steering

Posisi kemudi

Kanan

Sistem pengereman

Dual wedge type da.n/atau S-Cam
type (Pneumatic with
ABS/Antilock Brake System)atau

mempergunakan Rem Cakram

dgn sistem kontrol EBS lebih
diutamakan. Dilengkapi

Emergency brake system
Pengereman

65-0 km/jam adalah < 20 meter
32-0 km/jam adalah < 8 meter

Sistem suspensi

Leaf Spring dan/atau Coil spring
dengan Heavy Shock Absorber,
suspensi depan diutamakan
Independent, double wishbone
with coil spring

Ban

Konfigurasi roda

Single tubeless On and OffRoad
Tunggal dan dilengkapi dengan 1
ban cadangan + velg

Perlengkapan
kendaraan

1. 1 set, Sirene multi

suara,Iengkap dengan Mic
2. 1 unit, Horn 24 volt

3. 1 unit, Air Conditioner/AC
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4. Flashing blue light 60-90 1pm /
40-400 cd

5. Winch kapasitas 2 T, pada
bumper mobil

6. 2 unit search light halogen 100
watt

29. Ketentuan Bab X butir 2 huruf c angka 2) diubah sehingga
butir 2 huruf c angka 2) menjadi berbunyi sebagai berikut;
2. SPESIFIKASI TEKNIS

c. Seluruh dinding body kendaraan dicat dengan warna

yellowish - green sesuai dengan sistem warna
internasional CIELAB, dengan spesifikasi:

CIBLAB Data

l*

Centroid point 78.3

a!

-fe!

-10.2

80.4

AE maximum

2.0

Where

aE = V(AL*^ + Aa*^ + Ab
AL* = actual L* of the vehicle - L* centroid point
Aa* = actual a* of the vehicle - a* centroid point

Ab* = actual b* of the vehicle - b* centroid point
30. Ketentuan Bab XI butir 2 huruf b angka 1) diubah sehingga
butir 2 huruf b angka 1) menjadi berbunyi sebagai berikut:
2. SPESIFIKASI TEKNIS

b. Spesifikasi Kendaraan
1) Body Kendaraan

a) Body kendaraan terbuat dari bahan tahan korosif
yang dirancang sehingga mempunyai kekuatan
baik untuk menahan tekanan, benturan panas,

mudah untuk diperbaiki dan yang utama dapat

memberikan

perlindungan

terbaik

bagi

pengemudi dan crew di dalamnya.

b) Lantai pada bagian atas body kendaraan,
permukaannya dibuat tidak licin/anti slip.

c) Pada bagian bawah body luar kendaraan diberi
perisai perlindungan dari percikan benturan
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kerikil dan benda lain dan pada bagian dibelakang
roda dilengkapi dengan flaps.

d) Seluruh dinding body kendaraan dicat dengan
warna yelloiv wish — green sesuai dengan system
warna internasional sesuai dengan sistem warna

internasional CIELAB, dengan spesifikasi:

CIELAB Data

l*

Centroid point 78.3

a!

b!

-10.2

80.4

AE maximum

2.0

Where

aE = V(AL*^ + Aa*^ + Ab
AL* = actual L* of the vehicle - L* centroid point
Aa* = actual a* of the vehicle - a* centroid point

Ab* = actual b* of the vehicle - b* centroid point
Pada finishing pengecatan harus dikerjakan

dengan baik sehingga hasilnya memberikan
visibilitas maksimum dan tahan terhadap panas
serta bahan pemadam api.

Dinding kiri dan kanan kendaraan dibubuhi
tulisan dan logo Kementerian Perhubungan atau
Badan Usaha Bandar Udara.
Contoh :

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BANDAR UDARA

Ukuran tinggi huruf minimum 20 cm berwarna

putih. Pada kiri dan kanan pintu dibubuhi tulisan
code " NT " dengan ukuran tinggi huruf minimum
35 cm berwarna putih.

31. Ketentuan Bab XII butir 2 huruf c angka 2) diubah sehingga
butir 2 huruf c angka 2) menjadi berbunyi sebagai berikut:
2. SPESIFIKASI TEKNIS

c. Spesifikasi dan kelengkapan kendaraan:

2) Seluruh dinding body kendaraan dicat dengan
warna yellow wish - green sesuai dengan sistem
warna internasional (CIELAB), dengan spesifikasi.
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CIELAB Data

l*

Centroid point 78.3

a*

-*

-10.2

80.4

AE maximum

2.0

Where

aE = V(AL*^ + Aa ^ + Ab

b

AL* = actual L* of the vehicle - L* centroid point
Aa* = actual a* of the vehicle - a* centroid point

Ab* = actual b* of the vehicle - b* centroid point
32. Ketentuan Bab XIII butir 1 diubah sehingga butir 1 menjadi
berbunyi sebagai berikut:
1. PERSYARATAN UMUM

a. Merk kendaraan PKP-PK yang didatangkan secara

build-up telah dipergunakan pada bandar udara
Internasional minimal di 5 (lima) negara.

b. Merk kendaraan PKP-PK yang dirakit di Indonesia wajib
memperoleh dukungan :

1) untuk chasis, engine, pompa dan transmisi dari
penyedia; atau

2) untuk chasis (yang dilengkapi minimal dengan
engine dan transmisi) dari perakit.

c. Setiap kendaraan yang di adakan wajib dilakukan
pekerjaan Factory Aceptance Test(FAT), Site Acceptance
Test (SAT), Factory Training (FT), dan Site Training (ST)
yang dituangkan dalam berita acara.

d. Pabrikan dan perusahaan perakit kendaraan PKP-PK
telah bersertifikasi ISO 9001 versi terbam yang masih
berlaku.

e. Seluruh komponen yang dipergunakan berfungsi,
kondisi baik, produk terbaru, dan memberikan garansi
terhadap kelainan operasi minimal 1 tahun.

f. Chasis, engine, pompa dan transmisi atau chasis(yang

dilengkapi minimal dengan engine dan transmisi)
mendapat dukungan Jaminan purna jual terhadap
variants yang diberikan berupa garansi dan jaminan
ketersediaan suku cadang minimal 10 tahun.

g. Setiap kendaraan yang diadakan wajib dibuatkan
"Sertifikat Data Kendaraan" oleh perakit kendaraan
dengan data teknis minimal berisi:
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1) nama pabrikan atau perakit;
2) nama pemilik kendaraan;
3) tahun pembuatan;
4) merk/tipe kendaraan;
5) merk/nomor pompa;

6) merk/nomor rangka;
7) merk/nomor mesin;

8) merk/nomor transmisi; dan

9) kapasitas tangki air,foam dan DCP.

33. Ketentuan Bab XIII butir 1 diubah sehingga butir 2 menjadi
berbunyi sebagai berikut:
2. SPESIFIKASI TEKNIS

a. Sistem pengoperasian kendaraan wajib dirancang
sehingga mudah dioperasikan bagi siapapun dan
dimanapun.

b. Kendaraan wajib mempunyai keseimbangan dinamis

yang baik pada saat berbelok dengan kecepatan tinggi,
perfoTTuaTice yang prima dalam menghadapi segala
cuaca, dan melewati berbagai hambatan.

c. Spesifikasi dan kelengkapan kendaraan pos komando
bergerak :

1) Jenis kendaraan

Bus

2) Chasis

metal anti korosi

3) Engine

min. 400 hp /, 4 Stroke
Diesel/Turbocharger/
Turbointercooler

4) Emisi gas buang : min. Euro II
5) Transmisi
: Full Automatic

6) Dimensi(LxWxH) : disesuaikan dengan kebutuhan
ruang dalam MCP

7) Suspensi

: Leafspring dan/atau Coil spri
dengan Heavy shock absorber.

S, rem

: Dual wedge type dan/atau SCam type (Pneumatic with
BS/Antilock
atau

Brake

menggunakan

System)
Rem
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Cakram dgn sistem kontrol
EBS

lebih

diutamakan.

Dilengkapi Emergency brake
system

9. sistem operasi

Power steering, Power door lock
and windows

Dilengkapi

10. Wiper

dengan

Speed

Adjustment
11. Ban Kendaraan

Single dan/atau double radial,
tubeless, On Road, dilengkapi
dengan 2(dua) ban cadangan +
velg

12. Air condition

Dilengkapi

13. daya angkut

±15 orang

14. audio

Double Din (Radio dan DVD)

15 Speaker

Depan

dan

belakang

Kelengkapan

16. kelengkapan kendaraan pos komando bergerak :
❖ 1 (satu) set lampu Rotary Light Bar Blue (LED)
Oval

❖ 2 (dua) set lampu sorot atau spot light yang
ketinggian dan arah pancaran dapat diatur
secara otomatis dari dalam kabin.

❖ 1 (satu) set Sirene Multi

❖ 2(dua) set pengeras suara lengkap dengan mic
1 (satu) set Radio UHF Rig + Antena external
(dengan freq. 434.65, 434.75, dan 434,85)
❖ 4 (empat) unit Handy Talkie (dengan freq.
434.65, 434.75, dan 434,85)

❖ 2 (dua) set lemari peralatan dan dokumen
dengan jinishing acrylic(pada kanan - kiri plafon
kendaraan)

Planning area atau ruang pemantauan yang
diperlengkapi dengan:

• Dilengkapi dengan lampu penerangan yang
baik

• Meja dengan min. 4 (empat) kursi
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• Grid map dan peta detail wilayah bandar
udara

• Whiteboard dan alat tulis

• Peralatan komunikasi yang lengkapi dengan

earphone microphone dan speaker
• 2(dua) unit binoculars

• 1 (satu) unit monitor LCD TV 32"

• Alat perekam dan pemutar rekaman

■ 2 (dua) unit jam digital dengan waktu
Coordinated Universal Time (UTS)/waktu
lokal dunia dan Local Time

❖ Dilengkapi dengan ruangan pantiy;

❖ Dilengkapi dengan ruangan WC

❖ Tabung pemadam kebakaran ukuran 6 kg
dilengkapi bracket/tempat dudukan tabung
pemadam dengan jenis bahan pemadam, antara
lain :

- 1 (satu) tabung pemadam jenis powder
- 1 (satu) tabung pemadam jenis foam
- 1 (satu) tabung pemadam jenis C02

❖ 3 (satu) unit Flashlight, intensitas > 1.000
lumen, Zoom LED Flashlight c/w battery (3000
mAh)

❖ Dilengkapi dengan supply tenaga listrik dengan

daya 220 Volt. 2(dua) unit kamera pemantau /
CCTV yang dapat diatur posisi dan
ketinggiannya serta dilengkapi dengan 2 (dua)
unit monitor LCD 21".

❖ Seluruh dinding body kendaraan dicat dengan

warna yellowish — green sesuai dengan sistem
warna internasional CIELAB, dengan spesifikasi:

CIELAB Data

l*

Centroid point 78.3

a!

b!

-10.2

80.4

AE maximum

2.0

Where

aE = V(AL*^ + Aa*^ + Ab ^)
AL* = actual L* of the vehicle - L* centroid point
Aa* = actual a* of the vehicle - a* centroid point
Ab* = ar.tnal b* of the vehicle - b* centroid point
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Pada bagian depan kendaraan diberi tulisan "MCP" berwarna

putih dengan ukuran tinggi huruf min. 20 cm, pada bagian
sisi kiri dan kanan kendaraan dengan tulisan dan logo
Kementerian Perhubungan atau Badan Usaha Bandar Udara
Contoh ;

4^^ KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

^55^ DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BANDAR UDARA

PCS KOMANDO BERGERAK

Ukuran tinggi huruf disesuaikan dengan penampang
dinding kendaraan dan berwarna hitam.
Pada kiri dan kanan pintu dibubuhi tulisan code " MCP"
dengan ukuran tinggi huruf disesuaikan dengan penampang
dinding kendaraan dan berwarna hitam.

Pada sisi kiri, kanan, dan belakang bodi kendaraan dapat
diberikan striping line dengan lebar minimal 10 cm warna
merah reflektif
♦>

Kaca film 40-60%

1 (satu) set tool kit kendaraan dan tempatnya(kunci pas dan
kunci ring lengkap, dongkrak hidrolik, tang potong, tang,

obeng plus dan obeng minus dan kelengkapan maintenance
lain)

1 (satu) box perlengkapan P3K terdiri dari ;
9 pes perban kasa (4 cm, 5.2 cm, 7. 2 cm)
1 box kassa steril

-

2 pes plester perekat gulung

1 botol 125 ml cairan antiseptic ; povidone iodine
1 pes salep antibiotic

1 pes obat alergi/ antihistamin, atau Epipenjika anda
mempunyai alergi berat
1 pes gunting
1 pes peniti

-

3 pes Kantong dingin instan yang sekali pakai,
1 pes lotion yang mengandung Calamine,
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1 botol pembersih tangan antibakteri berbahan dasar
alkohol 70% (handrubs),

1 box jel bums gauze 10x10 cm

2 pes sarung tangan non-latex

4 pes neosplint splints (1 forearm/wrist and 1
ankle/elbow).

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
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POLANA B. PRAMESTI

SAUNAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

4. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
5. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);

6. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero).
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