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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1 Aviation Security UPT Bandara Abdul Rachman Saleh 

Di setiap bandara udara, baik yang dikelola oleh angkasa pura I, 

Angkasa pura 2, maupun dibawah kementrian perhubungan, terdapat 

personil-personil yang tugasnya yaitu menjaga keamanan bandar udara, 

baik disisi darat seperti terminal bandar udara (landside), maupun di sisi 

udara (airside) seperti landasan pacu (runway), upron dan taxiway. Personel 

ini dikenal sebagai aviation security. Direktur keamanan penerbangan. 

Aviation security memiliki tiga tingkatan, yaitu basic avsec, junior 

avsec dan senior avsec. Basic avsec memiliki tugas yaitu untuk melihat 

profile link seseorang yang tugasnya memeriksa seseorang secara manual, 

memeriksa tubuh, melihat wajahnya apakah ada sesuatu yang mencurigakan 

atau tida, pemeriksaan dari kaki sampai keatas. Junior avsec memiliki tugas 

mengoperasikan perangkat x ray dan memantaunya dimonitor. Sedangkan 

senior avsec bertugas sebagai supervisior yaitu mengawasi cara kerja para 

avsec secara keseluruhan. 

Sistem kerja bagian aviation security disebar pada wilayah bandara 

dikarenakan agar keamanan pada seluruh bandara Abdul Rachman Saleh 

dapat seluruhnya dimonitoring sehingga dapat terciptanya suasana yang 

kondusif. Selain itu dengan di sebar dapat memudahkan para penumpang 

untuk mencari informasi penerbangan  sehingga dapat diarahakan sesuai 

kebutuhan penumpang. 
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4.2 Sejarah Singkat Bandara Abdul Rachman Saleh 

Pangkalan udara bugis yang saat ini dikenal dengan landasan udara 

Abdul Rachman Saleh dibangun oleh pemerintahan Belanda pada tahun 

1937 – 1940 bersama dengan landasan udara lainnya yaitu landasan udara 

Maospati (yang kini dikenal  sebagai bandar udara Iswahyudi) yang terletak 

di kota Madiun, Landasan Udara Panasan (yang kini bernama Bandara 

Internasional Adi Sumarmo) di kota Solo, dan landasan udara Maguwo 

(Bandara Internasional Adisutjipto) di kota Jogjakarta. Landasan udara 

Abdul Rachman Saleh terletak di lembah gunung Bromo serta dikelilingi 

oleh beberapa gunung seperti Gunung Semeru ( 3.676m ) di bagian timur, 

Gunung Arjuna ( 3.339m ) di bagian utara, serta Gunung Kawi ( 2.551m ) 

dan gunung Panderman ( 2.000m ) pada bagian barat. Bandar udara Abdul 

Rachman Saleh berlokasi pada Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, 17km 

bagian timur dari pusat kota Malang, dan letak astronomisnya berada pada 

titik/posisi 07.55 Lintang Selatan dan 112.42 Bujur Timur. 

Lokasi Bandar Udara Abdul Rachman Saleh dikatakan aman karena 

dikelilingi oleh benteng alam dan berada di posisi kaki gunung, ini 

mengakibatkan bandar udara Abdul Ranchman Saleh tidak terlihat begitu 

jelas apabila di udara, sehingga apabila ada pesawat musuh melewati jalur 

udara diatasnya bandar udara atau pangkalan udara ini akan tertutupi oleh 

kabut. Hal inilah yang menyebabkan belanda menjadikan kawasan ini 

sebagai kawasan pertahanan militer dan sampai sekarang kawasan sekitar 

bandar udara merupakan kawasan militer pangkalan udara. Pada saat 

pemerintahan Belanda, landasan pacu dibuat cukup Panjang agar dapat 
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digunakan untuk pesawat-pesawat yang memiliki jenis dan bentuk yang 

lebar seperti Bomber, Fokker, Glynmartin serta Jagers untuk landing dan 

take off. 

Pada tanggal 17 Agustus 1952, atas jasa-jasa serta pengorbanan 

Abdul Rachman Saleh  daalam mengembangkan AURI dan  kepala staf 

angkatan udara yang menjabat saat itu yakni komodor udara Soerjadi 

Soerjadarma mengeluarkan surat penetapan kepala staf angkatan udara 

nomor 76/48/Pon.2/KS/52 yang berisi perubahan nama-nama pangkalan 

udara tipe A, yaitu salah satunya adalah perubahan pangkalan udara Bugis 

berganti nama menjadi pangkalan udara Abdul Rachman Saleh. 

Setelah enam tahun tepatnya sejak 25 Mei 2005 landasan udara 

Abdul Rachman Saleh digunakan untuk terminal di dalam base ops, dan 

pada tanggal 30 Desember 2011 penerbangan sipil di Abdul Rachman Saleh 

menggunakan bandar udara yang terpisah dari base ops landasan udara 

Abdul Rachman Saleh. Pembangunan bandar udara Abdul Rachman Saleh 

ini membutuhkan biaya sebesar Rp. 139 miliar. 

 

4.3 Unit Pelaksana Teknis Abdul Rachman Saleh 

Kantor Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara Abdul Rachman Saleh 

adalah instansi pemerintah yang berkewajiban mengatur dan mengelola 

bandar udara Abdul Rachman Saleh Malang. Seluruh kegiatan pada bandara 

Abdul Rachman Saleh akan diatur dan dikelola serta diawasi seluruhnya 

oleh kantor unit pelaksana teknis bandara Abdul Rachman Saleh. Kantor 

unit pelaksana tekni ini juga melayani proses administrasi oleh instansi-
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instansi yang turut serta untuk mendukung dalam kegiatan kebendaharaan. 

Proses administrasi diatas meliputi pembayaran check in counter, 

pembayaran tagihan air, pembayaran tagihan listrik, pembayaran pass 

bandara dan pembayaran untuk usaha. Instansi-instansi yang berkaitan 

dengan hal tersebut yaitu perusahaan non penerbangan, instansi 

kepemerintahan, serta perusahaan penerbangan dan umum. 

Susunan organisasi UPT bandara Abdul Rachman Saleh terdiri atas 

sub bagian tata usaha, seksi keamanan penerbangan dan pelayanan darurat 

serta seksi teknik dan pelayanan jasa. Sub bagian dan seksi dipimpin oleh 

kepala sub bagian dan kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada kepala UPT. 

4.3.1 Visi dan Misi 

 Visi dan misi kantor UPT 

1. Meningkatkan pemerataan pelayanan, dengan prioritas pada 

wilayah kepulauan dan masyarakat berpenghasilan rendah 

2. Meningkatkan pelayanan yang murah, mudah, aman, nyaman, dan 

cepat 

3. Meningkatkan peranan bidang transportasi dalam percepatan dan 

pemerataan proses pembangunan daerah  

4. Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam 

meningkatkan pelayanan perhubungan 
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4.3.2 Tugas Unit Pelaksana Teknis Abdul Rachman Saleh  

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomer 09 Tahun 

2011 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas 

perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan Provinsi Jawa Timur, unit 

pelaksana teknis (UPT) terdiri dari UPT lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) 

dan UPT bandar udara Abdul Rachman Saleh Malang. 

Unit pelaksana teknis bandar udara Abdul Rachman Saleh 

mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang 

keamanan dan keselamatan penerbangan serta pelayanan jasa kebandar 

udaraan. Untuk melaksanakan tugas yang telah disebutkan, unit pelaksana 

teknis pada bandara Abdul Rachman Saleh mempunyai fungsi: 

• Penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT 

• Pelaksanaan pengembangan operasi penerbangan, pengoperasian 

fasilitas keamanan penerbangan serta pengawasan ketertiban di 

DLKr 

• Pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara dan penyusunan 

jadwal penerbangan 

• Pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas 

keselamatan, sisi udara, sisi darat, alat-alat besar bandar udara dan 

fasilitas penunjang bandar udara 

• Pelaksanaan pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan dan 

pelayanan darurat 

• Pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi 

• Pelaksanaan pelayanan informasi penerbangan 
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• Pelaksanaan pengembangan usaha jasa kebandar udaraan dan jasa 

terkait bandar udara 

• Pelaksanaan penyusunan program keamanan bandar udara 

(airport security program/ ASP), program penanggulangan 

keadaan darurat (airport emergency plan/ AEP) dan contingency 

plan 

• Penyusunan pertimbangan teknis rencana induk bandar udara 

(RIB) 

• Penyusunan aerodrome manual (AM) dan pavement 

management system (PMS) 

• Pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat 

• Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

• Pelaksanaan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Dinas 
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4.4 Data Umum Operasional Bandara Abdul Rachman Saleh 

Tabel 4.1  

Data Umum Operasional Bandara Abdul Rachman Saleh 

Nama 

Penyelenggara 

Bandar Udara 

Unit Pelaksana Teknis Bandara Abdul Rachman Saleh 

Malang Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur 

Alamat Bandar 

Udara 

Jl. Lettu Udara Soeto Kecamatan Pakis Kabupaten 

Malang – Jawa Timur 

Nomor Telepon (0341) 793888 , (0341) 793900 

Koordinat Titik 

Refrensi Bandar 

Udara (Aerodrome 

Reference Point / 

ARP  

07 ̊ 55’00” S – 112 ̊ 42’00” E 

Arah dan Jarak ke 

Kota 

± 10, 36 KM Bearing 55,74 ̊ dari kota Malang 

Elevasi / Referenci 

Temperatur 

1726 feet MSL / 526 meter / 24 ̊ C 

Tipe Runway Runway 17 (Non Instrument) 

Runway 35 (Instrument non precision) 

Kode Referenci 

Bandar Udara 

4C 
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Tipe Pesawat 

Udara yang 

beroperasi /  

B737 – 900ER/B737 – 900ER 

Jam Operasi 07.00 WIB s/d 15.30 WI (Senin – Jumat) 

Pertolongan 

Kecelakaan 

Pesawat Udara 

dan Pemadam 

Kebakaran 

(Rescue and Fire 

Fighting) 

Kategori PKP – PK (Aerodrome Cat. For Fire Fighting) 

3 Unit Foam Tender Type-4 Kapasitas air 4000 ltr, Foam 

Kap. 480 Ltr. 2 unit Ambulance 

Apron, Taxiway 

dan Check 

Location Data 

Uraian       Dimensi           Permukaan           Strength 

Apron     300 m x 110 m Rigid Pavement   60 R / C / Y / 

T 

Taxiway 300 m x 23 m  Flexible Pavement 56 F / C / Y / 

T 

Pelayanan dan 

Fasilitas Teknis 

Penanganan 

Pesawat Udara 

(Handling Service 

and Facilities) 

1. Cargo Handling Fasilities                    Serviceable 

2. Fuel / Oil / Type                                    Avtur 

3. Fuelling Facilities / Capacities          Tank Car / 

1600 liter 

(Pertamin

a) 

4. De-Icing Facilities                               Nil 

5. Hangar space for visiting aircraft       Nil 
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6. Repair facilities for visiting aircraft    Nil 

Sumber: UPT ABD Saleh 2019 

 

4.5 Klarifikasi Sumber Daya Manusia 

Tabel 4.2  

Klarifikasi Sumber Daya Manusia 

No KLARIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA JUMLAH 

1.  Unit Pelaksana Teknis Bandara 

a. Kepala Unit Pelaksana Teknis 

b. Kepala Sub bagian tata usaha 

c. Kepala Seksi jasa kebandar udaraan 

d. Kepala Seksi keamanan keselamatan 

penerbangan 

e. Aparatur Sipil Negara (ASN) 

f. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) 

g. Pegawai tidak tetap APBD 

Pegawai Aviation Security 

Pegawai Pengelola Administrasi 

Keuangan 

Pegawai Pengelola Keuangan 

Pegawai Pengelola Terminal 

Pegawai Pengadministrasi Perijinan 

Pegawai Pengadministrasi Kepegawaian  

Pegawai Pengadministasi Umum 

 

1   Personil 

1   Personil 

1   Personil 

1   Personil 

 

7   Personil 

11 Personil 

 

38 Personil 

2   Personil 

 

1   Personil 

2   Personil 

1   Personil 

1   Personil 

1   Personil 
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Pegawai Pengolah Data 

Pegawai Pemeriksa Lalu Lintas Udara 

Pegawai Pranata Standar Keselamatan 

(PKP-PK) 

Pegawai Jumlah Keseluruhan 

h. Pegawai Tidak Tetap Non APBD 

Pegawai Aviation Security 

Pegawai Cleaning Service 

Pegawai Jumlah Keseluruhan 

1   Personil 

1   Personil 

7   Personil 

 

55 Personil 

 

12 Personil 

20 Personil 

29 Personil 

Sumber: UPT ABD Saleh 2019 

 

4.6 Struktur Organisasi 

NAMA SKPD : UPT BANDARA ABDUL RACHMAN SALEH MALANG 

 

 

UPT

SEKSI KEAMANAN 
PENERBANGAN 

DAN PELAYANAN 
DARURAT

SEKSI TEKNIK DAN 
PELAYANAN JASA

SUB BAGIAN TATA 
USAHA
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Keterangan: 

 1. UPT 

a. Kepala UPT 

  2. SUB BAGIAN TATA USAHA 

a. Kasubag TU 

b. Pengadministrasi Perijinan 

c. Kasi Kamkespen 

3. SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN DAN PELAYANAN 

DARURAT 

a. Kepala Seksi keamanan dan keselamatan penerbangan 

b. Aviation Security 

c. Pranata Standar Keselamatan (PKP-PK) 

d. Pemeriksa Lalu Lintas Udara 

  4. SEKSI TEKNIK DAN PELAYANAN JASA 

a. Kepala Seksi jasa kebandar udaraan 

b. Pengelola Terminal 

c. Pengelola Administrasi Keuangan 

d. Pengelola Data 

e. Pengadministrasi Umum 

 

4.7 Job Description 

1. UPT 

a. Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip 

koordinasi, integrase dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya 



57 
 

b. Kepala UPT melaksanakan system pengendalian internal di 

lingkungan masing-masing 

c. Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan 

bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi 

pelaksanaan tugas bawahan 

d. Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya 

2.  Sub bagian tata usaha 

a. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum 

b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian 

c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan 

d. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan 

kantor 

e. Melakukan kegiatan hubungan masyarakat 

f. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga 

g. Melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan 

perundang-undangan 

h. Melakukan pengelolaan kearsipan UPT 

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana  

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT 

3. Seksi keamanan penerbangan dan pelayanan darurat 
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a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Keamanan Penerbangan dan 

Pelayanan Darurat;  

b. Melaksanakan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara 

(AMC) 

c. Melaksanakan penyusunan jadwal penerbangan (slot time) 

d. Melaksanakan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, 

awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang 

berbahaya dan senjata 

e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban 

di DLKr 

f. Melaksanakan pengoperasian fasilitas keamanan penerbangan dan 

pelayanan darurat bandar udara 

g. Menyusun program keamanan bandar udara (ASP), program 

penanggulangan keadaan darurat (AEP) dan Contigency Plan 

h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT 

4. Seksi teknik dan pelayanan jasa 

a. Menyusun perencanaan kegiatan seksi teknik dan pelayanan jasa;  

b. Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas 

keselamatan, sisi udara, sisi darat, alat-alat besar bandar udara dan 

fasilitas penunjang bandar udara 
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c. Melaksanakan pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan dan 

pelayanan darurat 

d. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis RIB 

e. Melaksanakan penyusunan AM, PMS 

f. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi 

g. Melaksanakan pelayanan informasi penerbangan  

h. Melaksanakan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa 

terkait Bandar udara  

i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. 


