
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menganalisis daerah pendaratan pada bandar

udara Adisucipto menggunakan peraturan yang telah

ditetapkan oleh ICAO maupun FAA

• ICAO (International Civil Aviation Organization)

Sekarang ICAO menggunakan suatu kode acuan dua unsur

untuk mengklasifikasikan standar perancangan

geometrik untuk bandar udara. Untuk kode itu sendiri

atas penetapan angka dan abjad.

Nomer kode 1 sampai 4 mengklasifikasikan panjang

landasan pacu yang tersedia dan huruf kode A sampai E

mengklasifikasikan lebar bentang sayap dan bentang

roda pendaratan utama sebelah luar untuk pesawat,

yang merupakan dasar perancangan bandar udara

tersebut, (Lihat Tabel 4-2 halaman 37).

• FAA (Federal Aviation Administration)

FAA telah mengubah spesifikasi rancangan geometri

bagi bandar udara untuk membuat mereka lebih

mendekati Standar Internasional dan untuk langsung

mencerminkan karakteristik fisik dan prestasi (wajah)

pesawat terbang rancangan kritis dan tipe-tipe

operasi yang dilakukan pada sistem landasan pacu.



Oleh karena itu, perencanaan bandar udara akan

mempunyai sumber-sumber acuan untuk membandingkan

sistem dan spesifikasi klasifikasi yang dahulu dan

sekarang.

• Landasan pacu

Secara umum, landasan pacu (runway) dan landas hubung

(taxiway) harus diatur untuk:

a.Memberikan pemisahan yang secukupnya dalam pola

lalu lintas udara.

b.Memberikan sekecil mungkin keterlambatan dan

gangguan dalam operasi pendaratan, gerakan di

taxiway dan lepas landas.

c.Memberikan jarak taxiway yang sependek mungkin dari

daerah terminal menuju ujung runway,

d.Memberikan jumlah taxiway yang cukup sehingga

pesawat yang mendarat dapat meninggalkan landasan

secepat mungkin dan mengikuti rute yang paling

pendek ke daerah terminal.

• Landasan Hubung

Fungsi utama taxiway adalah sebagai jalan keluar

masuk pesawat dari landas pacu (runway) ke bangunan

terminal dan sebaliknya atau dari landasan pacu ke

hanggar pemeliharaan. Taxiway harus diatur sedemikian

rupa sehingga pesawat yang baru saja mendarat tidak



mengganggu pesawat lain yang sedang bergerak perlahan

untuk lepas landas.

Pada pelabuhan udara yang sibuk di mana pesawat yang

menuju runway (landasan pacu) diduga akan bergerak

serentak dalam kedua arah, harus disediakan landasan

hubung (taxiway) satu arah sejajar satu sama lainnya.

Rute harus dipilih jarak terpendek dari bangunan

terminal menuju ujung-ujung landasan yang dipakai

untuk awal lepas landas (R. Horonjeff, 1983).

Dilihat dari segi pendaratan, pembuatan taxiway harus

bisa dipakai oleh pesawat secepatnya keluar landasan,

sehingga landasan bisa dipakai oleh pesawat lain

untuk mendarat tanpa menunggu lama. Taxiway ini

disebut landas hubung keluar (exit taxiway atau turn

off) . Hindarkan sejauh mungkin membuat taxiway dengan

rute melintas landasan aktif.

Selama lalu lintas puncak, yaitu ketika pesawat yang

harus dilayani landasan berkesinambungan, kapasitas

landasan tergantung sepenuhnya kepada seberapa cepat

pesawat yang baru mendarat dapat dikeluarkan dari

landasan pacu. Sebuah pesawat yang baru mendarat

menunda saat pendaratan pesawat berikutnya sampai

pesawat itu keluar dari landas pacu. Pada kebanyakan

bandar udara, exit taxiway adalah tegak lurus



terhadap runway dengan akibat pesawat harus sangat

memperlambat kecepatannya sebelum membelok ke exit

taxiway. Sebuah taxiway yang direncanakan untuk

pesawat berbelok dengan kecepatan lebih tinggi

meninggalkan landasan, akan mengurangi waktu

pemakaian landasan. Hal ini menyebabkan selang waktu

yang lebih pendek dapat diberikan bagi pesawat

berikutnya untuk melakukan pendaratan, sehingga

kapasitas landasan meningkat, atau memungkinkan

dilakukannya gerakan lepas landas di antara dua

pendaratan yang berurutan.

• Apron Tunggu

Apron tunggu (Holding Apron) juga disebut apron

ancang atau pemanasan (run-up atau warm-up)

diperlukan pada lokasi yang sangat dekat ujung

landasan, bagi pesawat bermesin piston untuk

melakukan pemeriksaan terakhir sesaat sebelum lepas

landas, juga bagi semua jenis pesawat terbang untuk

menunggu ijin lepas landas.

Apron dibuat cukup luas sehingga bila pesawat

dianggap tidak bisa melakukan proses landas

disebabkan oleh apa saja, pesawat lain yang antri

untuk lepas landas bisa menyalipnya.

• Holding Bay

Holding Bay adalah apron yang relatif kecil yang
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ditempatkan pada suatu tempat yang mudah di capai di

bandar udara untuk parkir pesawat sementara. Pada

beberapa bandar udara jumlah pintu masuk (gate)

mungkin tidak cukup untuk memenuhi permintaan pada

waktu jam-jam sibuk. Apabila hal ini terjadi, pesawat

diarahkan oleh pengendali lalu lintas udara ke

holding bay dan ditempatkan di sana sampai tersedia

pintu masuk kosong. Holding bay tidak diperlukan

apabila kapasitas dapat memenuhi permintaan. Meskipun

demikian, fluktuasi permintaan pada masa depan sulit

diramalkan sehingga diperlukan fasilitas parkir

pesawat sementara.


