SURAT EDARAN
NOMOR : SE/09/VII/2010
TENTANG

PENGATURAN POSISI PARKIR PESAWAT UDARA (AIRCRAFT PARKING POSITION)
DI BANDAR UDARA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

1.

DASAR:
a. Undang‐undang Nomor: 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
b. Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan
Penerbangan;
c. Peraturan Pemerintah Nomor: 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 24 Tahun 2009 tentang Peraturan
Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 139 Bandar Udara; dan
e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 20 Tahun 2009 tentang Sistem
Manajemen Keselamatan Penerbangan (Safety Management System);
f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 48 Tahun 2002 tentang
Penyelenggaraan Bandar Udaraan Umum
g. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/223/X/2009 tentang
Petunjuk dan Tata Cara Pelaksanaan Sistem Management Keselamatan (Safety
Management System) Operasi Bandar Udara Bagian 139‐01, (Advisory Circular 139‐01,
Airport Safety Management System)
h. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/II/I/2001 tentang Standar
Marka dan Rambu pada Daerah Pergerakan Pesawat Udara di Bandar Udara.
i. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/76/VI/2005 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 47 Tahun 2002
tentang Sertifikasi Operasi Bandar Udara.

2.

MENIMBANG:
a. bahwa peningkatan pengoperasian pesawat udara di bandar udara dapat
menimbulkan gangguan dan resiko keselamatan (Safety hazard and risk) pada
pengoperasian apron bandar udara;
b. bahwa type pesawat udara jenis B737‐600/700/800/900 dan A318/319/320 yang
mempunyai lebar sayap (wings span) lebih lebar dari lebar sayap pesawat udara
jenis B737‐200/300/400/500, mulai banyak beroperasi di Indonesia;
c. bahwa operasional pesawat udara jenis B737‐600/700/800/900 dan
A318/319/320 sebagaimana huruf b di atas pada beberapa bandar udara masih
dilayani dengan menggunakan Aircraft Parking Position B737‐200/300/400/500
di Apron Bandar udara dengan mengacu pada wing tip clearance 4.5 meter dan
wing span sepanjang 28.88 meter (B737‐200/300/400/500) sehingga menimbulkan
potensi near miss dan/atau peristiwa keselamatan (Safety occurances) pada saat
pelaksanaan parkir pesawat udara secara bersamaan oleh pesawat udara jenis B737‐

200/300/400/500 dengan B737‐600/700/800/900 atau A318/319/320, atau sesama
B737‐600/700/800/900 dan A318/319/320.
d. sehubungan huruf a, b, dan c di atas, maka dipandang perlu untuk mengingatkan dan
memerintahkan seluruh operator bandar udara agar senantiasa memenuhi dan
mematuhi seluruh ketentuan keselamatan penerbangan di bandar udara secara terus
menerus dan berkelanjutkan dengan tetap memperhatikan adanya perbedaan wing span
pesawat udara tersebut walaupun aerodrome reference code 4C.
3.

MEMPERHATIKAN :
a. Operasi bandar udara sebagai salah satu Sub sistem penerbangan harus senantiasa harus
dapat menjamin keselamatan pesawat udara di bandar udara;
b. Tanggung jawab untuk memastikan keselamatan di bandar udara terkait dengan
pengaturan Aircraft Parking Position pesawat udara menjadi tanggung jawab operator
bandar udara;
c. Bahwa operator bandar udara wajib menyelenggarakan pengaturan Aircraft Parking
Position pesawat udara dengan perencanaan dan pelaksanaan yang senantiasa
memperhatikan dan memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan terkait dengan
pengoperasian pesawat udara di bandar udara.

4.

MENGINGATKAN DAN MEMERINTAHKAN :
a. Kepada seluruh Kepala atau Pimpinan atau General Manager Bandar Udara agar :
1)

Melaksanakan identifikasi dan mitigasi resiko terhadap Aircraft Parking Position
sehubungan dengan perbedaaan karakteristik bentangan sayap pesawat udara
dengan aerodrome reference code 4C (B737‐200/300/400/500/600/700/800/900
dan A318/319/320).

2)

Meninjau ulang dan, jika perlu melaksanakan pengaturan kembali Aircraft Parking
Position pesawat udara, khususnya untuk pesawat udara tipe B737‐
600/700/800/900 atau A318/319/320 dengan memperhatikan jarak minimum
(clearance) antar ujung sayap pesawat (wing tip to wing tip) atau ke objek lain sesuai
dengan Manual Of Standard (MOS) 139.6.5.2.1.

3)

Apabila alokasi Aircraft Parking Position pesawat udara B.737‐600/700/800/900
atau A318/319/320 masih menggunakan parkir stand B.737‐200/300/400/500
karena kondisi tertentu dan bersifat sementara, maka penyelenggara bandar udara
harus menyusun dan melaksanakan Standar perosedur operasi (Standard Operating
Procedure) atau safety plan, dengan memperhatikan beberapa mitigasi antara lain
hal‐hal sebagai berikut:
a) Pengosongan atau meniadakan pesawat udara pada Aircraft Parking Position sisi
kanan dan sisi kiri;
b) Pemisahan area parkir B737‐200/300/400/500 dengan B.737‐600/700/800/900
atau A318/319/320;

c) Kesiapan peralatan Aircraft Docking Guidance System dan/atau peningkatan
safety awareness petugas pemandu parkir pesawat udara (Marshaller);
dan/atau
d) Peningkatan koordinasi dengan operator penerbangan tentang penyediaan dan
peningkatan kesadaran (safety awareness) Wing Man terkait dengan Aircraft
Parking Position pesawat udara.
3)

Melaksanakan sosialisasi apabila terdapat perubahan Aircraft Parking Position
dan/atau safety plan terkait adanya perbedaaan karakteristik bentangan sayap
pesawat udara tipe B737‐200/300/400/500/600/700/800/900 dan A318/319/320
(aerodrome Reference Code 4C).

4)

Memberitahu kepada operator penerbangan melalui NOTAM apabila dilakukan
perubahan marka dan/atau pengaturan posisi Aircraft Parking Position pesawat
udara di apron.

b. Kepada seluruh Kepala atau Pimpinan atau General Manager Bandar Udara untuk :
1)

Memenuhi ketentuan jarak bebas (clearances) antara ujung sayap pesawat (wing
tip) dengan unjung sayap pesawat lainnya maupun dengan obyek lain sesuai
ketentuan standar teknis operasional bandar udara (Manual Of Standard / MOS);

2)

Menyusun dan melaksanakan SOP tentang Tata Cara Pengaturan Parkir Pesawat
Udara, dan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara guna
evaluasi dan penerimaan (acceptance), apabila ketentuan jarak bebas (clearances)
antara ujung sayap pesawat (wing tip) dengan ujung sayap pesawat lainnya maupun
dengan obyek lain tidak dapat dipenuhi untuk sementara waktu;

3)

Memastikan Standard Operating Procedure (SOP) dan /atau safety plan tentang
Tata Cara Pengaturan Parkir Pesawat Udara sebagaimana angka 2) di atas
dilaksanakan dengan benar, guna menjaga tingkat keselamatan operasional bandar
udara.

c. Direktur Bandar Udara dan para Kepala Kantor Administrasi Bandar Udara agar
senantiasa melaksanakan pengawasan terhadap tingkat keselamatan operasi
penerbangan di bandar udara sesuai peraturan dan ketentuan.
5.

PENUTUP.
Demikian Surat Edaran Pengaturan Parkir Pesawat Udara di Bandar Udara ini disampaikan
untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan.
Ditetapkan di
Pada Tanggal

: JAKARTA
: 26 JULI 2010
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