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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Modul
Mata Kuliah Tata Operasi Darat (Ground Handling) ini sebagai bagian dari ketersediaannya referensi buku
untuk program studi, khususnya Usaha Perjalanan Wisata (UPW), yang hingga selesainya buku ini, referensi
buku untuk program studi ini sangatlah minim di pasaran umum.

Mata kuliah Tata Operasi Darat (Ground Handling) adalah sangat penting bagi mahasiswa program
studi Usaha Perjalanan Wisata, sebab Mata Kuliah ini menyajikan materi berupa penanganan penumpang
dan barang sejak membeli/memesan tiket hingga tempat tujuan serta perawatan pesawat ketika di bandara
untuk menjamin keselamatan penerbangan/perjalanan.

Diharapkan buku ini dapat dijadikan salah satu referensi dan memberi arti bagi mahasiswa Politeknik
Negeri Manado khususnya, masyarakat yang membutuhkan pada umumnya, terutama dalam hal sebagai alat
bantu pada kegiatan belajar mengajar.

Penulisan buku ini disadari bahwa masih jauh dari kesempurnaannya, kritik dan saran yang sifatnya
membangun kearah perbaikan penulisan, disampaikan terima kasih.

Manado, 9 Januari  2019

Penulis
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Jurusan :  Pariwisata

Program Studi :  Usaha Perjalanan Wisata

Mata Kuliah :  Tata Operasi Darat (Ground Handling)

Kode Mata Kuliah : 6323232

Semester :  II (dua)

Jumlah SKS :  2 (dua) SKS

Dosen Pengampu :  Arthur Lumataw, SE, MM.

A. Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diharapkan mampu meningkatkan kompetensi
mahasiswa, karena mata kuliah ini sangat berhubungan erat dengan program studi usaha perjalanan
wisata.

Diharapkan agar mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tata cara penanganan penumpang
sejak membeli/memesan tiket penerbangan hingga tiba ditempat tujuan dan disamping itu
mahasiswa mengatahui dan memahami penanganan pesawat udara ketika berada di bandara.

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
Setelah selesai mempelajari mata kuliah Tata Operasi Darat (ground handling) mahasiswa memiliki
kemampuan dalam memahami ;

a. Pengertian, ruang lingkup, tujuan dan cakupan  Tata Operasi Darat (ground handling).

b. Peraturan-peraturan penerbangan, kerja sama antar negara dan organisasi penerbangan
nasional maupun internasional.

c. Asal muasal, keadaan, fungsi dan jenis-jenis pesawat terbang sebagai alat angkut.
d. Operasional bandara udara dan kelengkapannya serta dapat membedakan antara bandar

udara dan pangkalan udara.
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e. Operasional perusahaan penerbangan dalam berbagai unit kerjanya
f. Teknis dasar penanganan penumpang serta prosedur keberangkatan, kedatangan serta

kehilangan/kerusakan bagasi.
g. Teknis dasar penanganan pesawat di bandara berupa perawatan, pengontrolan, pemuatan dan

penurunan barang dan penumpang serta kelengkapan lainnya untuk menjamin keselamatan
penerbangan/perjalanan.

C. Metode Penilaian dan Pembobotan
a. Sikap/Kehadiran : 20%

b. Test formatif : 10%

c. Tugas : 20%

d. Ujian Tengah Semester (UTS) : 25%

e. Ujian Akhir Semester (UAS) : 25%

Jumlah Tatap Muka Mahasiswa

------------------------------------------------ X 100% X  2 = a

Jumlah Total Tatap Muka Perkuliahan

Hasil test lisan/kuis  X  1   = b

Nilai Tugas X  2   = c

Nilai Test Tertulis  X  2,5   = d

Nilai Test Tertulis  X  2,5   = e

a + b + c + d + e

Nilai Akhir = --------------------------

10
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
JURUSAN PARIWISATA
PROGRAM STUDI   USAHA PERJALANAN WISATA

MATA KULIAH KODE Rumpun MK Bobot (SKS) Semester Disusun Tanggal
TATA OPERASI DARAT/
GROUND HANDLING

632232 Mata Kuliah Umum T P II 13 Januari 2018

OTORITAS
Pembuat RP Koordinator MK Ka PRODI
Arthur
Lumataw

Arthur Lumataw Deisy Andih

CapaianPembelajaran Program Studi
1. Menguasai konsep teori dan pengetahuan tentang Tata Operasi Darat
2. Mampu bekerjasama dengan kolega dan pihak terkait
3. Mampu menangani konflik
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan
Mata Kuliah
Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mempraktekkan Tata Operasi Darat dalam dunia bisnis pariwisata atau dalam organisasinya.

Media Pembelajaran Software: Buku Ajar Tata Operasi Darat Hardware : Buku Ajar, Komputer, LCD
Dosen Pengampu Arthur Lumataw, Jeanlly A. Solang
Mata Kuliah Prasyarat
Minggu

ke
(1)

Kemampuan akhir yang
diharapkan

(sesuai tahapan belajar)
(2)

BahanKajian
(Materi Ajar)

(3)

Metode Pembelajaran
Dan  Estimasi  Waktu

(4)

Asesmen
Indikator

(5)
Kriteria dan

Bentuk
Penilaian

(6)

Deskripsi Tugas
(7)

Bobot
(8)

I
Mahasiswa mampu
menjelaskan Ruang Lingkup,
Tujuan dan Cakupan Tata
Operasi Darat/Ground Handling

BAB I PENDAHULUAN
1. Ruang Lingkup
2. Tujuan
3. Cakupan

Presentasi Interaktif,
Tanya Jawab,
Diskusi, Presentasi
Tugas

Kelengkapan dan
Kebenaran
penjelasan, Tingkat
Komunikatif
presentasi

Tertulis, Lisan 10
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Minggu
ke
(1)

Kemampuan akhir yang
diharapkan

(sesuai tahapan belajar)
(2)

BahanKajian
(Materi Ajar)

(3)

Metode
Pembelajaran

Dan  Estimasi  Waktu
(4)

Asesmen
Indikator

(5)
Kriteria dan

Bentuk
Penilaian

(6)

Deskripsi Tugas
(7)

Bobot
(8)

II
Mahasiswa mampu
menjelaskan Peraturan dan
Perjanjian Penerbangan
Domestik dan Internasional

BAB II  PERATURAN
PENERBANGAN
1. Konvensi Chicago
2. Persetujuan Bilateral
3. Kovensi Warsawa
4. IATA

Presentasi Interaktif,
Tanya Jawab,
Diskusi, Presentasi
Tugas

Kelengkapan dan
Kebenaran
penjelasan, Tingkat
Komunikatif
presentasi

Tertulis, Lisan Membuat ringkasan
materi.

10

III
Mahasiswa mampu
menjelaskan Struktur dan
Fungsi dari Pesawat
Terbang

BAB III PESAWAT TERBANG
1. Sejarah Pesawat Terbang
2. Mengapa Pesawat Bisa Terbang
3. Ketinggian Jelajah

Presentasi Interaktif,
Tanya Jawab,
Diskusi, Presentasi
Tugas

Kelengkapan dan
Kebenaran
penjelasan, Tingkat
Komunikatif
presentasi

Tertulis, Lisan Tugas :
Menelusuri simulasi
mengapa pesawat
bisa terbang

10

IV
Mahasiswa mampu
menjelaskan Teknis dan
Jenis  Pesawat Terbang

4. Tata Ruang Pesawat Komersil
5. Mesin Pesawat Terbang
6. Jenis Pesawat Terbang Komersil

Presentasi Interaktif,
Tanya Jawab,
Diskusi, Presentasi
Tugas

Kelengkapan dan
Kebenaran
penjelasan, Tingkat
Komunikatif
presentasi

Tertulis, Lisan Tugas :
Membuat presentasi
Penataan Kursi
Penumpang

5

V
Mahasiswa mampu
menjelaskan Keberadaan
dan Kelengkapan Bandar
Udara

BAB IV BANDAR UDARA
1. Jenis Bandar Udara
2. Landasan Pacu
3. Menara Pengawas
4. Gedung Terminal
5. Keamanan dan Pengamanan

Presentasi Interaktif,
Tanya Jawab,
Diskusi, Presentasi
Tugas

Kelengkapan dan
Kebenaran
penjelasan, Tingkat
Komunikatif
presentasi

Tertulis, Lisan Tugas :
Membuat presentasi
Keberadaan dan
Kelengkapan Bandar
Udara

10

VI Mahasiswa mampu
menjelaskan dan
membedakan antara Bandar
Udara dan Pangkalan Udara

6. Pelataran Parkir Pesawat
Terbang

7. Bandar Udara Komersil
8. Pangkalan Udara
9. Perbedaan Bandar dan

Pangkalan
10. Bandar Udara Penghubung

Presentasi Interaktif,
Tanya Jawab,
Diskusi, Presentasi
Tugas

Kelengkapan dan
Kebenaran
penjelasan, Tingkat
Komunikatif
presentasi

Tertulis, Lisan Tugas :
Menyusun ringkasan
materi.

5
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Minggu
ke
(1)

Kemampuan akhir yang
diharapkan

(sesuai tahapan belajar)
(2)

BahanKajian
(Materi Ajar)

(3)

Metode
Pembelajaran

Dan  Estimasi  Waktu
(4)

Asesmen
Indikator

(5)
Kriteria dan

Bentuk
Penilaian

(6)

Deskripsi Tugas
(7)

Bobot
(8)

VII
Mahasiswa mampu
menjelaskan Fungsi dan
Kedudukan Perusahaan
Penerbangan beserta unit
kerja masing-masing

BAB V PERUSAHAAN
PENERBANGAN
1. Perusahaan Penerbangan di

Indonesia
2. Unit Kerja Pelayanan Penumpang
3. Unit Kerja Pelayanan di Bandara
4. Unit Kerja Pelayanan Kargo

Presentasi Interaktif,
Tanya Jawab,
Diskusi, Presentasi
Tugas

Kelengkapan dan
Kebenaran
penjelasan, Tingkat
Komunikatif
presentasi

Tertulis, Lisan Tugas :
Meringkas materi
Perusahaan
Penerbangan

5

VIII Evaluasi Tengah Semester : Melakukan validasi hasil penilaian dan evaluasi

IX
Mahasiswa mampu
menjelaskan Pelayanan dan
Prosedur Keberangkatan
Penumpang

BAB VI PENANGANAN
PENUMPANG
1. Pengertian Passenger dan

Passenger Handling.
2. Pelayanan Penumpang
3. Prosedur Keberangkatan

Penumpang

Presentasi Interaktif,
Tanya Jawab,
Diskusi, Presentasi
Tugas

Kelengkapan dan
Kebenaran
penjelasan, Tingkat
Komunikatif
presentasi

Tertulis, Lisan 10

X Mahasiswa mampu
menjelaskan Pelayanan dan
Prosedur Kedatangan
Penumpang, Bagasi dan
Kargo

4. Prosedur Kedatangan
Penumpang

5. Prosedur Kehilangan/ Kerusakan
Bagasi

6. Penanganan Kargo

Presentasi Interaktif,
Tanya Jawab,
Diskusi, Presentasi
Tugas

Kelengkapan dan
Kebenaran
penjelasan, Tingkat
Komunikatif
presentasi

Tertulis, Lisan Tugas :
Meringkas materi
Penanganan
Penumpang

5

XI
Mahasiswa mampu
menjelaskan Peralatan
Bantu Penanganan Pesawat

BAB VII PENANGANAN PESAWAT
1. GSE (Ground Service Equipment)

Presentasi Interaktif,
Tanya Jawab,
Diskusi, Presentasi
Tugas

Kelengkapan dan
Kebenaran
penjelasan, Tingkat
Komunikatif
presentasi

Tertulis, Lisan Tugas : Menelusuri
peralatan bantu GSE

10

XII
Mahasiswa mampu
menjelaskan Pengontrolan
Keseimbangan Muatan
Pesawat Terbang  dan
Fungsi Petugas Apron

2. Load Control
3. Ramp  Dispachter

Presentasi Interaktif,
Tanya Jawab,
Diskusi, Presentasi
Tugas

Kelengkapan dan
Kebenaran
penjelasan, Tingkat
Komunikatif
presentasi

Tertulis, Lisan Tugas : Membuat
Rangkuman

5
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Daftar Pustaka :

Commercial Department 2000, Pedoman Pasasi.Jakarta PT. Awair International
Abbas Salim 2005, Manajemen Transportasi. Jakarta, Gramedia
Madjid, Mokhtar 2003, Geografi Pariwisata. Medan, Bartong Jaya
Regional Director Guest Service. 2002 Aviation Terminology Kuala Lumpur : Air Asia Academy
Yoeti, Oka A 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata Bandung, Angkasa
Suwarno, F.X. Widadi A. 2001 Tata Operasi Darat Jakarta PT. Grasindo
http://kucingdananjingblogspot.blogspot.com/2011/02/jenis-jenis-dan-bagian-pesawat-terbang.html
http://riskanovitabasuki-tourism11unri-tod.blogspot.com/

http://www.edusarana.com/index.php?main_page=product_info&products_id=26719

Minggu
ke
(1)

Kemampuan akhir yang
diharapkan

(sesuai tahapan belajar)
(2)

BahanKajian
(Materi Ajar)

(3)

Metode
Pembelajaran

Dan  Estimasi  Waktu
(4)

Asesmen
Indikator

(5)
Kriteria dan

Bentuk
Penilaian

(6)

Deskripsi Tugas
(7)

Bobot
(8)

XIII Mahasiswa mampu
menjelaskan Keselamatan
Petugas Apron dan Cara
Pembuatan Laporan insiden
di Apron

4. Ramp Safety
5. Pelaporan Ramp

Incident/Accident

Presentasi Interaktif,
Tanya Jawab,
Diskusi, Presentasi
Tugas

Kelengkapan dan
Kebenaran
penjelasan, Tingkat
Komunikatif
presentasi

Tertulis, Lisan Tugas : Membuat
Rangkuman

5

XIV Mahasiswa mampu
menjelaskan Petugas yang
menaikkan Barang dan
Penumpang

6. Load Master Presentasi Interaktif,
Tanya Jawab,
Diskusi, Presentasi
Tugas

Kelengkapan dan
Kebenaran
penjelasan, Tingkat
Komunikatif
presentasi

Tertulis, Lisan Tugas : Membuat
Rangkuman

5

XV Mahasiswa mampu
menjelaskan Bagian
Pengontrolan Akhir
sebelum pesawat terbang
tinggal landas

7. Departure Control Presentasi Interaktif,
Tanya Jawab,
Diskusi, Presentasi
Tugas

Kelengkapan dan
Kebenaran
penjelasan, Tingkat
Komunikatif
presentasi

Tertulis, Lisan Tugas : Membuat
Rangkuman

5

XVI Evaluasi Akhir Semester : Melakukan validasi hasil penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa
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DAFTAR  NILAI  UJIAN SEMESTER
MATA
KULIAH : TATA OPERASI DARAT (GROUND HANDLING)
PENGAJAR : Arthur Lumataw, SE. MM.
KELAS/SEM : II(dua)
PROG.
STUDI : D.III Usaha Perjalanan Wisata

NILAI  EVALUASI

NO. NAMA  SISWA NIM Kehadiran
Test
Formatif Tugas UTS UAS NILAI HURUF KET.

NILAI
x

20% NILAI
x

10% NILAI
x

20% NILAI
x

25% NILAI
x

25% AKHIR

1 KERY J. MAKAHINDA 17 063 001 54 108 40 40 90 180 70 175 27 68 57 C Lulus

2 FREDERIK YUS BULELE 17 063 002 77 154 40 40 90 180 55 138 30 75 59 C Lulus

3 SRI WAHYUNINSYAH R. YUSUF 17 063 003 100 200 65 65 90 180 55 138 56 140 72 B Lulus

4 BRIVIO DAVIDS HERTONI 17 063 004 69 138 60 60 90 180 95 238 48 120 74 B Lulus

5 NURUL SUKMA MANINGGOLAN 17 063 005 100 200 90 90 90 180 80 200 86 215 89 A Lulus

6 ALEMS ADERIAN DAVID 17 063 007 100 200 75 75 90 180 85 213 86 215 88 A Lulus

7 ANJALY FIRLY TINTINGON 17 063 008 100 200 70 70 90 180 35 88 42 105 64 C Lulus

8 MUHAMAD ARI NOVIANTO 17 063 009 100 200 90 90 90 180 100 250 59 148 87 A Lulus

9 DEYSTIA MARADESA 17 063 010 100 200 90 90 90 180 80 200 74 185 86 A Lulus

10 YUSTIKA A. PAPUTUNGAN 17 063 011 100 200 75 75 90 180 70 175 51 128 76 B Lulus

11 FERBRIANSAH DATUNSOLANG 17 063 012 100 200 60 60 90 180 85 213 44 110 76 B Lulus

12 TETTY YIS MAYA MUNTE 17 063 013 100 200 85 85 90 180 75 188 85 213 87 A Lulus

13 DETRISSIA E.L. RAWIS 17 063 014 92 185 50 50 90 180 95 238 80 200 85 A Lulus

14 MUHAMAD FAJRI ENDEMO 17 063 015 92 185 85 85 90 180 95 238 58 145 83 A Lulus

15 WAHYUNI SITI SUNDARI 17 063 016 100 200 55 55 90 180 100 250 91 228 91 A Lulus

16 RIANTO KODOATI 17 063 017 92 185 75 75 90 180 85 213 79 198 85 A Lulus

17 NATALIA GRISELA EMOR 17 063 018 46 92 40 40 90 180 80 200 - - 51 D LP

18 ERIKA C. RARUNG 17 063 019 100 200 85 85 90 180 75 188 97 243 90 A Lulus

19 JELWIN DOMIGU 17 063 020 85 169 60 60 90 180 55 138 47 118 66 B Lulus

20 DERYL MC RAE LOMBENG 17 063 021 100 200 85 85 90 180 75 188 63 158 81 A Lulus

21 SUNANDAR LALO 17 063 022 100 200 60 60 90 180 80 200 79 198 84 A Lulus

22 STEVEN LEGI 17 063 023 92 185 50 50 90 180 85 213 41 103 73 B Lulus

23 INDAHSUARI S. MANEMBU 17 063 024 100 200 80 80 90 180 80 200 76 190 85 A Lulus

24 THERESIA A. G. KAUNANG 17 063 026 100 200 65 65 90 180 100 250 79 198 89 A Lulus

Manado,   Mei 2018

Dosen Ybs,

Arthur Lumataw, SE. MM. Jeanlly Solang, SPi, MSi

NIP. 19610518 199903 1 001 NIP : 1969 0425 200212 1001
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+ + +

DOSEN

MAHASISWA

- Modul Mata kuliah
- Alat Tulis Menulis

MULAI PERTEMUAN  I

TANYA
JAWAB
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BAB I

PENDAHULUAN

Tata Operasi Darat yang lebih dikenal dalam istilah internasionalnya Ground Handling adalah pengetahuan

tentang penanganan pesawat dan pelayanan penumpang serta kargo dan benda pos di bandara (Bandar udara).
“Ground Handling” berasal dari kata “Ground” dan “Handling”. Ground artinya darat atau di darat, yang dalam hal ini di

Bandara (Airport). Handling berasal dari kata Hand atau Handle yang artinya tangan atau tangani. To Handle berarti

Menangani, Melakukan suatu pekerrjaan tertentu dengan dengan penuh kesadaran. Handling berarti Penanganan atau
pelayanan (Service ot To Service), sehingga pada banyak kesempatan, kita sering menjumpai pemakaian kata “Ground

Service”. Dan dalam banyak kasus. Kita juga sering menemukan kata “Ground Operation”, Baik “Ground Handling”,

“Ground Service”, “Ground Operation” maupun “Airport Service”, pada dasarnya mengandung maksud dan

pengertian yang sama, yaitu merujuk kepada “Suatu aktifitas perusahaan penerbangan yang berkaitan dengan penanganan
atau pelayanan terhadap para penumpang berikut bagasinya, kargo, pos, peralatan pembantu pergerakan pesawat di darat

dan pesawat terbang itu sendiri selama berada di Bandara, untuk keberangkatan (Departure) maupun untuk kedatangan

atau ketibaan (Arrival)”. Secara sederhana “Ground Handling” atau “Tata Operasi Darat” adalah pengetahuan dan

keterampilan penanganan pesawat di Apron, penanganan penumpang dan bagasinya di terminal dan kargo serta
benda pos di cargo area.

1.1. Ruang Lingkup Ground Handling
Ruang lingkup atau batasan pekerjaan “Ground Handling”, yaitu :

a. Pre-Flight Service

Kegiatan penanganan terhadap penumpang berikut bagasinya dan kargo serta pos dan pesawat sebelum
keberangkatan di Bandara asal (Origin Station)

b. Post Flight Service

Kegiatan penanganan terhadap penumpang beserta bagasinya dan kargo serta pos dan pesawat setelah

penerbangan di Bandara tujuan (Destination) atau dengan kata lain penanganan penumpang dan pesawat

selama berada di Bandara.
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c. In-Flight Service

Kegiatan penanganan terhadap penumpang beserta bagasinya dan kargo serta pos dan pesawat selama

dalam perjalanan/mengudara (on air), Tanggung jawab ini (In-Flight) berada di tangan “Pilot In Command”

beserta para awak kabinnya.

Secara teknis operasional “Ground Handling” dimulai pada saat pesawat “taxi” (Parking Stand), mesin pesawat

sudah dimatikan, roda pesawat sudah diganjal (Block On) dan pintu pesawat sudah dibuka (Open The Door) dan

para penumpang sudah dipersilahkan untuk turun atau keluar dari pesawat, maka pada saat itu para staff udara
sudah memiliki kewenangan untuk mengambil alih pekerjaan dari “Pilot In Command (PIC)” beserta cabin crew-

nya. Dengan demikian, fase ini kita namakan “Arrival Handling”.

1.2. Tujuan Ground Handling
Ground Handling mempunyai tujuan atau target-target/sasaran-sasaran yang ingin dicapai, yakni;

a. Flight Safety

Keamanan dan kenyamanan penerbangan

b. On Time Performance

Kemampuan layanan dan ketepatan penerbangan

c. Customer Satisfaction

Menjamin kepuasan pengguna jasa

d. Reliability

Dapat dipercaya dalam pelayanan

1.3. Cakupan Ground Handling
Tata Operasi Darat (TOD) atau Ground Handling mencakup antara lain :

a. Prosedur keberangkatan dan kedatangan penumpang

b. Prosedur keberangkatan dan kedatangan cargo/mail

c. Prosedur keberangkatan dan kedatangan pesawat udara

d. Lay out sebuah airport

e. Membaca ABC Guide, Time Table, Travel Information Manual (TIM)
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f. Cara menghitung flight time

g. Cara memeriksa Paspor, Visa, Health Certificate, Tiket, Fiskal, Airport Tax

h. Aircraft and the positioning of the transportation equipment

i. Hal-hal yang berhubungan dengan penanganan pesawat udara :
 Kebersihan (Cleaning)

 Ketersediaan makanan dan minuman (Catering)

 Pengisian bahan bakar (Fuelling)

 Memarkir pesawat (Marshalling)

 Alat pendorong pesawat (Push back)

 Pemeliharaan (Maintenance)

Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan mata kuliah tata operasi darat  ? Jelaskan ……….
2. Sebutkan ruang lingkup dan batasan pekerjaan tata operasi darat (ground handling) ?
3. Sebutkan dan jelaskan tujuan dan cakupan tata operasi darat (ground handling) ?
4. Sebutkan hal-hal yang berhubungan dengan penenganan pesawat udara
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BAB II

PERATURAN DAN ORGANISASI PENERBANGAN

Peraturan internasional yang mendasari hubungan kerja antar negera disektor penerbangan komersil,
peraturan yang dimaksud telah ditetapkan didalam Konvensi Chicago (Chicago Convention), Perjanjian
Bilateral antarnegara (Bilateral Agreements), Konvensi Warsawa (Warsawa Convention) dan Ketentuan
Umum Perjanjian Kontrak Penumpang dengan Perusahaan Penerbangan/Pengangkut (The IATA General

Condition of Carriage).

2.1. Konvensi Chicago
Dalam konvensi Chicago dihasilkan kesepatan bersama dibidang angkutan udara internasional yang
menjadi landasan setiap peraturan yang berlaku hingga saat ini. Konvensi tersebut menghasilkan
terbentuknya organisasi yang mempunyai kekuasaan membuat peraturan yang berkaitan dengan
masalah penerbangan sipil termasuk transportasi udara komersil serta sarana dan sarana pendukungnya,
lembaga ini bernama ICAO (International Civil Aviation Organization). Lembaga ini resmi berada

dibawah naungan PBB dan bertugas menciptakan standar pengelolahan sarana dan prasana navigasi
udara termasuk hukum-hukum internasional yang berkaitan erat dengan transportasi udar, ICAO berpusat
di kota Monteal, Kanada.
Berdasarkan hukum internasional bahwa setiap Negara memiliki batas wilayah udara dan tidak boleh
dilanggar oleh negara lain atau negara manapun, untuk menghindari terjadinya konflik antar negara yang
melintasi batas wilayah udara negara lain, maka negara yang bersangkutan harus memberitahukan
terlebih dahulu dan meminta izin kepada penguasa negara yang akan dilintasi/disinggahi.

2.2. Persetujuan Bilateral
Konvensi tidak berwewenang memberikan izin terbang bagi penerbangan internasional apalagi menyangkut lintas
batas wilayah udara dari masing-masing negara berdaulat. Kesepakatan antar dua negara yang berhubungan
dengan hal tersebut adalah Perjanjian Bilateral (Bilateral Agreements). Dalam persetujuan bilateral kedua belah

pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing negara dengan hasil yang saling menguntungkan kedua
belah pihak.
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Setiap negara akan mengirimkan instansi yang berwewenang dalam pembicaraan yang dimaksud DCA

(Directorate of Civil Aviation), di Indonesia tugas tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara. Kebijaksanaan yang ditetapkan pada persetujuan bilateral telah ditetapkan yang dikenal dengan istilah
Kebijakan Pintu Terbuka (The Open Sky Policy) bagi penerbangan mancanegara, masing-masing negara akan

memperhitungkan untung rugi dalam pemberian izin terbang melintasi udara wilayahnya termasuk izin mendarat.

a. Isi Perjanjian
Adapun perjanjian bilateral yang dimaksud antara lain ;

1) Pesawat diizinkan terbang melintasi wilayah udara suatu negara tanpa boleh mendarat di salah satu
bandara negara tersebut.

2) Pesawat diizinkan mendarat hanya untuk mengisi bahan bakar.
3) Pesawat diizinkan mendarat untuk mengisi bahan bakar, mengangkut penumpang, kargo dan benda pos.

b. Peraturan Izin
Peraturan izin yang ditetapkan sehubungan dengan trayek penerbangan yang disebut Traffic Right yaitu hak

dan kebebasan untuk mengangkut penumpang, kargo dan benda pos dalam angkutan udara. Didalam Traffic

Right terdiri dari enam perjanjian yang disebut The Six Freedom Air yang isinya adalah sebagai berikut ;

1) First Freedom Hak suatu perusahaan penerbangan untuk suatu negara untuk terbang dan melintasi

negara lain tanpa mendarat, sebagai contoh : KLM yang berangkat dari Amsterdam/Belanda ke
Sidney/Australia tanpa berhenti/singgah di Indonesia.

2) Second Freedom Hak suatu perusahaan penerbangan untuk suatu negara untuk mendarat di negara lain

dengan maksud mengisi bahan bakar, sebagai contoh : Lufthansa yang dalam penerbangannya berangkat
dari Jakarta/Indonesia singgah di Singapure menuju Eropa tanpa mengangkut penumpang.

3) Third Freedom Hak suatu perusahaan penerbangan untuk suatu negara untuk terbang dan dan

mendarat di negara lain, dengan membawa penumpang dan kargo dari negara asalnya. sebagai contoh :
Garuda terbang dari Jakarta ke Singapura membawa penumpang dan kargo.

4) Fourth Freedom Hak suatu perusahaan penerbangan untuk suatu negara untuk mengangkut dari

negara lain penumpang, kargo dan benda pos ke negara asalnya sebagai contoh : Garuda terbang dari
Singapura ke Jakarta membawa penumpang, kargo dan benda pos.

5) Fifth Freedom Hak suatu perusahaan penerbangan untuk suatu negara untuk mengangkut penumpang,

kargo dan benda pos dari suatu kota di negara lain ke negara ketiga sebagai contoh : Garuda terbang dari
Singapura membawa penumpang, kargo dan benda pos ke negeri Belanda.

6) Sixth Freedom Hak suatu perusahaan penerbangan untuk suatu negara untuk mengangkut penumpang,

kargo dan benda pos dari negara asing dan akan diterbangkan ke negara asing lainnya melalui negaranya
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sebagai contoh : Garuda terbang dari Singapura ke Nagoya/Jepang dan singgah di Manado/Indonesia
terlebih dahulu.

2.3. Konvensi Warsawa
Permulaan abad 20 pesawat terbang telah memperlihatkan eksistensinya sebagai sarana transportasi yang cepat
dan handal, Hampir disetiap negara Eropa dan Amerika utara berusaha memiliki dan mengoperasikan pesawat
terbang sebagai sarana angkut. Pada tahun 1929 pengelolah perusahaan penerbangan mengadakan pertemuan
antarnegara di Warsawa, Polandia dimana pertemuan ini adalah yang pertama kali membahas tanggung jawab di
bisnis penerbangan. Adapun hal-hal yang dibahas dalam konvensi ini meliputi ;

a. Keamanan dan Keselamatan penumpang, bagasi, kargo dan benda pos
b. Tanggung jawab terhadap penumpang mencakup kematian, cedera atau luka-luka.
c. Tanggung jawab terhadap penumpang, bagasi, kargo dan benda pos menyangkut masalah kehilangan,

kerusakan dan keterlambatan.

2.4. International Air Transport Assiciation (IATA)
Organisasi IATA dibentuk pada tahun 1945 untuk menangani masalah yang terjadi akibat lajunya perkembangan
penerbangan sipil setelah Perang Dunia ke II berakhir.

a. Tujuan
Tujuan berdirinya asosiasi ini tercantum dalam peraturan yang disebut Article of Association yang antara lain

:

1) Mempromosikan tentang keselamatan penerbangan dan penumpang akan ketepatan waktu, tranportasi
udara yang ekonomis.

2) Menyediakan sarana untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan penerbangan yang terlibat
langsung maupun tidak langsung dalam jasa pengangkutan udara internasional.

3) Bekerja sama dengan ICAO dan organisasi-organisasi international lainnya.

b. Fungsi IATA
Fungsi IATA terbagi dalam tiga bagian yang adalah sebagai berikut ;
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1) Fungsi untuk perusahaan penerbangan yaitu menyediakan cara-cara untuk memecahkan masalah yang
dihadapi oleh perusahaan penerbangan seperti perbedaan antar negara meliputi bahasa, adat istiadat,
mata uang, peraturan-peraturan setempat termasuk peraturan penerbangan setempat.

2) Fungsi untuk pemerintah negara yaitu menyiapkan cara untuk penyesuaian harga dan tarif internasional,
membantu menciptakan harga yang ekonomis, memberikan keyakinan bahwa perdagangan, keselamatan
serta kenyamanan merupakan suatu pelayanan jasa yang sangat diutamakan.

3) Fungsi untuk masyarakat memberikan kepastian akan adanya suatu standart operasional yang tinggi
dimanapun, memberikan kepastian adanya praktik-praktik bisnis yang wajar, memastikan bahwa harga-
harga penerbangan yang ditetapkan merupakan tariff yang terjangkau oleh masyarakat.

c. Keanggotaan  IATA
Didalam tubuh IATA ada 2 katagori keanggotaan yaitu :

1) Active member yang merupakan perusahaan penerbangan anggota IATA yang menerbangi rute-rute

internasional, keanggotaan ini terbagi dalam 2 katagori yaitu Trade Association yang aktifitas

kenaggotaannya mencakup semua aspek non komersil penerbangan sipil, Tariff Coordination yang

aktifitas keanggotaannya mencakup negosiasi harga dan tarif internasional.

2) Associate Member yang merupakan perusahaan penerbangan anggota IATA yang menerbangi rute-rute

dalam negeri.

Pertanyaan

5. Sebutkanlah isi dari perjanjian bilateral ? ……………………..
6. Sebutkan hal-hal yang dibahas dalam konvensi warsawa yang meliputi ? ......................
7. Sebutkanlah tujuan dari IATA ? …………………….
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BAB III

PESAWAT TERBANG

Dilihat dari majunya dan modernnya teknologi saat ini, pesawat terbang atau pesawat udara merupakan sarana transportasi
yang paling cepat bila dibandingkan dengan transportasi lainnya, misalnya transportasi darat dan transportasi air/laut.

Sebuah pesawat jet komersial boeing 747, misalnya dapat terbang dengan kecepatan pesawat mencapai 625 mph atau
sekitar 1.000 kilometer per jam, Selain itu pesawat jenis ini mampu mengangkut lebih dari 500 penumpang pada ketinggian
jelajah antara 30.000-45.000 kaki di atas permukaan laut, atau 9.100-13.700 meter di atas permukaan laut.

Kehadiran transportasi udara telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan umat manusia. Dunia
terasa semakin sempit. Jarak tempuh antar kota yang sebelumnya memerlukan waktu berhari-hari, sekarang dapat
ditempuh kurang dari 24 jam, bahkan yang terjauh jaraknya sekalipun di dunia ini. Dengan adanya kelebihan-kelebihan
tersebut, jutaan manusia di dunia kini banyak menggunakan jasa angkutan udara sebagai sarana transportasi. Selain itu,
pesawat terbang juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan, seperti untuk pemadam kebakaran hutan,
penyemprot hama tanaman, dan sebagainya.

3.1. Sejarah Pesawat Terbang
Pesawat terbang yang lebih berat dari udara diterbangkan pertama kali oleh Wright Bersaudara (Orville

Wright dan Wilbur Wright) dengan menggunakan pesawat rancangan sendiri yang dinamakan Flyer

yang diluncurkan pada tahun 1903 di Amerika Serikat. Selain Wright bersaudara, tercatat beberapa
penemu pesawat lain yang menemukan pesawat terbang antara lain Samuel F Cody yang melakukan

aksinya di lapangan Fanborough, Inggris tahun 1910. Sedangkan untuk pesawat yang lebih ringan dari
udara sudah terbang jauh sebelumnya, Penerbangan pertama kalinya dengan menggunakan balon udara
panas yang ditemukan seorang berkebangsaaan Perancis bernama Joseph Montgolfier dan Etiene

Montgolfier terjadi pada tahun 1782, kemudian disempurnakan seorang Jerman yang bernama
Ferdinand von Zeppelin dengan memodifikasi balon berbentuk cerutu yang digunakan untuk membawa

penumpang dan barang pada tahun 1900. Pada tahun tahun berikutnya balon Zeppelin mengusai
pengangkutan udara sampai musibah kapal Zeppelin pada perjalanan trans-Atlantik di New Jersey 1936
yang menandai berakhirnya era Zeppelin meskipun masih dipakai menjelang Perang Dunia II.



M o d u l  M a t a  K u l i a h
TATA OPERASI DARAT

Arthur Lumataw, SE, MM.

Setelah zaman Wright, pesawat terbang banyak mengalami modifikasi baik dari rancang bangun, bentuk

dan mesin pesawat untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara.Pesawat komersial yang lebih besar
dibuat pada tahun 1949 bernama Bristol Brabazon, Sampai sekarang pesawat penumpang terbesar di
dunia di buat oleh airbus industrie dari eropa dengan pesawat A380.

3.2. Mengapa Pesawat bisa terbang ?
a. Cara Kerja

1) Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat
(engine),

2) Kemudian dorongan mesin (engine) tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran

udara dibawah dan diatas sayap pesawat.
3) Kecepatan udara diatas sayap akan lebih besar dari pada dibawah sayap di karenakan jarak

tempuh lapisan udara yang mengalir diatas sayap lebih besar dari pada jarak tempuh di bawah
sayap

4) Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut
hukum Bernoully.

5) Kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di
bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga akan timbul gaya
angkat (Lift) yang menjadikan pesawat itu bisa terbang,

Gambar 1

Wright Brothers dan Balon Udara Zeppelin
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b. Bagian Utama Pesawat Terbang
Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna,

diantaranya sbb;

1) Badan pesawat (Fuselage) terdapat didalamnya ; ruang kemudi (Cockpit) dan ruang penumpang

(Passenger).

2) Sayap (Wing), terdapat

 Aileron berfungsi untuk “Rolling” pesawat miring kiri dan kanan

 Flap untuk menambah luas area sayap (Coefficient Lift) yang berguna untuk menambah gaya angkat

pesawat.
3) Ekor sayap (Horizontal Stabilazer), terdapat Elevator berfungsi untuk “Pitching” nose up–down.

4) Sirip tegak (Vertical Stabilizer), terdapat Rudder berfungsi untuk “Yawing” belok kiri–kanan.

5) Mesin (Engine), berfungsi sebagai Thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat.

6) Roda Pesawat (Landing Gear), berfungsi untuk mendarat/landing atau tinggal landas (Take-off).

c. Sistem Kendali
1) Sistem kemudi pesawat terbang

Sistem kemudi pesawat terbang dipergunakan untuk melakukan manuver, Pada saat pesawat akan
berbelok ke arah kanan maka daun kemudi digerakkan ke arah kiri, begitu juga saat pesawat akan
bermanuver ke kiri, maka daun kemudi digerakkan ke arah kiri.

Gambar 2

Flight Control
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Bagian belakang pesawat terdapat kemudi yang dirancang secara horizontal dan vertical.

2) Ekor Pesawat terbang untuk Manuver
Pesawat bisa terbang ke segala arah, menanti gerak kemudi pilot, Kalau kemudi diputar ke kiri, pesawat
akan banking ke kiri, demikian pula sebaliknya.

Gerakan ini ditentukan bilah aileron di kedua ujung sayap utama, Lalu jika pedal kiri atau kanan diinjak,
pesawat akan bergerak maju ke kiri atau ke kanan.

Dalam hal ini yang bergerak adalah bila rudder, Posisinya di belakang sayap tegak (Vertical stabilizer).

Berbeda jika gagang kemudi di tarik atau didorong, Pesawat akan menanjak atau menukik, Penentu
gerakan ini adalah bilah kemudi elevator yang terletak di kedua bilah sayap ekor horizontal.

Gambar 3

Ekor Pesawat

Gambar 4

Tuas Kemudi
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3) Tuas Kemudi Pesawat Terbang

4) Tambahan Foil
Tambahan foil pada pesawat Airbus A320 untuk manuver.
Fungsi foil adalah untuk mempermudah pesawat saat melakukan manuver.

3.3. Ketinggian Jelajah
a. Perbedaan Ketinggian

Perbedaan ketinggalan jelajah pesawat terbang disebabkan oleh :
1) Jenis pesawat yang digunakan (type of aircraft)

2) Keadaan cuaca (weather condition)

3) Lalu lintas jalur penerbangan (air traffic)

4) Wilayah udara yang diterbangi
5) Jarak penerbangan

b. Jenis Pesawat
1) Pesawat jet berbadan lebar untuk penerbangan jarak jauh/long range jets biasanya terbang pada

ketinggian jelajah antara 30.000-45.000 kaki.

Gambar 5

Foil
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2) Pesawat jet ukuran sedang/medium range memiliki ketinggian jelajah lebih rendah, yaitu antara
30.000-35.000 kaki, tergantung dari jarak ditempuh.

3) Pesawat supersonic (concorde) terbang pada ketinggian jelajah antara 50.000-60.000 kaki.

Ketinggian jelajah pesawat terbang dikenal dengan istilah flight altitude dan biasanya diukur dari atas
permukaan laut (sea level) dengan menggunakan system perhitungan kaki (feet) Kecepatan jelajah
pesawat terbang dikenal dengan cruising speed. Cruising speed pesawat jet komersial rata-rata

sekitar 600 mph (950km/jam). Pada ketinggian di atas 30.000 kaki, suhu udara di luar pesawat bisa
mencapai 50-60 derajat Celsius di bawah nol.
Secara alamiah tekanan udara di atas permukaan laut lebih besar dari tekanan udara di angkasa.
Semakin tinggi kita berada, tekanan udara semakin rendah dan mengakibatkan napas kita menjadi
sesak serta telinga terasa sakit sekali.
Untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut, kabin pesawat terbang perlu dilengkapi dengan
oksigen dengan tekanan udara yang stabil dan konstan.

c. Kelengkapan Pesawat Terbang
Kini semua pesawat udara komersial yang diproduksi dilengkapi dengan :
1) Oksigen dan tekanan udara yang stabil di dalam kabin;
2) Sistem navigasi elektronis;
3) Sistem pengindraan jarak jauh berupa radar yang canggih;
4) Sistem komunikasi radio dua arah (two way communication)

Sistem radar mampu mendeteksi keadaan cuaca, badai, hujan dan berbagai rintangan di udara pada
jarak 100 mil (160 km), sehingga penerbangan dapat terhindar dari badai topan dan cuaca buruk.
Sistem komunikasi dua arah dipergunakan untuk hubungan komunikasi timbal balik darat-udara-
darat, atau dengan pesawat lainnya. Dalam keadaan darurat pesawat terbang dapat tetap
mempertahankan ketinggiannya, meskipun mesin hanya berfungsi 50%.
Untuk menghadapi segala kemungkinan, misalnya pendaratan daratan, baik di darat maupun di laut,
pesawat komersial dilengkapi dengan sarana dan prasarana keselamatan penerbangan (live saving

equipment) yang baku dan canggih dan awak pesawat yang terlatih dan terampil.

Untuk menghentikan laju pesawat ketika melakukan pendaratan tidak cukup hanya bergantung pada
kekuatan rem yang ada pada roda pendaratan, Semua pesawat yang sedang melakukan pendaratan,
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mengelurkan bunyi gemuruh, Bunyi gemuruh tersebut berasal dari mesin pesawat yang bernama
spoiler untuk membantu menghentikan pesawat.

3.4. Tata Ruang Pesawat Komersil
Tata ruang setiap jenis pesawat (aircraft interior) berbeda, tergantung dari kegunann pesawat udara
tersebut. Yang akan disampaikan di sini adalah mengenai tata ruang pesawat terbang komersial.
a. Tata Ruang Pesawat Terbang

Tata ruang pesawat terbang komersial terdiri dari:
1) Ruang kemudi (cockpit)

2) Ruang/kabin penumpang (passengers)

3) Ruang tempat barang (cargo compartement)

Secara umum, tata ruang pesawat terbang komersial adalah seperti di atas, namun setiap model
pesawat memiliki perbedaan susunan ruangnya, terutama pada ruang tempat duduk/ kabin
penumpang.

b. Klasifikasi Tempat Duduk Penumpang
Pengaturan tempat duduk penumpang di dalam pesawat di kenal juga dengan istilah Seat
Configuration yang biasanya terdiri dari :
1) Kelas Utama (First Class), dengan kode F;
2) Kelas Ekonomi (Economy Class), dengan kode Y;
3) Kelas Bisnis (Business Class), dengan kode C.

Setiap perusahaan penerbangan mempunyai selera sendiri-sendiri dalam menyusun tata ruang atau
interiornya, misalnya ada yang mengatur ruang yang terdiri dari : (a) kelas ekonomi semua (all

economy version), (b) kelas utama dan kelas ekonomi, (c) tiga kelas yaitu utama, bisnis dan

ekonomi. Oleh karenanya, walaupun tipe pesawatnya sama, misalnya Boeing 77, belum tentu jumlah
tempat duduk yang tersedia sama.

c. Kedudukan Kursi Penumpang (Passenger Seat)

Penyusunan kursi penumpang biasanya terdiri dari :
1) Kursi dekat jendela (windows seat);
2) Kursi di pinggir gang (aisle seat);
3) Kursi di bagian tengah (middle seat);
4) Kursi di dekat pintu darurat (near emergency exit);
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5) Kursi di baris pertama (first row seat).

d. Tata Letak Kursi Penumpang
Tata letak kursi penumpang adalah terdiri dari bagian :
1) Depan

 Posisi ini umumnya tepat berada di belakang kokpit pilot dan kabin kru pesawat. Dan untuk pesawat
berbadan sempit (misal Boeing 737), posisi ini dekat dengan toilet dan pintu pesawat.

 Umumnya merupakan tempat duduk kelas bisnis. Namun tidak jarang pula menjadi tempat duduk
kelas ekonomi untuk (pesawat yang hanya punya kelas ekonomi).

 Untuk pesawat jet, faktor kebisingan akibat suara mesin pesawat relatif kecil karena berada di depan
mesin, sehingga posisi ini paling nyaman untuk ngobrol, mendengar musik, atau tidur.

 Posisi terbaik untuk melihat pemandangan di luar jendela pesawat.
 Posisi terbaik untuk penumpang yang butuh bantuan khusus seperti lansia, ibu hamil atau

penumpang yang sedang sakit.
 Posisi terbaik untuk anda yang ingin cepat turun dari pesawat setelah mendarat.
 Meskipun nyaman, menurut Popularmechanics.com, survival rate atau tingkat keselamatan untuk

penumpang yang duduk pada posisi ini pada saat kecelakaan adalah yang paling rendah
dibandingkan posisi lainnya, yaitu 49%. Artinya peluang selamatnya kurang lebih 50-50.

2) Tengah
 Berada di sekitar sayap pesawat. Posisinya paling dekat dengan mesin, sehingga lebih bising

dibandingkan kursi depan.
 Untuk pesawat berbadan sempit, posisi ini paling jauh dari toilet dan kru pesawat.
 Posisi terburuk untuk melihat pemandangan di luar pesawat, karena terhalang sayap.
 Karena roda utama pesawat berada di bagian tengah, maka efek guncangan pada saat mendarat

akan paling terasa di posisi ini.
 Posisi paling baik bagi penumpang yang mudah mabuk udara, karena efek turbulensi di posisi ini

lebih kecil dibandingkan posisi lainnya.
 Berada paling dekat dengan jendela darurat dibandingkan posisi lain. Pada pesawat berbadan lebar,

terdapat beberapa kursi khusus dengan ruang lebih lowong untuk akses ke jendela darurat. Kondisi
ini jelas lebih nyaman untuk penumpang kelas ekonomi, namun bila menggunakan maskapai asing,
biasanya anda akan dikenakan tarif tambahan bila ingin duduk di kursi-kursi jenis ini.

 Posisi paling buruk untuk penumpang yang baru naik atau hendak turun, karena posisinya paling jauh
dari pintu pesawat.
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 Survival rate 56%. Lebih tinggi dibandingkan posisi duduk di depan pesawat.
3) Belakang

 Berada di sekitar ekor pesawat. Dekat dengan toilet dan kabin kru pesawat.
 Posisi paling bising untuk pesawat jet, karena tepat berada di belakang mesin.
 Kurang baik untuk melihat pemandangan di luar pesawat, karena masih terhalang sayap.
 Dekat dengan pintu belakang pesawat, cocok untuk penumpang yang hendak cepat turun dari

pesawat setelah mendarat (dengan catatan, pintu belakang ikut dibuka untuk menurunkan
penumpang).

 Posisi paling belakang umumnya memiliki ruang paling sempit, mengikuti bentuk bodi aerodinamis
pesawat.

 Walaupun kurang nyaman, survival rate untuk posisi ini paling tinggi dibandingkan posisi lain, yaitu
sebesar 69%. Artinya peluang selamat apabila terjadi kecelakaan cukup besar untuk penumpang
yang duduk di bagian belakang pesawat.

e. Tata Letak Posisi Perbaris
Pada umumnya posisi tempat duduk dalam 1 baris kursi terbagi 3-3 (3 tempat duduk di tiap sisi), yaitu :
Jendela (Window), Tengah (Middle) dan Jalan (Aisle). Pada pesawat yang lebih kecil, konfigurasi ini bisa
berubah menjadi 2-2, yaitu : Jendela dan Aisle, atau 2-3 (campuran konfigurasi 2-2 dan 3-3). Untuk pesawat
berbadan lebar, konfigurasinya bisa menjadi 3-3-3 atau 3-4-3, dengan 3 atau 4 kursi tambahan di bagian
tengah dan 2 Aisle (jalan yang membagi tiap baris kursi). Tapi mau bagaimanapun konfigurasinya, yang paling
dasar adalah 3 kursi yang telah disebutkan di awal tadi. Berikut karakteristiknya :

notes:
Kode posisi bisa berubah tergantung oleh maskapai dari pesawat yang bersangkutan.

1) Jendela (Window)

 Posisi terbaik untuk melihat pemandangan di luar pesawat karena paling dekat dengan jendela.
 Posisi terburuk untuk penumpang yang doyan ke toilet atau penumpang untuk penerbangan jarak

jauh.
 Posisi terbaik untuk penerbangan jarak dekat atau untuk penumpang yang tidak ingin banyak

bergerak (misalnya tidur saja selama di pesawat).
 Untuk konfigurasi 3-3 (Boeing 737 series, Airbus A319-A321), maka kode hurufnya umumnya adalah

A (sisi kiri) dan F (sisi kanan).
 Untuk konfigurasi 2-4-2 (Airbus A330, A340) kode umumnya adalah A dan J/K.
 Untuk konfigurasi 3-3-3 (Boeing 777 series), kode umumnya adalah A dan J.
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 Untuk konfigurasi 3-4-3 (Boeing 747-400, Airbus A380), kode umumnya adalah A dan K.

2) Tengah (Middle)

 Posisi ini adalah posisi terburuk dalam satu baris kursi. Tidak hanya karena ruang gerak yang
terbatas, tapi juga karena sukar melihat pemandangan dan sekaligus sukar untuk berdiri untuk ke
toilet atau sekedar meregangkan badan.

 Bila bepergian dengan grup/teman, posisi ini relatif nyaman (untuk ngobrol atau bercanda).
 Untuk konfigurasi 3-3, kode umumnya adalah B dan E.
 Untuk konfigurasi 2-4-2, kode umumnya adalah E dan F.
 Untuk konfigurasi 3-3-3, kode umumnya adalah B, E dan H.
 Untuk konfigurasi 3-4-3, kode umumnya adalah B, E, F dan J.

3) Jalan/gang (Aisle)

 Berada persis di sebelah jalan (Aisle), sehingga paling nyaman untuk ke toilet atau untuk

penerbangan jarak jauh.
 Posisi terburuk untuk penumpang yang ingin melihat pemandangan di luar pesawat.
 Untuk konfigurasi 3-3, kode umumnya adalah C dan D.
 Untuk konfigurasi 2-4-2, kode umumnya adalah B, C, G dan H.
 Untuk konfigurasi 3-3-3, kode umumnya adalah C, D, F dan G.
 Untuk konfigurasi 3-4-3, kode umumnya adalah C, D, G dan H.

4) Kesimpulan Tata Letak Posisi Kursi
Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan menumpang pesawat terbang komersil adalah sebagai berikut ;

 Posisi paling nyaman adalah tempat duduk di bagian depan pesawat. Posisi ini juga paling baik bagi
lansia, ibu hamil atau penumpang yang sedang sakit karena lebih dekat dengan kabin kru pesawat
dan akses ke pintu keluar.

 Yang mudah mabuk udara atau takut ketinggian ? Pilih tempat duduk di bagian tengah pesawat.

 Posisi teraman (berdasarkan survival rate) adalah tempat duduk di bagian belakang pesawat dan di

bagian tengah dekat jendela darurat.
 Bila anda ingin ruang lebih lowong walau harus membayar lebih mahal ? Pilih kursi di sekitar jendela

darurat.
 Bila anda dalam penerbangan jarak dekat, ingin istirahat tidak terganggu atau suka melihat

pemandangan di luar pesawat, pilih kursi dekat jendela.
 Untuk penerbangan jarak jauh atau bila anda doyan ke toilet, pilih kursi di dekat aisle, untuk

menghindari Fatal Blood Syndrome, yang umumnya bisa terjadi akibat kita kurang bergerak pada

saat dalam penerbangan.
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 Ingin selalu duduk dekat jendela ? Pilih kursi dengan kode A. Kode F umumnya tidak selalu berarti
dekat jendela, tergantung pada jenis pesawat atau konfigurasi dari maskapai.

 Ingin selalu duduk dekat jalan/gang (aisle) ? Pilih kursi dengan kode C.

Gambar 6

Struktur Kursi Penumpang
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3.5. Jenis Pesawat Terbang Komersil
Saat ini, Pesawat Terbang terbesar yang khusus diperuntukan sebagai pesawat penumpang sipil dan
telah digunakan oleh berbagai Maskapai Penerbangan Sipil adalah Pesawat Penumpang yang diproduksi
oleh perusahaan Perancis yaitu Airbus A380-800 yang dapat memuat sekitar 853 penumpang jika
konfigurasi tempat duduknya hanya kelas ekonomi.
Namun apabila konfigurasinya dibagi menjadi 3 kelas seperti pesawat penumpang pada umumnya yakni
kelas Utama, kelas bisnis dan kelas ekonomi maka pesawat Airbus A380-800 hanya dapat memuat
sebanyak 525 penumpang. Pesawat Airbus A380-800 memiliki panjang 72,73 meter dan lebar (dari kiri
ke kanan sayap) sepanjang 79,75 meter.
Maskapai Penerbangan pertama yang membeli Airbus A380-800 adalah Maskapai Penerbangan
Singapura (SIA). Hingga saat ini (Juli 2015), Airbus A380-800 telah diproduksi sebanyak 167 unit.
Pesawat Terbang Penumpang Terbesar yang berada di urutan kedua adalah Pesawat Terbang buatan perusahan
Amerika Serikat yakni Boeing 747-8i. Pertama kali diluncurkan pada tanggal 14 November 2005 dapat memuat
605 penumpang yang dikonfigurasikan menjadi 1 kelas yaitu kelas Ekonomi, namun jika dikonfigurasikan menjadi 3
kelas maka Boeing 747-8i dapat memuat 467 penumpang.

Panjang Boeing 747-8i adalah 75,25 meter dan lebar sayap (kiri ke kanan) adalah 68,45 meter. Huruf “I”
dibelakang Boeing 747-8i adalah singkatan dari “Intercontinental” yang menandakan Pesawat Boeing versi

Penumpang.

a. Airbus A380-800
 Panjang : 72,73 meter
 Lebar : 79,75 meter
 Tinggi : 24,45 meter
 Berat : 276.800kg (berat kosong)
 Kapasitas : 525 (3 kelas), 853 (1 kelas)
 Kecepatan : 945km/jam
 Penerbangan pertama : 27 April 2005
 Produsen : Airbus Perancis
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3.5. Jenis Pesawat Terbang Komersil
Saat ini, Pesawat Terbang terbesar yang khusus diperuntukan sebagai pesawat penumpang sipil dan
telah digunakan oleh berbagai Maskapai Penerbangan Sipil adalah Pesawat Penumpang yang diproduksi
oleh perusahaan Perancis yaitu Airbus A380-800 yang dapat memuat sekitar 853 penumpang jika
konfigurasi tempat duduknya hanya kelas ekonomi.
Namun apabila konfigurasinya dibagi menjadi 3 kelas seperti pesawat penumpang pada umumnya yakni
kelas Utama, kelas bisnis dan kelas ekonomi maka pesawat Airbus A380-800 hanya dapat memuat
sebanyak 525 penumpang. Pesawat Airbus A380-800 memiliki panjang 72,73 meter dan lebar (dari kiri
ke kanan sayap) sepanjang 79,75 meter.
Maskapai Penerbangan pertama yang membeli Airbus A380-800 adalah Maskapai Penerbangan
Singapura (SIA). Hingga saat ini (Juli 2015), Airbus A380-800 telah diproduksi sebanyak 167 unit.
Pesawat Terbang Penumpang Terbesar yang berada di urutan kedua adalah Pesawat Terbang buatan perusahan
Amerika Serikat yakni Boeing 747-8i. Pertama kali diluncurkan pada tanggal 14 November 2005 dapat memuat
605 penumpang yang dikonfigurasikan menjadi 1 kelas yaitu kelas Ekonomi, namun jika dikonfigurasikan menjadi 3
kelas maka Boeing 747-8i dapat memuat 467 penumpang.

Panjang Boeing 747-8i adalah 75,25 meter dan lebar sayap (kiri ke kanan) adalah 68,45 meter. Huruf “I”
dibelakang Boeing 747-8i adalah singkatan dari “Intercontinental” yang menandakan Pesawat Boeing versi

Penumpang.

a. Airbus A380-800
 Panjang : 72,73 meter
 Lebar : 79,75 meter
 Tinggi : 24,45 meter
 Berat : 276.800kg (berat kosong)
 Kapasitas : 525 (3 kelas), 853 (1 kelas)
 Kecepatan : 945km/jam
 Penerbangan pertama : 27 April 2005
 Produsen : Airbus Perancis
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b. Boeing 747-8i
 Panjang : 76,3 meter
 Lebar : 68,5 meter
 Tinggi : 19,4 meter
 Berat : 213.000kg (berat kosong)
 Kapasitas : 467 (3 kelas), 605 (1 kelas)
 Kecepatan : 917km/jam
 Penerbangan pertama : 20 Maret 2011
 Produsen : Boeing Amerika Serikat

c. Boeing 747-400
 Panjang : 70,6 meter
 Lebar : 64,4 meter
 Tinggi : 19,4 meter
 Berat : 178.800kg (berat kosong)
 Kapasitas : 416 (3 kelas), 660 (1 kelas)
 Kecepatan : 912km/jam
 Penerbangan pertama : 29 April 1988
 Produsen : Boeing Amerika Serikat

d. Boeing 777-300
 Panjang : 73,9 meter
 Lebar : 60,9 meter
 Tinggi : 18,5 meter
 Berat : 160.500kg (berat kosong)
 Kapasitas : 386 (3 kelas), 550 (1 kelas)
 Kecepatan : 905km/jam
 Penerbangan pertama : 12 Juni 1994
 Produsen : Boeing Amerika Serikat

e. Airbus A340-600
 Panjang : 75,3 meter
 Lebar : 63,45 meter
 Tinggi : 17,3 meter
 Berat : 177.800kg (berat kosong)
 Kapasitas : 380 (3 kelas), 440 (1 kelas)
 Kecepatan Maksimum : 881km/jam
 Penerbangan pertama : 25 Oktober 1991
 Produsen : Airbus Perancis
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f. Boeing 777-200
 Panjang : 63,7 meter
 Lebar : 60,9 meter
 Tinggi : 18,5 meter
 Berat : 134.800kg (berat kosong)
 Kapasitas : 314 (3 kelas), 440 (1 kelas)
 Kecepatan : 905km/jam
 Penerbangan pertama : 12 Juni 1994
 Produsen : Boeing Amerika Serikat

g. Airbus A350-900
 Panjang : 66,89 meter
 Lebar : 64,8 meter
 Tinggi : 17,05 meter
 Berat : 134.800kg (berat kosong)
 Kapasitas : 314 (3 kelas), 440 (1 kelas)
 Kecepatan : 903km/jam
 Penerbangan pertama : 14 Juni 2013
 Produsen : Airbus Perancis

h. Airbus A340-500
 Panjang : 67,9 meter
 Lebar : 63,45 meter
 Tinggi : 17,10 meter
 Berat : 170.900kg (berat kosong)
 Kapasitas : 313 (3 kelas), 375 (1 kelas)
 Kecepatan : 881km/jam
 Penerbangan pertama : 11 Februari 2002
 Produsen : Airbus Perancis

i. Airbus A340-300
 Panjang : 63,6 meter
 Lebar : 60,3 meter
 Tinggi : 16,85 meter
 Berat : 130.200kg (berat kosong)
 Kapasitas : 313 (3 kelas), 375 (1 kelas)
 Kecepatan : 871km/jam
 Penerbangan pertama : 25 Oktober 1991
 Produsen : Airbus Perancis
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j. Airbus A330-300 (333)
 Panjang : 63,69 meter
 Lebar : 60,3 meter
 Tinggi : 16,83 meter
 Berat : 124.500kg (berat kosong)
 Kapasitas : 295 (3 kelas), 440 (1 kelas)
 Kecepatan : 871km/jam
 Penerbangan pertama : 02 November 1992
 Produsen : Airbus Perancis

k. Bombardier
 Kapasitas kursi : 100 (1 kelas, umum)
 Panjang : 39.13 m
 Tinggi : 7.50 m
 Luas sayap : 77.4 m²
 Diameter lambung :2.7 m
 Lebar kabin maksimum :2.57 m
 Tinggi kabin : 1.89 m
 Berat kosong operasi : 23.179 kg

l. ATR 72-600
 Kapasitas : 72
 Terbang Perdana : 27 Oktober 1988
 Tahun produksi : 1988–present
 Diperkenalkan : 27 Oktober 1988

Pertanyaan-Pertanyaan

1. Mengapa pesawat bisa terbang  ? Jelaskan secara singkat
2. Sebutkanlah bagian-bagian dari pesawat terbang  ?
3. Perbedaan ketinggalan jelajah pesawat terbang disebabkan oleh :…………………
4. Pada prinsipnya  pesawat udara komersial saat ini yang diproduksi harus dilengkapi dengan: …………….

(sebutkan)
5. Pengaturan tempat duduk penumpang di dalam pesawat di kenal juga dengan istilah Seat Configuration yang

biasanya terdiri dari : ……………………… (uraikan)
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BAB IV

BANDAR UDARA

Tugas dan fungsi ICAO (International Civil Aviation Organization) adalah menciptakan standarisasi dan

pengawasan terhadap navigasi penerbangan hukum internasional yang berhubungan dengan transportasi udara. Demikian
pula mengenai standarisasi dan kualifikasi bandar udara komersial. Secara umum sebuah Bandar udara harus memiliki

sarana dan prasarana minimal, yaitu landasan pacu pesawat yang memenuhi syarat (runway), menara pengontrol lalu

lintas udara (air traffic control), gedung terminal (terminal building). Bandar udara yang terdaftar di ICAO ada

sebanyak 40.000, yang dapat dibagi menurut jenis keperluan dan pemanfaatannya.

4.1. Jenis Bandar Udara
Ditinjau dari segi manfaat, setidaknya ada enam jenis Bandar udara yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bandar udara khusus untuk keperluan militer. Biasanya Bandar udara semacam ini tertutup untuk
penerbangan sipil, bahkan kadang-kadang juga merupakan pangkalan yang dirahasiakan, seperti Pangkalan
Udara Iswahyudi, Madiun. Ada juga Bandar udara yang dimanfaatkan untuk kepentingan militer, sekaligus
untuk keperluan Bandar udara komersial, contohnya Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

b. Bandar udara untuk pesawat ringan dengan landasan pacu pesawat yang terbuat dari tanah liat berumput
atau batu karang, seperti Pangkalan Udara Margahayu, Bandung.

c. Bandar udara di tepi sungai, pantai atau danau yang khusus digunakan untuk pesawat yang mampu
mendarat atau tinggal landas dari/di atas permukaan air.

d. Bandar udara khusus untuk pesawat helikopter, seperti Pangkalan Udara Atang Sanjaya, Bogor.
e. Bandar udara yang digunakan penerbangan domestik, misalnya Bandar Udara Padang Kemiling,

Bengkulu.
f. Bandar udara untuk penerbangan domestic, sekaligus untuk penerbangan internasional. Seperti Bandar

Udara Ngurah Rai, Denpasar.
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4.2. Landasan Pacu (Runway)

Landasan pacu pesawat atau runway adalah lintasan yang dipergunakan pesawat udara dalam proses tinggal
landas (take off) maupun proses pendaratan (landing). Landasan pacu pesawat berbentuk sebuah jalur lintasan

dengan ukuran panjang, lebar dan ketebalan tertentu, serta dilengkapi dengan rambu–rambu penerbangan sesuai
dengan ketentuan teknis yang diterapkan oleh ICAO.

Gambar 7

Bandar Udara Soekarno-Hatta Jakarta dan Heatrow London

Gambar 8

Jenis-jenis Runway/Landasan Pacu
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Standar kualifikasi kemampuan suatu Bandar udara untuk didarati suatu jenis peswat tertentu, ditetapkan
berdasarkan pada panjangnya suatu landasan pacu pesawat; lebarnya suatu landasan pacu pesawat; ketebalan
suatu landasan pacu pesawat; kelengkapan sarana dan prasarana penunjangnya.

4.3. Menara Pengawas Udara (Air Traffic Control)

Menara pengawas lalu lintas udara/ATC berfungsi untuk mengatur, memandu dan mengawasi lalu lintas pesawat

udara yang akan tinggal landas (take off),  akan mendarat (landing) dan  melintasi wilayah udara di dalam radius

pengawasannya. Di dalam melaksanakan tugas pemanduan, petugas ATC berkomunikasi langsung dengan

masing-masing pesawat. Pembicaraan antar-mereka dapat dimonitor oleh petugas Flight Operation atau

Dispatch Office dan airlines terkait melalui frekuensi yang sama. Tujuan dilaksanakannya pengaturan,

pemanduan, dan pengawasan oleh petugas Air Trafiic Control adalah demi terciptanya keselamatan penerbangan.

Gambar 9

Air Traffic Control/Menara Pengawas
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Berkat kemajuan teknologi, kini ATC dilengkapi dengan berbagai sarana pendaratan yang dapat memandu

pendaratan pesawat secara otomatis. Salah satu dari sarana tersebut adalah ILS Instrumen Landing System

yang banyak dimanfaatkan oleh bandar udara komersil.

4.4. Gedung Terminal (Terminal Building)

Para pengguna jasa transportasi penerbangan akan memulai perjalanannya di gedung terminal bandar udara
keberangkatan dan mengakhiri perjalanannya di gedung terminal bandar udara tujuan.

a. Kelengkapan Terminal
Gedung terminal Bandar udara internasional dilengkapi berbagai sarana/prasarana yang mampu menunjang
terlaksananya pelayanan yang maksimal bagi pengguna jasa angkutan udara seperti :

1) Loket penerangan bandar udara,
2) Terminal tempat keberangkatan dan kedatangan pesawat
3) Papan petunjuk atau TV monitor, guna memberikan informasi tentang keberangkatan dan kedatangan

pesawat,

4) Ruang tunggu penumpang, Ruang tunggu VIP (Very Important Passenger)

5) Restoran
6) Kios-kios cendera mata
7) Kantor pos
8) Telepon, dan telegram
9) Toilet umum

Gambar 10

Air Traffic Control/Menara
Pengawas
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b. Area Terminal
Secara umum, gedung terminal bandar udara dapat dibagi ke dalam tiga wilayah yang disebut Public Area,
Restricted Public Area, dan Non-Public Area.

1) Public Area
Public area adalah wilayah/bagian dari bandar udara yang dapat dipergunakan untuk masyarakat umum.

2) Restricted Public Area
Restricted public area adalah areal/wilayah bandar udara yang dapat dipergunakan untuk umum secara
terbatas.

3) Non-Public Area
Non-public area adalah wilayah/bagian dari bandar udara yang tidak dapat dimasuki oleh masyarakat
umum, kecuali penumpang yang tinggal menuju proses memasuki pesawat/boarding, atau penumpang
tiba yang harus menyelesaikan dokumen perjalannnya dan akan mengambil bagasinya.

c. Terminal Keberangkatan
Di terminal keberangkatan tersedia counter sebagai berikut:

1) Counter airlines, yang lebih dikenal dengan check in counter karena di sinilah pelayanan diberikan
kepada penumpang yang akan berangkat.

2) Counter imigrasi untuk pemeriksaan dokumen perjalanan penumpang, Dokumen perjalanan umumnya
harus dimiliki oleh penumpang yang akan melakukan perjalanan/penerbangan internasional ke luar negeri.

Gambar 11

Terminal Penumpang Bandara Sam Ratulangi, Manado
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3) Counter pemeriksaan bagasi penumpang oleh instansi Bea & Cukai/Customs. Sebelum memasuki
wilayah restricted public area maupun non-public area, setiap barang/bagasi penumpang akan diperiksa
dengan melalui perangkat yang disebut sinar X, sehingga seluruh isi bagasi penumpang dapat terlihat
jelas pada layar monitor. Proses pemerikasaan ini dikenal dengan istilah security check, tujuannya untuk
menangkal terjadinya penyelundupan senjata atau pembajakkan pesawat.

d. Terminal Kedatangan
Di terminal kedatangan tersedia counter-counter sebagai berikut:

1) Counter imigrasi, untuk memeriksa dokumen perjalanan bagi penumpang yang tiba dari luar negeri.
2) Counter untuk pemeriksaan bagasi penumpang oleh Bea & Cukai/Customs untuk menghindari

penyelundupan atau yang perlu kena bea.
3) Baggage Claim Area merupakan tempat penumpang tiba mengambil bagasi miliknya.

e. Instansi Bertugas di Bandar Udara
1) Airport Authority bertugas mengawasi system keamanan dikawasan bandara udara secara umum.
2) Imigrasi bertugas dan mempunyai wewenang untuk mengawasi arus lalu lintas penumpang ke dan dari

luar negeri dengan memeriksa dokumen perjalanannya.
3) Bea dan cukai (Custom) bertugas dan mempunyai wewenang untuk mengawasi keluar dan masuknya

barang ke dan dari luar negeri serta pengangkutan antar pulau, untuk keperluan tersebut penumpang

harus mengisi CD (custom declaration form).

4) Karantina (Quarantine) bertugas dan berwewenang mengawasi dan memeriksa kesehatan penumpang

dari suatu negara.

4.5. Keamanan dan Pengamanan Bandar Udara (Airport Security)

Fasilitas Keamanan Bandara atau Airport Security adalah fasilitas yang digunakan untuk pengamanan baik yang
berfungsi sebagai alat bantu personil pengamanan bandara dalam melaksanakan pemeriksaan calon penumpang
pesawat udara termasuk barang bawaannya (cabin, bagasi dan cargo) dengan cepat tanpa membuka
kemasannya.

Pemeriksaan secara phisik dengan membuka kemasan hanya akan dilakukan terhadap barang bawaan yang
diindikasi berisi benda yang membahayakan dalam penerbangan maupun peningkatkan keamanan kawasan
bandar udara. Peralatan yang membantu dalam Keamanan Bandara antara lain :
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a. X-Ray
X-ray merupakan peralatan detector yang
digunakan untuk mendeteksi secara visual semua
barang bawaan calon penumpang pesawat udara
yang dapat membahayakan keselamatan
penerbangan dengan cepat tanpa membuka
kemasan barang tersebut.

Peralatan X-Ray dapat diklasifikasikan menurut fungsi dan kapasitasnya yaitu : X-Ray Cabin, X-Ray Baggage
dan X-Ray Cargo.

b. Walk-Through Metal Detector

Walk-Through Metal Detector merupakan peralatan detector berupa pintu yang
digunakan untuk mendeteksi semua barang bawaan yang berada dalam
pakaian/badan calon penumpang pesawat udara yang terbuat dari metal dan
dapat membahayakan keselamatan penerbangan, seperti senjata api, senjata
tajam dan benda lain yang sejenis.

c. Hand-Held Metal Detector
Hand-Held Metal Detector merupakan peralatan detector tangan
yang digunakan untuk mendeteksi posisi/letak semua barang
bawaan yang terdapat pada pakaian/badan calon penumpang
pesawat udara yang terbuat dari bahan metal dan dapat
membahayakan keselamatan penerbangan, seperti senjata api,
senjata tajam dan benda lain yang sejenis.

Gambar 12

X-Ray Equipment

Gambar 13

WTMD Equipment

Gambar 14

HHMD Equipment
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d. CCTV (Closed Circuit Television)
CCTV (Closed Circuit Television) merupakan
peralatan kamera yang digunakan untuk
memantau situasi dan kondisi secara visual pada
semua ruang/wilayah di lingkungan terminal
bandara dalam rangka pengamanan.

e. Explosive Detection System
Explosive Detection System merupakan peralatan
detector yang digunakan untuk mendeteksi bahan
peledak atau barang berbahaya lain yang mudah
meledak dan dapat membahayakan keselamatan
penerbangan, seperti bom dan bahan lain yang
sejenis pada semua barang bawaan calon
penumpang pesawat udara.

4.6. Pelataran Parkir Pesawat Terbang
Pelataran parkir pesawat (apron) adalah bagian dari bandar udara yang digunakan sebagai tempat parkir

pesawat terbang. Selain untuk parkir, pelataran pesawat digunakan untuk mengisi bahan bakar, menurunkan

penumpang, dan mengisi penumpang pesawat terbang. Pelataran pesawat berada pada sisi udara (airport side)

yang langsung bersinggungan dengan bangunan terminal, dan juga dihubungkan dengan jalan rayap (taxiway)

yang menuju ke landas pacu.

Gambar 15

CCTV Equipment

Gambar 16

EDS Equipment
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4.7. Bandar Udara Komersil
Menurut UU no 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, Bandar Udara adalah kawasan di daratan atau perairan
dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik
turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang
lainnya.

Saat ini di Indonesia, bandara milik Indonesia yang sepenuhnya bersifat komersil dikelola oleh BUMN dalam hal ini
PT. Angkas Pura 1 (untuk wilayah Timur Indonesia) dan PT Angkasa Pura 2 (untuk wilayah Barat Indonesia).

Namun terdapat 1 bandara komersil di Indonesia yaitu Bandara Hang Nadim Batam yang dikelola langsung oleh
Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku pemegang otoritas atas beberapa fasilitas umum seperti pelabuhan dan
bandara bukan PT Angkasa Pura.

Berikut adalah daftar nama bandara yang dikelola Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 adalah sebagai berikut :

a. Angkasa Pura 1
1) Bandara Achmad Yani (Semarang)
2) Bandara Adi Sutjipto (Yogyakarta)
3) Bandari Adi Soemarmo (Solo)
4) Bandara El Tari (Kupang)
5) Bandara Frans Kaiseipo (Biak)

Gambar 17

Pelataran Parkir
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6) Bandara Juanda (Surabaya)
7) Bandara Ngurah Rai (Bali)
8) Bandara Pattimura (Ambon)
9) Bandara Sam Ratulangi (Manado)
10) Bandara Selaparang (Mataram, NTB)
11) Bandara Sepinggan (Balikpapan)
12) Bandara Sultan Hasanuddin (Makasar)
13) Bandara Syamsudin Noor (Banjarmasin)

 Angkasa Pura 2
1) Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta)
2) Bandara Supadio (Pontianak)
3) Bandara Husein Sastranegara (Bandung)
4) Bandara Depati Amir (Pangkal Pinang)
5) Bandara Polonia (Medan)
6) Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang)
7) Bandara Halim Perdanakusuma (Jakarta)
8) Bandara Sultan Iskandar Muda (Banda Aceh)
9) Bandara Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru)
10) Bandara Minangkabau (Padang)
11) Bandara Sultan Thaha (Jambi)
12) Bandara Raja Haji Fisabilillah (Tanjungpinang)

4.8. Pangkalan Udara
Bandara yang dikelola TNI merupakan sebutan dari Pangkalan Udara, pangkalan udara sendiri menurut UU No 1
tahun 2009 tentang penerbangan ialah kawasan di daratan dan/atau di perairan dengan batas-batas tertentu dalam
wilayah Republik Indonesia yang digunakan untuk kegiatan lepas landas dan pendaratan pesawat udara guna
keperluan pertahanan negara oleh Tentara Nasional Indonesia.

a. Fungsi Pangkalan Udara
Secara umum, Pangkalan udara sepenuhnya memiliki fungsi sebagai berikut :

1) Melaksanakan pendidikan elektronika dasar Listrik, avionik elektronika, komunikasi navigasi, radar,
avionik, separadas, dan kecabangan perwira.
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2) Melaksanakan kegiatan intelijen pengamanan, oprasi udara, keamanan dan pertahanan Pangkalan serta
pembinaan sumber daya.

3) Melaksanakan pembinaan kemampuan pelaksanaan tugas-tugas operasi udara dan pembinaan potensi
kedirgantaraan.

b. Daftar Pangkalan Udara
Daftar pangkalan udara di Indonesia :

1) KOOPSAU I

 Tipe A
o Lanud Halim Perdanakusuma (HLP), Jakarta
o Lanud Atang Sendjaja (ATS), Bogor

 Tipe B
o Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM), Banda Aceh
o Lanud Medan (MDN), Medan
o Lanud Pekanbaru (PBR), Pekanbaru
o Lanud Husein Sastranegara (HSN), Bandung
o Lanud Suryadarma (SDM), Subang
o Lanud Supadio (SPO), Pontianak

 Tipe C
o Lanud Maimun Saleh (MUS), Sabang
o Lanud Tanjung Pinang (TPI), Tanjung Pinang
o Lanud Hang Nadim, Batam
o Lanud Ranai (RNI), Natuna
o Lanud Padang (PDA), Padang
o Lanud Palembang (PLG), Palembang
o Lanud Tanjung Pandan (TDN), Belitung
o Lanud Wiriadinata (TSM), Tasikmalaya

 Tipe D
o Lanud Astra Kestra (ATK), Lampung
o Lanud Sugiri Sukani (SKI), Cirebon
o Lanud Wirasaba (WSA), Purwokerto
o Lanud Singkawang II (SWII), Singkawang
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2) KOOPSAU II

 Tipe A
o Lanud Hasanuddin (HND), Makassar
o Lanud Iswahyudi (IWJ), Madiun
o Lanud Abdul Rachman Saleh (ABD), Malang

 Tipe B
o Lanud Surabaya (SBY), Surabaya
o Lanud Pattimura (PTM), Ambon
o Lanud Jayapura (JAP), Jayapura

 Tipe C
o Lanud Iskandar (IKR), Pangkalan Bun
o Lanud Syamsuddin Noor (SAM), Banjarmasin
o Lanud Balikpapan (BPP), Balikpapan
o Lanud Ngurah Rai (RAI), Denpasar
o Lanud Rembiga (RBA), Mataram
o Lanud Eltari (ELI), Kupang
o Lanud Wolter Monginsidi (WMI), Kendari
o Lanud Sam Ratulangi (SRI), Manado
o Lanud Manuhua (MNA), Biak
o Lanud Timika (TMK), Timika
o Lanud Merauke (MRE), Merauke
o Lanud Tarakan (TAK), Tarakan (Dalam tahap pembangunan)

 Tipe D
o Lanud Morotai (MRT), Halmahera Utara
o Lanud Dumatubun (DMN), Tual

3) KODIKAU
o Lanud Adi Sutjipto (ADI), Jogjakarta
o Lanud Adisumarmo (SMO), Solo
o Lanud Sulaiman, Bandung
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4.9. Perbedaan Bandar Udara dan Pangkalan Udara
a. Bandara komersil

1) Dibangun untuk menunjang kegiatan transportasi udara.
2) Keuntungan menjadi tujuan bersama memiliki fasilitas pelayanan dicargo, semua orang dapat masuk

kedalam wilayah bandara.
3) Kegiatan operasional dibiayai oleh diriny sendirinya melalui penganggaran internalnya.
4) Berada dibawah pengawasan kementrian transportasi.

b. Pangkalan udara ( TNI AU )
1) Dibangun untuk menunjang pertahanan Negara
2) Keamanan wilayah NKRI menjadi tujuan bersama
3) Tidak memiliki fasilitas pelayanan penumpang dan cargo
4) Hanya orang yang berkepentingan yang hanya memasuki wilayah wilayahnya
5) Kegiatan operasionalnya mendapat bantuan dari Negara
6) Berada dibawah kementrian pertahanan.

c. Kebijakan Teknis
Penggunaan bersama Bandar udara/pangkalan udara, Sejalan dengan pola efisiensi dalam pendanaan dan
terciptanya hubungan yang harmonis antara sipil dan militer, koordinasi hubungan sipil dan militer dilakukan
dengan kebijakan teknis sbb :

1) Pengelolaan Bandar udara yang digunakan bersama sipil dan militer harus didasarkan pada
keseimbangan kepentingan sipil dan militer sesuai dengan strategi pembangunan nasional

2) Keseimbangan kepentingan diwujudkan dalam penetapan dan pengaturan batas-batas lingkungan kerja
yang tetap menjamin kelangsungan fungsi dan tugas masing-masing.

3) Keseimbangan kepentingan khusus yang menyangkut pelayanan keselamatan lalu lintas udara dan
pengembangan Bandar udara, dilaksanakan melalui koordinasi antar sipil dan militer.

4.10. Bandar Udara Penghubung
Sebuah penghubung benteng (fortress hub) adalah bandar udara dimana pembagian penerbangan maskapai

penerbangan tunggal berada pada level sama dengan atau di atas standar monopoli yaitu 70 persen
penerbangan masuk dan keluar dari hub.

Contoh I : pada tahun 2010 US Airways menduduki 85 (ditambah 1 dibagi dengan Lufthansa) dari 97 gerbang total
dan menyumbang sekitar 90% dari lalu lintas penumpang di Bandar Udara Internasional Charlotte/Douglas.
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Contoh II : di Detroit (DTW), sebuah penghubung Delta Air Lines, Pendatang baru, seperti Spirit Airlines di Detroit
(DTW), AirTran di Atlanta (ATL), dan Vanguard di Dallas-Fort Worth (DFW), menyatakan telah menjadi sasaran
praktik oleh operator dominan.

Beberapa pengamat berpendapat bahwa keberadaan hub tersebut dapat menahan persaingan, pertempuran

ProAir dengan Northwest ketika sebentar terbang keluar dari Detroit City Airport adalah sering dikutip sebagai

contoh Northwest mampu keluar bersaing pembawa diskon berumur pendek dengan mencocokkan tarif dan

menawarkan penerbangan lebih sering.

Meskipun langkah-langkah kompetitif tidak ada hubungannya dengan status hub, mereka adalah indikasi dari
sebuah maskapai penerbangan hub langkah yang diperlukan untuk mempertahankan posisi yang disukai di bandar
udara hub.

Beberapa contoh hub benteng untuk aliansi maskapai penerbangan yang termasuk tetapi tidak terbatas.

a. Oneworld
1) Bandar Udara Internasional Dallas-Fort Worth - American Airlines
2) Hong Kong International Airport - Cathay Pacific
3) London Heathrow Airport - British Airways
4) Bandar Udara Madrid-Barajas - Iberia
5) Bandar Udara Internasional Queen Alia - Royal Jordanian Airlines
6) Bandar Udara Internasional Miami - American Airlines
7) Sydney Airport - Qantas

b. SkyTeam
1) Bandar Udara Milan Malpensa - Alitalia
2) Bandar Udara Amsterdam Schipol - KLM
3) Bandar Udara Rome Fiumicino - Alitalia
4) Bandar Udara Detroit Metropolitan Wayne County - Delta Air Lines
5) Bandar Udara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta - Delta Air Lines
6) Incheon International Airport - Korean Air
7) Bandar Udara Internasional Mexico City - Aeromexico zcx
8) Bandar Udara Internasional Minneapolis-Saint Paul - Delta Air Lines
9) Bandar Udara Paris-Charles de Gaulle - Air France
10) Bandar Udara Prague Ruzyne - Czech Airlines
11) Bandar Udara Venice Marco Polo - Alitalia
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c. Star Alliance
1) Bandar Udara Internasional Charlotte/Douglas - US Airways
2) Chicago Bandar Udara Internasional O'Hare - United Airlines
3) Bandar Udara Frankfurt am Main - Lufthansa
4) Houston Bandar Udara George Bush Intercontinental - Continental Airlines
5) Singapore Changi Airport - Singapore Airlines
6) Bandar Udara Internasional Toronto Pearson - Air Canada
7) Bandar Udara Internasional Washington Dulles - United Airlines
8) Bandar Udara Zurich-Kloten - Swiss International Air Lines

4.11. Code dan Nama Bandara
Berikut ini code dan nama Bandar udara ;

KOTA

Kode
IATA

Nama Bandara

Ambon AMQ Pattimura

Balikpapan BPN Sepinggan

Banda Aceh BTJ Sultan Iskandar Muda

Bandar Lampung TKG Radin Inten II

Bandung BDO Husein Sastranegara

Banjarmasin BDJ Syamsuddin Noor

Batam BTH Hang Nadim

Bengkulu BKS Fatmawati Soekarno

Biak BIK Frans Kaisiepo

Bima BMU Mohammad Salahudin

Cilacap CXP Tunggul Wulung

Denpasar DPS Ngurah Rai

Gorontalo GTO Jalaluddin

Tabel 1

Code Bandar Udara
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Jakarta HLP Halim Perdanakusuma

Jakarta CGK Soekarno-Hatta

Jambi DJB Sultan Thaha

Jayapura DJJ Sentani

Jogjakarta JOG Adisucipto

Kendari KDI Wolter Monginsidi

Kupang KOE El Tari

Makasar UPG Hasanuddin

Malang MLG Abdulrachman Saleh Aero

Manado MDC Sam Ratulangi

Manokwari MKW Rendani

Mataram AMI Selaparang

Maumere MOF Waioti

Medan MES Polonia

Merauke MKQ Mopah

Morotai OTI Pitu

Nabire NBX Nabire

Padang MKB Minangkabau

Palangkaraya PKY Tjilik Riwut

Palembang PLM Sultan M Badaruddin II

Palu PLW Mutiara

Pangkalan Bun PKN Iskandar

Pekanbaru PKU Sultan Syarif Kasim II

Pontianak PNK Supadio

Poso PSJ Kasiguncu

Sabang SBG Maimum Saleh

Satartacik RTG Satartacik

Semarang SRG Achmad Yani
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Pertanyaan-pertanyaan

1. Tugas dan fungsi ICAO (International Civil Aviation Organization) adalah ? …………

2. Sebutkanlah jenis-jenis bandar udara  ?
3. Sebutkanlah kelengkapan yang harus tersedia di terminal bandar udara ?
4. Secara umum, gedung terminal bandar udara dapat dibagi ke dalam tiga wilayah, sebutkan dan jelaskan

masing-masing kegunaannya  ?
5. Untuk menjamin keselamatan penerbangan maka tersedia peralatan bantu deteksi keselamatannya,

sebutkan  ?
6. Jelaskan perbedaan antara Bandar Udara dan Pangkalan Udara ?

Singkep SIQ Dabo

Solo SOC Adi Sumarmo

Sorong SOQ Jefman

Sumbawa SWQ Sumbawa Besar

Surabaya SUB Juanda

Tangerang BTO Budiarto

Tanjung Pandan TJQ H.A.S. Hanandjoeddin

Tanjung Pinang TNJ Kijang

Tarakan TRK Tarakan

Ternate TTE Sultan Babullah

Timika TIM Moses Kilangin

Waingapu WGP Mau Hau

Wamena WMX Wamena
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BAB V

PERUSAHAAN PENERBANGAN

Perusahaan penerbangan Menurut R. S. Damardjati dalam bukunya Istilah-Istilah Dunia Pariwisata  (2001:06)
mengemukakan pengertian perusahaan penerbangan sebagai berikut : “Perusahaan penerbangan adalah
perusahaan milik swasta atau pemerintah yang khusus menyelenggarakan pelayanan angkutan udara
untuk penumpang umum baik yang berjadwal (schedule service/regular flight) maupun yang tidak
berjadwal (non schedule service)”.

Penerbangan berjadwal menempuh rute penerbangan berdasarkan jadwal waktu, kota tujuan maupun kota-kota
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penumpang beserta bagasinya, barang kiriman (cargo), dan benda pos (mail) dengan pesawat udara”.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan penerbangan adalah suatu perusahaan
angkutan udara yang memberikan dan menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan udara yang
mengoperasikan dan menerbitkan dokumen penerbangan dengan teratur dan terencana untuk
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Gambar 18
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Jadi Perusahaan penerbangan komersil atau airlines merupakan badan usaha jasa angkutan udara yang

mengoperasikan pesawat terbang sebagai sarana untuk mengangkut muatan dari suatu kota ke kota lain, baik di
dalam negeri maupun keluar negeri. Muatan yang di angkut berupa penumpang, barang/kargo dan benda-benda
pos.

Penjualan tiket penerbangan dapat dilakukan oleh perusahaan penerbangan itu sendiri atau melalui jasa pelayanan biro

perjalanan yang ditunjuk secara resmi sebagai agen penjualan oleh perusahaan penerbangan Airlines yang bersangkutan.

Jasa pelayanan angkutan udara dapat juga dimanfaatkan untuk pengiriman barang-barang/paket dari suatu tempat ke
tempat lain baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Paket atau barang-barang kiriman ini dikenal dengan istilah cargo

atau freight. Pelaksanaan kiriman kargo dikelolah oleh badan usaha tersendiri yang dikenal dengan Cargo Agent atau

Freight Forwarder.

5.1. Perusahaan Penerbangan Indonesia
Maskapai Penerbangan yang kita gunakan untuk melakukan perjalanan antar kota maupun Negara
umumnya adalah Maskapai Penerbangan Niaga Berjadwal yaitu Maskapai Penerbangan yang melayani
rute penerbangan tertentu secara tetap dan teratur,  Beberapa Maskapai Penerbangan Niaga berjadwal
yang terdapat di di Indonesia dan masih beroperasi diantaranya adalah :
a. Garuda Indonesia

 Nama Perusahaan : PT. GARUDA INDONESIA
 Didirikan pada tahun : 1949 (sebagai Garuda Indonesia Airways)
 Kode IATA : GA
 Kode ICAO : GIA
 Jumlah Armada : 85
 Slogan : The Airline of Indonesia
 Kantor Pusat : Jakarta
 Website : www.garuda-indonesia.com

b. Lion Air
 Nama Perusahaan : PT LION MENTARI AIRLINES
 Didirikan pada tahun : 1999
 Kode IATA : JT
 Kode ICAO : LNI
 Jumlah Armada : 93
 Slogan : We make people fly
 Kantor Pusat : Jakarta
 Website : www.lionair.co.id
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c. Wings Air
 Nama Perusahaan : PT WINGS ABADI AIRLINES
 Didirikan pada tahun : 2003
 Kode IATA : IW
 Kode ICAO : WON
 Jumlah Armada : 30
 Kantor Pusat : Jakarta
 Website : www.lionair.co.id
 Keterangan : Anak Perusahaan dari Lion Air

d. Sriwijaya Air
 Nama Perusahaan : PT SRIWIJAYA AIR
 Didirikan pada tahun : 2003
 Kode IATA : SJ
 Kode ICAO : SJY
 Jumlah Armada : 40
 Slogan : Your Flying Partner
 KKantor Pusat : Jakarta
 Website : www.sriwijayaair.co.id

e. Kal Star
 Nama Perusahaan : PT KAL STAR AVIATION
 Didirikan pada tahun : 2000
 Kode IATA : KD
 Kode ICAO : KLS
 Jumlah Armada : 8
 Slogan : Fly Smart with us
 Kantor Pusat : Jakarta
 Website : www.kalstaronline.com

f. Express Air
 Nama Perusahaan : PT TRAVEL EXPRESS AVIATION
 Didirikan pada tahun : 2003
 Kode IATA : XN
 Kode ICAO : XAR
 Jumlah Armada : 12
 Slogan : Terbanglah Indonesia
 Kantor Pusat : Jakarta
 Website : www.expressair.co.id

g. Citilink
 Nama Perusahaan : PT CITILINK INDONESIA
 Didirikan pada tahun : 2001
 Kode IATA : QG
 Kode ICAO : CTV
 Jumlah Armada : 20
 Slogan : Your Right Link
 Kantor Pusat : Jakarta
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 Website : www.citilink.co.id
 Keterangan : Anak Perusahaan dari Garuda Indonesia

h. Transnusa
 Nama Perusahaan : PT TRANSNUSA AVIATION MANDIRI
 Didirikan pada tahun : 2005
 Kode IATA : M8
 Kode ICAO : TNU
 Jumlah Armada : 4
 Slogan : Beyond Airline in

Nusa Tenggara & Bali
 Kantor Pusat : Kupang
 Website : www.transnusa.co.id

i. Batik Air
 Nama Perusahaan : PT BATIK AIR INDONESIA
 Didirikan pada tahun : 2013
 Kode IATA : ID
 Kode ICAO : BTK
 Jumlah Armada : 4
 Kantor Pusat : Jakarta
 Website : www.batikair.com
 Keterangan : Anak Perusahaan dari Lion Air

j. Air Asia
 Nama Perusahaan : PT INDONESIA AIRASIA
 Didirikan pada tahun : 1999 (Sebagai AWAIR)
 Kode IATA : QZ
 Kode ICAO : AWQ
 Jumlah Armada : 23
 Kantor Pusat : Jakarta
 Website : www.airasia.com

k. Sky Aviation
 Nama Perusahaan : PT SKY AVIATION
 Didirikan pada tahun : 2010
 Kode IATA : SY
 Kode ICAO : SSY
 Jumlah Armada : 8
 Slogan : Limitless Sky Experience and Welcome to Our Sky
 Kantor Pusat : Jakarta
 Website : www.sky-aviation.co.id
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5.2. Unit Kerja Pelayanan Penumpang
Di Indonesia, badan usaha dikenal dengan istilah EMKU yang adalah Ekspedisi Muatan Kapal Udara yang
secara operasional terdiri dari empat unit kerja utama yaitu :

 Penanganan/Pelayanan Penumpang (Passenger Handling),

 Penanganan pesawat di Bandar udara (Aircraft handling),

 Pelayanan penumpang di dalam pesawat selama penerbangan (Inflight Service)

 Penanganan kargo dan benda-benda pos/mail (Cargo Handling).

Disamping keempat unit kerja utama dalam operasi bisnis penerbangan tersebut terdapat pula bidang yang tidak
kalah penting yaitu Bidang Administrasi yang secara garis besar terbagi dalam administrasi keuangan,
administrasi kepegawaian/personalia dan administrasi teknik penerbangan.

Penanganan/pelayanan penumpang disuatu perushaan penerbangan secara keseluruhan dapat
melibatkan beberapa unit kerja yang saling menunjang dan   melengkapi. Unit kerja atau petugas yang
berhadapan langsung dengan penumpang disebut sebagai Front liner. Para petugas di unit kerja ini
merupakan cerminan atau identitas dari perusahaan yang diwakilinya.
Untuk menangani penumpang penerbangan terdiri dari tiga kelompok kerja yang berhadapan langsung
dengan para pengguna jasa yang adalah sebagai berikut ;
a. Bidang penjualan dan pemasaran

Dalam bidang terbagi ini dalam beberapa bagian tugas dan fungsinya yang adalah
1) Reservation bertugas memberikan pelayanan pemesanan tempat
2) Ticketing bertugas dalam pelayanan dokumen pasasi dan perhitungan tariff
3) Sales dan Marketing bertugas dalam hal penjualan dan pemasaran

Gambar 19

Kantor pemasaran jasa
penerbangan
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b. Bidang penanganan penumpang di bandara
Dalam bidang terbagi dalam beberapa bagian tugas dan fungsinya yang adalah
1) Departure Section bertugas dalam pelayanan pemberkatan penumpang
2) Transit and Transfer Section bertugas dalam pelayanan terhadap penumpang yang akan

melanjutkan penerbangan ke kota tujuan, baik ganti pesawat maupun tanpa ganti pesawat.
3) Baggage Handling bertugas memberikan pelayanan terhadap penumpang tiba maupun

berangkat.
4) Arrival Section bertugas memberikan pelayanan kepada penumpang yang baru tiba.

c. Bidang Penanganan penumpang didalam penerbangan
Bertugas memberikan pelayanan terhadap penumpang selama penerbangan berlangsung (inflight

service) yang dilaksanakan oleh awak pesawat/kru (crew) yang terdiri dari cockpit crew dan cabin

crew.

1) Cockpit crew adalah awak pesawat yang bertugas di kokpit yang terdiri dari ;

 Pilot in command adalah kapten penerbangan yang bertindak sebagai pimpinan dalam

penerbangan.

 First officer/co pilot adalah asisten penerbang.

 Flight engineer adalah ahli mesin pesawat terbang

Gambar 20

Pelayanan penumpang di bandara

M o d u l  M a t a  K u l i a h
TATA OPERASI DARAT

Arthur Lumataw, SE, MM.

b. Bidang penanganan penumpang di bandara
Dalam bidang terbagi dalam beberapa bagian tugas dan fungsinya yang adalah
1) Departure Section bertugas dalam pelayanan pemberkatan penumpang
2) Transit and Transfer Section bertugas dalam pelayanan terhadap penumpang yang akan

melanjutkan penerbangan ke kota tujuan, baik ganti pesawat maupun tanpa ganti pesawat.
3) Baggage Handling bertugas memberikan pelayanan terhadap penumpang tiba maupun

berangkat.
4) Arrival Section bertugas memberikan pelayanan kepada penumpang yang baru tiba.

c. Bidang Penanganan penumpang didalam penerbangan
Bertugas memberikan pelayanan terhadap penumpang selama penerbangan berlangsung (inflight

service) yang dilaksanakan oleh awak pesawat/kru (crew) yang terdiri dari cockpit crew dan cabin

crew.

1) Cockpit crew adalah awak pesawat yang bertugas di kokpit yang terdiri dari ;

 Pilot in command adalah kapten penerbangan yang bertindak sebagai pimpinan dalam

penerbangan.

 First officer/co pilot adalah asisten penerbang.

 Flight engineer adalah ahli mesin pesawat terbang

Gambar 20

Pelayanan penumpang di bandara

M o d u l  M a t a  K u l i a h
TATA OPERASI DARAT

Arthur Lumataw, SE, MM.

b. Bidang penanganan penumpang di bandara
Dalam bidang terbagi dalam beberapa bagian tugas dan fungsinya yang adalah
1) Departure Section bertugas dalam pelayanan pemberkatan penumpang
2) Transit and Transfer Section bertugas dalam pelayanan terhadap penumpang yang akan

melanjutkan penerbangan ke kota tujuan, baik ganti pesawat maupun tanpa ganti pesawat.
3) Baggage Handling bertugas memberikan pelayanan terhadap penumpang tiba maupun

berangkat.
4) Arrival Section bertugas memberikan pelayanan kepada penumpang yang baru tiba.

c. Bidang Penanganan penumpang didalam penerbangan
Bertugas memberikan pelayanan terhadap penumpang selama penerbangan berlangsung (inflight

service) yang dilaksanakan oleh awak pesawat/kru (crew) yang terdiri dari cockpit crew dan cabin

crew.

1) Cockpit crew adalah awak pesawat yang bertugas di kokpit yang terdiri dari ;

 Pilot in command adalah kapten penerbangan yang bertindak sebagai pimpinan dalam

penerbangan.

 First officer/co pilot adalah asisten penerbang.

 Flight engineer adalah ahli mesin pesawat terbang

Gambar 20
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2) Cabin crew adalah awak pesawat yang bertugas di kabin untuk memberikan pelayanan bagi

penumpang yang terdiri dari ;

 Purser/Cabin superintendant adalah pimpinan awak kabin.

 Steward/pramugara bertugas memberikan pelayanan kepada penumpang selama

penerbangan. Pramugara adalah petugas laki-laki.

 Stewardess atau flight hostess/pramugari memiliki tugas yang sama dengan pramugara.
Pramugari adalah petugas wanita.

5.3. Unit Kerja Pelayanan di Bandara
Penanganan pesawat di bandara atau biasa disebut aircraft handling adalah unit kerja yang

berhubungan langsung dengan kesiapan penerbangan yang terdiri dari ;
a. Flight operation adalah bidang operasi penerbangan yang uraian tugasnya antara lain ;

1) Flight plan bertugas mengatur perencanaan penerbangan
2) Load and balance bertugas mengatur keseimbangan pesawat
3) Notice to airman bertugas dan berkomunikasi dengan penerbang seperti misalnya keterangan

tentang cuaca (Notam)

Gambar 22

Inflight service

Gambar 21

Cockpit crew
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b. Ramp handling adalah bidang kerja ini melayani dan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut ;
1) Marshelling bertugas memandu kedatangan dan keberangkatan pesawat.
2) Maintenance bertugas memeriksa/memelihara kondisi pesawat termasuk kebersihan tempat

duduk.
3) Fueling/refueling bertugas mengisi bahan bakar pesawat.
4) Load planning bertugas merencanakan muatan penumpang dan barang
5) Loading/unloading bertugas melaksanakan bongkar muat barang
6) Load and balance bertugas mengatur keseimbangan pesawat termasuk penumpang dan

bagasi.
7) Aircraft cleaning bertugas membersihkan kabin dan kamar kecil.

c. Catering adalah bertugas menyediakan komsumsi bagi para penumpang selama penerbangan,

namun demikian setiap perusahaan penerbangan untuk unit kerja dibidang ini dipercayakan kepada
mitra perusahaan yang bersedia.

Gambar 23

Marshelling

Gambar 24

Pembersihan kamar kecil dan pengisian bahan bakar
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5.4. Unit Kerja Pelayanan Kargo
Kargo adalah terdiri dari barang-barang kiriman dan benda-benda pos yang diangkut melalui pesawat
udara, penanganan kargo dilakasanakan oleh unit kerja tersendiri yang dalam pelaksanaan tugasnya
tidak terlepas dari perusahaan penerbangan dan pengelolah bandara. Untuk bandara udara yang
berukuran kecil pelayanan penumpang, bagasi dan kargo dilaksanakan dalam satu atap di gedung
terminal yang sama, sedangkan di Bandara komersil internasional, penanganan kargo dilaksanakan di
terminal kargo yang berdiri sendiri.

Pertanyaan-pertanyaan
1. Pengertian perusahaan penerbangan Menurut R. S. Damardjati adalah …………..............
2. Di Indonesia, badan usaha dikenal dengan istilah EMKU yang adalah Ekspedisi Muatan Kapal Udara

yang secara operasional terdiri dari empat unit kerja utama yaitu : ……………
3. Bidang penjualan dan pemasaran tugas dan fungsinya yang adalah : ………………………..
4. Cockpit crew adalah awak pesawat yang bertugas di kokpit yang terdiri dari ; ………………
5. Cabin crew adalah awak pesawat yang bertugas di kabin untuk memberikan pelayanan bagi

penumpang yang terdiri dari ; ………………………..
6. Flight operation adalah bidang operasi penerbangan yang uraian tugasnya antara lain ; …..
7. Ramp handling adalah bidang kerja ini melayani dan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut ;

……………………..

Gambar 25

Penanganan kargo
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BAB VI

PENANGANAN PENUMPANG DAN KARGO

6.1. Pengertian Passenger dan Passenger Handling
Menurut R. S. Damardjati dalam bukunya Istilah-Istilah Dunia Priwisata (2001 : 94) “Passengger adalah setiap

orang yang diangkut maupun yang harus diangkut di dalam pesawat udara ataupun badan yang

menyelenggarakan angkutan tersebut.” Kata Passengger berasal dari bahasa Inggris. Arti Passengger

menurut John M. Echols (2003 : 288) dalam Kamus Inggris Indonesia “Passengger adalah Penumpang”.
Sedangkan menurut Muhammad Ali (2000 : 325) “Handling adalah penanganan”. Menurut Kamus Bahasa
Indonesia (2001 : 1137) “Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani”.

Menurut F. X. Widadi Adi Suwarno (2001 : 1) “Passengger Handling adalah penanganan atau

pelayanan penumpang”. Dimana rangkaian tata laksana penanganan atau pelayanan penumpang

dapat diuraikan berdasarkan urutan sebagai berikut :
a. Reservation yaitu proses pemesanan tempat
b. Fare calculation yaitu sistem penghitungan tarif
c. Ticketing yaitu proses pembuatan dan penjualan ticket
d. Departure yaitu proses pelayanan keberangkatan penumpang di Bandar Udara
e. Inflight service yaitu proses pelayanan penumpang selama di perjalanan/di dalam pesawat
f. Transit/Transfer yaitu proses pelayanan penumpang di kota persinggahan
g. Arrival yaitu proses penanganan penumpang di Bandar udara kota tujuan.
Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Passenger Handling adalah suatu tata cara
atau proses dalam menangani atau melayani penumpang di suatu penerbangan mulai dari proses
reservasi atau pemesanan tempat hingga penumpang tiba di tempat tujuan.
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6.2. Pelayanan Penumpang
a. Pendaftaran Penumpang

Pendaftaran penumpang ada beberapa jenis penumpang dalam hal pemesanannya (reservasi),

yakni :

1) Penumpang yang sudah ok, di tiketnya tertera ok dan namanya ada di daftar penumpang atau passenger

name list (PNL).

2) Penumpang yang menunggu, penumpang yang ada tiketnya belum ok dan namanya juga tidak ada di

PNL.

3) Penumpang tidak datang atau no-show, nama penumpang ada di dalam PNL, tetapi yang bersangkutan

tidak datang melapor.

4) Penumpang bisa pergi atau go-show, penumpang tidak ada dalam daftar PNL, di tiket belum ok.

b. Persiapan Tempat Duduk
Sebelum membuka check-in counter, harus mempersiapkan tempat duduk para penumpang, antara

lain :
1) Menyediakan tempat duduk yang telah dipesan penumpang

2) Jangan menggunakan tempat duduk yang telah dipesan oleh penumpang singgah (transit) atau oleh

penumpang di lain airport yang akan disinggahi.
3) Barisan paling depan biasanya untuk penumpang yang membawa bayi.

4) Anak kecil yang pergi sendiri (Unaccompanied Minors/UM) diberi tempat duduk khusus, bisanya dekat

gally, supaya mudah diawasi oleh pramugari/pramugara.
5) Jangan memberikan tempat duduk dekat pintu darurat kepada anak-anak, penumpang cacat dan

penumpang sakit

c. LMC (Last Minute Change)

Bisa saja terjadi sewaktu check-in counter sudah tutup, tiba-tiba ada calon penumpang yang datang
terlambat dan memberikan alasan keterlambatannya, agar dia bisa terbang pada saat itu juga.
Keadaan ini disebut LMC atau penumpang yang diterima pada saat-saat terakhir. Sebelum kita bisa
menerima LMC, perlu kiranya diperhatikan hal-hal berikut :
1) Calon penumpang tidak membawa koper/bagasi, sehingga tidak menyebabkan keterlambatan karena

masih harus memasukkan bagasi keperut pesawat.
2) Calon penumpang masih punya cukup waktu untuk mengurus imigrasi dan berjalan ke pesawat.
3) Masih ada persediaan makanan di pesawat untuk calon penumpang tersebut, dan lain-lain.



M o d u l  M a t a  K u l i a h
TATA OPERASI DARAT

Arthur Lumataw, SE, MM.

d. Penumpang dengan Penanganan Khusus
Ada beberapa penumpang yang memerlukan penanganan khusus,misalnya :
1) VIP (very Important person)

VIP adalah penumpang yang kedudukannya atau jabatannya dalam suatu pemerintahan menyebabkan
penumpang tersebut harus mendapat penaganan khusus (dalam hal ini prioritas/istimewa ).

2) CIP (commercial important person)

CIP adalah pejabat penting dalam suatu perusahaan besar dan terkenal seperti direktur utama atau para
direksi lainnya. Ia perlu pelayanan khusus karena ia selalu naik dengan kelas utama.

3) INFANT & CHD, INF (bayi)
Infant & Chd adalah penumpang dalam katagori bayi atau anak-anak dengan ketentuan sebagai berikut ;

 Ketentuan Domestik

 Penumpang bayi yang sejak lahir sampai dengan 2 tahun atau 24 bulan, tempat duduk bayi
biasanya satu kursi dengan ibunya dan pembayaran ticket pesawat 10 % dari tarif normal.

 Penumpang yang berumur diatas 2 tahun sampai dengan  10 tahun dikategorikan penumpang
anak–anak (CHD)

 Ketentuan Internasional
Untuk penerbagan internasional, ketentuannya adalah

 Penumpang berusia antara 2 – 12 tahun, adalah penumpang anak–anak mendapat kursi dengan
membayar tiket sebesar 50% dari tarif normal penumpang dewasa.

 Anak-anak yang genap berusia 12 tahun pada hari keberangkatan, dikenakan biaya penuh
sesuai dengan tarif penumpang dewasa, Ukuran usia tersebut berdasarkan pada data autentik
tanggal lahir anak tersebut yang tercantum di dalam passport.

 Bayi yang berumur antara 3–12 bulan bila naik pesawat harus disertai orang tuanya/orang
dewasa dan dengan surat keterangan dokter yang merawat dengan diketahui oleh dokter

perusahaan penerbangan/ground handling company.

 Bayi berumur 1 – 2 tahun dapat diangkut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 Bagi bayi yang berumur 9 bulan dapat menggunakan keranjang baby basket, Untuk pemakaian

baby cottage atau baby cradle penumpang dapat mengajukannya pada saat reservasi.

 Tersedia atau tidaknya baby cradle tergantung pada persediaan di dalam pesawat yang

bersangkutan yang dibatasi sampai dengan maksimal 3 buah.

 Makanan khusus bayi pun dapat diberikan melalui procedure pemesanan di muka (reservasi).
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4) UMNR (unaccompanied minor)

Penumpang yang adalah anak kecil yang naik pesawat tanpa didampingi atau pergi sendirian,
Pembatasan umur antara 7 samapai 12 tahun untuk anak yang berumur dibawah 7 tahun harus
didampingi.

Ada dua sistim penanganan untuk UKM yaitu jasa pengawalan dan jasa pendampingan.

Yang memakai jasa pengawalan dan jasa pendampingan akan dikenakan biaya sebesar tarif dewasa,
dengan perhitungan berikut ;

UM membayar 50% dari tariff dewasa sekali jalan dan cabin crew sebagai pengawal memperoleh tarif
industrial discount sebesar 25% dan tarif pergi–pulang.

Hal – hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penumpang anak – anak yang terbang sendiri
adalah sebagai berikut :

 Harus ada pemesanan tempat terlebih dahulu (confirmed booking)

 Mengisi form of indemnity yang ditandatangani oleh orang tua yang bersangkutan

 Adanya keterangan jaminan bahwa anak tersebut ditempat tujuan akan ada yang menjemputnya

 Anak harus dalam keadaan sehat fisik dan mental (UM yang bisu dan tuli, terbelakang mental,
sebaiknya tidak diterima )

 Di bandara keberangkatan, orang tua atau pengantarnya harus menyelesaikan procedure check–in,
menyerahkan kelengkapan formalitas, dan menandatangani serah terima pengawasan kepada
petugas pasasi. Orang tua atau pengantarnya tidak diizinkan meninggalkan bandara sebelum
pesawat berangkat.

 Pada saat boarding, petugas pasasi menyerahkan pengawasan kepada purser atau cabin crew

yang bertugas dalam penerbangan.

 Selama penerbangan berlangsung, tugas pengawasan dapat dilakukan oleh cabin crew yang

bertugas

 Dibandara tujuan, cabin crew menyerahkan pengawasan YM kepada petugas pasasi yang akan

mengurus penyelesaian formalitas anak melalui CIQ

 Setelah melalui proses penyelesaian formalitas, petugas pasasi melaksanakan serah terima tanggung
jawab kepada pihak penjemput yang sudah ditentukan sesuai dengan data yang ada dalam dokumen

UM handling service
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 Untuk pengantar bisa diurus oleh orang tua sendiri atau jika tidak pihak perusahaan bisa
menyediakan/hal – hal yang harus diperhatikan bila orang tua si anak meminta fasilitas
pengantar/pendamping kepada petugas dan carrier :
o Pengantar adalah karyawan tetap dari airlines tersebut sebaiknya wanita

Sehat, tidak cacat, dan tidak mabuk udara.
o Mempunyai inisiatif yang tinggi lebih diutamakan yang berpengetahuan dan berpengalaman

mengasuh anak–anak.
o Mengetahui keadaan daerah/kota/negara yang dituju.
o Ada surat izin dari suami bila sudah menikah.
o Ada surat izin dari orang tua bila belum menikah dan belum berumur 21 tahun,

Anak berusia 12–15 tahun, walaupun telah membayar tiket dengan tarif dewasa.

5) WCHR (wheel chair)

WCHR adalah penumpang yang memerlukan bantuan kursi roda yang karena kondisi kesehatannya atau
keadaan fisiknya memerlukan kursi roda untuk menuju ke pesawat atau sebaliknya. Permintaan kursi roda
ini dapat dibagi dalam kategori berikut :

 Penumpang dapat naik dan turun sendiri serta bergerak ke/dari tempat duduk dalam hal ini dari
gedung terminal ke pesawat dan sebaliknya penumpang akan memakai kursi roda. Penumpang
seperti ini dikenal dengan istilah WCHC (penumpang memerlukan kursi roda sewaktu di dalam
cabin )

 Penumpang tidak dapat naik dan turun dari pesawat sendiri. Tetapi dapat berjalan ke/tempat duduk
sendiri, dengan sangat sulit dan pelan–pelan.
Penumpang seperti ini dikenal dengan istilah WCHS (penumpang tidak bisa naik–turun pesawat
menggunakan tangga atau step).

 Penumpang tidak bisa naik–turun pesawat sendiri ke/dari tempat duduknya, dan tidak bisa berjalan
agak jauh, misalnya di ramp. Penumpang seperti ini dikenal dengan sebutan WCHR.

Untuk point 2 dan 3 penumpang harus disediakan kursi roda dari petugas pembantu bandara
keberangkatan dan bandara tujuan. Bila tidak ada yang mengantar dan menjemput, dapat dimintai

bantuan cabin crew atau ground staff

6) STCR (Stretcher)

STCR adalah penumpang yang memerlukan tandu, penumpang yang mempunyai kondisi fisik dan
mentalnya memerlukan alat bantu untuk memudahkan penumpang naik ke pesawat/berada di dalam
pesawat. Pengangkutan penumpang sakit ini harus melalui proses penanganan standar yang disebut
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medical clearance atau medical case yang disingkat MEDA. Untuk kepentingan ini, maka perusahaan

penerbangan harus menyediakan peralatan tersebut dan untuk memudahkan koordinasi, penyediaan alat
tandu sebelumnya harus dilakukan terlebih dahulu.

Permintaan tandu harus diajukan jauh sebelumnya, Permintaan ini akan terus diteruskan kepada bagian–
bagian lain yang terkait dengan pengursannya. Untuk pembayaran, sebagian airline mengenakan biaya
normal 100% sementara itu, beberapa airline yang lain ada yang menetapkan biaya tambahan yang
besarnya bervariasi.

Untuk pengangkutan penumpang yang ditandu ini, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai
berikut :

 Adanya surat keterangan dokter yang menyatakan penumpang tahan naik pesawat dan penyakit yang
dideritanya tidak menular

 Diantar oleh anggota keluarga, perawat/dokter

 Naik ke pesawat duluan dan turun belakangan

 Tersedia ambulance di tempat/stasiun tujuan

 Membayar biaya tambahan sebesar 200%

 Beberapa perusahaan menetapkan biaya berbaring di pesawat sebesar tiga kali harga tiket normal di
mana ia naik (dengan asumsi ia memrlukan tiga seat)

 Menandatangani form of indemnity

Perusahaan penerbangan menyediakan botol berisi oksigen bagi penumpang orang sakit yang
membutuhkannya selama penerbangan dengan biaya/tariff yang telah ditentukan untuk setiap botolnya.

Pemberitahuan tentang adanya penumpang orang sakit kepada awak pesawat tercantum di dalam

dokumen yang disebut passager information sheet (PIS). Informasi ini tentang penumpang orang sakit,

termasuk permintaan tandu atau stretcher langsung dikirim bersamaan dengan pengiriman load

message pada saat keberangkatan pesawat.

Dalam hal ini untuk memperlancar pekerjaan, maka diperlukan adanya koordinasi menyangkut seating,

makanan, ambulance, pihak penyambut/penjemput.

7) PGNT (pregnant woman)

PGNT adalah penumpang wanita hamil, untuk wanita hamil yang usia kehamilannya sekitar 32 minggu (8

bulan) tidak dapat diterima untuk diangkut oleh pesawat. Namun, jika keadaan memaksa, hal tersebut
dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
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 ada surat keterangan dokter yang merawatnya dan diketahui oleh dokter perusahaan

 menandatangani form of indeminity.

Untuk wanita hamil diusahakan tidak terbang terlalu lama, maksimal 4 jam. Bila lebih dari 4 jam
hendaknya dibagi pada penerbangan lain dengan maksimal 4 jam perjalanan sehingga tidak melelahkan
yang bersangkutan.

8) BND (blind)

 Di Bandara Asal : Penanganan penumpang orang buta harus diserahkan oleh pengantar kepada
petugas airline di check–in counter airport, Jika pengantar tidak ikut serta, petugas stasiun harus

mendampingi penumpang buta tersebut sampai penumpang tersebut naik ke pesawat.

 Di Bandara Tujuan : ground staff harus membantu penumpang turun dan menyelesaikan

bagasinya. Bila ada penjemputnya, serahkan penumpang tersebut kepada yang bersangkutan dan
bila tidak ada penjemputnya, berilah bantuan sampai di alamat yang dituju.

 Membawa Anjing : Untuk penumpang buta yang membawa anjing, anjing tersebut harus di
masukkan ke dalam cargo compartment. Namun, jika penumpang tersebut mengharapkan

anjingnya ikut bersamaan ke dalam kabin pesawat, harus di penuhi persyaratan sebagai berikut :

 Anjing harus menggunakan brongsong (penutup mulut dari besi)

 Anjing tidak boleh duduk ditempat duduk penumpang.

 Anjing diberi alas dengan bahan yang dapat menyerap air dan kotoran.

 Anjing tidak akan menggangu penumpang atau membahayakan penumpang lain di pesawat.

 Anjing dipastikan dalam kondisi sehat.

 semua peraturan pemerintah untuk memebawa anjing harus ditaati.

 Hanya satu anjing penuntun orang buta yang diperkenankan untuk setiap penerbangan.

 Penumpang buta yang membawa anjing penuntun harus diberangkatkan naik ke pesawat lebih
dulu dari penumpang lainnya.

 Persyaratan : Dalam menerima pembukuan (reservasi) penumpang dengan anjingnya harus

diperhatikan persyaratan sebagai berikut :

 Persyaratan kota transit dan kota tujuan harus dipenuhi bila tidak, maka pengangkutan ditolak.

 Penerbangan nonstop yang terlalu lama (sekitar 4 jam), dalam hal ini pengangkutan anjing

jangan diterima.

 Airline tidak bertanggung jawab atas pelanggaran aturan–aturan yang berlaku.

 Airline tidak bertanggung jawab atas sakit, kecelakaan, kematian, dan sebagainya yang terjadi
pada anjing tersebut.
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 Kepala stasiun keberangkatan harus memberitahukan kepada stasiun tujuan atas anjing
penumpang buta tersebut.

9) Fatman (obesitas)

Penumpang gemuk, untuk penanganan penumpang tersebut dengan kondisi badan yang melebihi batas
normal harus disediakan kursi 2 dan ditempatkan dibarisan depan atau paling belakang serta dekat gang

(row).

Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penumpang tersebut masuk dan keluar dari kursi/barisannya
sehingga tidak mengganggu penumpang lain.

Penumpang semacam ini tetap membayar 100% meskipun ada beberapa airlines yang memepunyai

aturan lain, yaitu membayar 2 kursi atau kena biaya tambahan 50%.

10) Pooling
Pooling adalah apabila 2 anak yang ditempatkan dalam satu kursi, bila diketahui ada penumpang anak
untuk penerbangan tertentu, perlu diberlakukan ketentuan untuk pooling anak.

Maka untuk satu kursi dapat diisi oleh 2 orang anak setelah diketahui secara pasti kondisi fisik kedua anak
tersebut memungkinkan untuk didudukan dalam satu kursi. Ketentuan seperti ini biasanya diberlakukan
apabila terdapat kondisi sebagai berikut :

 Kondisi pesawat penuh (peak season).

 Bila tidak penuh, tetap didudukan satu kursi untuk satu anak.

 Umur kedua anak tersebut tidak lebih dari 7 tahun.

 Kedua anak tersebut bisa bersandar dalam satu kursi dan satu keluarga denga seizin orang tua.

 Ditentukan di airport setelah petugas melihat secara langsung kondisi fisik anak.

 Ketentuan pooling ini hanya untuk pesawat–pesawat tertentu yang memang dapat melakukan
ketentuan tersebut.

 Umumnya ketentuan ini hanya diberlakukan untuk penerbangan ke luar negeri (internasional)

11) Bermasalah Keimigrasian
Penumpang bermasalah dengan keimigrasian, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan
penyalahgunaan dokumen–dokumen perjalanan penumpang internasional, baik dokumen yang dipalsukan
(tidak valid), disalahgunakan, maupun dokumen – dokumen yang tidak lengkap.
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Penumpang seperti ini biasanya berkaitan pula dengan masalah–masalah politik dan hukum, seperti
suaka politik, criminal, tindak kejahatan, Semua kejadian ini terekam dalam jaringan Interpol maupun
jaringan keimigrasian.

Beberapa penumpang yang termasuk kategori ini antara lain sebagai berikut :

 In admissible passenger

Adalah penumpang yang ditolak masuk suatu negara karena tidak memenuhi persyaratan negara
tersebut (cekal atau cegah), Beberapa sebab mengapa ia ditolak masuk ke suatu negara, antara lain :

o Dokumen perjalanan tidak lengkap (passport habis masa berlakunya, tidak ada visa, passport
palsu,dll).

o Terkena daftar hitam (black list) seperti teroris, criminal, pembawa penyakit berbahaya dan

menular.
o Alasan politik.

 Admissible passenger

Penumpang seperti ini akan ditolak ketika mendarat/berada di airport dan harus meninggalkan negara
tersebut menuju ke stasiun selanjutnya atau kembali ke negara dari mana ia berangkat terakhir.

Airlines yang bersangkutan yang membawa penumpang tersebut bertanggung jawab atas kejadian
ini.

Cara menangani ini admissible passenger (AD) adalah sebagai berikut :

o Periksa dari penerbangan mana orang tersebut datang
o Cocokkan namanya dengan daftar penumpang
o Catat penumpang yang ditolak dari bagian imigrasi tersebut: nama, kebangsaan, nomor passport,

sebab ditolak dan tiket untuk kembali ke negaranya.
o Siapkan bagasinya
o Kembalikan ke negara asal atau negara ketiga dengan kesempatan penerbangan pertama.
o Antarlah penumpang tersebut ke ruang tunggu keberangkatan .
o Serahkan pasportnya kepada cabin crew dalam amplop tertutup
o Kirim telex ke bandara tujuan tentang penumpang tersebut.
Kalau penumpang yang ditolak oleh imigrasi tersebut tidak mempunyai tiket untuk kembali,
perusahaan penerbangan yang mengangkut penumpang tersebut sewaktu datang, Bertanggung
jawab untuk membelikan tiketnya.



M o d u l  M a t a  K u l i a h
TATA OPERASI DARAT

Arthur Lumataw, SE, MM.

12) Penumpang yang deportase (Deportee Passenger)

Penumpang yang telah diizinkan masuk suatu negara, tetapi karena perbuatannya dan tingkah lakunya,

oleh negara tersebut di person non grata–kan dan harus meninggalkan negara tersebut secepat

mungkin.

Seperti misalnya : kasus ini antara lain staf kedutaan, konsulat atau atas negara yang bermasalah
(urusan politik) yang melawan/membuat onar, melakukan tindakan kriminal, menjelekkan negara tersebut.

13) Tahanan (Prisoner)

Adapun prosedur penanganan tahanan dan pengawalnya antara lain ;

 Petugas Pelaksana Hukum (law enforcement officer) yang akan mengantar tahanan harus

memberitahukan kepada perusahaan penerbangan paling lama 3 jam sebelum jadwal keberangkatan
dengan menunjukkan identitas petugas yang mengawal tahanan dan tingkat resiko dari tahanan
tersebut.

 Perusahaan penerbangan akan memberitahukan kepada captain dan crew mengenai pengangkutan

tahanan dan petugas yang mengawal beserta lokasi tempat duduk didalam pesawat.

 Tahanan yang berisiko tinggi harus dikawal minimal 2 orang petugas.

 Perusahaan penerbangan harus menegaskan bahwa tahanan yang dikawal telah diperiksa
keamanannya dan tidak membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan
penerbangan.

 Dalam kondisi penerbangan yang normal tahanan yang beresiko tinggi harus diborgol/digari.

 Perusahaan penerbangan akan memberitahukan pengawal untuk membebaskan/ membuka borgol
tahanan ketika penerbangan dalam situasi darurat.

 Tahanan harus selalu ditemani/dikawal dan selalu dalam pengawasan pengawal.

 Pengawal dan tahanan masuk kedalam pesawat sebelum penumpang yang lain masuk dan keluar
dari pesawat setelah penumpang lain keluar.

 Pengawal dan tahanan harus duduk sebisa mungkin jauh dari penumpang lain pada bagian belakang
tetapi tidak di area yang hampir dekat dengan pintu keluar dan pengawal harus duduk diantara
tahanan dan gang pesawat (jalan diantara deretan tempat duduk)

 Tidak akan makan dan minum tanpa izin dari pramugari (flight attendant) dan tidak diberikan

peralatan makan atau peralatan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan

penerbangan.
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14) Penumpang sakit (sick guest)

Penumpang yang dimaksud adalah penumpang yang jatuh sakit setelah check-in. Perusahaan

penerbangan tidak akan menerima penumpang yang mengidap penyakit menular.

15) Sakit ketika di Lapangan (ground)

Adapun penanganan yang dilakukan ketika penumpang jatuh sakit ketika di lapangan yaitu ;

 Penumpang harus diiringi staf untuk dirujuk ke dokter bandara sesegera mungkin.

 Jika penumpang yang sakit dapat diterima untuk berangkat setelah dilakukannya pengobatan.

 Staf harus meminta surat keterangan dari dokter yang bertugas atau dari petugas kesehatan bandara

(airport health authority), Yang menyatakan bahwa penumpang sudah dapat melakukan

perjalanan.

 Biaya-biaya pengobatan termasuk biaya rumah sakit harus ditanggung penumpang.

 Jika penumpang tidak mampu atau tidak sadar, buatlah pengakuan kepada rumah sakit yang harus
dibuat oleh para medis yang berwewenang pada masing-masing station.

 Staf tidak harus mengakui dan bertanggung jawab untuk menjamin biaya-biaya tersebut.
16) Sakit didalam Pesawat

Adapun prosedur yang dilakukan ketika penumpang di dalam pesawat yaitu ;

 Captain akan menghubungi flight operation untuk melaporkan bahwa ada penumpang yang

sedang sakit didalam pesawat.

 Flight operation yang akan menentukan apakah pesawat dialihkan, tetap melanjutkan perjalanan

atau Return to Base (RTB).

 Flight operation akan menghubungi pihak otoritas setempat.

 Staf yang ada di lapangan harus memastikan bahwa petugas otoritas berada di gate/pintu
kedatangan lebih dahulu sebelum pesawat yang membawa penumpang yang sakit mendarat.

 Sediakan ambulance bila diperlukan.

 Mengisi formulir guest service incident report

 Meminta surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa penumpang dalam kondisi sakit
sehingga tidak dapat melakukan perjalanan.

17) Meninggal didalam Pesawat
Ketika awak pesawat mengetahui ada penumpang meninggal di dalam pesawat, maka data secara
singkat tentang meninggalnya penumpang segera pindahkan jenasah ke belakang.
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Bila saat itu penuh minta kesediaan penumpang yang duduk paling belakang untuk pindah ketempat
dimana penumpang yang meninggal duduk.

Adapun prosedur yang dilakukan ketika penumpang meninggal di dalam pesawat adalah sebagai berikut ;

 Captain akan menghubungi flight operation untuk melaporkan bahwa ada penumpang yang

meninggal didalam pesawat.

 Flight operation lah yang akan menentukan apakah pesawat dialihkan, tetap melanjutkan

perjalanan atau Return to Base (RTB).

 Flight operation akan menghubungi pihak otoritas setempat.

 Staf yang ada di lapangan harus memastikan bahwa petugas otoritas berada di gate/pintu
kedatangan lebih dahulu sebelum pesawat yang membawa penumpang yang meninggal mendarat.

 Sediakan ambulance dan polisi setempat dikerahkan.

 Mengisi formulir guest service incident report

 Meminta surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa penumpang telah meninggal
keberangkatan penumpang tersebut dibatalkan.

 Foto copy surat keterangan tersebut dan diarsipkan dengan formulir guest service incident report

pada arsip kantor.

6.3. Prosedur Keberangkatan Penumpang
a. Persiapan

Yang perlu disiapkan petugas sebelum check– in counter dibuka :

1) Passenger Manifest (daftar nama penumpang).
2) Boarding Pass (bila secara manual).
3) Baggage Claim Tag.
4) Label/Tag lainnya, seperti security tag, priority tag, fragile tag, group tag, name tag, checked

baggage tag, dsb.
5) Excess baggage ticket.
6) Seat Allocation, terutama tentang pemesanan special ticket.
7) Purser Information.
8) Form Passenger Baggage Weight Sheet (PWBS)
9) Form Passenger Transfer Message (PTM)
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10) Free baggage allowance serta cara menghitung excess baggage.

b. Proses Pelayanan
Adapun proses pelayanannya sebagai berikut ;
1) Pertama-tama yang dilakukan penumpang ketika di bandara adalah datang ke check–in

counter, dengan membawa tiket, bagasi, dan tas tentengan (kalau ada).
2) Setelah memeriksa tiket, petugas check–in counter akan menimbang bagasi untuk melihat

apakah ada kelebihan berat atau tidak; bila lebih,
3) Calon penumpang akan diminta membayar excess baggage (kelebihan bagasi), dan petugas

akan memberikan excess baggage ticket sebagai bukti pembayaran kelebihan berat itu.
4) Setelah proses ini selesai, ia akan memberikan boarding pass dan baggage claim tag, serta

mengembalikan sisa tiket (cover ticket).
5) Dari check–in counter, dimana penumpang juga membayar airport tax dan fiscal, penumpang

menuju pemeriksaan imigrasi, lalu ke boarding gate untuk menunggu boarding time.

c. Jaminan Kenyamanan Penumpang
Untuk menjamin kenyamanan calon penumpang dan kelancaran kerja, para petugas di check–in

counter harus memperhatikan hal – hal berikut:
1) Penampilan harus rapi, murah senyum, dan ramah.
2) Harus menguasai tata cara check–in, antara lain:

 Bagaimana cara memeriksa tiket, paspor, visa, surat kesehatan (dan bilamana surat ini
diperlukan).

 Cara mempersiapkan boarding pass.

 Cara mempersiapkan baggage claim tag.

 Cara membaca PNL (Passenger Name List) atau PNR (Passenger Name Record) atau
Daftar Nama Penumpang.

 Cara membuat excess baggage ticket seandainya penumpang mempunyai kelebihan berat
atas bagasinya.

 Cara mambaca buku ABC, TIM
3) Langkah – langkah yang mesti dilakukan petugas:

 Manyapa dengan sopan dan senyum kepada penumpang yang datang dengan
mengucapkan selamat pagi/siang/sore/malam.
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 Meminta dokumen perjalanan penumpang: tiket, paspor, visa dan apabila diperlukan surat
kesehatan internasional.

 Setelah menerima tiket, mencocokannya dengan PNL/PNR apakah nama si calon
penumpang ada di dalam daftar tersebut.

 Kalau ada, petugas langsung menyapa dengan menyebut namanya, misalnya Mr./Tuan
Gerald atau  Mrs/nyonya Olivia.

 Menimbang bagasi, lalu membuatkan kartu bagasi atau baggage claim tag, kalau ada
kelebihan berat, penumpang diberi tahu akan harus membayar berapa, bagaimana cara
pembayarannya (cash atau pakai credit card).

 Membuatkan excess baggage ticket

 Memeriksa paspor, visa, dan dokumen lainnya

 Menanyakan apakah ada permintaan khusus sperti tempat duduk, makanan, dsb.

 Apabila semua sudah beres, ia memberikan boarding pass untuk si penumpang disertai
tiket, paspor, dan lain–lain;

 memberitahukan waktu berangkat serta dimana ruang tunggunya dan dari check– in counter,
penumpang harus pergi kemana, misalnya membayar fiscal lalu ke bagian imigrasi, baru ke
ruang tunggu.

 Jangan lupa mengucapkan terima kasih dan selamat jalan “Have a nice trip”

6.4. Prosedur Kedatangan Penumpang.
Yang perlu untuk diketahui petugas pada kedatangan penumpang adalah ;
a. Haruslah mengetahui jam–jam kedatangan pesawat (ETA = Estimate Time Arrival), sehingga

mereka bisa mempersiapkan diri.
b. Harus mengetahui apakah ada penumpang yang transit, yang transfer (pindah pesawat menuju ke

lain kota/Negara), dan yang turun pada tujuan akhir.
c. Penumpang yang transit (singgah) akan diberi transit card atau kartu singgah, yang transfer atau

pindah pesawat akan segera dibantu sehubungan dengan tempat duduk, bagasi, dsb.
d. Bagi yang turun pada tujuan akhir, akan dibimbing ke bagian imigrasi untuk pemeriksaan paspor dan

visa, lalu ke tempat pengambilan bagasi.
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e. Kalau urusan bagasi sudah bagasi sudah beres, maka mereka dipersilakan menuju ke pemeriksaan
Pabean (doane), lalu ke luar.

f. Bila ada bagasi yang belum ketemu atau hilang atau mungkin ada yang rusak, penumpang tersebut
akan diajak ke bagian Lost and Found (tempat melaporkan kehilangan dan bagasi).

6.5. Prosedur Kehilangan/Kerusakan  Bagasi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengurus masalah ini adalah sebagai berikut :
a. Bila koper hilang,

1) Yang bersangkutan harus menunjukan bukti baggage claim tag atau tanda penerimaan bagasi,

dimana tertera nomor bagasi yang bersangkutan serta tujuannya.
2) Yang bersangkutan akan dibuatkan Property Irregularities Report (Laporan Kehilangan) yang

biasanya disingkat dengan PIR.
3) Di dalam PIR, akan ditemukan data dan koper yang bersangkutan.

b. Bila koper rusak,
1) Yang bersangkutan akan dibuatkan Damage Report (Laporan  Kerusakan)

2) Apabila koper yang tadinya masih bisa diperbaiki, maka pihak perusahaan penerbangan akan
memperbaikinya, atau yang bersangkutan akan memperbaiki sendiri.

3) Biaya kerusakan menjadi tanggung jawab pihak perusahaan penerbangan.
c. Jalur Barang

Di  bandara Soekarno–Hatta, dibagian pabean ada jalur merah dan jalur hijau.
1) Jalur merah bagi mereka yang mempunyai barang–barang bawaan yang sekiranya perlu

dilaporkan kepada pabean untuk pembayaran bea masuk.
2) Jalur hijau dipergunakan bagi mereka yang tidak membawa barang–barang yang perlu

dilaporkan kepada pihak pabean atau tidak ada barang yang perlu bayar bea masuk.

 Namun sekalipun yang bersangkutan menggunakan jalur hijau, kalau pihak pabean ingin
melihat isi koper yang bersangkutan, maka yang bersangkutan harus membukanya.

 Bila semua ini beres, yang bersangkutan bisa meninggalkan bandara.
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6.6. Penanganan Kargo (Cargo Handling)

Setiap petugas yang menangani kargo memiliki kemungkinan cidera atau luka, lebih tinggi dibanding pegawai
lainnya.

Karena itu penanganan kargo harus betul-betul di laksanakan dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi.

Disamping itu, orang yang bertugas dibagian kargo hendaknya telah melalui suatu pelatihan tentang penanganan
kargo yang memadai.

Berikut prosedur yang harus diperhatikan dalam penanganan kargo:

a. Jangan menumpukkan kargo terlalu tinggi
b. Hindari ketidakstabilan tumpukan kargo.

c. Hendaknya semua kargo disusun/tata dengan benar (di dalam pesawat atau di atas gerobak/cart) untuk

mencegah tumpukan kargo tidak tumbang.

d. Gunakan kain terpal, lading pengikat kargo, atau penutup sisi samping gerobak untuk mencegah kargo jatuh

ke jalan (selama baggage cart bergerak).

e. Pengoperasian semua unit mekanikal seperti: Cargoveyor atau BCL (Baggage Conveyor Loader) atau HLL

(High Lift Loader), forklift, harus sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan.

f. Jangan mengoperasikan peralatan tersebut di atas melebihi kapasitas beban yang diizinkan.

g. Jika ragu tentang beban yang akan di handle tanyakan pada supervisor yang bertugas pada saat itu.

h. Jangan sekali-kali mengangkat, mendorong atau menarik kargo lebih dari kemampuan fisik. Jika beban besar
dan atau berat mintalah bantuan untuk mengangkatnya.

i. Hindari menggunakan perhiasan (contoh: cincin atau gelang), karena kemungkinan akan menyebabkan

tersangkut di kaitan (hook), pada paku.

j. Pada gesper dan lain-lain, yang akan berakibat cidera pada jari tangan atau siku.
k. Pada penanganan kargo di ruang yang sempit hendaknya kargo didorong dari pada di angkat.
l. Karena mengangkat memungkinkan terjadinya cidera pada jari atau tangan.

Pertanyaan-pertanyaan

1. Menurut R. S. Damardjati dalam bukunya Istilah-Istilah Dunia Priwisata (2001 : 94) “Passengger adalah
………………………..

2. Menurut F. X. Widadi Adi Suwarno (2001 : 1) “Passengger Handling adalah penanganan atau pelayanan
penumpang”. Dimana rangkaian tata laksana penanganan atau pelayanan penumpang dapat diuraikan
berdasarkan urutan sebagai berikut : ……………
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3. Sebutkanlah istilah-istilah untuk pelayanan penumpang dengan penanganan khusus ?
4. Yang perlu untuk diketahui petugas pada kedatangan penumpang adalah .........................

5. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang bersangkutan/penumpang dan petugas untuk mengurus
apabila :
a. Kehilangan barang/bagasi adalah ………………………….
b. Kerusakan barang/bagasi adalah ………………………….
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BAB VII
PENANGANAN PESAWAT

7.1. GSE (ground service equipment)
GSE adalah kelengkapan peralatan pelayanan perawatan pesawat saat didarat/di bandara, dalam
pelayanan di darat ground handling memiliki banyak persyaratan dalam memberikan pelayanan terhadap
pesawat pengangkut penumpang, diantaranyakelengkapan peralatan dalam pelayanan yang maksimal.
Kecepatan, akurasi dan efisiensi sangatlah penting di dalam pelayanan ground handling, in order untuk
meminimalisir waktu yang terbuang (turnaround time), selama pesawat berada di pintu.
Adapun ground support equipment (GSE) terdiri dari dua kategori, yaitu:
a. Non-Powered Equipment

1) Chocks
Chock digunakan untuk mencegah pesawat bergerak
ketika parkir di apron atau di hanggar.
Chocks diletakkan di depan dan di belakang
roda landing gear pesawat. Chocks terbuat dari kayu
yang keras atau karet yang keras.

2) Baggage Carts
Kereta angkut (Baggage carts), digunakan
untuk mengangkut cargo, excess baggage, mail, dan
material lainnya dari terminal ke pesawat atau sorting facility.
Carts dilengkapi dengan system pengereman dengan
memblok roda sehingga tidakbergerak ketika akan
disambungkan dengan balok untuk ditarik.

Gambar 26
Chocks

Gambar 27
Baggage Carts
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3) Dollies For Containers and Pallets
Trolli untuk container dan pallet digunakan untuk
mengangkut muatan di container dan pallet,dari keduanya
memiliki inbuilt rollers atau roll untuk memudahkan di dalam
mengangkut container dan pallet ke dalam space pesawat.
Container dan pallet juga wajib dilengkapi dengan built-in
fuses.

b. Powered Equipment Refuellers
1) Hydrant Truck Aircraft Refueller

Aircraft refuellers biasa juga disebut fuel truck, atau hydrant
truck, Fuel truck sendiri dapat mengangkut bahan bakar
sekitar 10,000 US gallons, fuel truck memiliki alat pemompa,
penyaring, selang karet, dan peralatan lainnya.
Sebuah hydrant cart bergerak ke pipeline network untuk
menyediakan bahan bakar pesawat.

2) Tugs and Tractors
Tugs dan tractors memiliki beberapa fungsi dan tujuan di
dalam memberikan pelayanan pendukung di darat.
digunakan untuk menarik atau menggerakkan alat-alat
ground support yang mengalami kerusakan, termasuk bag
carts, mobile air conditioning units, air starters, lavatory
carts, and peralatan lainnya.

3) Ground power units
Ground power unit adalah kendaran yang mampu menyuplai
tenaga ke pesawat yang sedang berada di parkir area.
Ground power units juga memungkinkan dapat menyuplai
jetway, mempermudah suplai energi listrik ke pesawat.

Gambar 30
Tugs dan Tractors

Gambar 28
Dollies For Containers and

Pallets

Gambar 31
Ground power unit

Gambar 29
Hydrant Truck Aircraft

Refuller
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4) Airport Buses
Bis digunakan untuk mengangkut
penumpang dan memindahkan penumpang dari pesawat ke
terminal, atau dari satu terminal ke terminal yang lainnya.

5) Countainer Loader
Loader untuk pesawat berbadan lebar (aircraft platform)
digunakan untuk loading dan unloading cargo yang berada
di container atau di pallet.
Loader memiliki dua peran yang secara bebas mengangkat
dan menurunkan.

6) Container Transporters
Transporters adalah peron kargo yang memiliki konstruksi
untuk membantu proses loading dan unloading. Tipe
transporter tergantung pada load capacity container yang
akan diangkut, dan berlaku juga untuk pallet serta
transporter yang lebih besar.

7) Air Starter
Air starter adalah sebuah kendaraan yang dilengkapi
dengan mesin gas turbin yang, selama menghidupkan
pesawat membutuhkan udara seperlunya agar mesin
pesawat dapat hidup.
Selama kompresor tidak bisa bekerja sendirimengantarkan
udara yang cukup, udara disediakan oleh air starter, Air
starter mengeluarkan udara dengan selang yang didekatkan
ke pesawat.

Gambar 33
Countainer Loader

Gambar 32
Airport Buses

Gambar 34
Countainer Transporters

Gambar 35
Air Starter
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8) Potable water trucks
Potable water trucks adalah kendaraan khusus yang
mengisi drinking water di tangki pesawat.
Air disaring dan dilindungi dari beberapa elemen selama
tersimpan di kendaraan. Sebuah pompa di kendaraan
membantu menggerakkan air dari kendaraan ke pesawat.

9) Lavatory Service Vehicles
Kendaraan lavatory service kosong dan mengisi dari
lavatories onboard aircraft, kotoran yang tersimpan di tangki,
kemudian dibersihkan dengan kendaraan ini, setelah tangki
dibersihkan kemudian diberikan campuran air dengan
disinfecting concentrate, biasa disebut blue juice.

10) Catering vehicle
Catering juga meng-unloading minuman dan makanan yang
tidak habis terkonsumsi, selain me loading makanan dan
minuman yang baru untuk penumpang dan crew.
Tipe makanan di antar dengan kereta yang distandarkan.

11) Belt Loader
Belt loader adalah kendaraan yang menyediakan moveable
belts untuk loading dan unloading baggage dan cargo.
Sebuah belt loader digerakkan untuk membuka ruang di
bawah pesawat, dikenal sebagai bin atau pit.

12) Passenger boarding stairs
Passenger boarding stairs terkadang disebut tangga udara,
digunakan untuk mengangkut penumpang dari darat ke
kabin pesawat.

Gambar 38
Catering Vehicle

Gambar 40
Passenger Boarding Stairs

Gambar 36
Portable Water Trucks

Gambar 37
Lavatory Service Vehicles

Gambar 39
Belt Loader
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13) Taxing in/pushing back
Pushback tugs banyak digunakan untuk menarik pesawat
dari runway menuju apron, begitu juga sebaliknya, Tugs ini
sangat bertenaga karena memiliki mesin yang besar.

14) A de/anti-icing vehicle
Prosedur melindungi pesawat dari kebekuan akibat tertutup
salju, dengan menggunakan kendaraan khusus yang
memiliki tangan-tangan, seperti sebuah cherry picker untuk
mempermudah akses masuk ke pesawat.

7.2. Load Control
Load Control adalah unit yang menerima data-data pesawat dan muatan dari beberapa bagian yang
terkait yang kemudian harus dihitung untuk mendapatkan keseimbangan pesawat(weight and balance)

yang optimum mengacu pada dua aspek yaitu safety dan economical operation.

a. Tujuan
Memberikan panduan tentang aktivitas Load Control dalam menjalankan fungsinya sehingga

diperoleh pelayanan yang aman dan benar sesuai ketentuan yang berlaku dan terjalin koordinasi
yang baik dan efektif dengan pihak-pihak yang terkait, seperti :
1) Mengusahakan maximum payload pada suatu penerbangan
2) Menyusun muatan sesuai dengan urutan destination load

3) Memperhatikan ramp safety factor dan on time performance

b. Tugas Load Control
1) Mempersiapkan registrasi aircraft, crew, pantry, basic weight dan basic index

2) Membuat ideal trim di sistem atau manual
3) Menerima data CPM dan LDM

Gambar 41
Taxing in/Pushing

Gambar 42
A de/anti-icing Vehicle
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4) Membuat loading instruction untuk unloading

5) Menerima data actual cargo dari warehouse

6) Membuat loading instruction untuk loading

7) Menerima fueldari ramp handling

8) Menerima closingpenumpang dari check-in 30 menit sebelum keberangkatan

c. Tanggung Jawab
1) Manager Operasi, Kadin Apron terkait (sesuai dengan struktur organisasi cabang) bertanggung

jawab atas pelaksanaan proses load controlyang berada diwilayah bandara yang menjadi

tanggung jawabnya agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2) Setiap personil yang menjalankan fungsi sebagai Load Control atau fungsi lain yang terkait

langsung dengan Load Control, wajib dan bertanggung jawab menjalankan setiap aktivitas

dalam panduan ini.
d. Prosedur

Pelaksanaan Load Control mengacu kepada SOP dari Airlines, baik proses yang dilaksanakan

secara sistem (misal DCS untuk GA) maupun proses yang dilaksanakan secara manual.
Prosedur yang ada memiliki tujuan agar :
1) Weight & Balance pesawat dilaksanakan secara benar dan hasilnya berada dalam batasan

(safety area) yang diijinkan.
2) Pembebanan pada pesawat mengacu kepada aturan dari carrier.

3) Informasi yang tercantum dalam Loadsheet sesuai dengan actual load di pesawat.

7.3. Ramp Dispatcher
a. Tujuan

Agar segala aktifitas yang dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan selama pesawat di darat
dapat berlangsung dengan aman, tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang
berlaku.

b. Ruang Lingkup
Berlaku bagi setiap petugas Ramp (Ramp Dispatcher) sebagai panduan dalam melaksanakan

aktifitas keseharian.
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c. Tanggung Jawab
1) Manager Operasi, Kadin Apron terkait (sesuai dengan Struktur Organisasi Cabang)

bertanggung jawab agar setiap aktifitas pesawat di darat baik untuk keberangkatan maupun
kedatangan dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

2) Setiap petugas Ramp Dispatcher bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengkoordinasikan
segala aktifitas ramp berkaitan dengan keberangkatan ataupun kedatangan pesawat.

d. Prosedur
1) Memeriksa persiapan semua perlengkapan kerja dan data-data sebagai berikut :

 Radio komunikasi (HT dalam kondisi berfungsi dengan baik atau tidak)

 Transportasi ramp (harus dalam kondisi berfungsi dengan baik)

 Ramp check list

 Nomor penerbangan

 Registrasi pesawat

 Posisi parkir peswat

 Type pesawat

 Jumlah fuel

 Jumlah penerbangan dan PBS (VIP, CIP, STRC Case dan kursi roda)

 Pemesanan catering

 Cargo (kondisi dan atau pelaksanaan pengepakannya)

 Crew (jumlah crew aktif untuk masing-masing tipe pesawat)
2) Mengikuti briefing sebelum menjalankan aktifitas Ramp Handling.

3) Memeriksa dan mengkoordinasikan terhadap semua telex yang masuk yang berkaitan dengan
operasi penerbangan yang akan ditangani.

4) Berkoordinasi dengan Departure Control mengenai estimasi waktu kedatangan maupun waktu

keberangkatan pesawat.
5) Memastikan informasi jumlah awak pesawat yang aktif maupun tambahan.
6) Berkoordinasi dengan unit-unit terkait untuk memastikan kesiapan proses handling yang akan

dilakukan.
7) Berkoordinasi dengan :

 Awak Kokpit/Kabin
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 Petugas Boarding Gate untuk meyakinkan bahwa semua penumpang telah siap dipintu

keberangkatan

 Petugas penanganan kargo

 Petugas teknik di darat

 Operator GSE

 Petugas Catering

 Load Master

 Load Control

 Petugas Cabin Cleaning (cleaning service)

 Petugas Loading Unloading

 Standard Pelaksanaan
Untuk memastikan bahwa prosedur dilaksanakan sesuai dengan standart yang harus
dilakukan ;

 Menginformasikan ke unit-unit terkait sesegera mungkin apabila terjadi sesuatu diluar
kebiasaan (irregularities)

 Berkoordinasi dengan Cockpit/Cabin crew berkaitan dengan waktu mulainya
pelaksanaan boarding

 Mengkoordinasikan dengan petugas teknik/perawatan pesawat berkenaan dengan
kondisi pesawat dan menginformasikan segera ke unit-unit terkait apabila terjadi
perubahan waktu atau delay karena alasan teknik

 Senantiasa berhubungan dengan petugas teknik untuk mengetahui secara persis lama
waktu perryelesaian yang dibutuhkan untuk perbaikan pesawat dan segera
menginformasikan kepada seluruh unit terkait agar dapat melakukan persiapan-
persiapan yang dibutuhkan

 Memastikan jumlah bahan bakar (fuel) yang diisikan ke pesawat dan menandatangani
kolom isian pada form fuel order setelah proses refuelingselesai

 Memastikan bahwa proses refuelling berlangsung dan selesai pada rentang waktu yang

ditentukan

 Memeriksa dan memonitor aktivitas yang ada di sisi pesawat dan mempastikan bahwa
proses bongkar muat selesai dalam rentang waktu yang ditentukan
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 Menginformasikan ke unit terkait perihal berat aktual dari bagasi, pos, kargo, ataupun
muatan khusus lainnya (penumpang transit dll.)

 Memeriksa dan memonitor jumlah aktual meal yang masuk (Catering Uplift)

 Memastikan bahwa jumlah meal yang masuk sesuai dengan jumlah total penumpang

 Memonitor proses pelaksanaan Cabin Interior Cleaning mulai dari waktu pelaksanaan
sampai dengan kesiapan Cabin untuk proses boarding penumpang.

 Memeriksa kelengkapan Flight Document serta memastikan bahwa semua dokumen telah

lengkap dan berada di pesawat paling lambat ETD-10 berupa :

 Passenger Manifest

 Cargo Manifest

 General Declaration

 Load sheet

8) Berkoordinasi dengan petugas boarding gate untuk memutuskan kesiapan pelaksanaan

boarding
9) Berkoordinasi dengan Check-in Counter dan load control untuk memutuskan kemungkinan

penambahan penumpang (stand by passenger / late check-in)

10) Memonitor proses transportasi penumpang apabila pesawat diparkir di Remote Area

11) Memonitor secara lengkap dan komprehensif segala aktivitas yang dilakukan pada saat handling
pesawat dan mengisikan data akuratnya ke form "Ramp Handling Check List" dengan

lengkap dan benar
12) Memastikan bahwa ETD-10 tidak ada aktivitas disisi pesawat
13) Memastikan bahwa Door Close dilaksanakan pada ETD-5 menit
14) Berkoordinasi dengan Departure Control untuk menentukan Delay Code (kode keterlambatan)

berdasarkan kondisi aktual dilapangan
15) Berkoordinasi dengan unit terkait untuk mengakomodasi permintaan tambahan peralatan (misal :

GPU, GTC, AC Car, tangga maintenance).

7.4. Ramp Safety
a. Tujuan

1) Memberikan panduan tentang aspek-aspek keselamatan selama pelaksanaan kegiatan handling
di area ramp (apron).
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2) Mencegah terjadinya kecelakaan di ramp area.

3) Mengurangi tingkat kecelakaan penumpang, petugas atau kerusakan pada pesawat, GSE dan
fasilitas lain di ramp area.

4) Meningkatkan mutu pelayanan dari GSE sehingga dicapai tingkat pelayanan yang baik kepada
penumpang atau pesawat secara aman dan efisien.

5) Meningkatkan OTP dalam pelayanan pesawat.
b. Ruang Lingkup

Berlaku bagi setiap petugas yang melakukan pekerjaan penanganan pesawat atau penumpang di
area ramp.

c. Tanggung Jawab
1) General Manager bertanggung jawab terhadap keselamatan selama pelaksanaan handling

pesawat dan pemberian informasi-informasi yang berkaitan dengan keselamatan di ramp kepada
bawahannya.

2) Manager/Supervisor bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan operasional di lapangan

agar sesuai dengan Sistim dan Prosedur Operasi dan aturan keselamatan penerbangan yang
berlaku.

3) Seluruh petugas yang bertugas di area ramp bertanggung jawab langsung terhadap keselamatan
selama proses handling pesawat.

d. Prosedur
1) Parkir dan Pergerakan Pesawat

Parkir dan pergerakan pesawat meliputi:

 Engine Starting
Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan pada saat engine starting:

 Selama engine starting/running pada area ramp, diperlukan kewaspadaan dari semua
pihak yang ada di ramp untuk menjamin keselamatan pada penumpang dan barang,
petugas dan peralatan yang ada di sekitar pesawat.

 Selama urutan proses engine starting harus diawasi oleh orang yang memiliki otorisasi
(dinyatakan oleh sertifikat/lisence yang dikeluarkan oleh instansi berwenang).

 Disamping bertugas mengawasi proses engine starting, juga berkoordinasi dengan

petugas di area ramp lainnya untuk memastilkan bahwa area bahaya dari engine baik itu
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isapan (engine intake) ataupun area semburan (exhaust) terbebas dari orang ataupun

benda.

 Orang yang bertugas mengontrol starting engine harus memastilkan bahwa sebelum
proses engine starting dimulai seluruh pintu akses dan pintu panel di pesawat telah
tertutup dan terkunci.

 Dalam proses starting engine flight crew hendaknya mengadakan komunikasi dengan
petugas ground untuk memastikan bahwa proses starting berjalan lancar. Alat
komunikasi umumnya digunakan head set atau hand signaling.

 Petugas di Ramp hendaknya menghindari gerakan-gerakan yang memungkinkan
terjadinya salah interpretasi komunikasi dengan flight crewdalam mengendalikan
proses starting ataupun pergerakan pesawat (A/Cmovement).

 Petugas di darat yang bertanggung jawab pada proses engine startingharus memiliki

pengetahuan tentang semua prosedur dan regulasi yang berhubungan dengan proses
engine startingtersebut.

 Semua pinpada gear, tutup pitot, wheel chock, static ground wire dan ground

power harus sudah dilepas sebelum pesawat berangkat.

 Sebagai perlindungan terhadap bahaya kebakaran, harus ada pemadam api di dekat
area pesawat, selama proses engine starting.

 Pemanduan pergerakan pesawat (Marshalling)
Komunikasi/isyarat tangan (hand signal), Pesawat karena ukuran dan beratnya merupakan

benda yang sangat sulit untuk berhenti dan bergerak/berjalan secara tiba-tiba atau juga
melakukan pergerakan di area yang sempit.
Salah satu prosedur keselamatan yang sangat penting dalam proses parkir dan pergerakan
pesawat di ramp adalah komunikasi. Komunikasi yang dimaksud di sini adalah komunikasi
dengan menggunakan isyarat tangan atau lebih dikenal dengan Prosedur Hand Signaling

(Marshalling).

Selanjutnya mengacu pada surat keputusan nomor : SKEP/81/X/1998 tentang Pedoman
Umum Pengelolaan Ground Support Equipment, Bahwa setiap petugas/personil yang
memandu parkir pesawat harus sudah terlatih dan memiliki sertifikat, yang dikeluarkan
oleh Direktorat Keselamatan Penerbangan Dirjen Perhubungan Udara Departemen
Perhubungan.
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Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemandu pergerakan/parkir dari pesawat
udara:

 Pemandu untuk pergerakan yang spesifik (parkir pesawat) harus betul teramati oleh
Flight Crew pesawat yang akan dipandu.

 Pemandu menggunakan tanda isyarat tangan yang sudah baku.

 Pemandu harus dalam posisi yang teramati dan menjaga kontak komunikasi visual
sampai pesawat benar-benar berhenti.

 Untuk menghindari kemungkinan salah interpretasi, jika dalam waktu bersamaan ada
pergerakan lain selain pesawat yang memerlukan panduan seperti cargo atau GSE,
hendaknya pesawat tetap menjadi prioritas sampai pesawat selesai dipandu dan benar-
benar berhenti.

 Tanda isyarat tangan baku dinyatakan pada SOP No. S-OS-014 tentang Tanda Insyarat
Tangan.

 Perlindungan terhadap semburan jet dan kebisingan (noise)

Pada saat starting dan running engine, setiap personil yang bertugas harus menggunakan
penutup telinga. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi telinga dari kebisingan (noise) yang

bisa mengakibatkan gangguan pada pendengaran baik sementara ataupun permanen (tuli).
Penutup telinga tersebut sebaiknya dari tipe yang sudah disahkan oleh Departemen
Kesehatan. Penutup telinga tipe headsetdan microphone harus secara berkala disterilkan,
demikian juga headset dan microphonepesawat.
Dilarang menggunakan bola lampu (bulb) sebagai penutup telinga. Hal lain yang harus
diwaspadai dan dihindari adalah jet blast (semburan jet engine) yang memiliki tekanan dan

temperatur yang tinggi.
Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh semua petugas di area Ramp:

 Pada saat pesawat datang, semua petugas dan GSE harus diam di tempat sampai
pesawat yang dipandu untuk parkir, telah benar-benar berhenti.

 Pada saat keberangkatan pesawat, area engine intake dan exhaustharus bersih dari

peralatan dan seluruh petugas tidak berada di area tersebut.
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 Petugas tidak berada di sisi engine.

 Jangan menyentuh bagian engine,brake (rem) atau roda karena kemungkinan
temperaturnya sangat panas.

 Dalam kondisi apapun, hindarkan berjalan di dekat engine yang sedang running.

2) A/C Loading & Unloading
A/C Loading& Unloading meliputi:

 Passenger Loading
Keselamatan penumpang (passenger) pada area ramp merupakan hal yang harus

diutamakan. Kemudian, hal-hal yang mungkin terjadi pada penumpang di area ramp ketika
pesawat parkir di remote area (tidak menggunakan Aviobridge), misalnya : jatuh,
tergelincir, tertabrak oleh peralatan yang bergerak di ramp area.

Prosedur berikut membantu untuk dapat memberikan tingkat keselamatan pada penumpang
baik selama boarding maupun pada saat turun (disembark):

 Tangga penumpang atau PBS (Passengger Boarding Stair) ditempatkan dengan
benar, sehingga tidak ada celah (gap) antara tangga dengan pesawat.

 Setelah diposisikan dengan benar, PBS (Passengger Boarding Stair) di kunci agar

tidak bergerak.

 Kapasitas beban maksimum tangga hendaknya tidak dilampaui, beban yang diterima
tangga harus diperhitungkan.

 Hal-hal yang menghambat gerakan penumpang dan pesawat ke gerbang dan sebaliknya,
seperti: pipa-pipa, kabel-kabel ground power, oil, grease atau genangan air,

hendaknya dihindarkan atau dibersihkan.

 Harus diamati apakah ada gerakan pesawat lain yang akan bergerak melintas, sebelum
menurunkan atau menaikan penumpang.

 Penumpang tidak diizinkan berada di area ramp, mengingat bahaya semburan jet (jet

blast)atau propeler wash.

 Aktivitas penumpang di area ramp ada dibawah pengawasan petugas.

 Penumpang tidak diperkenankan berada di ramp area/air side demi alasan keamanan
dan keselamatan.

 Penumpang atau pun petugas tidak diperkenankan merokok di ramp area.

 Cargo Handling
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Setiap petugas yang menangani kargo memiliki kemungkinan cidera atau luka, lebih tinggi
dibanding pegawai lainnya, Karena itu penanganan kargo harus betul-betul di laksanakan
dengan tingkat kewaspadaan yang tingg.
Di samping itu, orang yang bertugas dibagian kargo hendaknya telah melalui suatu pelatihan
tentang penanganan kargo yang memadai. Berikut prosedur yang harus diperhatikan dalam
penanganan kargo:

 Jangan menumpuk kargo terlalu tinggi, hindari ketidakstabilan tumpukan kargo.

 Hendaknya semua kargo disusun / tata dengan benar (di dalam pesawat atau di atas
gerobak/cart) untuk mencegah tumpukan kargo tidak tumbang.

 Gunakan kain terpal, lading pengikat kargo, atau penutup sisi samping gerobak untuk
mencegah kargo jatuh ke jalan (selama baggage cart bergerak).

 Pengoperasian semua unit mekanikal seperti: Cargoveyor atau BCL (Baggage

Conveyor Loader) atau HLL (High Lift Loader), forklift, harus sesuai dengan

perintah yang telah ditetapkan.

 Jangan mengoperasikan peralatan tersebut di atas melebihi kapasitas beban yang
diizinkan.

 Jika ragu tentang beban yang akan di handletanyakan pada supervisor yang bertugas

pada saat itu.

 Jangan sekali-kali mengangkat, mendorong atau menarik kargo lebih dari kemampuan
fisik. Jika beban besar dan atau berat mintalah bantuan untuk mengangkatnya.

 Hindari menggunakan perhiasan (contoh: cincin atau gelang), karena kemungkinan akan
menyebabkan tersangkut di kaitan (hook), pada paku, pada gesper dan lain-lain, yang

akan berakibat cidera pada jari tangan atau siku.

 Pada penanganan kargo di ruang yang sempit hendaknya kargo didorong dari pada di
angkat. Karena mengangkat memungkinkan terjadinya cidera pada jari atau tangan.

3) A/C Servicing (Pelayanan Pesawat)
Operasi pelayanan pesawat terdiri dari fueling, water service, lavatory service dan deicing,

namun karena di Indonesia beriklim tropis maka tidak pernah ada operasi deicing untuk pesawat.
Dari ketiga operasi pelayanan pesawat yang paling berisiko adalah fueling, yaitu berpotensi
terjadi kebakaran. Jadi secara umum operasi pelayanan pesawat (A/C servicing) meliputi:

 A/C refueling
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Pelaksanaan refueling di bandara seluruh Indonesia dilaksanakan oleh PERTAMINA,
sedangkan PT Gapura sebagai ground handling bertindak sebagai supervisor, Namun

ada hal-hal yang perlu diwaspadai oleh semua pihak dalam proses refueling, terutama hal-hal
yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
Sumber-sumber pengapian:

 Listrik statis
Muatan listrik statis dapat terkumpul pada pesawat selama terbang atau di darat, Hujan,
kristal es dan tiupan debu dapat memperbesar muatan listrik statis, Muatan statis dapat
juga terkumpul melalui induksi dari atmosfir yang bermuatan listrik.

 Rokok
Korek api dan pemantik api lainya yang biasa digunakan untuk merokok dilarang dibawa
oleh petugas yang menangani pengisian bahan bakar (fueling).

Aturan dilarang merokok bagi petugas di ramp hendaknya ditekankan untuk
dilaksanakan, karena uap bahan bakar berpotensi menimbulkan kebakaran.

 Loncatan bunga api (spark)

Hal-hal berikut direkomendasikan untuk tidak dilakukan selama proses refueling
berlangsung, karena memungkinkan timbulnya loncatan bunga api. Hal-hal tersebut
adalah:
 Pemasangan dan pelepasan batterypesawat.
 Pemasangan charger battery.

 GPU hendaknya ditempatkan jauh dari titik pengisian bahan bakar, juga
menyambungkan dan melepaskan saat proses refueling.

 Pengoperasian switch listik di pesawat yang mengontrol bagian sayap dan tangki.
 Mengaktifkan radio dan RADAR.
 Melaksanakan fueling dalam jarak 30 meter dari RADAR pasawat yang sedang akfif

atau 90 meter dari instalasi RADAR yang-sedang aktif.

 Pesawat bermesin turbin yang sedang running
Proses fuelingdilarang dilaksanakan dalam jarak 45 m (150 ft) dari aliran udara yang
keluar dari ekor turbojet engine yang sedang beroperasi atau pada 22.5 m (75 ft) dari
aliran udara turboprop engine.
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 Water Service
Water Service untuk pesawat dan perlengkapannya hendaknya memenuhi persyaratan

sanitasi dan higienis yang disetujui oleh Departemen Kesehatan. Selanjutnya, dalam proses
pelayanan air ke pesawat dijaga agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 Air tidak tumpah atau bocor.

 Perangkat untuk mencapai portable water servicepanel seperti tangga atau lainnya

agar dijaga tetap kering, sehingga yang menaiki tangga tidak jatuh atau tergelincir.

 Operator water service tidak mengoperasikan lavatory service dalam waktu yang
bersamaan.

 Hendaknya operator dapat berpakaian rapi dan bersih, demikian juga kebersihan
kendaraanya dapat tetap dijaga, hal ini untuk menampilkan citra bahwa operator tersebut
memahami tentang pentingnya kebersihan.

 Kendaraan water service tidak diparkir berdampingan dengan kendaraan lavatory

service.

 Lavatory service
Untuk lavatory service relatif sama dengan water service yaitu buangan limbahnya harus

memenuhi standar yang telah ditentukan. Namun demikian ada hal-hal yang harus
diperhatikan oleh operator lavatory service, yaitu:

 Untuk pesawat tertentu, intake fan (kipas hisap) diminta untuk tidak dioperasikan
selama proses lavatory service, untuk mencegah bau kurang sedap dari lavatory.

 Regulasi untuk pembuangan limbah hendaknya memenuhi aturan yang telah ditetapkan,
hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit.

 Operator lavatory service hendaknya tidak mengoperasikan water service dalam
waktu yang bersamaan.

 Operator hendaknya berpakaian rapi dan bersih, demikian juga kendaraannya, hal ini
untuk menampilkan citra bahwa yang bersangkutan tersebut memahami tentang
pentingnya kebersihan.

 Kendaraan lavatory service diharapkan tidak diparkir berdampingan dengan kendaraan
water service.

 Tindakan untuk mencegah terjadinya kebocoran/leakage setelah pengisian/ flushing
lavatory:
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 Setelah drain valve ditutup dengan cara memutar drain valve berlawanan arah jarum
jam, pasangkan “donut plug” jika ada.

 Apabila donut plug tidak ada, maka harus segera melaporkan ke petugas teknik/

engineer pesawat udara yang bertugas pada saat itu.
 Apabila donut plug sudah terpasang, maka toilet service panel harus ditutup

dengan semestinya sesuai ketentuan(properly).

4) Parkir dan Pengoperasian GSE
GSE yang terdiri dari motorized dan non-motorized hendaknya diparkir di tempat yang telah
ditetapkan dengan parking brake pada posisi akfif dan posisi gigi pada netral atau parkir.
Selanjutnya dalam pengoperasian GSE harus perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

 Diharuskan ekstra hati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan kerusakan
pada pesawat sewaktu berada di darat.

 Pada kondisi siaga untuk melayani kedatangan pesawat, semua peralatan yang beroperasi di
area ramp harus diletakkan / diposisikan dibelakang garis batas (restraint line) dalam
kondisi parking brake terpasang.

 Mobil tangga untuk penumpang (passenger step) harus berada dalam keadaan "fully

retracted" sebelum pesawat datang.

 Semua peralatan termasuk passenger step tidak diperkenankan bergerak maju ke pesawat
sampai pesawat berada dalam keadaan berhenti sempurna, parking braketerpasang dan
lampu anti collision padam.

 Pada setiap wing tip dan depanenginehendaknya diberi pengaman / pembatas berupa
safety cone.

 Semua peralatan GSE harus memiliki perlengkapan parking brake dan dapat berfungsi

dengan sempurna.

 Semua peralatan harus dalam kondisi laik operasi (good mechanical).

 Kecepatan GSE tidak boleh melebihi 5 km/jam sewaktu mendekati atau menjauhi pesawat.

 Attachment Fittings/transfer bridges dan semua platform harus terpasang dengan

sempurna.

 Lakukan “Walkaround check” sebelum mengoperasikan GSE.

 Semua kabel, selang-selang yang ada diperalatan harus tergulung pada tempatnya.
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 Peralatan-peralatan yang memiliki kemampuan untuk naik/turun (elevating devices) harus

berada pada posisi turun penuh sewaktu berjalan, kecuali pada saat posisi akhir mendekati
pesawat.

 Tidak diperkenankan mengangkut bagasi dan atau kargo dengan menggunakan peralatan
GSE yang tidak dirancang untuk fungsi itu.

 Kargo harus dimuat dalam kereta barang dengan posisi rata (mendatar). Barang yang lebih
berat ditaruh di bawah dan di tengah untuk menjaga kestabilan. Semua pintu, penahan dan
penutup harus dalam kondisi tertutup sempurna untuk mencegah kargo jatuh.

 Meskipun kereta (dolly) yang dioperasikan secara manual tergolong peralatan yang

sederhana akan tetapi perhatian ekstra harus tetap dilakukan untuk menghindari kecelakaan.

 Semua pengunci dan rel pemandu pada kendaraan pengangkut pallet dan container harus
diperiksa setiap saat sebelum dipakai.

 Karena adanya kecenderungan “pengurangan sudut belok” pada sebuah rangkaian
gerobak/dolly maka pengemudi rangkaian dolly/gerobak tidak boleh terlalu cepat belok
setelah menghindari rintangan.

 Peralatan yang rusak harus ditampeli label/tag “0ut of Service” dan segera dikirim ke unit
repair (workshop),Tag / label hendaknya berisi informasi berikut :

 tipe dan no inventory

 alasan out of service

 tanda tangan dari supervisor yang bertugas.

 Dalam menempatkan peralatan harus senantiasa memperhitungkan jarak aman dengan
kendaraan, pesawat atau peralatan GSE yang lain.

 Harus ditempatkan seorang pemandu pada saat:

 Pandangan pengemudi terhalang pada area kritis (seperti penempatan equipment atau

posisi mundur).

 Memandu harus menggunakan tanda isyarat baku tentang tanda isyarat tangan.

 Melakukan handling agar dapat mengatur jarak aman dengan akurat dan berkomunikasi
dengan operator kendaraan. Pengemudi GSE harus segera berhenti pada saat
kehilangan kontak pandangan dengan pernandu.

 Harus ada seorang operator yang berjaga pada motorized equipment yang mesinnya

sedang hidup.



M o d u l  M a t a  K u l i a h
TATA OPERASI DARAT

Arthur Lumataw, SE, MM.

 Sebelum memasuki restraint area setiap pengemudi motorized equipmentharus

melakukan pengujian rem dengan cara 'mengerem' kendaraannya dan melakukannya sekali
lagi sebelum mencapai sisi pesawat.

5) Pedoman Bagi Petugas yang Berada di Area Ramp
Berikut pedoman untuk petugas yang berada di area ramp agar diperoleh operasi pelayanan
pesawat yang aman dan tepat waktu:

 Setiap petugas harus mengerti dan mengetahui bagaimana menyelesaikan tugas sesuai
dengan fungsinya masing-masing.

 Setiap petugas harus mengerti tata letak fungsi dan lokasi setiap bagian di pesawat dimana
dia bertugas melayani pesawat.

 Senantiasa memperhatikan traffic light atau tanda-tanda marka dengan teliti.

 Memahami dan mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku di ramp area, khususnya
petunjuk arah dan batas kecepatan kendaraan.

 Memahami peraturan-peraturan yang berkaitan dengan jet blast.

 Senantiasa memeriksa bahwa peralatan dan kendaraan yang akan dipergunakan selalu
dalam keadaan laik, seperti rem berfungsi baik dsb.

 Tidak memundurkan kendaraan ke arah pesawat atau wing-pesawat kecuali ada orang lain
yang memandu.

 Pada waktu melakukan parkir peralatan atau kendaraan, yakinkan bahwa roda dalam
keadaan lurus, rem tangan difungsikan, jack dalam keadaan turun dan benar dan
mesin/peralatan/kendaraan dimatikan.

 Parkir peralatan/kendaraan hanya ditempat yang sudah ditentukan.

 Senantiasa meminta izin ke Tower apabila hendak melintasi runaway.

 Tidak memotong pergerakan pesawat yang sedang bergerak.

 Tidak mengoperasikan peralatan/kendaraan pada saat badan tidak fit untuk bekerja.

 Agar selalu diingat bahwa pesawat bergerak dalam keadaan apapun memiliki prioritas lebih
tinggi dari pada peralatan/kendaraan anda.

 Senantiasa bersikap waspada dan bersabar pada saat kendaraan di sekitar apron.

 Jangan memasang atau melepas kabel-kabel yang masih memiliki tegangan (sedang
terhubung dengan sumber daya).
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 Senantiasa menggunakan peralatan yang sesuai dengan fungsi / kegunaannya. Contoh:
forklift untuk heavycargo, dll.

 Pada saat akan melepas tangga dari pintu pesawat, pastikan bahwa safety strap sudah
terpasang dan cabin crew sudah diinformasikan tentang hal ini.

 Jangan diperbolehkan untuk mengotori lantai apron, bersihkan semua kotoran, oil, minyak
sesudah menyelesaikan suatu pekerjaan.

 Tidak diperbolehkan untuk merokok di area Apron.

 Senantiasa mempergunakan Operating Manual dalam melakukan pekerjaan.

 Lakukan koordinasi dengan personil yang memiliki otorisasi apabila membutuhkan
penyelesaian pekerjaan yang tidak atau belum tercanturn dalam Operating Manual.

 Jangan menganggap remeh/sepele setiap incident sekecil apapun resikonya. Segera
laporkan kepada Supervisor, Ramp Safety Officer atau personil lain yang memiliki

otorisasi untuk menindak lanjuti.

 Mengoperasikan peralatan bergerak (mobile) hanya dapat dilakukan oleh operator yang
berwenang (ditunjukan dengan licence yang dimiliki).

 Jika petugas mengalami keraguan bagaimana menyelesaikan tugasnya, jangan ragu untuk
bertanya kepada yang lebih mengetahui.

 Tidak bermain-main/bercanda di area ramp karena dapat mengakibatkan kecelakaan.

 Hanya petugas yang bersertifikat yang diizinkan untuk mengoperasikan peralatan.

 Untuk mengoperasikan dan menangani peralatan guna mencapai fungsi optimum harus
melalui trainingterlebih dahulu.

 Operator yang telah mengikuti training hendaknya ditest/uji oleh instruktur yang berkualitas
dan bersertifikat.

 Recurent training hendaknya diberikan pada operator untuk periode waktu tertentu.

 Operator hendaknya memiliki SIM A / BI / BII yang masilh berlaku.

 Setiap operator bertanggung jawab terhadap peralatan yang dioperasikannya.
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7.5. Pelaporan Incident/Accident
a. Tujuan

Memberikan panduan tata cara pelaporan atas terjadinya kecelakaan di ramp area/ apron yang

mengakibatkan kerusakan pada pesawat atau cidera pada petugas maupun penumpang.
b. Ruang Lingkup

Berlaku untuk semua personil yang bertugas di ramp area.

c. Referensi
Airport Handling Manual (IATA) 1998

d. Tanggung Jawab
1) Manager Operasi atau Aircraft Servicing bertanggung jawab atas pembuatan laporan

kecelakaan sesuai dengan kejadian sesungguhnya yang terjadi di wilayah bandara yang menjadi
tanggung jawabnya.

2) General Manager bertanggung jawab atas sampainya laporan tersebut kepada Operator

pesawat yang bersangkutan dan ke unit yang bertanggung jawab menangani/ menindak lanjuti
kejadian tersebut.

3) Setiap personil yang bertugas di lapangan harus mengenal form Pelaporan Ramp

Incident/Accident dan tata cara pergisiannya.

e. Prosedur
1) Segera setelah terjadi incident/accident yang mengakibatkan kerusakkan walaupun minor,

Operator GSE tersebut melaporkan ke supervisor secara lisan atas kejadian incident/accident

tersebut.
2) Petugas keamanan (security) perusahaan yang sedang bertugas pada saat itu harus

mengamankan lokasi kejadian beserta dengan barang bukti atas accident/incident. Barang bukti
dipergunakan untuk investigasi atas kejadian tersebut.

3) Setelah mendapat laporan atas terjadinya incident/accident, Supervisor harus segera mendatangi
lokasi kejadian dengan membawa Form groundincident/accident/ damage report untuk diisi

sesuai dengan fakta atau kejadian yang tejadi pada saat itu.
4) Apabila pihak authority bandara atau carrier (A/C Operator) berkehendak melakukan

pemeriksaan terhadap operator GSE, Supervisor/Inspektor diharuskan untuk mendampingi
operator tersebut.
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5) Formgroundincident/accident/ damage report yang sudah diisi lengkap diserahkan ke
General Manager untuk diteruskan ke Kantor Pusat, carrier (Operator Pesawat) dan Direktorat

Keselamatan Penerbangan untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.

7.6. Load Master
a. Tujuan

Memberikan panduan tentang aktivitas yang harus dilakukan oleh Loading Master dalam

menjalankan fungsinya sehingga terjalin koordinasi yang baik dan benar dengan pihak- pihak yang
terkait.

b. Ruang Lingkup
Berlaku untuk seluruh personil yang bertugas menjalankan fungsi sebagai Loading Master.

c. Tanggung Jawab
1) Manager Operasi, Kadin Apron terkait (sesuai dengan Struktur Organisasi Cabang)   bertanggung

jawab atas pelaksanaan loading/unloading yang berada diwilayah bandara yang menjadi

tanggung jawabnya agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2) Setiap personil yang menjalankan fungsi sebagai Loading Master wajib dan bertanggung jawab

untuk menjalankan setiap aktivitas seperti yang tertulis di panduan ini agar terjamin keselamatan
penerbangan yang dilayaninya.

d. Prosedur
1) Persiapan

 Mengikuti briefing dan de-briefing yang diadakan setiap pertukaran shift kerja dan sebelum

melaksanakan tugas kegiatan kerja.

 Memeriksa segala message yang masuk yang berkaitan dengan proses loading/unloading

yang sudah maupun akan dilakukan.
2) Pelaksanaan Loading (pemuatan) :

 Memeriksa kelengkapan data yang ada di Load Plan/Loading Instruction terhadap data:

 Nomor Penerbangan (Flight Number)

 Registrasi pesawat

 Tanggal

 Rotation/Destination
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 Melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk memastikan dan mengantisipasi kendala-
kendala operasional berkaitan dengan GSE.

 Memastikan ketersediaan GSE dalam rangka loading yang akan dilaksanakan, sebagai
berikut :

 Mencatat waktu mulai aktivitas Loading (pemuatan).

 Memastikan bahwa posisi gerobak bagasi dengan beban penuh (cargo/mail/ baggage)

berada dibelakang "restraint line"parking pesawat selama menunggu kode dari
Marshaller (pesawat telah berhenti sempurna dan engine mail).

 Menghitung dan mencatat jumiah AWB/SAWB (SMU) dari cargo/mail sesuai dengan flight

number, destination dan kategori resikonya (Risk Category).

 Melakukan proses loading sesuai dengan loading instruction dan memastikan bahwa
aircraft compartment terisi sesuai dengan loading Instruction.

 Memastikan bahwa semua alat pengaman pada aircraft compartment (seperti net, stud

fitting dan lock) sudah terpasang pada tempatnya.

 Melihat secara fisik kondisi cargo/mail terhadap kemungkinan kerusakan
kemasan/pelindung.

 Menyakinkan bahwa Dangerous Goods/Perishableitem/Live Animal/ barang-barang

lainnya yang membutuhkan penanganan khusus telah ditangani dan ditempatkan sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

 Melakukan koordinasi atau klarifikasi dengan Load Control apabila diketemukan

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada barang.

 Melakukan koordinasi atau klarifikasi dengan Load Control apabila terjadi Volume Minus
(space yang tidak mencukupi) sehingga terjadi kemungkinan perubahan Load Sheet.

 Melakukan koordinasi atau klarifikasi dengan Load Control apabila dirasa menemui Load

Planning yang tidak ideal sehingga mempengaruhi Weight & Balance (out of Trim).

 Melaporkan ke Load Control muatan aktual (actual load) yang dapat dimuat ke pesawat
terbang agar dapat dibuat final Load Sheet, sebagai berikut :

 Total weight dan pieces dari cargo keseluruhan

 Total weight dan pieces dari bagasi keseluruhan

 Total weight dan pieces dari mail keseluruhan
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 Melaporkan jika ada penyimpangan atau kerusakan pada sistem pesawat yang terjadi
selama proses loading/unloading.

 Memastikan bahwa posisi gerobak bagasi pada pesawat baik yang penuh maupun kosong
untuk loading-unloading sbb :

 Didepan wing tip pesawat harus paralel dengan bagian depan hidung pesawat

 Dibelakang wing tip pesawat harus paralel dengan bagian belakang ekor pesawat

 Pergerakan dan peralatan GSE dengan muatan penuh atau kosong dilarang keras/tidak
diijinkan melalui bagian bawah dari wing tip pesawat

 Menutup dan meyakinkan bahwa seluruh pintu cargo sudah terkunci dengan baik.

 Loading Instruction disimpan dalam sistem file tertentu dan digabung/dijadikan satu
dengan Load Sheet untuk setiap penerbangan.

3) Pelaksanaan Un-loading(pembongkaran muatan) :

 Memeriksa dan memastikan Daily Log Aircraft Schedule

 Mengumpulkan, menyortir dan memeriksa data atau message yang masuk berkenaan
dengan persiapan Unloading yang akan dilakukan

 Berkoordinasi dengan unit terkait untuk memastikan dan mengantisipasi kendala-kendala
operasional berkaitan dengan GSE.

 Meryakinkan ketersediaan GSE dalam rangka Unloading yang akan dilaksanakan, sebagai

berikut :

 Pesawat Narrow Body
 BTT (Baggage Towing Tractor)

 BCT (Baggage Cart)

 BCL (Baggage Conveyor Loader)

 Pesawat Wide Body
 MDL (Main Deck Loader) untuk mega top/cargo

 HLL (High Lift Loader)

 BCL (Belt Conveyor Loader)

 CTL (Cargo Transporter Loader) untuk transfer load

 BTT (Baggage Towing Tractor)

 BCT (Baggage Carl)

 CDL (Container Dollies)
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 Melakukan persiapan Unloading dengan urutan mulai dari kompartemen belakang dan
kemudian beralih ke kompartemen depan.

 Membuka pintu cargo untuk memastikan kondisi dari cargo, mail dan bagasi.

 Melihat secara fitsik kondisi cargo/mail terhadap kemungkinan kerusakan kemasan/
pelindung.

 Menyakinkan bahwa Dangerous Goods/Perishable item/Live Animal masih dalam

kondisi yang aman.

 Melepaskan posisi kunci dari lock pallet/container sebelum diturunkan (off loading)

 Menggunakan CTL (jika diperlukan) untuk transfer muatan dari HLL ke cargo tack/dollies

atau sebaliknya.

 Memastikan bahwa pada saat proses transfer dollies berada pada posisi terkunci.

 Melakukan Unloading sesuai dengan katagori/klasifikasi dan prioritas, misalnya bagasi kelas
utama, barang tidak tahan lama/perishable, binatang hidup, atau karena pertimbangan
keselamatan (safety),

 Memberikan instruksi ke operator BTT yang membawa bagasi dan cargo untuk
mengirim/membawa ke make-up area atau gudang cargo.

 Menggunakan Delivery Order Document untuk serah terima bagasi/cargo.

 Melaporkan jika ada penyimpangan atau kerusakan pada sistern pesawat yang terjadi
selama proses Unloading.

7.7. Departure Control
Departure Control adalah Tempat pergerakan atau movement departure dan arrival pesawat garuda

dan maskapai penerbangan asing ( MPA ) di apron selama 24 jam khususnya di terminal E dan F.
a. Sistem

Departure Control menggunakan system antara lain:
1) DCS =>Departure controlled system yang terhubung langsung ke terminal garuda.
2) GFIS => General flight information service/informasi penerbangan dari system

komputerisasi jaringan ADEGA atau Garuda Flight Information System.

3) SITATEX => Fasilitas telex jaringan SITA.
4) FIS => Flight informasi system.
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5) OPR => Perubahan – perubahan schedule airline sebagai acuan OM/RESV untuk
merubah schedule.

6) OM => Unit yang merevisi aircraft, rotation aircraft, schedule untuk di publikasikan ke
DEP.CO lalu di arahkan ke ACS, Load Control (config. pax dan aircraft) AOC.

b. Tujuan
Untuk menetapkan metode dalam mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan yang
berhubungan dengan departure contol.
Work instruction adalah Penanganan irregularities yang berlaku untuk seluruh personil yang
bertugas menjalankan fungsi sebagai petugas departure control.

c. Tugas Umum
Tugas Umum Departure Control :

1) Mengkoordinasikan dan menginformasikan kepada seluruh pihak unit yang terkait, yang proses
kegiatannya berhubungan dengan jadwal keberangkatan dan kedatangan aircraft.

2) Mempersiapkan dan menghubungi kepad seluruh pihak ketiga yang proses kerjanya
berhubungan dengan operational Airlines danjadwal keberangkatan dan kedatangan aircraft.

3) Melakukan proses kegiatan operasional sesuai dengan peraturan–peraturan yang tercantum
dalam :

 C.A.S.R Rule

 I.C.A.O Regulation

 I.A.T.A Regulation

 Company Manual

 Airlines Manual

 Airport Local Regulation

 Service Delivery Standard

4) Mempersipkan bantuan–bantuan yang sesuai dengan kebutuhan Airlines Crew (Cockpit dan
Cabin) dan pihak ketiga, yang berkaitan dengan proses kerja operasional Airlines.

5) Mengadakan hubungan kerjasama dan koordinasi dengan pihak Airlines yang proses kegiatan

sehari–harinya agar  menghindari penyimpangan–penyimpangan yang dapat terjadi sehingga
customer satifaction dapat tercapai dan terpenuhi.
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6) Mengadakan pertemuan secara berkala antara Airlines dan Gapura mengenai proses kegitan

operasional
d. Dasar-dasar

1) Dasar–dasar pembuatan GFIS  :

 Daily Log =   Jajaran mekanik/tehnical Garuda

 Crew Cat =   Berisi tentang schedule ( flight berdasarkan reservasi dan diharapkan sama

dengan daily log dan GFIS )

 OM = Aircraft control (menunggu telex dari OM apakah di rubah atau tidak schedulenya).
2) Dasar–dasar pergantian Aircraft :

 Aircraft rusak

 Aircraft tehnical

 Aircraft late arrival

 Crew rotation/crew/aircraft

 Booking position

 High demand /permintaan passenger dan cargo
3) Alur proses Departure Control ;

 monitoring jadwal pada GFIS ;
 aircraft registrasi
 flight number
 departure time
 arrival time
 aircraft rotation

 pencatatan kegiatan pelayanan selama di aircraft

 menentukan delay code

 konfirmasi delay code ( jika tidak ada maka kembali lagi ke posisi no 2 )

 pengiriman flight movement.

4) Kegiatan

 Persiapan
 Mengikuti Briefing

 Mengikuti Particular

 Menyiapkan Form Checklist
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 Departure Handling Checklist

 Menyiapkan Daily Log Dan Crew Schedule List.

 Pelaksanaan

 Pembuatan Schedule Pada GFIS
 melakukan perubahan/editing schedule winter – summer – winter.

 Mendistribusikan daily log ke unit terkait

 Melakukan pencetakan GFIS yang telah dilaksanakan sebagai file
 Melakukan create tanggal up date GFIS
 Memasukan registrasi pesawat sesuai dengan daily log dan telex airline, crew

schedule card, reservasi dan daily log

 Setelah pembuatan GFIS melakukan pencetakan schedule sebagai file

 Apron aktifitas monitoring
 Monitor kegiatan apron
 Berkoordinasi dengan unit terkait untuk menciptakan OTP sesuai dengan time frame

dengan penaganan pesawat
 Melakukan pencatatan secara konsisiten Departure handling checklist

 Memberikan delay code jika terjadi irregularity pada suatu penerbangan dengan
persetujuan airline dan mencatat kronologis irregularity secara lengkap pada
departure handling checklist

 Menginformasikan ke unit terkait jika ada special handling pada suatu penerbangan
 Memasukan data ATD dan delay code pada GFIS mode.

 Aircraft rotation monitoring
 Memonitor rotasi dari pesawat pada daily log

 Melakukan perubahan pada daily log secara sistematis jika terjadi perubahan rotasi

pesawat
 Menginformasikan ke airport Authority (AOC) jika terjadi perubahan rotasi pesawat
 Bekerjasama dengan AOC dalam pengaturan Gate dan Stand By dari pesawat

secara optimal
 Memasukan data stand by, boarding Gate pada GFIS mode secara konsisten

untuk setiap penerbangan
 Memasukan data ATA pada GFIS
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 Berkomunikasi dan memberikan informasi kepada air crew dengan baik.

 Telex in / out Monitoring
 Memonitor telex masuk dan memasukan data tersebut pada GFIS secara konsisten
 Melakukan pengisian Departure MVT sesuai dengan Departure handling

Checklist dan mengirim MVT tersebut.

 Mengirim Arrival MVT
 Memberikan ETD pada suatu penerbangan jika keterlambatan rotasi dari pesawat

setelah berkoordinasi dengan airline staff
 Melakukan filling dari telex dengan baik

5) Penyelesaian

 Membuat Daily Irregularity Report

 Membuat Irregularity Report jika terjadi Irregularity pada suatu penerbangan


