
MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA

TENTANG

KRITERIA, TUGAS DAN WEWENANG INSPEKTUR PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

bahwa· dalam rangka mewujudkan keselamatan, keamanan
dan pelayanan penerbangan, perlu dilakukan pengawasan
oleh Inspektur Penerbangan yang memiliki kriteria tertentu
sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang
Inspektur Penerbangan;

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

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang
Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3610) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara

,/ Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4075);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4146);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis
dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4973);

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia;

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2009
tentang Honorarium Bagi Inspektur dan Teknisi
Penerbangan;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2010
tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2010
tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar
Udara;



PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KRITERIA,
TUGAS DAN WEWENANG INSPEKTUR PENERBANGAN.

1. Inspektur Penerbangan adalah personel yang diberi tugas,
tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan
keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.

2. Tindakan Korektif adalah saran atau rekomendasi dari
Inspektur penerbangan terhadap pemenuhan standar atau
aturan yang berlaku kepada penyedia jasa penerbangan dan
diberi tembusan kepada pejabat yang berwenang.

3. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan
penerbangan.

4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan
Udara.

6. Direktorat adalah unit kerja yang bertanggung jawab di
bidangnya di Iingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara.

(1) Inspektur Penerbangan wajib melakukan pengawasan
keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan sesuai
dengan pemenuhan kriteria serta tugas dan wewenang yang
diberikan.

(2) Pengawasan keselamatan, keamanan dan pelayanan
penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

a. 'audit;
b. inspeksi;
c. pengamatan (surveillance);
d. pemantauan (monitoring);
e. survei; dan
f. pengujian (test).



Ketentuan mengenai Kriteria, Tugas dan Wewenang
Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan bagian dari lampiran yang tidak terpisahkan
dati Peraturan ini.

Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 terdiri dari :

a. Inspektur Angkutan Udara;
b. Inspektur Bandar Udara;
c. Inspektur Keamanan Penerbangan;
d. Inspektur Navigasi Penerbangan; dan
e. Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat

Udara.

(2) Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)'huruf b, meliputi :

a. bidang operasional;
b. bidang peralatan dan utilitas bandar udara; dan
c. bidang prasarana bandar udara.

(3) Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, meliputi :

a. bidang Aviation Security (AVSEC);
b. bidang Barang Berbahaya; dan
c. bidang Pelayanan Darurat (PKP - PK dan Salvage).

(4) Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, meliputi :

a. bidang operasional; dan
b. bidang teknis.

(5) Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat
Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
meliputi:

a. bidang perawatan pesawat udara;
b. bidang produk aeronautika;
c. bidang operasi pesawat udara; dan
d. bidang rancang bangun pesawat udara.



Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. level I;
g." level II; dan
c. level III.

(Pasal5
\

(1) Menteri mempunyai wewenang menetapkan Inspektur
Penerbangan.

(2) Menteri memberi kuasa untuk dan atas namanya kepada
Direktur terkait untuk penetapan Inspektur Penerbangan.

(1) Unit kerja mengusulkan calon Inspektur Penerbangan atau
Inspektur Penerbangan yang akan naik level kepada Direktur
terkait untuk dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Inspektur
Penerbangan.

(2) Setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Direktur melakukan evaluasi dan/atau pengujian
terhadap pemenuhan kriteria Inspektur Penerbangan.

Calon Inspektur Penerbangan atau Inspektur Penerbangan yang
akan naik level yang telah lulus evaluasi dan/atau pengujian,
ditetapkan oleh Direktur terkait atas nama Menteri.

(1) Penetapan sebagai Inspektur Penerbangan berlaku selama
1 (satu) tahun.

(2) Dalam hal Inspektur Penerbangan yang bersangkutan tidak
lagi melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang terkait
dengan keinspekturannya, maka penetapan sebagai Inspektur
Penerbangan dinyatakan tidak berlaku.



Dalam hal Inspektur Penerbangan yang tersedia belum terpenuhi
sesuai kebutuhan, maka Direktur terkait atas nama Menteri dapat
menunjuk personel dengan kualifikasi tertentu guna membantu
pelaksanaan pengawasan.

(1) Inspektur Penerbangan yang tidak melakukan tugas sesuai
standar atau melampaui kewenangannya akan diberikan
sanksi administrasi, berupa:

a. peringatan;
b. penangguhan sebagai Inspektur Penerbangan; dan
c. pencabutan sebagai Inspektur Penerbangan.

(2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
oleh Direktur terkait atas nama Menteri disertai alasan
peringatan dan bilamana dimungkinkan disertai dengan
langkah perbaikan yang diharapkan atau syarat lain yang
harus dipenuhi inspektur yang bersangkutan, serta jangka
waktu pemenuhan selama 7 (tujuh) hari.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yang bersangkutan tidak dapat melakukan
pemenuhan persyaratan, maka Direktur terkait atas nama
Menteri dapat menjatuhkan sanksi berupa penangguhan
sebagai Inspektur Penerbangan selama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai
dengan langkah perbaikan yang diharapkan atau syarat lain
yang harus dipenuhi Inspektur yang bersangkutan.

(5) Inspektur penerbangan yang penetapannya ditangguhkan
tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya
melakukan pengawasan.

(6) Apabila dalam masa penangguhan yang bersangkutan tidak
dapat melakukan pemenuhan persyaratan, maka Direktur
terkait atas nama Menteri menjatuhkan sanksi berupa
pencabutan sebagai Inspektur Penerbangan.

(7) Inspektur Penerbangan yang secara sengaja melakukan
kesalahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
diberikan sanksi berupa pencabutan sebagai Inspektur
Penerbangan, tanpa melalui proses peringatan dan
penangguhan.



Pelaksanaan pengawasan atas Inspektur Penerbangan dilakukan
oleh Direktur terkait.

Pada Sa3t Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan
Pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30
Tahun 2009 tentang Honorarium Bagi Inspektur dan Teknisi
Penerbangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal21 Juni 2011

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara

dan para Kepala Badan di Iingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Direksi PT Angkasa Pura I (Persero);
8. Direksi PT Angkasa Pura II (Persero).

Salinan sesuai den
Kepala Biro

UMAR IS. SH, MM. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196302201989031 001



Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor ,PM 63 TAHUN 2011
Tanggal : 21 JUNI 2011

KRITERIA, TUGAS DAN WEWENANG
INSPEKTlJR ANGKUTAN UDARA

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya SLTA.
2. Mengikuti pelatihan Inspektur angkutan udara Level I.
3. Masa kerja PNS :

a. SLTA dengan masa kerja sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun;
b. 0111 dengan masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; atau
c. O-IV/S-I dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

4. Memiliki kemampuan bahasa inggris, sekurang-kurangnya pasif.
5. PNS yang bertugas di bidang angkutan udara.

II Tugas dan Wewenang

1. Inspeksi, berupa :

a. melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan izin usaha angkutan udara
yang dilaksanakan oleh perusahaan angkutan udara niaga dan bukan
niaga;

b. melakukan inspeksi pelaksanaan ijin rute perusahaan angkutan udara
niaga dan persetujuan terbang yang diberikan;

c. melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan penerbangan olehperusahaan
angkutan udara niaga berjadwal berkaitan dengan keteraturan pelayanan
penumpang dan kargo, pelayanan terhadap rute penerbangan dan
pemenuhan kapasitas sesuai dengan izin yang diberikan;

d. melakukan inspeksi kegiatan penerbangan oleh perusahaan angkutan
udara niaga dan bukan niaga terkait dengan telah dipenuhinya ketentuan
persetujuan terbang (flight approval);

e. melakukan inspeksi terhadap bentuk pelayanan untuk penumpang dan
kargo, daerah operasi dan persetujuan terbang;



g. melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan penerbangan oleh perusahaan
angkutan udara berkaitan dengan bentuk kerjasama yang dilakukan baik
oleh perusahaan angkutan udara, agen penjualan tiket atau kerjasama
dengan instansi atau lembaga pemerintah; dan

.....• \.
h. melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan izin usaha GSA dan perwakilan

perusahaan angkutan udara asing.

a. melakukan pemantauan terhadap penerapan tarif jasa angkutan udara
niaga be~adwal sebagai implementasi kebijakan pentarifan di bidang jasa
angkutan udara dalam bentuk :

1) pemantauan terhadap penerapan harga tiket oleh perusahaan
angkutan udara terkait dengan tarif batas atas yang telah ditetapkan;

2) pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya praktek penerapan tarif
yang dapat diduga melanggar ketentuan persaingan usaha tidak sehat
(tarif yang berlaku terlalu murah/predatory tariff); dan

3) pemantauan. implementasi tarif angkutan udara luar negeri sesuai
ketentuan yang diatur dalam Bilateral Air Agreement (BAA) atau
Multilateral Air Agreement (MAA).

b. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penerbangan haji pada
embarkasi/debarkasi di wilayah Indonesia; dan

C. melakukan pemantauan terhadap penggunaan tenaga ke~a asing di
bidang penerbangan.

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya 011Idan/atau telah menjadi Inspektur
level I selama 3 tahun.

2. Mengikuti pelatihan·lnspektur Angkutan Udara Level II.
3. Mengikuti Diklat Keudaraan Tk. Sa~ana.
4. Masa kerja PNS:

a. 0-111dengan masa kerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun; atau
b. D-IV/S-I dengan masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

5. Memiliki kemampuan bahasa inggris, sekurang-kurangnya pasif.
6. PNS yang bertugas di bidang angkutan udara.



II Tugas dan Wewenang

1. Inspeksi, berupa :

a. melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan izin usaha angkutan udara
yang dilaksanakan oleh perusahaan angkutan udara niaga dan bukan
niaga; ....\.

b. melakukan inspeksi pelaksanaan ijin rute perusahaan angkutan udara
niaga dan persetujuan terbang yang diberikan;

c. melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan penerbangan oleh perusahaan
angkutan udara niaga berjadwal berkaitan dengan keteraturan pelayanan
penumpang dan kargo, pelayanan terhadap rute penerbangan dan
pemenuhan kapasitas sesuai dengan izin yang diberikan;

d. melakukan inspeksi kegiatan penerbangan oleh perusahaan angkutan
udara niaga terkait dengan telah dipenuhinya ketentuan persetujuan
terbang (flight approval);

e. melakukan inspeksi terhadap bentuk pelayanan untuk penumpang dan
kargo, daerah operasi dan persetujuan terbang;

f. melakukan inspeksi terhadap kegiatan penerbangan oleh angkutan udara
perintis;

g. melakukan inspeksi terhadap pengoperasian pesawat udara
asing/perusahaan angkutan udara asing di dalam wilayah indonesia
(domestik) sebagai perwujudan azas cabotage;

h. melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan penerbangan oleh perusahaan
angkutan udara berkaitan dengan bentuk kerjasama yang dilakukan baik
oleh perusahaan angkutan udara, agen penjualan tiket atau kerjasama
dengan instansi atau lembaga pemerintah;

i. melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan izin usaha GSA dan perwakilan
perusahaan angkutan udara asing;

j. melakukan inspeksi terhadap implementasi kerjasama angkutan udara
(code sharing, joint operation, dll) antara perusahaan penerbangan asing
dengan perusahaan penerbangan nasional sesuai dengan ketentuan baa
antara indonesia dengan negara mitra wicara; dan

k. melakukan inspeksi terhadap penggunaan hak angkut (traffic rights) terkait
dengan pelaksanaan penerbangan oleh airlines asing dan nasional yang
beroperasi dari dan ke wilayah indonesia.



2. Pemantauan (Monitoring), berupa :

a. melakukan pemantauan terhadap penerapan tarif jasa angkutan udara
niaga berjadwal sebagai implementasi kebijakan pentarifan di bidang jasa
angkutan udara dalam bentuk :

1) pemantauan· terhadap penerapan harga tii\~t oleh perusahaan
angkutan udara terkait dengan tarif batas atas yang telah ditetapkan;

2) pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya praktek penerapan tarif
yang dapat diduga melanggar ketentuan persaingan usaha tidak sehat
(tarif yang berlaku terlalu murahlpredatory tariff); dan

3) pemantauan implementasi tarif angkutan udara luar negeri sesuai
ketentuan yang diatur dalam Bilateral Air Agreement (BAA).

b. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penerbangan haji pada
embarkasi/debarkasi di wi/ayah indonesia; dan

c. melakukan pemantauan terhadap penggunaan tenaga ke~a asing di
bidang penerbangan.

a. melakukan audit terhadap laporan keuangan I kinerja perusahaan
angkutan udara;

b. melakukan audit terhadap kualitas pelayanan penerbangan (preflight,
inflight dan postflight) untuk penumpang dan kargo sesuai dengan standar
pelayanan yang telah ditetapkan; dan

c. melakukan audit terhadap pelaksanaan fungsi Fasilitas Udara (FAL) di
bandar udara internasional sesuai dengan Annex 9 Chicago Convention.

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya D IV.
2. Mengikuti pelatihan Inspektur angkutan udara Levell/I.
3. Masa kerja PN5 untuk D-IV 151 dengan masa kerja sekurang-kurangnya 10

tahun.
4. Memiliki kemampuan bahasa inggris aktif.
5. PN5 yang bertugas di bidang angkutan udara.

II Tugas dan Wewenang

1. Inspeksi, berupa :
a. melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan izin usaha angkutan udara

yang di/aksanakan oleh perusahaan angkutan udara niaga dan bukan
niaga;



b. melakukan inspeksi pelaksanaan ijin rute perusahaan angkutan udara
niaga dan persetujuan terbang yang diberikan;

c. melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan penerbangan oleh perusahaan
angkutan udara niaga berjadwal berkaitan dengan keteraturan pelayanan
penumpang dan kargo, pelayanan terhadap rute penerbangan dan
pemenuhan kapasitas sesuai dengan izin yang diberikan; ...• \.

d. melakukan inspeksi kegiatan penerbangan oleh perusahaan angkutan
udara niaga terkait dengan telah dipenuhinya ketentuan persetujuan
terbang (flight approval);

e. melakukan inspeksi terhadap bentuk pelayanan untuk penumpang dan
kargo, daerah operasi dan persetujuan terbang;

f. melakukan inspeksi terhadap kegiatan penerbangan oleh angkutan udara
perintis;

g. melakukan inspeksi terhadap pengoperasian pesawat udara
asing/perusahaan angkutan udara asing di dalam wilayah indonesia
(domestik) sebagai perwujudan azas cabotage;

h. melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan penerbangan oleh perusahaan
angkutan udara berkaitan dengan bentuk kerjasama yang dilakukan baik
oleh perusahaan angkutan udara, agen penjualan tiket atau kerjasama
dengan instansi atau lembaga pemerintah;

i. melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan izin usaha GSA dan perwakilan
perusahaan angkutan udara asing;

j. melakukan inspeksi terhadap implementasi kerjasama angkutan udara
(code sharing, joint operation, dll) antara perusahaan penerbangan asing
dengan perusahaan penerbangan nasional sesuai dengan ketentuan BAA
antara Indonesia dengan negara mitra wicara; dan

k. Melakukan inspeksi terhadap penggunaan hak angkut (traffic rights) terkait
dengan pelaksanaan penerbangan oleh airlines asing dan nasional yang
beroperasi dari dan ke wilayah Indonesia.

a. melakukan pemantauan terhadap penerapan tarif jasa angkutan udara
niaga berjadwal sebagai implementasi kebijakan pentarifan di bidang jasa
angkutan udara dalam bentuk :

1) pemantauan terhadap penerapan harga tiket oleh perusahaan
angkutan udara terkait dengan tarif batas atas yang telah ditetapkan;



2) pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya praktek penerapan tarif
yang dapat diduga melanggar ketentuan persaingan usaha tidak sehat
(tarif yang berlaku terlalu murah/predatory tariff); dan

3) pemantauan implementasi tarif angkutan udara luar negeri sesuai
ketentuan yang diatur dalam Bilateral Air agreement (BAA).

b. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penerbangan haji pada
embarkasi/debarkasi di wilayah Indonesia; dan - \.

c. melakukan pemantauan terhadap penggunaan tenaga kerja asing di
bidang penerbangan.

3. Audit, berupa :

a. melakukan audit terhadap laporan keuangan / kinerja perusahaan
angkutan udara;

b. melakukan audit terhadap kualitas pelayanan penerbangan (preflight,
inflight dan postflight) untuk penumpang dan kargo sesuai dengan standar
pelayanan yang telah ditetapkan; dan

c. melakukan audit terhadap pelaksanaan fungsi Fasilitas Udara (FAL) di
bandar udara internasional sesuai dengan Annex 9 Chicago Convention.

4. Memberikan rekomendasi, berupa :

a. melakukan penilaian terhadap laporan hasil inspeksi, monitoring dan audit;
dan

b. mengusulkan tindak lanjut hasil inspeksi, monitoring dan audit.

5. Melakukan tindakan korektif atas penilaian hasil inspeksi, pemantauan dan
audit serta memberikan rekomendasi untuk pemberian sanksi dengan
berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang.



KRITERIA, TUGAS DAN WEWENANG
INSPEKTUR BANDAR UDARA

I. INSPEKTUR BAN OAR UOARA BIOANG OPERASIONAL

LEVEL 1

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya SLTA.
2. Mengikuti pelatihan aerodrome inspector atau lead auditor.
3. Masa Kerja PNS :

a. SLTA dengan masa ke~a sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun;
b. D I dengan masa kerja sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tahun;
c. D II dengan masa kerja sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun;
d. D-III dengan masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; atau
e. D-IV/S-1 dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

4. Memiliki kemampuan bahasa inggris, sekurang-kurangnya pasif.
5. PNS yang bertugas di bidang bandar udara.

II. Tugas dan Wewenang

1. Melakukan audit, inspeksi, pengamatan, pemantauan personel dan
operasinal bandar udara, tatanan dan Iingkungan kebandarudaraan dan
kegiatan pengusahaan di bandar udara.

2. Melaporkan hasil audit, inspeksi, pengamatan, pemantauan personel dan
operasinal bandar udara, tatanan dan Iingkungan kebandarudaraan dan
kegiatan pengusahaan di bandar udara kepada Direktur atau pemberi
tugas.

1. Pendidikan forinal sekurang-kurangnya D-III dan/atau telah menjadi
Inspektur Level I sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

2. Mengikuti pelatihan aerodrome inspector atau lead auditor.
3. Mengikuti airport safety management system.
4. Memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) sertifikat pelatihan yang setara di

bidang:

a. airport planning/design;
b. airport operation/management (termasuk tapi tidak

KP3U/Manajemen Bandar Udara, civil aviation management);
human factor in aviation safety;Av'c.



d. hazard identification, risk management, and audit;
e. aerodrome gap analysis;
f. wildlife hazard;
g. airport reporting officer and aerodrome work safety;
h. aerodrome certification;
i. airport engineering;
j. Airport Emergency Plan (AEP);
k. airport maintenance;
I. airport environment;
m. airport business.

5. Masa Kerja PNS :

a. 0 III dengan masa kerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun; atau
b. D-IV/S-1 dengan masa kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

6. Memiliki kemampuan bahasa inggris, sekurang-kurangnya pasif.
7. PNS yang bertugas di bidang bandar udara.

II. Tugas dan Wewenang

1. Melakukan audit, inspeksi, pengamatan dan pemantauan personel dan
operasional bandar udara, tatanan dan lingkungan kebandarudaraan dan
kegiatan pengusahaan di bandar udara.

2. Melakukan evaluasi hasil audit, inspeksi, pengamatan dan pemantauan
personel dan -operasional bandar udara, tatanan dan lingkungan
kebandarudaraan dan kegiatan pengusahaan di bandar udara.

3. Memberikan usulan tindakan korektif hasil audit, inspeksi, pengamatan
dan pemantauan personel dan operasional bandar udara, tatanan dan
lingkungan kebandarudaraan dan kegiatan pengusahaan di bandar udara
kepada Direktur atau pemberi tugas.

4. Melaporkan hasil audit, inspeksi, pengamatan, pemantauan dan evaluasi
terhadap personel dan operasi, tatanan dan lingkungan kebandarudaraan
dan kegiatan pengusahaan di bandar udara kepada Direktur atau pemberi
tugas.

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya D-IV.
2. Mengikuti pelatihan aerodrome inspectoratau lead auditor.
3. Mengikuti pelatihan airport safety management system.
4. Memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) sertifikat pelatihan yang setara di

bidang:

a. airportpmnnmwdemg~
b. airport maintenance;
c. airport operation/management;
d. human factor in aviation safety;

~ e. hazard identification, risk management, and audit; a



f. aerodrome gap analysis;
g. wildlife hazard;
h. airport reporting officer and aerodrome work safety;
i. aerodrome certification;
j. airport engineering;
k. human factor in aviation safety;
I. Airport Emergency Plan (AEP);
m. incident/accident investigation;
n. State Safety Program (SSP);
o. airport environment;
p. airport business advance.

5. D-IV/S-1 dengan masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
6. Memiliki kemampuan bahasa inggris aktif.
7. PNS yang bertugas di bidang bandar udara.

II. Tugas dan Wewenang

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan audit, inspeksi, pengamatan dan
pemantauan personel dan operasional bandar udara, tatanan dan
lingkungan kebandarudaraan dan pengusahaan di bandar udara.

2. Melakukan audit, inspeksi, pengamatan dan pemantauan personel dan
operasional bandar udara, tatanan dan lingkungan kebandarudaraan dan
pengusahaan di"bandar udara.

3. Melakukan evaluasi hasil audit, inspeksi, pengamatan dan pemantauan
personel dan operasional bandar udara, tatanan dan Iingkungan
kebandarudaraan dan kegiatan pengusahaan di bandar udara.

4. Melakukan tindakan korektif secara langsung dilapangan berupa
rekomendasi I saran terhadap hasil audit, inspeksi, pengamatan,
pemantauan dan evaluasi.

5. Memberikan rekomendasi/saran untuk penegakan hukum kepada Direktur
atau pemberi tugas.

6. Melakukan investigasi insiden dengan memberikan tindakan korektif,
kepada penyedia jasa penerbangan dan memberikan rekomendasi
kepada pejabat struktural untuk melakukan perbaikan standar/regulasi.

7. Melaporkan hasil audit, inspeksi, pengamatan, pemantauan, evaluasi, dan
rekomendasi I saran kepada Direktur atau pemberi tugas.

II. INSPEKTUR BANDAR UDARA BIDANG PERALATAN DAN UTILITAS
BANDAR UDARA

LEVELl

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya SLTA.
2. Mengikuti pelatihan aerodrome inspector atau lead auditor.
3. Masa Ke~a PNS :

a. SLTA dengan masa kerja sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun;
b. 0 I dengan masa kerja sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tahun;



C. D II dengan masa kerja sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun;
d. D-III dengan masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; atau
e. D-IV/S-1 dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

4. Memiliki kemampuan bahasa inggris, sekurang-kurangnya pasif.
5. PNS yang bertugas di bidang bandar udara.

II. Tugas dan Wewenang

1. Melakukan audit, inspeksi, pengamatan, pengujian dan pemantauan
terhadap peralatan dan utilitas bandar udara.

2. Melaporkan hasil audit, inspeksi, pengamatan, pengujian dan pemantauan
peralatan dan utilitas bandar udara kepada Direktur atau pemberi tugas.

LEVEL II

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya D-III dan/atau telah menjadi
Inspektur Levell selama 3 (tiga) tahun.

2. Mengikuti pelatihan aerodrome inspectoratau lead auditor.
3. Mengikuti pelatihan airport safety management system.
4. Mengikuti sekurang-kurangnya 2 (dua) pelatihan di bidang :

a. airfield lighting system;
b. peralatan sistem catu daya;
c. peralatan mekanikal bandar udara;
d. peralatan sistem jaringan distribusi kelistrikan;
e. peralatan pengaman sistem kelistrikan;
f. peralatan pencahayaan bandar udara;
g. peralatan elektronika bandar udara;
h. peralatan pemeliharaan fasilitas sisi udara bandar udara;
i. peralatan pelayanan darat pesawat udara (GSE);
j. peralatan utilitas bandar udara.

5. Masa Kerja PNS :

a. D III dengan masa kerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun; atau
b. D-IV/S-1 dengan masa kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

6. Memiliki kemampuan bahasa inggris, sekurang-kurangnya pasif.
7. PNS yang bertugas di bidang bandar udara.

II. Tugas dan Wewenang

1. Melakukan audit, inspeksi, pengamatan, pengujian dan pemantauan
peralatan dan utilitas bandar udara.

2. Melakukan evaluasi hasil audit, inspeksi, pengamatan, pengujian dan
pemantauan peralatan dan utilitas bandar udara.

3. Memberikan rekomendasi I saran tindakan korektif hasil audit, inspeksi,
pengamatan, pengujian dan pemantauan peralatan dan utilitas bandar
udara kepada Direktur atau pemberi tugas.



4. Melaporkan hasil audit, inspeksi, pengamatan, pemantauan, evaluasi,
pengujian dan rekomendasi I saran tindakan korektif terhadap peralatan
dan utilitas bandar udara kepada Direktur atau pemberi tugas.

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya D-IV.
2. Mengikuti pelatihan aerodrome inspector atau lead auditor.
3. Mengikuti pelatihan airport safety managemant system.
4. Mengikuti sekurang-kurangnya 3 (tiga) pelatihan di bidang :

a. airfield lighting system;
b. peralatan sistem catu daya;
c. peralatan mekanikal bandar udara;
d. peralatan sistem jaringan distribusi kelistrikan;
e. peralatan pengaman sistem kelistrikan;
f. peralatan pencahayaan bandar udara;
g. peralatan elektronika bandar udara;
h. peralatan pemeliharaan fasilitas sisi udara bandar udara;
i. peralatan pelayanan darat pesawat udara (GSE);
j. peralatan utilitas bandar udara.

5. D-IV/S-1 dengan masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
6. Memiliki kemampuan bahasa inggris aktif.
7. PNS yang bertugas di bidang bandar udara.

II. Tugas dan Wewenang

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan audit, inspeksi, pengamatan, pengujian
dan pemantauan peralatan dan utilitas bandar udara.

2. Melakukan audit, inspeksi, pengamatan, pengujian dan pemantauan
peralatan dan utilitas bandar udara.

3. Melakukan evaluasi hasil audit, inspeksi, pengamatan, pengujian dan
pemantauan peralatan dan utilitas bandar udara.

4. Melakukan tindakan korektif secara langsung dilapangan berupa
rekomendasi/saran terhadap hasil audit, inspeksi, pengamatan, pengujian
pemantauan dan evaluasi.

5. Melaporkan hasil audit, inspeksi, pengamatan, pemantauan, evaluasi,
pengujian dan rekomendasi/saran kepada Direktur atau pemberi tugas.

III. INSPEKTUR BANOAR UOARA BIOANG PRASARANA BAN OAR UOARA

LEVELl

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya SLTA.
2. Mengikuti pelatihan aerodrome inspector atau lead auditor.
3. Masa Kerja PNS :

V



a. SLTA dengan masa kerja sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun;
b. D 1 dengan masa kerja sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tahun;
c. D II dengan masa kerja sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun;
d. D-III dengan masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; atau
e. D-IV/S-1 dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

..•\. 4. Memiliki kemampuan bahasa inggris, sekurang-kurangnya pasif.
5. PNS yang bertugas di bidang bandar udara.

II. Tugas dan Wewenang

1. Melakukan audit, inspeksi, pengamatan, pengujian dan pemantauan
terhadap peralatan dan utilitas bandar udara.

2. Melaporkan hasil audit, inspeksi, pengamatan, pengujian dan pemantauan
peralatan dan utilitas bandar udara kepada direktur atau pemberi tugas.

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya Dill dan/atau telah menjadi
Inspektur Level I selama 3 (tiga) tahun.

2. Mengikuti pelatihan aerodrome inspector atau lead auditor.
3. Mengikuti pelatihan airport safety management system.
4. Mengikuti sekurang-kurangnya 2 (dua) pelatihan di bidang :

a. airport engineering course;
b. structure design and analysis;
c. advanced foundation: design and analysis;
d. soil improvement;
e. soil testing;
f. asphalt testing;
g. concrete testing;
h. quality control of civil work;
i. pavement maintenance;
j. building maintenance;
k. construction method;
I. heavy equipment management;
m. project management;
n. contract management;
o. kursus peraturan bangunan;
p. FWD-WIN programme;
q. ELMOD-5 programme for FWDIHWD;
r. runway pavement performance evaluation;
s. pavement design.

5. Masa Kerja PNS :

a. 0 III dengan masa kerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun; atau
b. D-IV/S-1 dengan masa kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.



6. Memiliki kemampuan bahasa inggris, sekurang-kurangnya pasif.
7. PNS yang bertugas di bidang bandar udara.

II. Tugas dan Wewenang

1. Melakukan audit, inspeksi, pengamatan, pengujian dan pemantauan
prasarana bandar udara.

2. M.Slakukan evaluasi hasil audit, inspeksi, pengamatan, pengujian dan
pemantauan prasarana bandar udara.

3. Memberikan rekomendasi I saran tindakan korektif hasil audit, inspeksi,
pengamatan dan pemantauan prasarana bandar udara kepada Direktur
atau pemberi tugas.

4. Melaporkan hasil audit, inspeksi, pengamatan, pemantauan, evaluasi,
pengujian dan rekomendasi I saran tindakan korektif terhadap prasarana
bandar udara kepada Direktur atau pemberi tugas.

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya D-IV.
2. Mengikuti pelatihan aerodrome inspector atau lead auditor.
3. Mengikuti pelatihan airport safety managemant system.
4. Mengikuti sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pelatihan di bidang :

a. airport engineering course / seminar / workshop;
b. structure design and analysis;
c. advanced foundation: design and analysis;
d. soil improvement;
e. soil testing;
f. asphalt testing;
g. concrete testing;
h. quality control of civil work;
i. pavement maintenance;
j. building maintenance;
k. construction method;
I. heavy equipment management;
m. project management;
n. contract management;
o. kursus peraturan bangunan;
p. FWD-WIN programme;
q. ELMOD-5 programme for FWDIHWD;
r. runway pavement performance evaluation;
s. pavement design.

5. Masa Kerja min 10 (sepuluh) tahun untuk DIV/S1.
6. Memiliki kemampuan bahasa inggris aktif.
7. PNS yang bertugas di bidang bandar udara.



II. Tugas dan Wewenang

1 Mengkoordinasikan pelaksanaan audit, inspeksi, pengamatan, pengujian
dan pemantauan prasarana bandar udara.

2 Melakukan audit, inspeksi, pengamatan, pengujian dan pemantauan
prasarana bandar udara.

3 Melakukan evaluasi hasil audit, inspeksi, pengamatan, pengujian dan
pemantaut:r'tprasarana bandar udara.

4 Melakukan tindakan korektif secara langsung dilapangan berupa
rekomendasi I saran terhadap hasil audit, inspeksi, pengamatan,
pemantauan dan evaluasi.

5 Melaporkan hasil audit, inspeksi, pengamatan, pemantauan, evaluasi,
pengujian dan rekomendasi I saran kepada Direktur atau pemberi tugas.



KRITERIA, TUGAS DAN WEWENANG
INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

I. INSPEKTURAVIATION SE~URITY (AVSECj

LEVELl

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya SLTA.
2. Memiliki sertifikat pelatihan Inspektur.
3. Memiliki :

a. sertifikat pelatihan di bidang keamanan penerbangan (Basic/ Junior/
Senior AVSEC atau diklat sejenis) ; atau

b. 1 (satu) sertifikat pelatihan di bidang fasilitas keamanan penerbangan,
antara lain:

1) peralatan X-Ray, atau
2) peralatan Metal Detector (WTMD, HHMD).

a. SLTA dengan masa kerja sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun;
b. 0 I dengan masa kerja sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tahun;
c. 0" dengan masa kerja sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun;
d. 0 III dengan masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; atau
e. 0 IV/S1 dengan mas.akerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

5. Memiliki kemampuan bahasa inggris, sekurang-kurangnya pasif.
6. PNS yang bertugas di bidang keamanan penerbangan.

II. Tugas dan Wewenang

1. Melakukan kegiatan pengujian dan inspeksi di bidang aviation security.
2. Melakukan penyiapan laporan hasil pengujian dan inspeksi di aviation security.
3. Mendokumentasikan seluruh hasil pengawasan dan pengendalian aviation

security.



1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya D III dan/atau telah menjadi inspektur
Levell sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

2. Memiliki sertifikat pelatihan in.l'~ektur.
3. Memiliki:

a. sertifikat pelatihan di bidang Keamanan Penerbangan (Basic/ Junior/
Senior AVSEC atau diklat sejenis); atau

b. sekurang-kurangnya 2 (dua) sertifikat pelatihan di bidang fasilitas
keamanan penerbangan, antara lain

1) peralatan X-Ray,
2) peralatan Metal Detector (WTMD, HHMD);
3) peralatan Body Inspection Machine;
4) peralatan CCTV.

a. avsec management;
b. risk management; atau
c. crisis management.

a. D III dengan masa kerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun; atau
b. D IV/51 dengan masa kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

6. Memiliki kemampuan bahasa inggris, sekurang-kurangnya pasif.
7. PNS yang bertugas di bidang keamanan penerbangan.

II Tugas dan Wewenang

1. Melakukan kegiatan pengujian, inspeksi dan audit di bidang aviation security.
2. Melakukan penyiapan laporan hasil pengujian, inspeksi dan audit di bidang

aviation security.
3. Melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian, inspeksi dan audit di bidang

aviation security.
4. Memberikan usulan tindakan korektif terhadap hasil pengujian, inspeksi dan

audit di bidang aviation security kepada Direktur atau pemberi tugas.
5. Melakukan Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pengujian, inspeksi dan

audit di bidang aviation security dan melaporkan kepada pejabat yang
berwenang atau Inspektur Level III.



1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya 0 IV!S1.
2. Memilki sertifikat pelatihan inspektur.
3. Memiliki:

a. sertifi kat pelatihan di bidang Keamanan Penerbangan (Basic! Junior!
Senior AVSEC atau diklat sejenis); atau

b. sekurang-kurangnya 2 (dua) sertifikat pelatihan di bidang fasilitas
keamanan penerbangan, antara lain:

1) peralatan X-Ray;
2) peralatan Metal Detector (WTMD, HHMD);
3) peralatan Body Inspection Machine;
4) peralatan CCTV;
5) peralatan Explosive Detector;
6) peralatan Liquid Detector;
7) peralatan Nuklir, Biologi,Kimia dan Radioaktif (Nubikara);
8) peralatan Perimeter Intruder Detection System.

a. avsec management;
b. risk management;
c. crisis management;
d. investigatorlpenyidikan;
e. human factor;
f. cargo security;
g. profilling;
h. leadership and talent management.

5. Masa kerja PNS sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tahun.
6. Memiliki kemampuan bahasa inggris aktif.
7. Mempunyai kemampuan menu lis dan mempresentasikan terhadap

permasalahan termasuk saranlrekomendasi di bidang aviation security.
8. PNS yang bertugas di bidang keamanan penerbangan.



II Tugas dan Wewenang

1. Koordinator pelaksanaan pengujian, inspeksi, audit dan survei di bidang
aviation security.

2. Melakukan kegiatan pengujian, inspeksi, audit dan survei di bidang aviation
security.

3. Mengkoordinasikan dan menyiapkan laporan hasil pengujian, inspeksi, audit
dan survei di bidang aviation security. ...•\.

4. Melakukan evaiuasi terhadap hasil pengujian, inspeksi, audit dan survei di
bidang aviation security.

5. Melakukan pembahasan hasil evaluasi atas pengujian, inspeksi, audit dan
survei di bidang keamanan penerbangan dengan penyelenggara bandar
udara atau operator pesawat udara serta entitas terkait bidang aviation
security.

6. Menetapkan hasil penilaian sesuai tingkat kepatuhan dan pemenuhan
peraturan keamanan penerbangan pada penyelenggara bandar udara atau
operator pesawat udara serta entitas terkait bidang aviation security.

7. Melakukan tindakan korektif langsung di lapangan terhadap hasil pengujian,
inspeksi, audit dan survei di bidang aviation security.

8. Melaporkan pemantauan hasil pengujian, inspeksi, audit dan survei di bidang
aviation security kepada pejabat yang memberi tugas.

9. Melakukan investigasi insiden untuk mengevaluasi Program Keamanan
Penerbangan Nasional.

II. INSPEKTUR PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA
(DANGEROUS GOODS)

LEVELl

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya SLTA.
2. Memiliki sertifikat pelatihan inspektur.
3. Memiliki sertifikat pelatihan Dangerous Goods (DG).

a. SLTA dengan masa kerja sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun;
b. 0 I dengan masa kerja sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tahun;
c. 0 II dengan masa kerja sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun;
d. 0 III dengan masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; atau
e. 0 IV/S1 dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

5. Memiliki kemampuan bahasa inggris, sekurang-kurangnya pasif.
6. PNS yang bertugas di bidang keamanan penerbangan.



1. Melakukan kegiatan pengujian dan inspeksi di bidang barang berbahaya.
2. Melakukan penyiapan laporan hasil pengujian dan inspeksi di bidang barang

berbahaya.
3. Mendokumentasikan seluruh hasil pengawasan dan pengendalian di bidang

barang berbahaya. ...•\.

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya 0 III dan/atau telah menjadi inspektur
Levell sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

2. Memiliki sertifikat pelatihan inspektur.
3. Memiliki sertifikat pelatihan Dangerous Goods (DG).
4. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) sertifikat pelatihan antara lain:

a. air cargo management;
b. risk management;
c. crisis management; atau
d. human factor.

a. 0 III dengan masa kerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun; atau
b. 0 IV/S1 dengan masa kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

6. Memiliki kemampuan bahasa inggris, sekurang-kurangnya pasif.
7. PNS yang bertugas di bidang keamanan penerbangan.~

II Tugas dan Wewenang:

1. Melakukan kegiatan pengujian, inspeksi dan audit di bidang barang
berbahaya.

2. Melakukan penyiapan laporan hasil pengujian, inspeksi dan audit di bidang
barang berbahaya.

3. Melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian, inspeksi dan audit di bidang
barang berbahaya.

4. Memberikan usulan tindakan korektif terhadap hasil pengujian, inspeksi dan
audit di bidang keamanan penerbangan kepada Direktur atau pemberi tugas.

5. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pengujian, inspeksi dan
audit di bidang barang berbahaya dan melaporkan kepada pejabat yang
berwenang atau Inspektur Level III.



1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya D IV/S1.
2. Memiliki sertifikat pelatihan inspektur.
3. Memiliki serifikat pelatihan Dangerous Goods (DG).
4. Memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) sertifikat pelatihan antaraTaln :

a. air cargo management;
b. risk management;
c. crisis management;
d. human factor;
e. cargo incident /accident investigation and prevention;
f. nuklir, biologi, kimia dan radio aktif (nubikara);
g. Safety Management System (SMS).

5. Masa kerja PNS sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) tahun.
6. Memiliki kemampuan bahasa inggris, sekurang-kurangnya pasif.
7. Mempunyai kemampuan menulis dan mempresentasikan terhadap

permasalahan termasuk saran/rekomendasi di bidang barang berbahaya.
8. PNS yang bertugas di bidang keamanan penerbangan.

II Tugas dan Wewenang

1. Koordinator pelaksanaan pengujian, inspeksi, audit dan survei di bidang
barang berbahaya.

2. Melakukan kegiatan pengujian, inspeksi, audit dan survei di bidang barang
berbahaya.

3. Mengkoordinasikan dan menyiapkan laporan hasil pengujian, inspeksi, audit
dan survei di bidang barang berbahaya.

4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian, inspeksi, audit dan survei di
bidang barang berbahaya.

5. Melakukan pembahasan hasil evaluasi atas pengujian, inspeksi, audit dan
survei di bidang barang berbahaya dengan penyelenggara bandar udara
atau operator pesawat udara.

6. Menetapkan hasil penilaian sesuai tingkat kepatuhan dan pemenuhan
peraturan keamanan penerbangan di bidang barang berbahaya pada
penyelenggara bandar udara atau operator pesawat udara serta entitas
terkait bidang keamanan penerbangan.

7. Melakukan tindakan korektif langsung di lapangan terhadap hasil pengujian,
inspeksi, audit dan survei di bidang barang berbahaya.

8. Melaporkan pemantauan hasil pengujian, inspeksi, audit dan survei di bidang
barang berbahaya kepada pejabat yang memberi tugas.

9. Melakukan investigasi insiden untuk mengevaluasi prosedur/peraturan
pengangkutan barang berbahaya.



III. INSPEKTUR PELAYANAN DARURAT (PKP-PK dan SALVAGE)

LEVELl

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya SLTA.
2. Memiliki sertifikat pelatihan inspektur. ...•\.
3. Memiliki sertifikat pelatihan di bidang PKP-PK (Basic/Junior/Senior/teknik

pemeliharaan/perawatan kendaraan PKP-PK atau salvage atau diklat sejenis).
4. Masa kerja PNS :

a. SLTA dengan masa kerja sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun;
b. 0 I dengan masa kerja sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tahun;
c. 0 II dengan masa kerja sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun;
d. 0 III dengan masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; atau
e. 0 IV/51 dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

5. Memiliki kemampuan bahasa inggris, sekurang-kurangnya pasif;
6. PN5 yang bertugas di bidang pelayanan darurat.

II Tugas dan Wewenang

1. Melakukan kegiatan pengujian dan inspeksi di bidang pelayanan darurat.
2. Melakukan penyiapan laporan hasil pengujian dan inspeksi di bidang

pelayanan darurat.
3. Mendokumentasikan hasil pengawasan dan pengendalian pelayanan darurat.

LEVEL II

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya 0 III dan/atau telah menjadi inspektur
Level I sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

2. Memiliki sertifikat pelatihan inspektur.
3. Memiliki sertifikat pelatihan di bidang PKP-PK (Basic/Junior/5enior/teknik

pemeliharaan/perawatan kendaraan PKP-PK atau salvage atau diklat sejenis).
4. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) sertifikat pelatihan antara lain:

a. human factor;
b. emergency management;
c. risk management;
d. aviation fire fighting foam evaluation;
e. breathing apparatus supervisor;
f. kendaraan PKP-PK;
g. salvage;
h. fire command and control; atau
i. SMS aerod



a. D III dengan masa kerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun; atau
b. D IV/S1 dengan masa kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

6. Memiliki kemampuan bahasa inggris, sekurang-kurangnya pasif.
7. PNS yang bertugas di bidang pelayanan darurat.

II Tugas dan Wewenang

1. Melakukan pengujian, inspeksi dan audit di bidang pelayanan darurat.
2. Melakukan penyiapan laporan hasil pengujian, inspeksi dan audit di bidang

pelayanan darurat.
3. Melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian, inspeksi dan audit di bidang

pelayanan darurat.
4. Memberikan usulan tindakan korektif terhadap hasil pengujian, inspeksi dan

audit di bidang pelayanan darurat kepada Direktur atau pemberi tugas.
5. Melakukan Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pengujian, inspeksi dan

audit di bidang pelayanan darurat dan melaporkan kepada pejabat yang
berwenang atau Inspektur Level III.

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya D IV/S1.
2. Memiliki sertifikat pelatihan Inspektur.
3. Memiliki sertifikat pelatihan di bidang PKP-PK (Basic/Junior/Senior/teknik

pemeliharaan/perawatan kendaraan PKP-PK atau salvage atau diklat sejenis).
4. Memiliki sekurarig-kurangnya 2 (dua) sertifikat pelatihan antara lain:

a. human factor;
b. emergency management;
c. risK management;
d. fire investigation;
e. aviation fire fighting foam;
f. breathing apparatus supervisor;
g. kendaraan PKP-PK;
h. salvage;
i. fire command and control;
j. SMS aerodrome;
k. dangerous goods.

5. Masa kerja PNS sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tahun.
6. Memiliki kemampuan bahasa inggris, sekurang-kurangnya pasif.
7. Mempunyai kemampuan menu lis dan mempresentasikan terhadap

permasalahan termasuk saranlrekomendasi di bidang pelayanan darurat.
8. PNS yang bertugas di bidang pelayanan darurat.



" Tugas dan Wewenang

1. Koordinator pelaksanaan pengujian, inspeksi, audit dan survei di bidang
pelayanan darurat.

2. Melakukan kegiatan pengujian, inspeksi, audit dan survei di bidang pelayanan
darurat.

3. Mengkoordinasikan dan menyiapkan laporan hasHpengujian, inspeksi, audit
dan survei di bidang pelayanan darurat.

4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian, inspeksi, audit dan survei di
bidang pelayanan darurat.

5. Melakukan pembahasan hasil evaluasi atas pengujian, inspeksi, audit dan
survei di bidang pelayanan darurat dengan penyelenggara bandar udara.

6. Menetapkan hasH penilaian sesuai tingkat kepatuhan dan pemenuhan
peraturan pelayanan darurat pada penyelenggara bandar udara dan badan
usaha angkutan udara.

7. Melakukan tindakan korektif langsung di lapangan terhadap hasil pengujian,
inspeksi, audit dan survei di bidang pelayanan darurat.

8. Melaporkan pemantauan hasil pengujian, inspeksi, audit dan survei di bidang
pelayanan darurat pesawat udara kepada pejabat yang memberi tugas.

9. Melakukan investigasi insiden untuk mengevaluasi prosedur/peraturan
pelayanan darurat.



KRITERIA, TUGAS DAN WEWENANG
INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

I. INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN BIDANG OPERASIONAL

LEVEL 1

1. Pendidikan formal SLTA dengan masa kerja sekurang-kurangnya 12 (dua
belas) tahun.

2. Pendidikan kejuruan 0.11 Pengatur Lalu-Lintas Udara, Pelayanan Informasi
Aeronautika, FSO dengan masa kerja sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun.

3. Pendidikan kejuruan 0.111 Penilik Lalu-Iintas Udara, Pelayanan Informasi
Aeronautika, FSQ dengan masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

4. Pendidikan kejuruan O.IV Ahli Lalu-Iintas Udara dan ATNU dengan masa kerja
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

5. Pendidikan formal 0 IV/S1 dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga)
tahun.

6. Lulus pelatihan Inspektur navigasi penerbangan.
7. Kemampuan berbahasa inggris, sekurang-kurangnya pasif.
8. Memahami aturan/standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur

operasional pelayanan navigasi penerbangan.
9. Sehat jasmani dan rohani.
10. Mengikuti pelatihan bidang operasional :

a. TCCIAIS dan NOTAM Operasional;
b. Safety Audit of A TS, OJT dan Oiklat Aerodrome; atau
c. Surveyor GPS, Surveyor Total Station, Basic PANS-OPS.

a. inspeksi terhadap Iisensi personel pelayanan informasi aeronautika,
personel informasi meteorologi penerbangan, personel pelayanan lalu Iintas
penerbangan dan personel perancang prosedur penerbangan;

b. inspeksi terhadap prosedur pelayanan informasi aeronautika, pelayanan
informasi meteorologi penerbangan dan pelayanan lalu Iintas penerbangan
serta prosedur penerbangan sesuai dengan standar, norma, pedoman,
kriteria sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;



c. pengidentifikasian temuan dan/atau penyimpangan terhadap hasil Inspeksi
terhadap pelaksanaan pelayanan informasi aeronautika, prosedur pelayanan
informasi aeronautika, informasi meteorologi penerbangan dan pelayanan
lalu Iintas penerbangan;

d. pengidentifikasian temuan dan I atau penyimpangan terhadap hasillnspeksi
terhadap Iisensi personel atau petugas pelayanan informasi aeronautika,
personel informasi meteorologi, personel pelayanan lalu Iintas penerbangan
dan personel perancang prosedur penerbangan sesuai dengan standar,
norma, pedoman, kriteria sistem dan prosedur yang telah ditetapkan; dan

e. penyusunan I~poran hasil pelaksanaan Inspeksi kepada atasan langsung
atau Direktur.

a. pemantauan terhadap penerapan prosedur pelayanan informasi aeronautika,
pelayanan informasi meteorologi penerbangan dan pelayanan lalu lintas
penerbangan serta prosedur penerbangan sesuai dengan standar, norma,
pedoman, kriteria sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;

b. pemantauan terhadap masa berlaku dan kesesuaian identitas data lisensi
personel atau petugas pelayanan informasi aeronautika, personel informasi
meteorologi, personel pelayanan lalu Iintas penerbangan dan personel
perancang prosedur penerbangan sesuai dengan standar, norma, pedoman,
kriteria sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;

c. pengidentifika~ian temuan dan/atau penyimpangan terhadap hasil
pemantauan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi aeronautika,
prosedur pelayanan informasi aeronautika, informasi meteorologi
penerbangan dan pelayanan lalu Iintas penerbangan;

d. pengidentifikasian temuan dan/atau penyimpangan terhadap hasil
pemantauan terhadap masa berlaku dan kecocokan data Iisensi personel
atau petugas pelayanan informasi aeronautika, personel informasi
meteorologi, personel pelayanan lalu Iintas penerbangan dan personel
perancang prosedur penerbangan sesuai dengan standar, norma, pedoman,
kriteria sistem dan prosedur yang telah ditetapkan; dan

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pemantauan kepada atasan
langsung atau Direktur.



1....• \.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Pendidikan kejuruan 0.111 Penilik Lalu-lintas Udara, Pelayanan Informasi
Aeronautika, FSO dengan masa kerja sekurang-kurangnya 13 (tiga belas)
tahun.
Pendidikan kejuruan D.IV Ahli Lalu-lintas Udara dan ATNU dengan masa kerja
sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun.
Pendidikan formal DIV/S1 dengan mas a kerja sekurang-kurangnya masa kerja
9 (sembilan) tahun.
Sehat jasmani dan rohani.
Semua persyaratan pada Level I terpenuhi.
Memahami aturan/standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur
operasional pelayanan navigasi penerbangan.
Mengikuti pelatihan dibidang operasional antara lain :

a. aeronautical oartography dan advance PANS-OPS; atau
b. CNSIA TM dan aerodrome; atau
c. sateHt base dan performance based navigation; dan
d. safety management system dan safety audit.

II. Tugas dan Wewenang

1. Audit berupa :

a. audit terhadap kualitas pelayanan informasi aeronautika, informasi
meteorologi penerbangan, pelayanan lalu lintas penerbangan dan
perancang prosedur penerbangan;

b. audit terhadap pelaksanaan prosedur pelayanan informasi aeronautika,
pelayanan informasi meteorologi penerbangan dan pelayanan lalu lintas
penerbangan serta prosedur penerbangan sesuai dengan standar, norma,
pedoman, kriteria sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;

c. audit terhadap lisensi personel atau petugas pelayanan informasi
aeronautika, personel informasi meteorologi, personel pelayanan lalu lintas
penerbangan dan personel perancang prosedur penerbangan sesuai
dengan standar, norma, pedoman, kriteria sistem dan prosedur yang telah
ditetapkan;

d. pengidentifikasian temuan dan I atau penyimpangan terhadap hasil audit
terhadap kualitas pelayanan informasi aeronautika, prosedur pelayanan
informasi aeronautika, informasi meteorologi penerbangan dan pelayanan
lalu lintas penerbangan;



e. pengidentifikasian temuan dan / atau penyimpangan terhadap hasil audit
terhadap lisensi personel atau petugas pelayanan informasi aeronautika,
personel informasi meteorologi, personel pelayanan lalu Iintas penerbangan
dan personel perancang prosedur penerbangan sesuai dengan standar,
norma, pedoman, kriteria sistem dan prosedur yang telah ditetapkan; dan

f. pengidentifika.sian temuan dan / atau penyimpangan terhadap hasil audit
terhadap pelaksanaan prosedur pelayanan informasi aeronautika, prosedur
pelayanan informasi aeronautika, informasi meteorologi penerbangan dan
pelayanan lalu Iintas penerbangan.

2. Audit terhadap Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dan
Lembaga Diklat Navigasi Penerbangan.

3. Perencanaan pelaksanaan audit penerapan pelayanan informasi aeronautika,
informasi meteorologi, pelayanan lalu Iintas penerbangan dan perancang
prosedur penerbangan serta license personel pelayanan informasi aeronautika,
informasi meteorologi, pelayanan lalu lintas penerbangan dan perancang
prosedur penerbangan.

4. Penilaian atau analisa hasil audit sebagaimana dimaksud pada nomor 1 butir a
s.d. f terhadap kesesuaian atau pemenuhan standar, norma, pedoman, kriteria,
sistem dan prosedur pelayanan informasi aeronautika, informasi meteorologi,
pelayanan lalu Iiritas penerbangan dan perancang prosedur penerbangan serta
license personel pelayanan informasi aeronautika, informasi meteorologi,
pelayanan lalu Iintas penerbangan dan perancang prosedur penerbangan.

5. Penyusunan pelaporan hasH pelaksanaan audit kepada atasan langsung atau
Direktur.

1. Pendidikan kejuruan 0.111 Penilik Lalu-Iintas Udara, Pelayanan Informasi
Aeronautika, FSO dengan masa kerja sekurang-kurangnya 18 (delapan belas)
tahun.

2. Pendidikan kejuruan D.IV Ahli Lalu-Iintas Udara dan ATNU dengan masa kerja
sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun.

3. Pendidikan formal DIV/S1 dengan masa kerja sekurang-kurangnya 13 (tiga
belas) tahun.

4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Semua persyaratan pada level II terpenuhi.
6. Memahami aturan/standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur

operasional pelayanan navigasi penerbangan.



a. SMS (Safety Management System);
b. mengikuti pelatihan aeronautical information management;
c. A TS planner & airspace design training;
d. safc..fYwoversightmanagement;
e. leadership & talent management training;
f. A TS management course.

a. inspeksi terhadap prosedur pelayanan informasi aeronautika, pelayanan
informasi meteorologi penerbangan dan pelayanan lalu lintas penerbangan
serta prosedur penerbangan sesuai dengan standar, norma, pedoman,
kriteria sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;

b. inspeksi terhadap lisensi personel atau petugas pelayanan informasi
aeronautika, personel informasi meteorologi, personel pelayanan lalu lintas
penerbangan dan personel perancang prosedur penerbangan sesuai
dengan standar, norma, pedoman, kriteria sistem dan prosedur yang telah
ditetapkan;

c. pengidentifikasian temuan dan / atau penyimpangan terhadap hasH inspeksi
terhadap pelaksanaan pelayanan informasi aeronautika, prosedur pelayanan
informasi aeronautika, informasi meteorologi penerbangan dan pelayanan
lalu lintas penerbangan;

d. pengidentifikasian temuan dan / atau penyimpangan terhadap hasH inspeksi
terhadap lisensi personel atau petugas pelayanan informasi aeronautika,
personel informasi meteorologi, personel pelayanan lalu lintas penerbangan
dan personel perancang prosedur penerbangan sesuai dengan standar,
norma, pedoman, kriteria sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan inspeksi kepada atasan langsung
atau Direktur.

a. audit terhadap dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan
pelayanan navigasi penerbangan;

b. audit terhadap kualitas pelayanan informasi aeronautika, informasi
meteorologi .penerbangan, pelayanan lalu lintas penerbangan dan
perancang prosedur penerbangan;



c. audit terhadap pelaksanaan prosedur pelayanan informasi aeronautika,
pelayanan informasi meteorologi penerbangan dan pelayanan lalu lintas
penerbangan serta prosedur penerbangan sesuai dengan standar, norma,
pedoman, kriteria sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;

d. audit terhadap Iisensi personel atau petugas pelayanan informasi
aeronautika, -personel informasi meteorologi, personel pelayanan lalu lintas
penerbangan dan personel perancang prosedur penerbangan sesuai
dengan standar, norma, pedoman, kriteria sistem dan prosedur yang telah
ditetapkan;

e. pengidentifikasian temuan dan I atau penyimpangan terhadap hasil audit
terhadap kualitas pelayanan informasi aeronautika, prosedur pelayanan
informasi aeronautika, informasi meteorologi penerbangan dan pelayanan
lalu lintas penerbangan;

f. pengidentifikasian temuan dan I atau penyimpangan terhadap hasil audit
terhadap Iisensi personel atau petugas pelayanan informasi aeronautika,
personel informasi meteorologi, personel pelayanan lalu Iintas penerbangan
dan personef perancang prosedur penerbangan sesuai dengan standar,
norma, pedoman, kriteria sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;

g. pengidentifikasian temuan dan I atau penyimpangan terhadap hasil audit
terhadap pelaksanaan prosedur pelayanan informasi aeronautika, prosedur
pelayanan informasi aeronautika, informasi meteorologi penerbangan dan
pelayanan lalu Iintas penerbangan.

a. pemantauan terhadap penerapan prosedur pelayanan informasi aeronautika,
pelayanan informasi meteorologi penerbangan dan pelayanan lalu lintas
penerbangan serta prosedur penerbangan sesuai dengan standar, norma,
pedoman, kriteria sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;

b. pemantauan terhadap masa berlaku dan kesesuaian identitas data lisensi
personel atau' petugas pelayanan informasi aeronautika, personel informasi
meteorologi, personel pelayanan lalu lintas penerbangan dan personel
perancang prosedur penerbangan sesuai dengan standar, norma, pedoman,
kriteria sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;

c. pengidentifikasian temuan dan I atau penyimpangan terhadap hasil
pemantauan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi aeronautika,
prosedur pelayanan informasi aeronautika, informasi meteorologi
penerbangan dan pelayanan lalu Iintas penerbangan;



d. pengidentifikasian temuan dan / atau penyimpangan terhadap hasil
pemantauan terhadap masa berlaku dan kecocokan data Iisensi personel
atau petugas pelayanan informasi aeronautika, personel informasi
meteorologi, personel pelayanan lalu lintas penerbangan dan personel
perancang prosedur penerbangan sesuai dengan standar, norma, pedoman,
kriteria sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;

....• \,

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pemantauan kepada atasan
langsung atau Direktur.

4. Audit terhadap Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dan
Lembaga Diklat Navigasi Penerbangan.

5. Pemberian tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan
ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan.

6. Penyusunan pelaporan hasil inspeksi, pemantauan dan audit kepada atasan
langsung / Direktur.

II. INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN BIDANG TEKNIS

LEVEL I

1. Pendidikan formal SLTA dengan masa kerja sekurang-kurangnya 12 (dua
belas) tahun.

2. Pendidikan kejuruan 0.11 Teknik Elektronika dengan masa kerja sekurang-
kurangnya 7 (tujuh) tahun.

3. Pendidikan kejuruan 0.111 Teknik Elektronika dengan masa kerja sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun.

4. Pendidikan kejuruan D.IV Teknik Elektronika, Teknik Listrik dengan masa kerja
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. ",~,

5. Pendidikan formal 0 IV/S1 dengan masa kerja sekurang-kurangnya masa kerja
3 (tiga) tahun.

6. Kemampuan berbahasa Inggris minimal pas if.
7. Memahami aturan/standar norma, pedoman, kriteria,sistem dan prosedur

operasional pelayanan navigasi penerbangan.
8. Sehat jasmani dan rohani.
9. Lulus pelatihan Inspektur navigasi penerbangan.
10. Mengikuti pelatih~n di bidang teknis :

a. short courselrefreshing course terampil fasilitas komunikasi Penerbangan
(VHF AlG, AMSS, VHF-ER, HF RDARA / MWARA, VSCS, A TN/AMHS,
CPDLC, A/DC, Data Link Communication, Satellite Communication) dan
Short Course/Refreshing Course Terampil Fasilitas Meteorogy;



b. short course/refreshing course terampil fasilitas navigasi penerbangan (NDB,
VOR, DME, ILS, RVR, GNSS); atau

c. short course/refreshing course terampil fasilitas pengamatan penerbangan
(PSR, SSR, MSSR, ADS-B, ADS-C, A TC Automation, Multilateration,
ASMGCS).

a. inspeksi terhadap Iisensi teknisi peralatan / fasilitas komunikasi
penerbangan, teknisi peralatan bantu radio navigasi penerbangan serta
teknisi fasilitas pengamatan penerbangan;

b. inspeksi terhadap pelaksanaan prosedur pengoperasian fasilitas komunikasi
penerbangan dan fasilitas meteorologi penerbangan, fasilitas bantu radio
navigasi penerbangan, fasilitas pengamatan penerbangan;

c. pengidentifikasian temuan dan / atau penyimpangan terhadap hasil inspeksi
prosedur pengoperasian fasilitas komunikasi penerbangan dan fasilitas
meteorologi penerbangan fasilitas bantu radio navigasi penerbangan dan
fasilitas pengamatan penerbangan;

d. pengidentifikasian temuan dan / atau penyimpangan terhadap hasH inspeksi
Iisensi teknisi peralatan / fasilitas komunikasi penerbangan, teknisi peralatan
bantu radio navigasi penerbangan serta teknisi fasilitas pengamatan
penerbangan; dan

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan inspeksi kepada atasan langsung
atau Direktur ..

a. pemantauan terhadap penerapan prosedur pengoperasian fasilitas
komunikasi penerbangan dan fasilitas meteorologi penerbangan fasilitas
bantu radio navigasi penerbangan dan fasilitas pengamatan penerbangan;

b. pemantauan terhadap Iisensi personel/petugas teknisi yaitu masa berlaku
Iisensi dan kesesuaian identitas data Iisensi serta pelaksanaan tugas teknisi
peralatan/fasilitas komunikasi penerbangan, teknisi peralatan bantu radio
navigasi penerbangan serta teknisi fasilitas pengamatan penerbangan;

c. pengidentifikasian temuan dan/atau penyimpangan terhadap hasil
pemantauan terhadap pelaksanaan pengoperasian fasHitas komunikasi
penerbangan dan fasilitas meteorologi penerbangan fasilitas bantu radio
navigasi penel"bangan dan fasilitas pengamatan penerbangan;



d. pengidentifikasian temuan dan/atau penyimpangan terhadap hasil
pemantauan terhadap lisensi personel/petugas teknisi yaitu masa berlaku
lisensi dan kesesuaian identitas data lisensi serta pelaksanaan tugas teknisi
peralatan/fasHitas komunikasi penerbangan, teknisi peralatan bantu radio
navigasi penerbangan serta teknisi fasilitas pengamatan penerbangan;

e. penyusunan laporan hasil pelaksana~n pemantauan kepada atasan
langsung atau Direktur.

1. Pendidikan kejuruan D.1I1 Teknik Elektronika dengan masa kerja sekurang-
kurangnya 13 (tiga belas) tahun.

2. Pendidikan kejuruan D.IV Teknik Elektronika dan Teknik Listrik dengan masa
kerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun.

3. Pendidikan formal D IV/S1 dengan masa kerja sekurang-kurangnya 9
(sembilan) tahun.

4. Semua persyaratan pada level I terpenuhi.
5. Memahami aturan/standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur

operasional pelayanan navigasi penerbangan.
6. Sehat jasmani dan rohani.
7. Mengikuti pelatihan di bidang teknis :

a. short course/refreshing course ahli fasilitas komunikasi penerbangan (VHF
AlG, AMSS, VHF-ER, HF RDARA/ MWARA, VSCS, ATN/AMHS, CPDLC,
AIDC, Data Link Communication, Satellite Communication) dan Short
Course/Refreshing Course Ahli Fasilitas Meteorogy;

b. short course/refreshing course ahli fasilitas navigasi penerbangan (NDB,
VOR, DME, ILS, RVR, GNSS);

c. short course/refreshing course ahli fasilitas pengamatan penerbangan (PSR,
SSR, MSSR, ADS-B, ADS-C, ATC Automation, Multilateration, ASMGCS);

d. CNS (Communication, Navigation, Surveillance); atau
e. SMS (Safety Management System).

a. audit terhadap kualitas dan keandalan kinerja pengoperasian fasilitas
komunikasi penerbangan dan fasilitas meteorologi penerbangan fasilitas
bantu radio navigasi penerbangan dan fasilitas pengamatan penerbangan;

b. audit terhadap pelaksanaan prosedur pengoperasian fasilitas komunikasi
penerbangan dan fasilitas meteorologi penerbangan fasilitas bantu radio
navigasi penerbangan, fasilitas pengamatan penerbangan, teknisi
peralatan/fasilitas komunikasi penerbangan;



c. audit terhadap lisensi personel/petugas teknisi yaitu masa berlaku Iisensi
dan kesesuaian identitas data lisensi personel atau teknisi peralatan/fasilitas
komunikasi penerbangan, teknisi peralatan bantu radio navigasi
penerbangan serta teknisi fasilitas pengamatan penerbangan;

d. pengidentifikasian temuan dan/atau penyimpi!nean terhadap hasil audit
terhadap kualitas pengoperasian fasilitas komunikasi penerbangan dan
fasilitas meteorologi penerbangan fasilitas bantu radio navigasi
penerbangan, fasilitas pengamatan penerbangan, teknisi peralatan/fasilitas
komunikasi 'penerbangan, teknisi peralatan bantu radio navigasi
penerbangan serta teknisi fasilitas pengamatan penerbangan;

e. pengidentifikasian temuan dan/atau penyimpangan terhadap hasil audit
terhadap lisensi personel atau teknisi peralatan/fasilitas komunikasi
penerbangan, teknisi peralatan bantu radio navigasi penerbangan serta
teknisi fasilitas pengamatan penerbangan; dan

f. pengidentifikasian temuan dan/atau penyimpangan terhadap hasil audit
terhadap pelaksanaan prosedur pengoperasian fasilitas komunikasi
penerbangan dan fasilitas meteorologi penerbangan fasilitas bantu radio
navigasi penerbangan, fasilitas pengamatan penerbangan, teknisi
peralatan/fasilitas komunikasi penerbangan, teknisi peralatan bantu radio
navigasi penerbangan serta teknisi fasilitas pengamatan penerbangan.

2. Audit terhadap Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dan
Lembaga Diklat Navigasi Penerbangan.

3. Perencanaan pelaksanaan audit penerapan pengoperasian fasilitas komunikasi
penerbangan dan fasilitas meteorologi penerbangan fasilitas bantu radio
navigasi penerbangan, fasilitas pengamatan penerbangan, teknisi
peralatan/fasilitas komunikasi penerbangan, teknisi peralatan bantu radio
navigasi penerbangan serta teknisi fasilitas pengamatan penerbangan.

4. Penilaian atau analisa hasil inspeksi dan pemantauan yang dilaporkan kepada
Inspektur Level I terhadap kesesuaian atau pemenuhan standar, norma,
pedoman, kriteria, sistem dan prosedur pengoperasian fasilitas komunikasi
penerbangan dan fasilitas meteorologi penerbangan fasilitas bantu radio
navigasi penerbangan, fasilitas pengamatan penerbangan, teknisi
peralatan/fasilitas komunikasi penerbangan, teknisi peralatan bantu radio
navigasi penerbangan serta teknisi fasilitas pengamatan penerbangan.

6. Penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan audit kepada atasan
langsung/Direktur.



1. Pendidikan kejuruan D.III Teknik Elektronika dengan masa kerja sekurang-
kurangnya 18 (delapan belas) tahun.

2. Pendidikan kejuruan D.IV Teknik Elektronika, Teknik Listrik de~gan masa kerja
sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun.

3. Pendidikan Formal DIV/S1 dengan masa kerja sekurang-kurangnya 13 (tiga
belas) tahun.

4. Semua persyaratan pada level II terpenuhi.
5. Memahami aturan/standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur

operasional pelayanan navigasi penerbangan.
6. Sehat jasmani dan rohani.
7. Mengikuti pelatihan di bidang teknis :

a. short course/refreshing course ahli fasilitas komunikasi penerbangan (VHF
AlG,AMSS, VHF-ER,RDARA,MWARA,VSCS, ATN/AMHS, CPDLC, AIDC.
Data Link Communication, Satellite Communication) dan Short
Course/Refreshing Course Ahli Fasilitas Meteorogy; atau

b. short course/refreshing course ahli fasilitas navigasi penerbangan
(NDB,VOR,DME,ILS,RVR,GNNS); atau

c. short course/refreshing course ahli fasilitas pengamatan penerbangan (PSR,
SSR, MSSR, ADS-B, ADS-C, ATC Automation, ASMGCS);

d. safety oversight management.

II. Tugas dan Wewenang

1. Inspeksi berupa :

a. inspeksi terhadap Iisensi personel/petugas teknisi yaitu masa berlaku lisensi
dan kesesuaian identitas data Iisensi seita pelaksanaan tugas teknisi
peralatan/fasilitas komunikasi penerbangan, teknisi peralatan bantu radio
navigasi penerbangan serta teknisi fasilitas pengamatan penerbangan;

b. inspeksi terhadap pelaksanaan prosedur pengoperasian fasilitas komunikasi
penerbangan dan fasilitas meteorologi penerbangan fasilitas bantu radio
navigasi penerbangan, fasilitas pengamatan penerbangan, teknisi
peralatan/fasilitas komunikasi penerbangan, teknisi peralatan bantu radio
navigasi penerbangan serta teknisi fasilitas pengamatan penerbangan;

c. pengidentifikasian temuan dan/atau penyimpangan terhadap hasil inspeksi
prosedur pengoperasian fasilitas komunikasi penerbangan dan fasilitas
meteorologi penerbangan fasilitas bantu radio navigasi penerbangan,
fasilitas pengamatan penerbangan, teknisi peralatan/fasilitas komunikasi
penerbangan,' teknisi peralatan bantu radio navigasi penerbangan serta
teknisi fasilitas pengamatan penerbangan;



d. pengidentifikasian temuan dan/atau penyimpangan terhadap hasil inspeksi
lisensi personel/petugas teknisi yaitu masa berlaku lisensi dan kesesuaian
identitas data Iisensi serta pelaksanaan tugas teknisi peralatan/fasilitas
komunikasi penerbangan, teknisi peralatan bantu radio navigasi
penerbangan serta teknisi fasilitas pengamatan penerbangan; dan

...• \.
e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan inspeksi kepada atasan langsung

atau Direktur.

a. audit terhadap keandalan kinerja pengoperasian fasilitas komunikasi
penerbangan dan fasilitas meteorologi penerbangan fasilitas bantu radio
navigasi penerbangan, fasilitas pengamatan penerbangan;

b. audit terhadap pelaksanaan prosedur pengoperasian fasilitas komunikasi
penerbangan dan fasilitas meteorologi penerbangan fasilitas bantu radio
navigasi penerbangan, fasilitas pengamatan penerbangan;

c. audit terhadap Iisensi personel/petugas teknisi yaitu masa berlaku Iisensi
dan kesesuaian identitas data Iisensi serta pelaksanaan tugas personel atau
teknisi peralatan/fasilitas komunikasi penerbangan, teknisi peralatan bantu
radio navigasi penerbangan serta teknisi fasilitas pengamatan penerbangan;

d. audit terhadap Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan
dan Lembaga Diklat Navigasi Penerbangan;

e. pengidentifikasian temuan dan/atau penyimpangan terhadap hasil audit
terhadap keandalan kinerja pengoperasian fasilitas komunikasi penerbangan
dan fasilitas meteorologi penerbangan fasilitas bantu radio navigasi
penerbangan, fasilitas pengamatan penerbangan;

f. pengidentifikasian temuan dan/atau penyimpangan terhadap hasil audit
terhadap Iisensi personel/petugas teknisi yaitu masa berlaku Iisensi dan
kesesuaian identitas data Iisensi serta pelaksanaan tugas personel atau
teknisi peralatan/fasilitas komunikasi penerbangan, teknisi peralatan bantu
radio navigasi penerbangan serta teknisi fasilitas pengamatan penerbangan;
dan

g. pengidentifikasian temuan dan/atau penyimpangan terhadap hasil audit
terhadap pelaksanaan prosedur pengoperasian fasilitas komunikasi
penerbangan dan fasilitas meteorologi penerbangan fasilitas bantu radio
navigasi penerbangan, fasilitas pengamatan penerbangan, teknisi
peralatan/fasilitas komunikasi penerbangan, teknisi peralatan bantu radio
navigasi penerbangan serta teknisi fasilitas pengamatan penerbangan.



a. pemantauan terhadap penerapan prosedur pengoperasian fasilitas
komunikasi penerbangan dan fasilitas meteorologi penerbangan fasilitas
bantu radio navigasi penerbangan, fasilitas pengamatan penerbangan;

b. pemantauan terhadap masa berlaku dan kesesuaian identitas data lisensi ....•\.
teknisi peralatan I fasilitas komunikasi penerbangan, teknisi peralatan bantu
radio navigasi penerbangan serta teknisi fasilitas pengamatan penerbangan;

c. pengidentifikasian temuan dan I atau penyimpangan terhadap hasil
pemantauan terhadap pelaksanaan pengoperasian fasilitas komunikasi
penerbangan dan fasilitas meteorologi penerbangan fasilitas bantu radio
navigasi penerbangan, fasilitas pengamatan penerbangan, teknisi peralatan
I fasilitas komunikasi penerbangan, teknisi peralatan bantu radio navigasi
penerbangan serta teknisi fasilitas pengamatan penerbangan;

d. pengidentifikasian temuan dan I atau penyimpangan terhadap hasil
pemantauan terhadap masa berlaku dan kesesuaian identitas data lisensi
teknisi peralatan I fasilitas komunikasi penerbangan, teknisi peralatan bantu
radio navigasi penerbangan serta teknisi fasilitas pengamatan penerbangan;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pemantauan kepada atasan
langsung atau Direktur.

4. Pemberian tind~kan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan
ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan.

5. Penyusunan pelaporan hasil inspeksi, audit dan pemantauan kepada atasan
langsung/Direktur.



KRITERIA, TUGAS DAN WEWENANG
INSPEKTUR KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN

PESAWAT UDARA

I. INSPEKTUR KELAIKAN UDARA BIDANG PERAWATAN PESAWAT UDARA

LEVELl

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya Diploma II Teknik Pesawat Udara
atau sederajat atau Diploma II Teknik Mesin, Elektronik, Industri.

a. D-II, D-III, D-IV, 8-1 Teknik Pesawat Udara atau sederajat, dengan
masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

b. D-II, D-III, D-IV, 8-1 Teknik Mesin, Elektronik, Industri, dengan
ketentuan sebagai berikut :

1) D-II dengan masa kerja di bidang kelaikan udara dan
pengoperasian pesawat udara selama 4 (empat) tahun;

2) D-1I1 dengan masa kerja di bidang kelaikan udara dan
pengoperasian pesawat udara selama 4 (empat) tahun;

3) D-IV dengan masa kerja di bidang kelaikan udara dan
pengoperasian pesawat udara selama 3 (tiga) tahun;

4) 8-1 dengan masa kerja di bidang kelaikan udara dan
pengoperasian pesawat udara selama 3 (tiga) tahun.

3. Mencapai nilai test bahasa inggris TOEIC (Test of English for International
Communication) paling sedikit sebesar 550 (lima ratus lima puluh).

4. Telah mengikuti pelatihan sebagai berikut :

a. orientasi.
program orientasi dapat dilakukan selama calon Inspektur menjadi
CPN8, dalam rangka membekali inspektur dengan pengetahuan
tentang misi, organisasi, administrasi, prosedur, tugas dan fungsi
DKUPPU;



b. pelatihan bahasa inggris.
mengikuti kursus intensif bahasa Inggris secara penuh atau paruh
waktu dengan jangka waktu akumulasi 480 (empat ratus delapan
puluh) jam, bagi yang belum memenuhi syarat sekurang-kurangnya
nilai test bahasa inggris;

c. kursus pengetahuan teknik dasar-dasar pesawat udara.
kursus ini membutuhkan waktu 6 (enam) bulan penuh, yang dapat
dilakukan di pusat pelatihan yang telah disahkan, yang harus diikiuti
oleh Inspektur dengan pendidikan formal yang belum mendapatkan
pendidikan teknis dasar-dasar pesawat udara;

d. profesionalisme Inspektur kelaikudaraan.
merupakan pelatihan keahlian terkait dengan bidang kelaikudaraan.

5. PNS yang bertugas di bidang kelaikan udara dan pengoperasian pesawat
udara.

II. Tugas dan Wewenang

1. Melakukan pemeriksaan pesawat udara dalam rangka pembaruan
Sertifikat Kelaikudaraan.

2. Memeriksa dan memproses aplikasi personil perawatan pesawat udara
untuk penerbitan, pembaruan, validasi dan penambahan lisensi dan
rating.

3. Melakukan pengujian tertulis kepada kandidat pemegang Sertifikat Ahli
Perawatan Pesawat Udara.

4. Melakukan pemeriksaan di area ramp (ramp check) terhadap pesawat
udara, personil, dan peralatan penunjang.

5. Melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas bengkel perawatan pesawat
udara.

6. Melakukan inspeksi peralatan dan prosedur pengisian bahan bakar
penerbangan.

1. Memenuhi persyaratan Inspektur level I.
2. Telah bertugas sebagai inspektur level I selama 5 (lima) tahun.
3. Telah memenuhi persyaratan pelatihan sebagai berikut :

a. pelatihan perawatan pesawat udara dan tipe pesawat udara
pelatihan praktek perawatan pesawat udara yang dilakukan di
penyedia jasa penerbangan untuk memperoleh pengalaman langsung;

b. on-fhe-job-fraining
pelatihan spesifik terhadap tugas-tugas pekerjaan yang diberikan di
lapangan, harus dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektur;



c. kursus pelatihan formal
pelatihan ini diperlukan untuk memberikan Inspektur pengetahuan
umum dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Program ini
juga memberikan pelatihan yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi
pekerjaan secara spesifik :

1) komunikasi konstruktif;
2) evaluasi sistem manajemen penerbangan;
3) investigasi kecelakaan pesawat udara;
4) kursus human factor.

1) pelatihan berkala yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas di
bidang khusus;

2) dilakukan apabila ada perubahan peraturan dan pedoman, atau
setidaknya sekali dalam setahun;

3) kursus human factor dalam perawatan pesawat udara dilakukan
sedikitnya tiap dua tahun sekali.

4. PNS yang bertugas di bidang kelaikan udara dan pengoperasian pesawat
udara.

1. Melakukan survei fasilitas perawatan, ketentuan pelatihan, organisasi dan
prosedur Quality Control (QA) dan kualitas sistem dari pemohon dalam
proses sertifikasi untuk AOC I AMO I AMTO, penerbitan atau pembaruan
sertifikat Air Operator Certificates (AOC) I Aircraft Maintenance
Organization (AMO) / Aircraft Maintenance Training Organization (AMTO).
Membuat rekomendasi yang sesuai dengan aplikasi.

2. Melakukan survei terhadap fasilitas dan prosedur AMO I AMTO untuk
permohonan perpanjangan sertifikat dalam rangka melakukan kegiatan
kelaikudaraan pesawat udara dan pemutakhiran catatan.

3. Melakukan pengawasan berkala terhadap fasilitas, prosedur dan kerja dari
pemegang AOe I AMO I AMTO, membuat petunjuk, rekomendasi dan
menyetujui amandemen AOC I AMO I AMTO serta pemeliharaan dan
manual kualitas kontrol sebagaimana mestinya.

4. Mengevaluasi dan menyetujui program keandalan komponen dan pesawat
udara dan menyetujui sistem perawatan pesawat udaram komponen dan
peralatan.

5. Melakukan pengujian praktikal dan lisan terhadap calon pemegang Ijazah
Ahli Perawatan Pesawat Udara.



6. Melakukan pemeriksaan dan penilaian desain dalam hal keperawatan dan
kesesuaian komponen pesawat udara dan peralatan yang digunakan oleh
pesawat udara dalam kegiatan Type Certification Board (TCB).

7. Memberikan usulan untuk tindakan korektif terhadap hasil pekerjaan yang
dilakukan.

1. Telah memenuhi kriteria Inspektur level II.
2. Telah bertugas sebagai Inspektur level II selama 5 (lima) tahun.
3. Telah memenuhi persyaratan pelatihan sebagai berikut :

a. on-the-job-training.
pelatihan dalam tugas-tugas pekerjaan yang spesifik, yang
dilaksanakan di lapangan, dan dicatat pada catatan pelatihan OJT;

b. kursus pelatihan formal untuk Inspektur perawatan pesawat udara :

1) pelatihan tipe terhadap pesawat udara yang kompleks atau propulsi;
2) air carrier airworthiness advanced indoctrination;
3) cockpit en-route inspection;
4) airworthiness inspection, certification and surveillance of foreign and

domestic air operator/maintenance organizations;
5) aircraft alterations and repairs;
6) non destructive inspection;
7) aging aircraft corrosion program;
8) maintenance reliability program;
9) safety management system.

1) pelatihan. tipe terhadap pesawat udara yang kompleks atau
propulsi;

2) air carrier airworthiness advanced indoctrination;
3) cockpit en-route inspection;
4) airworthiness inspection, certification and surveillance of foreign

and domestic air operator/maintenance organizations;
5) aircraft alterations and repairs;
6) avionics alterations;
7) altimetry and barometry;
8) avionics test and measurement;
9) maintenance reliability program;
10)safety management system.



1) pelatihan berkala yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas di
bidang khusus;

2) dilakukan apabila ada perubahan peraturan dan pedoman, atau
setidaknya sekali dalam setahun;

3) kursus human factor dalam perawatan pesawat udara dilakukan
sedikitnya tiap 2 (dua) tahun sekali.

3. PN8 yang bertugas di bidang kelaikan udara dan pengoperasian pesawat
udara.

1. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh operator
penerbangan (sebagai Principal Maintenance Inspector).

2. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan sertifikasi Aircraft Maintenance
Organisation.

3. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan sertifikasi Air Operator
Certificate.

4. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan sertifikasi Aircraft Maintenance
Training Organisation.

5. Memberikan tindakan korektif terhadap hasil pekerjaan yang dilakukannya.
6. Memberikan rekomendasi untuk tindakan penegakan hukum.

II. INSPEKTUR KELAIKAN UDARA BIDANG PRODUK AERONAUTIKA

LEVELl

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya Diploma II Teknik Pesawat Udara
atau sederajat, atau Diploma II Teknik Mesin, Elektronik, Industri.

a. 0-11, 0-11I, D-IV, 8-1 Teknik Pesawat Udara atau sederajat, dengan
masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

b. 0-11, 0-111,D-IV, 8-1 Teknik Mesin, Elektronik, Industri, dengan
ketentuan sebagai berikut:

1) 0-11 dengan masa kerja di bidang kelaikan udara dan
pengoperasian pesawat udara selama 4 (empat) tahun;

2) 0-11I dengan masa kerja di bidang kelaikan udara dan
pengoperasian pesawat udara selama 4 (empat) tahun;

3) D-IV dengan masa kerja di bidang kelaikan udara dan
pengoperasian pesawat udara selama 3 (tiga) tahun;

4) 8-1 dengan masa ke~a di bidang kelaikan udara dan
pengoperasian pesawat udara selama 3 (tiga) tahun.



3. Mencapai nilai sekurang-kurangnya test bahasa inggris TOEIC (Test of
English for International Communication) sebesar 550 (lima ratus lima
puluh).

a.\.orientasi.
...• program orientasi dapat dilakukan selama calon Inspektur menjadi

CPNS, dalam rangka membekali Inspektur dengan pengetahuan
tentang misi, organisasi, administrasi, prosedur, tugas dan fungsi
DKUPPU;

b. pelatihan bahasa inggris.
mengikuti kursus intensif bahasa Inggris secara penuh atau paruh
waktu dengcim jangka waktu akumulasi 480 (empat ratus delapan
puluh) jam, bagi yang belum memenuhi syarat sekurang-kurangnya
nilai test bahasa inggris;

c. kursus pengetahuan teknik dasar-dasar pesawat udara.
kursus ini membutuhkan waktu 6 (enam) bulan penuh, yang dapat
dilakukan di pusat pelatihan yang telah disahkan, yang harus diikiuti
oleh inspektur dengan pendidikan formal yang belum mendapatkan
pendidikan teknis dasar-dasar pesawat udara;

d. profesionalisme Inspektur kelaikudaraan.
merupakan pelatihan keahlian terkait dengan bidang kelaikudaraan.

5. PNS yang bertugas di bidang kelaikan udara dan pengoperasian pesawat
udara.

1. Melakukan inspeksi kesesuaian (Conformity Inspection) dalam proses
penerbitan Sertifikat Kelaikudaraan AwaJ.

2. Melakukan inspeksi kesesuaian (Conformity Inspection) dalam proses
penerbitan sertifikat ekspor, yang meliputi:

a. Authorized Release Certificate (ARC) terhadap produk Kelas 2 (dua) &
3 (tiga);

b. material yang digunakan untuk prime manufacturer,
c. sertifikat kelaikudaraan ekspor terhadap produk kelas 1.

3. Melakukan inspeksi kesesuaian (Conformity Inspection) dalam proses
modifikasi.



1. Memenuhi persyaratan Inspektur level I.
2. Telah bertugas sebagai Inspektur level I selama 5 (lima) tahun.
3. Telah me~ECnuhipersyaratan pelatihan sebagai berikut:

1) kursus quality control dan praktek lapangan;
2) sertifikasi distributor produk aeronautika;
3) human factor,
4) program evaluasi program sertifikasi pesawat udara (aircraft

certification safety evaluation program);

1) pelatihan berkala yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas di
bidang kflusus;

2) dilakukan apabila ada perubahan peraturan dan pedoman, atau
setidaknya sekali dalam setahun;

3) kursus human factor dilakukan sedikitnya tiap dua tahun sekali;

4. PNS yang bertugas di bidang kelaikan udara dan pengoperasian pesawat
udara.

1. Melakukan inspeksi kesesuaian (conformity inspection) terhadap pesawat
udara, dalam rangka penerbitan sertifikat kelaikudaraan terhadap
konversi.

2. Melakukan inspeksi kesesuaian (conformity inspection) terhadap pesawat
udara, dalam rangka penerbitan sertifikat kelaikudaraan provisional dan
perubahannya.

3. Melakukan inspeksi kesesuaian (conformity inspection) terhadap pesawat
udara, dalam rangka penerbitan sertifikat kelaikudaraan ekperimental dan
perubahannya, termasuk kategori amateur-built baru atau yang
mengalami perubahan besar.

4. Melakukan inspeksi kesesuaian (conformity inspection) terhadap pesawat
udara, dalam rangka penerbitan sertifikat kelaikudaraan awal terhadap
pesawat udara baru dan bekas.

5. Melakukan inspeksi kesesuaian (conformity inspection) terhadap pesawat
udara, dalam rangka penerbitan ijin terbang khusus (special flight permit)
terhadap pesawat yang belum pernah memiliki sertifikat.



6. Melakukan inspeksi kesesuaian (conformity inspection) terhadap pesawat
udara, dalam rangka penerbitan sertifikat kelaikudaraan awal terhadap
pesawat produksi dalam negeri yang dioperasikan dengan menggunakan
tanda pendaftaran asing.

7. Melakukan inspeksi k~sesuaian (conformity inspection) terhadap pesawat
udara, dalam rangka penerbitan sertifikat kelaikudaraan eksperimental
pada pesawat udara prototipe.

8. Melakukan inspeksi kesesuaian (conformity inspection) terhadap
komponen pesawat udara yang diproduksi di fasilitas vendor atau
subkontraktor (apabila tidak didelegasikan).

9. Melakukan pengawasan terhadap test yang dilakukan dalam rangka
progam sertifikasi tipe (Petunjuk Teknis 21-06).

10.Melakukan inspeksi kesesuaian yang didelegasikan oleh pihak otoritas
asing.

11.Melakukan surveillance terhadap pemegang sertifikat produksi (Production
Approval Holder).

12.Melakukan pemeriksaan terhadap proses manufakturing dan proses
khusus (special process) sesuai Petunjuk Teknis 21-06.

13. Melakukan pemeriksaan pemenuhan persayaratan sistem kualitas
pabrikan dalam rangka penerbitan persetujuan produksi (production
approval) sesuai Petunjuk Teknis 21-06, sebagai berikut:

a. memeriksa manual kualitas;
b. memeriksa kecukupan fasilitas;
c. memeriksa kecukupan dan kualifikasi personil;
d. memeriksa sistem kualitas vendorlsubkontraktorlsupplier.

15. Memberikan rekomendasi untuk tindakan korektif terhadap hasil pekerjaan
yang dilakukan.

1. Memenuhi persyaratan Inspektur level II.
2. Telah bertugas sebagai Inspektur level" selama 5 (lima) tahun.
3. Telah memenuhi persyaratan pelatihan sebagai berikut:



1) sistem kualitas;
2) auditor kualitas;
3) accident investigation.

b. pelatihan berkala (recurrenritaining)

1) pelatihan berkala yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas di
bidang khusus;

2) dilakukan apabila ada perubahan peraturan dan pedoman, atau
setidaknya sekali dalam setahun;

3) kursus human factor dalam perawatan pesawat udara dilakukan
paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

4. Mengikuti pelatihan khusus dan manajerial dan seminar/konferensi di
bidang manufakturing pesawat terbang dan kelaikudaraan baik di lokal
atau luar negeri untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan
spesialisasi:

b. kursus, lokakarya dan seminar yang berkaitan dengan spesialisasi
manufakturing dan manajemen, pengawasan dan pengambilan
keputusan.

5. PNS yang bertugas di bidang kelaikan udara dan pengoperasian pesawat
udara.

1. Melakukan pemeriksaan setiap kegiatan dalam program sertifikasi
pesawat udara (sebagai Principal Inspector).

2. Melakukan aud,t terhadap pabrikan pesawat udara (sebagai ketua tim
ACSEp).

3. Melakukan pengawasan terhadap perwakilan inspeksi manufakturing yang
ditunjuk terhadap kewenangan terbatas yang diberikan (designated
manufacturing inpection representatives).

4. Melakukan pemeriksaan dan test terhadap material dan komponen yang
digunakan dalam proses sertifikasi tipe (AC 21-33).

5. Memberikan tindakan korektif terhadap hasil peke~aan yang dilakukannya.
Memberikan rekomendasi untuk tindakan penegakan hukum.



1. Pendidikan formal 5ekurang-kurangnya Diploma " atau memiliki
pengalaman operasional dalam penerbangan selama sekurang-kurangnya
5 (lima) tahun dengan sekurang-kurangnya akumulasi jam terbang
sebanyak 5.000 (lima ribu) jam.

2. Memiliki Commercial Pilot License (Aeroplane / Helicoptet) dengan Multi
Engine dan Instrument Rating atau license lain yang lebih tinggi.

3. Memiliki kualifikasi sebagai Ground Instructor dan memiliki Flight Instructor
License.

4. Mencapai nilai sekurang-kurangnya test bahasa inggris TOEIC (Test of
English for International Communication) atau setara dengan sebesar 550
(lima ratus lima puluh).

6. Telah bertugas di Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat
Udara selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau penunjukkan
langsung oleh Direktur.

7. Memiliki Legalitas Inspektur dari Direktorat Kelaikan Udara dan
Pengoperasian Pesawat Udara atas nama Ditjen Hubud.

:i:.'

8. Untuk diselesaikan di dalam 5 (lima) tahun pertama pengabdian.

a. orientasi dan pelatihan bahasa inggris.
semua Inspektur baru akan mendapatkan program latihan orientasi
agar memahami misi, organisasi, administrasi, prosedur, dan fungsi
kerja DKUPPU, sebagaimana yang diuraikan pada Appendix 2 51
HRD-01. Pelatihan ini harus diselesaikan pada 6 (enam) bulan
pertama.
Juga selama 6 (enam) bulan pertama inspektur akan mengikuti kursus
intensif Bahasa Inggris paruh waktu atau full time untuk jangka waktu
akumulasi 480 (empat ratus delapan puluh) jam. Pelatihan Bahasa
Inggris Teknik dapat diselenggarakan saat on-the-job training di Ditjen
Hubud;



b. On the Job Training (OJT).
pelatihan di dalam tugas-tugas pekerjaan yang spesifik, yang diberikan
di lapangan, harus diselesaikan dalam 5 (lima) tahun pertama. OJT Ini
harus dilakukan sesuai dengan fungsi pekerjaan Inspektur serta dicatat
dengan baik pada data pelatihan Inspektur yang bersangkutan, bentuk
catatan pelatihan OJTterdapat di Appendix 5 §'\.HRD-01;

c. kursus latihan formal.
pelatihan ini dipersyaratkan untuk memberikan Inspektur pengetahuan
umum dan Ketrampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Kursus ini
juga menyediakan pelatihan yang diperlukan untuk melaksanakan
fungsi pekerjaan yang spesifik:

1) pelatihan teknologi otomasi kantor dan pelayanan;
2) komunikasi konstruktif;
3) sosialisasi PKPSICASR, AC dan 51;
4) proses sertifikasi Ilisensi personil;
5) proses sertifikasi operator penerbangan;
6) prosedur audit regulasi;
7) kursus inspektur operasi penerbangan;
8) kursus penegakan aturan (enforcement);
9) kursus initial type rating pesawat udara (domestik);
10) safe transport of dangerous goods by air;
11) penyelidikan kecelakaan pesawat udara;
12) kursus buman factor dalam operasi penerbangan;
13) kursus instruktur darat (ground instructof);
14) kursus instruktur penerbang (flight instructof);
15) pelatihan berkala (recurrent) yang cukup untuk memelihara

kemampuan di dalam bidang fungsional tersebut dan recurrent
training/checking yang diperlukan untuk mempertahankan
personal pilot proficiency.

d. pelatihan berkala (recurrent).
pelatihan ini diwajibkan untuk memelihara currency dan kemampuan
inspektur dalam masing-masing bidang fungsional, dan current dengan
perubahan di dalam konsep, paradigma, teknologi, peraturan dan
prosedur:

1) materi regulasi dan juklak atau juknis terkait - setiap kali ada
perubahan, atau sedikitnya setahun sekali;

2) kursus human factors dalam operasi penerbangan - sedikitnya
setahun sekali.

1. Membantu dalam proses sertifikasi penerbang, personil pesawat udara
yang lain, dan dispatcher pesawat udara yang meliputi proses
administrasi, ujian, checking, penerbitan lisensi, pengarsipan, dan
pemeliharaan database yang terkait.
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2. Membantu sekolah penerbang dan operator penerbangan dalam tugas
sertifikasi dan aplikasi ijin operasi baru atau revisi serta pelatihan
penerbangan untuk memenuhi persyaratan regulasi sesuai dengan
inspektur's handbook dan juknis sertifikasi.

3. Melakukan penilaian terhadap aplikasi sekolah penerbaQq\.dan operator
penerbangan untuk mendapatkan sertifikasi sekolah penerbang, AOC,
Opspecs, atau revisi terhadapnya dan membuat rekomendasi untuk
penerbitan dokumen yang terkait.

4. Mengkaji dan membuat rekomendasi yang terkait untuk persetujuan, atau
kembali ke sekolah penerbang atau operator penerbangan untuk koreksi,
berbagai manual atau amandemen terkait, yang dipersyaratkan oleh
CASR untuk keberlangsungan AOC-nya.

5. Membantu sekolah penerbang atau operator penerbangan dalam
penyiapan materi petunjuk bagi personil melalui konsultasi dengan
sekolah penerbang atau operator penerbangan terkait dengan berbagai
persyaratan mengenai manual. Manual dimaksud meliputi namun tidak
hanya terbatas pada company operations manual, aircraft operating
manuals, standard operating procedures, sekurang-kurangnya equipment
list, dispatcher procedures manual, flight attendant manual dan training
manual yang relevan, atau manual lain yang diperlukan untuk kegiatan
operasi yang spesifik seperti external loads yang dibawa oleh helicopter.

6. Melakukan penilaian pada training program yang diajukan sekolah
penerbang atau operator penerbangan dan memberikan rekomendasi
untuk persetujuan atau, mengembalikan kepada sekolah penerbang atau
operator penerbangan untuk koreksi.

7. Bertindak sebagai Principal Training Inspector (PTI) pada sekolah
penerbang dan Training Center.

8. Bertindak sebagai Principal Operations Inspector (POI) sesuai dengan
penunjukan pada operator penerbangan dengan bertanggungjawab
terhadap semua kebutuhan administrative pada operator penerbangan
tersebut.

9. Bertindak sebagai anggota tim audit di bawah pengawasan pimpinan tim
audit.

10.Melakukan ramp, in-flight dan inspeksi khusus lainnya sebagaimana
ditentukan oleh Kasubdit Operasi Pesawat Udara.

11.Monitor training program yang dipersyaratkan oleh CASR yang terkait dan
memberikan rekomendasi terhadap kesesuaian dari program tersebut
untuk mendapatkan formal approval.



12.Melakukan pencatatan, pengkajian, dan melakukan proses aplikasi untuk
penerbitan, pembaharuan, validasi dan perpanjangan untuk
sertifikaUlisensi dan rating penerbang, flight engineer, personil kabin, dan
flight operation officer.

13.Mengorganisir dan melaksanakan ujian untuk sertifikat/lisensi p~(sonil
operasi di atas, menilai hasilnya, menjaga keamanan materi ujian,
menyimpan catatan lisensi baik yang lampau maupun sekarang dan untuk
menerbitkan, memperbaharui, memvalidasi atau memperpanjang setiap
lisensi atau rating.

14.Membuat dan merevisi materi ujian agar selalu sesuai dengan
perkembangan di setiap area terkait.

15.Melakukan investigasi tertutup atau terbuka terhadap kemungkinan
pelanggaran peraturan keselamatan dan mempersiapkan laporan
pendahuluan sesuai dengan inspector's handbook dan juknis penegakan
aturan.

16.Mempertahankan tingkat proficiency yang tinggi dalam kualifikasi sebagai
penerbang. .

17.Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana ditugaskan oleh penyelia-
nya.

2. Telah bertugas sebagai Inspektur Level I selama sekurang-kurangnya 5
(lima) tahun.

3. Untuk diselesaikan di dalam 10 (sepuluh) tahun pertama pengabdian,
tetapi bisa segera dimulai apabila jadwal pelatihan Level I telah sukses
diselesaikan :

a. On the Job Training (OJT).
pelatihan di dalam tugas-tugas pekerjaan yang spesifik, yang diberikan
di lapangan, harus diselesaikan selama 5 (lima) tahun kedua dalam
dinas. OJT Ini harus dilakukan sesuai dengan fungsi pekerjaan
Inspektur serta dicatat dengan baik pada data pelatihan inspektur yang
bersangkutan sebagaimana tercantum pada Appendix 5 51 HRD-01;



b. kursus latihan formal.
kursus-kursus berikut ini harus diselesaikan oleh Flight Operation
Inspector, sesuai dengan fungsi pekerjaan yang bersangkutan, selama
5 (lima) tahun kedua dalam dinas. Pelatihan ini diperlukan untuk
memberikan Inspektur keterampilan yang diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan dan untuk melaksanakan fungsi pekerjaan ..•\.
yang spesifik:

1) penyelidikan kecelakaan dan insiden pesawat udara;
2) pelatihan .Crew Resource Management (CRM);
3) dangerous goods training;
4) proses sertifikasi sekolah penerbang;
5) pelatihan check piloUairmen;
6) flight safety officer course;
7) flight simulator evaluation training;
8) safety management system.

c. pelatihan berkala (recurrent).
pelatihan ini diwajibkan untuk memelihara keterbaharuan dan
kemampuan inspektur dalam masing-masing bidang fungsional, dan
mengikuti perubahan di dalam konsep, paradigma, teknologi, peraturan
dan prosedur:

1) pelatihan berkala di dalam setiap komponen dari jadwal pelatihan
Level I dan " yang diperlukan untuk memelihara kemampuan di
dalam fungsi bidang-bidang yang relevan terhadap Inspektur Level
" dan pelatihan berkala I checking yang cukup untuk memelihara
personalpHotproficienc~

2) materi regulasi dan juklak atau juknis terkait - setiap kali ada
perubahan, atau sedikitnya setahun sekali;

3) kursus human factors dalam operasi penerbangan-sedikitnya
setahun sekali.

1. Mengawasi, sesuai arahan, kegiatan dan fungsi yang dilaksanakan oleh
Inspektur Level I dalam rangka memberikan on the job training bagi
Inspektur tersebut.

2. Memberikan rekomendasi akhir untuk penerbitan sertifikat sekolah
penerbang atau pelatihan, OC atau AOC, Opspecs atau Special Authority.

3. Bertindak sebagai audit manager apabila ditugaskan oelh pejabat yang
berwenang.



4. Melakukan simulator and/or airborne flight checks bagi personil operator
penerbangan dalam rangka menentukan proficiency dari penerbang, flight
engineer, personil kabin atau awak pesawat udara lainnya.

5. Melakukan monitoring flights pada approved company check pilots
sekolah penerbang dan operator penerbangan untuk penerbitan awal atau
perpanjangan otorisasi personil yang bersangkutan. Melakukan
pengawasan seluruh aspek pada check pilot program operator
penerbangan untuk memastikan program tersebut dilaksanakan sesuai
dengan prosedur yang diuraikan dalam program tersebut.

6. Melakukan pengawasan implementasi flight safety management system
operator penerbangan, termasuk pelatihan khusus bagi safety officer.

7. Mengkaji dan melakukan penilaian dangerous goods procedures termasuk
training program.sdan tracking system untuk setiap operator penerbangan
yang memiliki otorisasi membawa dangerous goods.

8. Mengkaji dan merekomendasikan persetujuan untuk Crew Resource
Management Training Program pada setiap operator penerbangan.

9. Melakukan sertifikasi dan evaluasi operasional pada sekolah penerbang
atau pelatihan, flight sim. dan cabin sim. operator penerbangan dan
merekomendasikan penerbitan Operations Specifications untuk
pemakaian simulator sebagai bagian dari sekolah penerbang atau
pelatihan dan program pelatihan operator termasuk batasan atau restriksi
dalam pelaksanaan kredit pelatihanlchecking.

10.Mempertahankan tingkat proficiency yang tinggi dalam kualifikasi sebagai
penerbang.

11.Mengembangkan atau meninjau ulang usulan dari regulasi yang baru atau
perbaikan, standar, prosedur dan materi petunjuk operasi penerbangan
menurut Staff Instruction SI PUB-01, dan setelah konsultasi dengan
industri penerbangan untuk merekomendasikan persetujuannya kepada
otoritas yang terkait melalui Sub Direktorat yang bertanggung jawab di
dalam DKUPPU.

12.Memantau pengembangan dan mengevaluasi regulasi-regulasi
internasional, standar, bahan prosedur-prosedur dan bimbingan di operasi
penerbangan untuk kemungkinan penyesuaian.

13.Mempersiapkan dan menyediakan kepada industri penerbangan advisory
materials, practices dan procedures mengenai operasi penerbangan,
dimana walau hal-hal tersebut tidak bersifat mandatory tetapi memberikan
suatu sumbangan yang penting kepada keselamatan penerbangan.

14.Menyesuaikan materi regulasi dalam tingkat nasional dan internasional
yang berkenaan dengan regulasi operasi penerbangan.

y
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15.Mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan regulasi yang
berhubungan dengan operasi penerbangan. Untuk menetapkan kebijakan
dan prosedur teknis dan umum dimana dapat dijadikan pedoman
penyusunan per~yaratan operasi penerbangan di masa yang akan datang.

16.Menyelidiki kemungkinan pelanggaran hukum udara nasional atau
regulasi yang berhubungan dengan operasi penerbangan dan untuk
memulai tindakan hukum atau tindakan korektif apabila diperlukan.

17.Menjaga hubungan baik dengan safety officers operator penerbangan
mengenai hal-hal terkait dengan keselamatan.

18.Melakukan tugas sebagai anggota tim dari penyelidikan kecelakaan
pesawat terbang Ditjen Hubud atau badan penyelidik kecelakaan pesawat
udara nasional ketika diminta dan ditugaskan.

19.Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana ditugaskan oleh penyelia-
nya.

2. Telah bertugas sebagai Inspektur Level" selama sekurang-kurangnya 5
(lima) tahun.

3. Untuk diselesaikan di dalam 15 (lima belas) tahun pertama pengabdian,
tetapi bisa segera dimulai apabila jadwal pelatihan Level I dan II telah
sukses diselesaikan:

a. setelah Level II, Inspektur yang bersangkutan dianggap sebagai
Inspektur seperti (POI) dan berkualifikasi untuk menerapkan fungsi
pekerjaan mereka tanpa pengawasan. Inspektur yang bersangkutan
ditugaskan dalam proyek-proyek implementasi sesuai dengan fungsi
kerjanya dan sesuai dengan standar dan prosedur DKUPPU serta
membuat laporan lengkap mengenai aktivitas yang telah dilakukan;

b. Inspektur yang bersangkutan akan melanjutkan mengikuti pelatihan-
pelatihan khusus dan managerial serta seminar/konferensi yang
direkomendasikan di dalam area operasi penerbangan yang tersedia
baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan spesialisasi
dan keterampilan managerial mereka:

1) manajemen perusahaan penerbangan;
;;:mbahan type ratingpesawat udara badan lebar;



3) kursus, workshop dan seminar lain yang berkenaan dengan
spesialisasi operasi penerbangan dan manajemen, pengawasan
dan pengambilan keputusan.

c. Inspektur mempunyai tanggung jawab untuk melatih dan meningkatkan
kualifikasi Inspektur yang baru direkrut dan menyediakan On-the Job
training yang diperlukan;

d. Inspektur melakukan seminar dan workshop untuk melatih Inspektur
DKUPPU dan perusahaan penerbangan mencakup aspek yang
beragam dalam penerbangan sipil pada bidang dan keahlian khusus
mereka; .

e. pelatihan berkala (recurrent).
pelatihan ini diwajibkan untuk memelihara keterbaharuan dan
kompetensi Inspektur dengan perubahan di dalam konsep, paradigma,
teknologi, peraturan dan prosedur dari bidang dan keahlian khusus
mereka:

1) pelatihan berkala yang cukup untuk memelihara kompetensi di
dalam semua bidang fungsional inspektur Level III dan recurrent
training/checking yang diperlukan untuk mempertahankan
proficiency sebagai penerbang;

2) materi regulasi dan juklak atau juknis terkait - setiap kali ada
perubahan, atau sedikitnya setahun sekali;

3) kursus human factors dalam operasi penerbangan-sedikitnya
setahun sekali.

1. Menyediakan arahan dan pengawasan operasional seperti yang
dipersyaratkan pada inspektur Levell dan Levell!.

2. Melakukan tindakan ketika ditugaskan, sebagai ketua operasi
penerbangan dari Regulatory Working Group yang dibuat untuk
melakukan tinjauan ulang, revisi atau pengembangan dari Peraturan
Keselamatan Penerbangan Sipil, Advisory Circulardan Staff Instructions.

3. Meninjau ulang dan mengevaluasi pencalonan semua posisi manajemen
pada sekolah penerbang dan operator penerbangan yang
dipersyaratkan oleh PKPS/CASR dan pencalonan para manajer lain
yang memiliki tugas untuk memberi arahan kepada personil operasional.
Membuat rekomendasi akhir kepada Kasubdit yang bertanggung jawab
untuk menyetujui atau tidak menyetujui dari masing-masing calon.

4. Mengevaluasi setiap rencana tindak lanjut terhadap audit follow-up pada
sekolah penerbang dan operator penerbangan.



5. Menyiapkan p.ersetujuan oleh Kasubdit yang bertanggung jawab atas
suatu rencana pengawasan operasional untuk memastikan kepatuhan
dari sekolah penerbang dan operator penerbangan.

6. Menyiapkan persetujuan oleh Kasubdit atas suatu sistim untuk
pengkajian kinerja prestasi dari tiap inspektur Level I ,Level II, atau Non-
Flying Inspector untuk memastikan kemampuan mereka selalu
dipertahankan dan kemajuan kariernya adalah sesuai jadwal.

7. Membuat dan menerapkan sistim pelacakan yang tepat untuk
memastikan kebutuhan semua sekolah penerbang dan operator
penerbangan ditangani dengan cara yang paling efisien.

8. Mempertahankan personal pilot proficiency pada sedikitnya satu tipe
pesawat udara berbadan besar dan menambah jumlah type rating
pesawat udara berbadan besar sedikitnya satu jenis setiap tiga tahun.

9. Mengambil bagian di dalam persetujuan-persetujuan teknis internasional
sejauh diperlukan.

10. Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana ditugaskan oleh penyelia-
nya.

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya Diploma II atau memiliki
pengalaman operasional dalam penerbangan selama sekurang-kurangnya
5 (lima) tahun.

2. Memiliki license atau sertifikat kecakapan yang sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya sebagai non-flying (specialty) Inspector seperti fligt
engineer / navigator/ flight operations officer atau flight attendant
certificate.

3. Memiliki kualifikasi sebagai Ground Instructor atau Company Instructor
atau Company Checker.

4. Mencapai nilai sekurang-kurangnya test bahasa inggris TOEIC (Test of
English for International Communication) atau setara sebesar 550 (lima
ratus lima puluh).

5. Berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Tahun.

6. Telah bertugas di Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat
Udara selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau penunjukkan
langsung oleh Direktur.



a. setiap komponen pelatihan yang tercantum dalam jadwal pelatihan
Flight Operation Inspector Level I yang terkait dengan pekerjaan pada
area khusus yang akan dilaksanakan oleh Inspektur yang
bersangkutan;

b. pelatihan khusus yang dirancang untuk memberi informasi operasional
berkenaan dengan bidang dimana Kasubdit Operasi Pesawat Udara
merasa bahwa pelatihan tersebut bermanfaat bagi kinerja dari tugas-
tugas Inspektur yang bersangkutan;

c. pelatihan berkala (recurrent)
Pelatihan ini dipersyaratkan untuk memelihara keterbaharuan
Inspektur terhadap perubahan di dalam konsep, paradigma, teknologi,
peraturan dan prosedur dari bidang dan keahlian khusus Inspektur
yang bersangkutan:

1) pelatihan berkala yang cukup untuk memelihara kompetensi dan
atau currency profesional license yang dipersyaratkan untuk
melaksanakan pekerjaan dalam area keahliannya;

2) materi regulasi dan juklak atau juknis terkait - setiap kali ada
perubahan, atau paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;

3) kursus human factors dalam operasi penerbangan - paling sedikit 1
(satu) tahun sekali.

1. Melakukan tindakan sebagai non-flying (specialty) inspector pada operator
penerbangan yang diperlukan memiliki departemen dimana memerlukan
pengetahuan dan pengalaman spesifik yang umumnya tidak dimiliki oleh
Flight Operations Inspector Level L Area khusus yang memerlukan
pengetahuan dan latar belakan khusus adalah Cabin Safety Departments,
operational control systems yang menggunakan full dispatch departments
dengan flight following officers yang berlisensi, atau area lain dimana POI
tidak memenuhi kriteria pengetahuan dan pelatihan yang diperlukan.

2. Membantu operator penerbangan dalam tugas sertifikasi dan aplikasi
untuk ijin operasi baru atau yang direvisi dalam memenuhi persyaratan
peraturan sesuai dengan inspector's handbook dan juknis sertifikasi.

3. Membantu sekolah penerbangan dalam tugas sertifikasi dan aplikasi ijin
operasi baru atau revisi serta pelatihan penerbangan untuk memenuhi
persyaratan regulasi sesuai dengan inspektur's handbook dan juknis
sertifikasi.



4. Melakukan penilaian terhadap bagian dari suatu perusahaan pada area
spesifik khusus yang ditugaskan pada inspektur, dalam kegiatan aplikasi
sekolah penerbang, Training Center, AOC, Opspecs, atau revisi terhadap
hal-hal tersebut dan membuat rekomendasi terkait dengan area spesifik
tersebut.

5. Mengkaji dan membuat rekomendasi yang terkait untuk persetujuan, atau
k-erhbali ke sekolah penerbang atau training center atau operator
penerbangan untuk koreksi, berbagai manual atau amandemen terkait
pada area khusus.

6. Membantu operator penerbangan dalam penyiapan materi petunjuk bagi
personil melalui konsultasi dengan operator penerbangan terkait dengan
berbagai persyaratan mengenai manual. Manual dimaksud meliputi
namun tidak hanya terbatas pada Dangerous Goods Manual, Flight
Attendant Manual dan Training Manual yang relevan, atau manual lain
yang diperlukan untuk kegiatan operasi yang spesifik seperti dispatch
procedures, external loads yang dibawa oleh helicopter atau dokumen lain
yang relevan.

7. Melakukan penilaian terhadap fasilitas pelatihan yang digunakan operator
penerbangan terkait dengan area khusus dan memberikan rekomendasi
untuk persetujuan atau, kembali ke operator penerbangan untuk tindakan
koreksi yang sesuai.

8. Melakukan tindakan sebagai anggota tim audit di bawah pengawasan
pimpinan tim audit.

9. Melakukan ramp,in-f1ight dan inspeksi khusus lainnya sebagaimana
ditentukan oleh Kasubdit Operasi Pesawat Udara.

10.Memonitor training program yang dipersyaratkan oleh CASR yang terkait
dan memberikan rekomendasi terhadap kesesuaian dari program tersebut
untuk mendapatkan formal approval.

11.Melakukan investigasi tertutup atau terbuka terhadap kemungkinan
pelanggaran peraturan keselamatan dan mempersiapkan laporan
pendahuluan sesuai dengan inspector's handbook dan juknis penegakan
aturan.

12.Mempertahankan tingkat kompetensi dan currency dalam kualifikasi
sebagai pemegang lisensi pada area khusus yang terkait.

13.Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana ditugaskan oleh penyelia-
nya.



2. Telah bertttgas sebagai Inspektur Level I selama sekurang-kurangnya 5
(lima) tahun.

3. Untuk diselesaikan di dalam 10 (sepuluh) tahun pertama pengabdian,
tetapi bisa segera dimulai apabila jadwal pelatihan Level I telah sukses
diselesaikan

a. setiap komponen pelatihan yang tercantum dalam jadwal pelatihan
Flight Operation Inspector Level II yang terkait dengan pekerjaan pada
area khusus yang akan dilaksanakan oleh Inspektur yang
bersangkutar:t;

b. pelatihan khusus yang dirancang untuk memberi informasi operasional
berkenaan dengan bidang dimana Kasubdit Operasi merasa bahwa
pelatihan tersebut bermanfaat bagi kinerja dari tugas-tugas Inspektur
yang bersangkutan;

c. pelatihan berkala (recurrent).
pelatihan ini dipersyaratkan untuk memelihara keterbaharuan Inspektur
terhadap perubahan di dalam konsep, paradigma, teknologi, peraturan
dan prosedur dari bidang dan keahlian khusus Inspektur yang
bersangkutan:

1) pelatihan berkala yang cukup untuk memelihara kompetensi dan
atau currency profesional license yang dipersyaratkan untuk
melaksanakan pekerjaan dalam area keahliannya;

2) materi regulasi dan juklak atau juknis terkait - setiap kali ada
perubahan, atau sedikitnya setahun sekali;

3) kursus human factors dalam operasi penerbangan - sedikitnya
setahun sekali.

1. Melakukan tindakan sebagai non-flying (specialty) inspector pada
operator penerbangan yang diperlukan memiliki departemen dimana
memerlukan pengetahuan dan pengalaman spesifik yang umumnya tidak
dimiliki oleh Flight Operations Inspector Level II. Area khusus yang
memerlukan pengetahuan dan latar belakan khusus adalah Cabin Safety
Departments, operational control systems yang menggunakan full
dispatch depari.ments dengan flight folloWing officers yang berlisensi, atau
area lain dimana POI tidak memenuhi kriteria pengetahuan dan pelatihan
yang diperlukan.

V



2. Membantu operator penerbangan dan sekolah penerbangan dalam tugas
sertifikasi dan aplikasi untuk ijin operasi baru atau yang direvisi serta
pelatihan penerbangan dalam memenuhi persyaratan peraturan sesuai
dengan inspector's handbook dan juknis sertifikasi.

3. Melakukan penilaian terhadap bagian dari suatu perusahaan pada area
spesifik khusus.yang ditugaskan pada inspektur, dalam kegiatan aplikasi
sekolah penerbati1:l:training center, AOC, Opspecs, atau revisi terhadap
hal-hal tersebut dan membuat rekomendasi terkait dengan area spesifik
tersebut.

4. Mengkaji dan membuat rekomendasi yang terkait untuk persetujuan, atau
kembali ke sekolah penerbang, training center atau operator
penerbangan untuk koreksi, berbagai manual atau amandemen terkait
pada area khusus.

5. Membantu operator penerbangan dalam penyiapan materi petunjuk bagi
personil melalui konsultasi dengan operator penerbangan terkait dengan
berbagai persyaratan mengenai manual. Manual dimaksud meliputi
namun tidak hanya terbatas pada Dangerous Goods Manual, Flight
Attendant Manual dan Training Manual yang relevan, atau manual lain
yang diperlukan untuk kegiatan operasi yang spesifik seperti dispatch
procedures, external loads yang dibawa oleh helicopter atau dokumen
lain yang relevan.

6. Melakukan penilaian terhadap fasilitas pelatihan yang digunakan operator
penerbangan terkait dengan area khusus dan memberikan rekomendasi
untuk persetujuan atau, kembali ke operator penerbangan untuk tindakan
koreksi yang sesuai.

7. Melakukan tindakan sebagai anggota tim audit di bawah pengawasan
pimpinan tim audit.

8. Melakukan ramp, in-flight dan inspeksi khusus lainnya sebagaimana
ditentukan oleh Kasubdit Operasi.

9. Monitor training program yang dipersyaratkan oleh CASR yang terkait
dan memberikan rekomendasi terhadap kesesuaian dari program
tersebut untuk mendapatkan formal approval.

10. Melakukan investigasi tertutup atau terbuka terhadap kemungkinan
pelanggaran peraturan keselamatan dan mempersiapkan laporan
pendahuluan sesuai dengan inspector's handbook dan juknis penegakan
aturan.

11. Mempertahankan tingkat kompetensi dan currency dalam kualifikasi
sebagai pemegang Iisensi pada area khusus yang terkait.

12. Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana ditugaskan oleh penyelia-
nya.y



1. Memiliki semua kriteria yang dipersyaratkan bagi Inspektur Levell!.

2. Telah bertugas sebagai Inspektur Level II selama sekurang-kurangnya 5
(lima) tahun; - \.

3. Untuk diselesaikan di dalam 15 (lima belas) tahun pertama pengabdian,
tetapi bisa segera dimulai apabila jadwal pelatihan Level II telah sukses
diselesaikan :

a. setiap komponen pelatihan yang tercantum dalam jadwal pelatihan
Flight Operation Inspector Level III yang terkait dengan pekerjaan pada
area khusus yang akan dilaksanakan oleh Inspektur yang
bersangkutan;

b. pelatihan khusus yang dirancang untuk memberi informasi operasional
berkenaan dengan bidang dimana Kasubdit Operasi Pesawat Udara
merasa bahwa pelatihan tersebut bermanfaat bagi kinerja dari tugas-
tugas Inspektur yang bersangkutan;

c. pelatihan berkala (recurrent).
pelatihan ini dipersyaratkan untuk memelihara keterbaharuan Inspektur
terhadap perubahan di dalam konsep, paradigma, teknologi, peraturan
dan prosedur dari bidang dan keahlian khusus Inspektur yang
bersangkuta(l:

1) pelatihan berkala yang cukup untuk memelihara kompetensi dan
atau currency profesional license yang dipersyaratkan untuk
melaksanakan pekerjaan dalam area keahliannya;

2) materi regulasi dan juklak atau juknis terkait - setiap kali ada
perubahan, atau sedikitnya setahun sekali;

3) kursus human factors dalam operasi penerbangan - sedikitnya
setahun sekali.

II Tugas dan Wewenang

1. Melakukan tindakan sebagai non-flying (specialty) inspector pada
operator penerbangan yang diperlukan memiliki departemen dimana
memerlukan pengetahuan dan pengalaman spesifik yang umumnya tidak
dimiliki oleh Flight Operations Inspector Level III. Area khusus yang
memerlukan pengetahuan dan latar belakan khusus adalah Cabin Safety
Departments, operational control systems yang menggunakan full
dispatch departments dengan flight following officers yang berlisensi, atau
area lain dimana POI tidak memenuhi kriteria pengetahuan dan pelatihan
yang diperlukan.
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2. Membantu operator penerbangan dan sekolah penerbangan dalam tugas
sertifikasi dan .aplikasi untuk ijin operasi baru atau yang direvisi serta
pelatihan penerbangan dalam memenuhi persyaratan peraturan sesuai
dengan inspector's handbook dan juknis sertifikasi.

3. Melakukan penilaian terhadap bagian dari suatu perusahaan pada area
spesifik khusus yang ditugaskan pa~ct inspektur, dalam kegiatan aplikasi
sekolah penerbang, AOC, Opspecs, atau revisi terhadap hal-hal tersebut
dan membuat rekomendasi terkait dengan area spesifik tersebut.

4. Mengkaji dan membuat rekomendasi yang terkait untuk persetujuan, atau
kembali ke sekolah penerbang atau operator penerbangan untuk koreksi,
berbagai manual atau amandemen terkait pada area khusus.

5. Membantu operator penerbangan dalam penyiapan materi petunjuk bagi
personil melalui konsultasi dengan operator penerbangan terkait dengan
berbagai persyaratan mengenai manual. Manual dimaksud meliputi
namun tidak hanya terbatas pada Dangerous Goods Manual, Flight
Attendant Manual dan Training Manual yang relevan, atau manual lain
yang diperlukan untuk kegiatan operasi yang spesifik seperti dispatch
procedures, external loads yang dibawa oleh helicopter atau dokumen
lain yang relevan.

6. Melakukan penilaian terhadap fasilitas pelatihan yang digunakan operator
penerbangan terkait dengan area khusus dan memberikan rekomendasi
untuk persetujuan atau, kembali ke operator penerbangan untuk tindakan
koreksi yang sesuai.

7. Melakukan tindakan sebagai anggota tim audit di bawah pengawasan
pimpinan tim audit.

8. Melakukan ramp, in-flight dan inspeksi khusus lainnya sebagaimana
ditentukan oleh Kasubdit Operasi.

9. Memonitor training program yang dipersyaratkan oleh CASR yang terkait
dan memberikan rekomendasi terhadap kesesuaian dari program
tersebut untuk mendapatkan formal approval.

10. Melakukan investigasi tertutup atau terbuka terhadap kemungkinan
pelanggaran peraturan keselamatan dan mempersiapkan laporan
pendahuluan sesuai dengan inspector's handbook dan juknis penegakan
aturan.

11. Mempertahankan tingkat kompetensi dan currency dalam kualifikasi
sebagai pemegang lisensi pada area khusus yang terkait.

12. Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana ditugaskan oleh penyelia-
nya.



IV.INSPEKTUR RANCANG BANGUN PESAWAT UDARA

LEVELl

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya Diploma IV Teknik Pesawat Udara
atau sederajat; Sarjana jurusan Penerbailgan, Mekanika, Elektro,
Komputer, Fisika, dan disiplin lain yang relevan.

2. Masa kerja PNS:
D-IV Teknik Pesawat Udara, S-1 Teknik Penerbangan atau sederajat,
Mekanika, Elektro, Komputer, Fisika, dengan masa kerja di bidang
kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara selama sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun.

3. Mencapai sekurang-kurangnya skor 550 (lima ratus lima puluh) TOEIC
dalam Training Bahasa Inggris.

a. orientasi dan pelatihan bahasa inggris.
seluruh engineer baru harus mengikuti orientasi dan program OJT agar
memahami tentang misi DKUPPU, organisasi, administrasi, prosedur,
dan fungsi kerja. Hal ini harus diselesaikan selama 6 (enam) bulan
pertama kerja.
dan juga selama 6 (enam) bulan pertama kerja, Engineer baru akan
mengikuti intensif kursus Bahasa Inggris secara penuh atau paruh
waktu untuk selama 480 (empat ratus delapan puluh) jam kumulatif.
Pelatihan Bahasa Inggris Tehnik dapat dilaksanakan selama pelatihan
OJT di dalam ruang lingkup DGCA;

b. kursus pengetahuan dasar tehnis pesawat udara.
kursus 4 (empat) bulan ini secara penuh waktu yang dilaksanakan
pada pusat pelatihan yang memiliki reputasi yang baik, harus diikuti
oleh engineer yang pendidikan formalnya tidak termasuk di dalamnya
pengetahual1 dasar tehnis pesawat udara. kursus ini akan diikuti oleh
engineer selama tahun pertama masa kerja.
kursus akan mempersiapkan pesertanya dengan pemahaman yang
baik tentang prinsip-prinsip terbang, konstruksi pesawat udara, sistem-
sistem pesawat udara, prinsip-prinsip propuisi pesawat udara dan
system-sistem yang terkait, dan perawatan pesawat udara. silabus
kursus ini memiliki kesamaan sehingga manufacturing inspektur dan
engineer dapat mengikuti kursus yang sama;



c. On-The-Job Training (OJT).
pelatihan di dalam tugas-tugas kerja yang spesifik, diterjunkan ke
lapangan yang harus diselesaikan menurut fungsi kerja engineer dan
dimasukan secara tepat di dalam catatan trainingnya;

d. kursus pelatihan formal.
pelatihan ini diperlukan untuk mempersiapkan ...•.engineer dengan
pengetahun umum dan keahlian yang diperlukan oleh pekerjaan. dan
juga kursus ini menyiapkan pelatihan yang diperlukan untuk
melaksanakan fungsi pekerjaan yang lebih spesifik.

1) umum.

a) tehnologi automatic kantor dan latihan kerja;
b) profesionalitas engineer kelaikan udara;
c) membangun komunikasi yang baik;
d) kursus indoktrinasi DKUPPU;
e) CASR bagian -21 dan bahan-bahan panduan terkait;
f) human factor dalam rekayasa dan perancangan pesawat udara.

2) spesialisasi

a) engineer strukturlairframe

i. perancangan awal pesawat terbang;
ii. beban dasar pesawat udara;
iii. analisis stress dan kekuatan;
iv. sifat-sifat material pesawat udara/engine;
v. pengujian tanpa perusakan (ND7).

i. elektrik dasar pesawat udara;
ii. analisis beban elektrik dasar;
iii. dasar-dasar avionika (komunikasi, navigasi, instrument);
iv. sumber tenaga elektrik, pembangkit dan system distribusi.

i. sistem mekanika dasar pesawat udara;
ii. keselamatan dasar kabin.

i. engine/propeller dasar;
ii. pemasangan engine/propeller dasar;
iii. sistem-sistem yang terkait dalam powerplant.



i. keselamatan dasar kabin;
ii. perlindungan dasar kebakaran;
iii. pengatur dasar lingkungan;
iv. sertifikasi dasar pembentukan es;
v. pelatihan pengulangan. ...•\,

pelatihan ini diperlukan agar engineer dapat mengikuti
adanya perubahan konsep, paradigma, teknologi, regulasi
dan prosedur:

a. regulasi dan bahan-bahan panduan terkait - sewaktu-
waktu terdapat perubahan atau sekurang-kurangnya satu
kali dalam satu tahun;

b. human factor dalam rekayasa dan perancangan pesawat
udara - sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

i. kemampuan pesawat udara;
ii. stabilitas dan kendali pesawat udara;
Hi. analisa kemampuan sistem pesawat udara.

5. Masa Kerja PNS sampai dengan 5 (lima) Tahun.
6. Berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Tahun.
7. PNS yang bertugas di bidang Kelaikan Udara dan Pengoperasian

Pesawat Udara.

1. Membantu engineer dan engineer senior dalam pembuatan atau
perbaikan dari regulasi-regulasi kelaikan terbang yang ada, standard,
prosedur-prosedur, dan materi bimbingan untuk sertifikasi tipe pesawat
udara, mesin, propeller, dan komponen dengan dasar Staff Instruction SI
PUB-01.

2. Mengevaluasi pemenuhan dari modifikasi kecil struktur-struktur pesawat
udara dengan patokan-patokan kelaikan terbang yang bisa diterapkan
yang termasuk juga evaluasi material, metode proses dan pembuatan.

3. Mengevaluasi pemenuhan dari modifikasi kecil electricaVavionics system
dengan patokan-patokan standar kelaikan terbang yang bisa diterapkan
yang termasuk evaluasi pemasangan dan analisis beban elektrik.

4. Mengevaluasi pemenuhan dari modifikasi kecil sistem mekanik dengan
standar kelaikan terbang yang bisa diterapkan. Sistem mekanik termasuk
juga bagian dalam peralatan, pengaman kabin, perlindungan kebakaran.



5. Mengevaluasi pemenuhan dari modifikasi kecil sistem powerplant dengan
standar kelaikan terbang yang bisa diterapkan. Powerplant sistem
termasuk sistem bahan bakar, perlindungan kebakaran mesin dan
indikator mesin.

7. Melaksanakan fl:'ngsi lain yang diperlukan oleh pengawasnya.

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya Diploma IV Teknik Pesawat Udara
atau sederajat, Sarjana jurusan Penerbangan, Mekanika, Elektro,
Computer, Fisika, dan disiplin lain yang relevan.

2. Mencapai sekurang-kurangnya skor 550 (lima ratus lima puluh) TOEIC
dalam Training Bahasa Inggris.

3. Wajib diselesaikan dalam 10 (sepuluh) tahun pertama kerja tetapi dapat
dimulai secepat mungkin setelah jadwal pelatihan Level I sepenuhnya
terselesaikan :

a. On-The-Job Training (OJT).
pelatihan di dalam tugas-tugas pekerjaan yang khusus, yang
diterjunkan ke lapangan kerja, harus diselesaikan selama 5 (lima)
tahun yang kedua dari pekerjaan. OJT Ini. Harus tercapai sesuai
dengan fungsi kerja engineer dan dimasukkan catatan OJT dengan
baik;

b. kursus latihan formal.
kursus-kursus berikut harus diselesaikan oleh engineer selama 5 (lima)
tahun kedua sesuai fungsi kerja engineer. pelatihan ini diperfukan
untuk mempersiapkan engineer keahlian yang dipersyaratkan oleh
bidang pekerjaan dan untuk melaksanakan fungsi khusus:

a) program evaluasi sistem sertifikasi pesawat udaralAircraft
Certification System Evaluation Program (ACSEP);

b) penyelidikan kecelakaan pesawat udara.

i. analisa dinamika;
ii. metoda-metoda test struktural;
iii. mekanika kelelahan dan retak;
iv. material komposit dan sistim substitusi untuk komposit;



vi. kelaikan bentur;
vi. pengendalian korosi;
vii. perlindungan petir untuk struktur pesawat udara;
viii. beban rotorcraft;
ix. perbaikan struktur metal.

I. penilaian keselamatan sistem pesawat udara;
ii. analisa keandalan;
iii. desain data avionics bus;
iv. analisa dan desain sistem kendali penerbangan elektronik.

I. sistem pesawat udara (kendali terbang, hidrolika, rem,
roda pendarat, kemudi);

ii. penilaian-penilaian keselamatan sistem pesawat udara;
iii. analisa keandalan.

I. sistem yang berhubungan dengan powerplant;
ii. analisa penilaian keselamatan;
iii. analisa keandalan dan analisa kemudahan perawatan;
iv. kebisingan dasar/basic noise.

I metoda-metoda uji nyala;
Ii. pengungsian darurat/emergency evacuation;
iv. bahan-bahan interior tahan api;
iv. beban sistem perlindungan kebakaran;
viii.sistim oksigen pesawat udara;
vi. analisa zone api;
ix. pendaratan pesawat udara di atas air/aircraft ditching.

i. analisa aero perfonnance pesawat udara;
ii. analisa stability and control;
iii. analisa aircraft system perfonnance;
iv. analisa rencana uji terbang.

c. pelatihan pembaharuan.
pelatihan wajib untuk memelihara kemutakhiran engineer dengan
perubahan di dalam konsep, paradigma, teknologi, peraturan-
peraturan dan prosedur-prosedur :

~



1) bahan-bahan peraturan-peraturan dan bimbingan terkait -setiap
ada perubahan, atau sedikitnya setahun sekali;

2) human "actor pada rancang-bangun dan desain pesawat udara
sedikitnya setahun sekali.

4. Masa Kerja PNS 5 sId 10 (sepuluh) Tahun.
5. PNS yang bertugas di bidang Kelaikan Udara dan Pengoperasian

Pesawat Udara.

1. Mengatur dan mengarahkan aktivitas dan fungsi-fungsi inspektur tingkat I
dalam memberikan latihan kerja untuk inspektur tersebut.

2. Mengevaluasi rancangan struktur pesawat udara baru pada proyek
sertifikasi tipe dan/atau proyek modifikasi yang termasuk :

a. penentuan pemenuhan dengan standar kelaikan udara yang bisa
diterapkan dan desain yang baik;

b. memberi petunjuk pemohon hal-hal yang dibutuhkan dan metoda-
metoda yang bisa diterima untuk menunjukkan pemenuhan dengan
regulasi-regulasi;

c. memelihara suatu hubungan yang berkelanjutan dengan pemohon
dalam menerima kriteria desain, Menguji proposal dan data desain
sebagai proses pekerjaan untuk kelancaran proyek.

3. Mengevaluasi sistem kelistrikan dan desain sistem avionic pesawat udara
baru pada proyek sertifikasi tipe dan/atau proyek modifikasi yang
termasuk:

a. menentukan pemenuhan dengan standar kelaikan terbang yang bisa
diterapkan dan desain yang baik;

b. memberi petunjuk pemohon hal-hal yang dibutuhkan dan metoda-
metoda yang bisa diterima untuk menunjukkan pemenuhan dengan
regulasi-regulasi;

c. memelihara suatu hubungan yang berkelanjutan dengan pemohon
dalam menerima kriteria desain, Menguji proposal dan data desain
sebagai proses pekerjaan untuk kelancaran proyek.

4. Mengevaluasi desain sistem mekanik pesawat udara baru pada proyek
sertifikasi tipe dan/atau proyek modifikasi yang termasuk :

a. menentukan pemenuhan dengan standar kelaikan terbang yang bisal / diterapkan dan desain yang baik;
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b. memberi petunjuk pemohon hal-hal yang dibutuhkan dan metoda-
metoda yang bisa diterima untuk menunjukkan pemenuhan dengan
regulasi-regulasi;

c. memelihara suatu hubungan yang berkelanjutan dengan pemohon
dalam menerima kriteria desain, Menguji proposal dan data desain
sebagai proses pekerjaan untuk kelancaran proyek.

5. Mengevaluasi sistem desain powerplant pesawat udara baru pada proyek
sertifikasi tipe dan/atau proyek modifikasi yang termasuk :

a. menentukan pemenuhan dengan standar kelaikan terbang yang bisa
diterapkan dan desain yang baik;

b. memberi petunjuk pemohon hal-hal yang dibutuhkan dan metoda-
metoda yang bisa diterima untuk menunjukkan pemenuhan dengan
regulasi-regulasi;

c. memelihara suatu hubungan yang berkelanjutan dengan pemohon
dalam menerima kriteria desain, Menguji proposal dan data desain
sebagai proses pekerjaan untuk kelancaran proyek.

6. Meneliti performa aerodinamika, kendali dan kualitas terbang, dan fungsi
sistem pada saat proses sertifikasi tipe untuk menentukan pemenuhan
dengan standar kelaikan terbang yang diterapkan.

7. Mengawasi peke~aan produksi desain dan uji coba mesin pesawat udara,
propeler, peralatan dan instrumen untuk meyakinkan pemenuhan dengan
persyaratan-persyaratan kelaikan terbang dan berhubungan dengan
spesifikasi produksi. Hal ini termasuk :

a. persetujuan menggambar;
b. koordinasi permintaan produksi untuk perubahan dari spesifikasi;
c. analisis dari perubahan rancang bangun dan evaluasi perubahan;
d. lanjutan untuk memastikan bahwa pabrikan menyerahkan gambar

modifikasi lengkap, data desain, hasil percobaan, informasi
pembatasan-pembatasan dan informasi pemeliharaan untuk
penggunaan oleh operator;

e. melaporkan permasalahan yang mengancam keselamatan dan
pencapaian memuaskan dan tepat waktu dari sasaran dengan pujian;

f. rekomendasi untuk tindakan korektif.

8. Mengevaluasi usulan-usulan dari pekerjaan pembetulan yang utama pada
pesawat udara, powerplant, propeler, dan komponen-komponennya.



10.Melibatkan diri pada Maintenance Review Board (MRB) aktifitas
berhubungan dengan pembangunan dan persetujuan dari persyaratan-
persyaratan perawatan / inspeksi untuk tipe pesawat udara yang baru.

11.Mengkonfirmasi inspeksi kepada Sub Direktorat bertanggung jawab untuk
keselamatan (SI21-01).

12.Melakukan inspeksi pemenuhan rancang-bangun untuk memastikan
bahwa satu pemasangan mematuhi persyaratan-persyaratan kela'ikan
terbang yang bisa diterapkan (SI21-01).

13.Menjadi anggota dari ACSEP, untuk mengevaluasi pemenuhan pabrikan
dengan persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sistem
kualitas dari tiap yang ditugaskan sub sistim yang sedang diaudit menurut
5121-07.

14.Mengembangkan yang baru, atau untuk memperbaiki regulasi-regulasi
kelaikan terbang yang ada, standar, prosedur-prosedur, dan bahan-bahan
bimbingan untuk sertifikasi tipe pesawat udara, mesin, propeler, dan
komponen menurut Staff Instruction SI PUB-01 dan setelah konsultasi
dengan industri penerbangan untuk merekomendasikan persetujuan nya
kepada otoritas yang masing-masing melalui Sub Directorate yang
bertanggung jawab di dalam DKUPPU.

15.Memonitor pembangunan, mengevaluasi dan menguji kelaikan terbang
yang ada dan nasional yang baru dan yang asing dan regulasi-regulasi
desain, standar, prosedur dan bimbingan dan untuk menentukan
kebutuhan akan penyesuaian fitur kritis dari patokan-patokan dan desain
dari asing di dalam persyaratan-persyaratan nasional, sebagaimana
diperlukan menurut Staff Instruction SI PUB-01 dan setelah konsultasi
dengan industri penerbangan untuk merekomendasikan persetujuan nya
oleh otoritas.

1. Pendidikan form.alsekurang-kurangnya Diploma IV Teknik Pesawat Udara
atau sederajat, Sarjana jurusan Penerbangan, Mekanika, Elektro,
Computer, Fisika, dan disiplin lain yang relevan.

2. Mencapai sekurang-kurangnya skor 550 (lima ratus lima puluh) TOEIC
dalam Training Bahasa Inggris.



3. Wajib diselesaikan di dalam 15 (lima belas) tahun pengabdian pertama
tetapi dapat dimulai secepatnya setelah jadwal-jadwal pelatihan Level I
dan " telah dengan sukses diselesaikan.

a. setelah Level II, Engineer itu dipertimbangkan sebagai Senior Engineer
dan mampu untuk menerapkan fungsi kerja mereka tanpa
pengawasan. Mereka ditugaskan pada proyek-proyek implementasi
seperti yang ditetapkan di dalam fungsi kerjanyai dan sesuai dengan
standar dan prosedur DKUPPU dan membuat laopran lengkap
berkaitan dengan aktivitas yang telah dilaksanakan;

b. engineer harus tetap mengikuti pelatihan pembaharuan dan pelatihan
spesialisasi dan seminar-seminar yang direkomendasikan serta
konferensi yang sesuai dengaan spesialisasinya baik local maupun
luar negeri untuk tetap mengikuti perkembangan teknologi
penerbangan:

a) analisa aeroelastisitas;
b) uji dinamika kursi 16G;
c) perbaikan komposit;
d) analisis struktur oleh analisa elemen;
e) toleransi kerusakan;
f) seminar-seminar pengumuran pesawat udaralAging aircraft;
g) peraturan-peraturan standar tentang penyelarasan struktur-

struktur.

a) sistim perlindungan petir pesawat udara;
b) perlindungan petir pada avionika;
c) sertifikasi HIRF;
d) sertifikasi perangkat lunak;
e) kendali kabel/fly by wires;
f) peraturan penyelarasan standar avionika;
g) peraturan penyelarasan standar All Weather Operation

(AWO).

3) sistem mekanika
a) sistem perlindungan petir pesawat udara;
b) kelompok kerja penyelarasan sistem mekanika;
c) kelompok kerja penyelarasan test hidrolik;
d) kelompok kerja penyelarasan sistim pengereman;
e) kelompok kerja penyelarasan kendali terbang.

kelompok kerja pemasangan powerplant,
kelompok kerja penyelarasan mesin;



c) konferensi internasional penelitian power plant;
d) sistem kendali mesin dan propeler,
e) sertifikasi kebisingan;
f) sistem perlindungan petir pesawat udara.

a) kelompok kerja standar prestasi (berkenaan dengan
evakuasi darurat);

b) kefompok kerja penyelarasan pandangan langsung;
c) kelompok kerja penyelarasan perlindungan es;
d) keiompok kerja uji kursi;
e) kelompok kerja yang berkenaan penumpang (rotorcraft);
f) penelitian (konferensi) kebakaran pesawat udara dan

keselamatan kabin internasional.

a) analisa hasil uji terbang kemampuan pesawat udara dan
wind tunnel test;

b). analisa hasil uji terbang stabilitas dan kendali pesawat
udara;

c). analisa hasil uji terbang performa sistem pesawat;
d). sertifikasi uji terbang kebisingan;
e). sertifikasi uji terbang ice and rain protection system;
f). sertifikasi uji terbang sistem pesawat udara secara

menyeluruh;
g). cockpit evaluation;
h). konferensi international uji terbang kemampuan pesawat

udara dan aircraft system.

c. engineer harus tetap mengikuti pelatihan spesialisasi dan manajerial
dan seminar-seminar/konferensi-konferensi yang direkomendasikan di
dalam bidang rekayasa pesawat udara dan perancangan baik local
maupun luar negeri untuk meningkatkan keahlian spesialisasi dan
manajerialnya :

1) manajemen rancang-bangun;
2) manajemen desain;
3) kursus-kursus lain, workshop dan seminar-seminar yang berkenaan

dengan spesialisasi dan manajemen rancang-bangun, pengawasan
dan pengambilan keputusan.

d. pelatihan pembaharuan
pelatihan ini diwajibkan untuk menjaga engineer tetap dapat mengikuti
perubahan konsep, paradigma, tehnologi, peraturan-peraturan dan
prosedur di dalam bidang keahliannya:

1) bahan-bahan peraturan-peraturan dan bimbingan terkait - setiapy adaperubahanatausedikitnyasetahunsekali; 70



2) human faktor di dalam rekayasa pesawat udara dan desain -
sedikitnya setahun sekali;

3) engineer senior mempunyai tanggung-jawab untuk melatih dan
memenuhi persyaratan engineer yang baru direkrut dan
menyiapkan OJT yang diperlukan;

4) engineer senior membuat seminar-seminar dan workshops untuk
_ Q1elatihengineer dari DKUPPU dan pabrikan yang meliputi aspek

penerbangan sipil yang berbeda dengan bidang keahliannya.

'5. PNS yang bertugas di bidang kelaikan udara dan pengoperasian pesawat
udara.

1. Menyediakan arahan dan pengawasan operasional yang diperlukan
inspektur Level I dan Level II.

2. Membuat dan mengevaluasi perubahan-perubahan standar rancang-
bangun, prosedur-prosedur dan praktek-praktek untuk mencerminkan
persyaratan-persyaratan dan pembatasan-pembatasan yang ada dan
untuk memelihara terhadap perubahan standar yang berkelanjutan.

3. Mengkoordinir, meninjau ulang akhir dan merekomendasikan persetujuan
dari permintaan dari type certificate/type approval amandement.

4. Merekomendasikan kepada Deputi Direktur yang bertanggung jawab
untuk pemantauan keselamatan dari rancang-bangun produk-produk
penerbangan . untuk pengeluarandari suatu persetujuan
design/modification untuk suatu sistem struktur, peralatan atau instrument
pesawat udara.

6. Menyetujui rencana test dan menjadi saksi pengujian-pengujian kritis pada
proyek sertifikasi/modifikasi.

9. Memonitor integritas struktural yang berkelanjutan dari suatu pesawat
udara yang mempunyai type certificate Indonesia yang masih beroperasi
untuk menentukan kebutuhan pemeriksaan tambahan dan CPCP Program
untuk memelihara pesawat udara dalam kondisi yang laik terbang.



10.Meninjau ulang isi yang teknis dari Service Bulletins (SB) dari produk yang
mempunyai type certificate/approval Indonesia untuk menentukan efek
suatu rancangan produk terhadap kelaikan udara dan untuk menentukan
langkah yang akan dilakukan untuk mencegah atau mengkoreksi berbagai
kesulitan untuk persetujuan dari SB.

11.Menyelidiki di dalam koordinasi dengan Sub Direktorat lain - Desain
berkaitan deng~\. kerusakan besar dan kegagalan pemakaian yang
ditemukan dalam pesawat udara, kejadian dan laporan kesukaran
perbaikan/service difficulty report untuk mengidentifikasi dan menyiapkan
tindakan perbaikan ata desain, produksi, perawatan dan/atau operasional
termasuk Airworthiness Directives (AD) yang berpengaruh terhadap
keselamatan.

12.Meninjau ulang AD dari negara asal pabrikan dan AD nasional yang
berlaku bagi pesawat udara yang beregristasi Indonesia.

13.Mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan peraturan yang
berhubungan dengan rancang-bangun kelaikan udara. Untuk menetapkan
kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur teknis dan umum yang di
atasnya persyaratan-persyaratan kelaikan udara yang bisa menjadi dasar
di masa. Untuk merumuskan perubahan-perubahan di dalam kebijakan-
kebijakan kelaikan udara dan persyaratan-persyaratan yang mempunyai
suatu dampak ekonomi yang parah pada industry penerbangan.

14.Memberikan nasihat pada hal-hal teknis yang berkenaan dengan operasi
penerbangan dan kelaikan udara yang diperlukan.

15.Melakukan tindakan sebagai suatu Manager Proyek di aktivitas-aktivitas
yang berkaitan dengan pemantauan keselamatan dari rancang-bangun
produk-produk penerbangan.

16.Mengambil bagian di dalam persetujuan teknis internasional yang
diperlukan.
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