
BAB III

BANDAR UDARA ADISUCIPTO

3.1. KONDISI BANDAR UDARA

3.1.1. Lokasi Bandar Udara

Bandar udara Adisucipto terletak sekitar 8 km

arah timur kota Yogyakarta dengan koordinat

geografis 07° 47'S - 110° 26' E dengan deviasi +

107 m di atas permukaan air laut rata-rata (Mean

Sea Level/ MSL).

Panjang landas pacu yang ada adalah 1850 m x 40

m, dengan arah landasan 09 dan 27 (mengarah ke

barat dan timur). Pesawat terbesar yang telah

beroperasi yaitu DC-9 secara terbatas untuk rute

Yogyakarta - Jakarta dan Yogyakarta - Denpasar.

Jumlah penerbangan dengan pesawat tersebut

masing-masing 6 kali/ hari, (Lihat Tabel 3-1) .

Selain digunakan untuk operasional penerbangan

sipil, Bandar Udara Adisucipto juga merupakan

pangkalan TNI-AU dan pusat pendidikan bagi para

calon penerbang serta Sekolah Akademi Militer

TNI-AU. Fasilitas-fasilitas tersebut berada di

sebelah selatan kawasan bandar udara.



Di sebelah timur bandar udara pada umumnya

merupakan daerah areal persawahan dengan

pemukiman yang jarang. Sedangkan daerah sebelah

barat didominasi oleh pemukiman bagi warga TNI-AU

serta pemukiman wilayah kota Yogyakarta.

3 .1.2.Fasilitas yang tersedia

Berdasarkan data yang ada maka secara garis

besarnya fasilitas yang tersedia adalah sebagai

berikut :

a. Landas Pacu

Landas pacu yang ada mempunyai dimensi 1850 X

40 m dengan konstruksi terbuat dari beton

aspal.

b. Jalur Landasan

Jalur landasan yang ada merupakan lapisan

rumput yang mempunyai ukuran 1875X150 m.

c. Landas Hubung (Taxiway)

Dimensi taxiway yang ada adalah 80 X 30 m,

konstruksi terbuat dari beton aspal.

d. Landasan Parkir (Apron)

Apron pada bandar udara Adisucipto berukuran

247 X 86 m (21242 m2) dan memiliki 6 stand

atau posisi yang didesain untuk DC-9.

10 *—^

"4



e. Alat Bantu Navigasi

Alat bantu navigasi yang ada antara lain VASIS

(Visual Approach Slope Indicator System), ILS

(Instrument Landing System), ALS (Approach

Lighting System.

Secara lengkap gambaran umum Bandar Udara

Adisucipto Yogyakarta dapat dilihat pada lampiran no. 1

dan no. 2.

3.1.3. Kondisi Fisik Bandar Udara dan Sekitarnya

a. Kondisi Umum

Landasan pacu yang ada sekarang di kedua ujung

terdapat sungai Blotan (ujung barat) dan

sungai Kuning (ujung timur). Pada ujung

landasan sebelah timur terdapat jalan akses

yang menuju ke fasilitas TNI-AU/ AAU.

Di seberang sungai Blotan terdapat fasilitas

kolam renang milik Akademi Angkatan Udara

(AAU), di seberang sungai Kuning merupakan

areal persawahan.

Pada saat ini, geometri vertikal landasan

dirasa tidak terlalu nyaman, terutama bagi

penerbangan sipil. Beda tinggi antara lapis

keras dan shoulder yang ada cukup besar

sehingga pesawat latih AAU harus melakukan
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back track dan tidak dapat melakukan taxiing

pada setiap strip landasan. Hal ini

diperkirakan akibat adanya pelapisan ulang

tanpa disertai penyempumaan bahu landasan

pacu dan penyesuaian strip landasan.

b. Tanah

Secara garis besar tanah di seluruh lokasi

landasan dan daerah sekitar merupakan tanah

pasir vulkanis.

c. Sungai

Pada arah barat terdapat sungai Blotan dengan

lebar 153 m yang mempunyai selisih tinggi 11

meter dari dasar sungai ke permukaan landasan.

Selain pada ujung landasannya telah dibangun

dinding sungai dengan ketinggian cukup besar.

Pada arah timur terdapat sungai Kuning dengan

lebar 36 m dan mempunyai beda tinggi 7 m

antara dasar sungai dan permukaan landasan. Di

sebelah timur merupakan areal persawahan.

d. Jalan akses ke TNI-AU

Jalan akses ini melewati daerah landasan 27.

Volume lalu lintas pada jalan tersebut relatif

kecil, lebar perkerasan 6 m, panjang jalan

sekitar 2 km.

12 ^ — v-

* PtRPUSlUIMN *S



e. Saluran Drainasi

Saluran drainasi merupakan prasarana yang

sangat penting untuk menyalurkan air keluar

serta menghindari genangan air di waktu hujan.

Jika landasan diperpanjang dengan melewati/

memotong sungai, maka drainasi kawasan bandar

udara dapat memanfaatkan sungai tersebut

sebagai buangan akhir dari jaringan drainasi

kawasan bandar udara.

3.1.4. Operasi Penerbangan

Pada saat ini, Bandar Udara Adisucipto Yogyakarta

digunakan bersama-sama oleh Departemen Perhubung-

an dan pihak Angkatan Udara. Oleh karena itu

pengoperasiannya tidak dapat dilepaskan dari

penggunaan landasan pacu maupun ruang udara oleh

Departemen Perhubungan dan pihak Angkatan Udara.

Ukuran landasan pada saat ini 1850 x 40 meter

(ICAO Code number 4), dengan panjang seperti itu

kemampuan daya angkut pesawat adalah:

DC-9 - 32 dengan RTOW 100.000 lbs (45.350 kg).

B-737 - 300 dengan RTOW 115.000 lbs (52.150 kg).

RTOW (Restricted Take Off Weight) , yaitu berat

pesawat yang dibatasi untuk melakukan lepas

landas dan besarnya masin di bawah MSTOW (Maximum
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Struktural Take Off Weight) yang diijinkan oleh

pabrik pembuatnya yaitu 48.989 kg untuk pesawat

DC-9 dan 45.586,8 kg untuk pesawat B-737.

3.2. LALU LINTAS UDARA

3.2.1. Rute Penerbangan di Bandara Adisucipto

Bandar Udara Adisucipto dalam operasinya melayani

dua jenis penerbangan, yaitu yang terjadwal dan

yang tidak terjadwal. Penerbangan terjadwal di

lakukan oleh maskapai-maskapai penerbangan yang

berorientasi pada pengangkutan penumpang dan

barang dari DIY dan sekitarnya, untuk penerbangan

yang tidak terjadwal umumnya dilakukan oleh TNI-

AU dan AAU.

Pada penerbangan terjadwal, bandar udara hanya

melayani penerbangan domestik. Data terakhir yang

diperoleh terdapat dalam Tabel 3-1. Ada beberapa

asal/ tujuan perjalanan udara yang terkait dengan

Bandar Udara Adisucipto. Perjalanan tersebut

dilayani oleh beberapa maskapai penerbangan .
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Tabel 3-1. Rute Penerbangan Dalam Satu Hari Bandar Udara

Adisucipto

No Tujuan Maskapai Jenis

Pesawat

Frekuensi

1 Jakarta Garuda DC-9 6

2 Jakarta Sempati F-100 2

3 Jakarta-

Halim

Pelita F-28 1

4 Denpasar Garuda DC-9 6

5 Surabaya Sempati F-100 2

6 Surabaya Merpati F-28 1

7 Bandung Bouraq VC-8 1

8 Balikpapan Pelita F-28 1

9 Banjarmasin Bourag VC-8 1

Siimber :Data arus lalu lintas barang dan orang Bandar Udara

Adisucipto, bulan Juli 1993
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