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Bandara A Yani Tak Ganggu Pengembangan Kota 

 
BALAI KOTA - Keberadaan Bandara Ahmad Yani yang tetap dipertahankan di kawasan 
Kalibanteng dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Semarang 2010-2030 
dijamin tidak akan mengganggu pengembangan perdagangan dan jasa. Tim RTRW Pemkot 
Semarang sudah melakukan konsultasi ke Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Jateng yang hasilnya tidak 
mempermasalahkan adanya kawasan tersebut yang sebagian masuk Kawasan Keselamatan 
Operasional Penerbangan (KKOP). 
 
Kepala Bappeda Kota Semarang Hadi Poerwono menyatakan, pemkot tinggal penyesuaian 
saja dalam mengatur ruang kawasan perdagangan dan jasa terutama dalam mengakomodasi 
bangunan bertingkat. ”Tidak semua kawasan tersebut masuk KKOP. Kalau ada investasi 
bangunan bertingkat, bisa diarahkan pada lokasi di luar KKOP,” ungkap dia, Kamis (31/3). 
 
Pengembangan ruang untuk kawasan perdagangan dan jasa Kota Semarang diperluas dari 
Peterongan, Tawang dan Siliwangi.  
 
Kawasan Siliwangi sendiri masuk dalam KKOP Bandara Ahmad Yani. Kabid Pengembangan 
Wilayah dan Infrastruktur Bappeda Purnomo Dwi Sasongko menambahkan, kalaupun ada 
pengembangan gedung bertingkat masuk KKOP tentunya diatur batas ketinggian bangunan. 
Selain itu tidak semua lokasi di kawasan perdagangan dan jasa berada dalam KKOP. 
 
”Dalam KKOP itukan ada kawasan kerucut penerbangan. Makanya soal tinggi bangunan 
disesuaikan dengan kawasan kerucut itu. Hanya tinggi KKOP, saya kurang begitu mengerti. 
Prinsip izin pengembangan kawasan perdagangan dan jasa menyesuaikan dengan KKOP,” 
tukasnya. 

Disesuaikan 

Terpisah Kepala Dishubkominfo Jateng Urip Sihabudin mengungkapkan, selama bandara 
Ahmad Yani masih dipertahankan, tentunya aturan KKOP tidak berubah. KKOP yang 
mengatur regulasi pembatasan tinggi bangunan itu sudah merupakan standar internasional. 
”Sepanjang bandara komersial atau khusus masih dipertahankan disana, aturan KKOP tidak 
akan mengalami perubahan. Sebab itu standar internasional,” ujarnya, kemarin. 
 
Kalaupun KKOP dinilai menghambat kemajuan kota, ia tidak sependapat. Sebaliknya, 
aktivitas pembangunan wajib menyesuaikan KKOP. Sebab, tidak seluruh wilayah Semarang 
terkena regulasi pembatasan tinggi bangunan maksimal 45 m. 
 
Sesuai Keputusan Menhub No 35/2008 tentang KKOP Bandara A Yani, pada kawasan di 
bawah permukaan horizontal dalam (jarak sampai dengan radius 4.000 m dari as runway) 
pembatasan tinggi bangunan maksimal 45 meter. Dengan asumsi tinggi satu lantai bangunan 
4 meter, maka pada kawasan ini bisa dibangun gedung maksimal 11 lantai.  
 



Kota destinasi pada kawasan di bawah permukaan kerucut (jarak radius 4.000-6.000 meter 
dari as runway) diperkenankan tinggi 45 meter linier naik sampai dengan tinggi 145 meter. 
Sedangkan pada kawasan di bawah permukaan horizontal luar (jarak radius 6.000-15.000 m) 
pembatasan tinggi bangunan maksimal 150 meter. Dengan asumsi yang sama, pada daerah ini 
bisa dibangun gedung bertingkat 37 lantai.   (J9,H37,H35 -44 ) 
 


