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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bandar Udara 

Berdasarkan Peraturan KP 326 Tahun 2019, bandar udara atau yang biasa 

disebut bandara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas 

tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, 

naik turun penumpang, bongkar muat dan tempat perpindahan intra dan antarmoda 

transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan 

penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 

 

2.2 Fasilitas Bandar Udara 

Komponen bandar udara yang berbeda akan melayani sesuai pengguna pada 

suatu fasilitas di bandara. Komponen bandar udara terdiri dari dua bagian sistem, 

yaitu fasilitas sisi darat (land side) dan sisi udara (air side). Gambar 2.1 merupakan 

contoh komponen dari bandar udara.  

 

Sumber: Basuki H, 1986. 

Gambar 2.1 Sistem Bandar Udara
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2.2.1 Fasilitas Sisi Darat (Land Side Area) 

Sisi darat suatu bandara adalah wilayah bandar udara yang tidak langsung 

berhubungan dengan kegiatan operasi penerbangan. Sisi darat terdiri atas jaringan 

jalan masuk dan keluar bandara beserta tempat parkir dan terminal sebagai bagian 

pembatas antara sisi darat dan sisi udara. Fasilitas sisi darat  terdiri atas: 

a. Bangunan terminal penumpang. 

b. Bangunan terminal kargo 

c. Menara pengatur lalu lintas penerbangan (control tower). 

d. Bangunan operasional penerbangan. 

e. Jalan masuk (access road) 

f. Fasilitas penunjang bandara jalan dan parkir kendaraan. 

 

2.2.2 Fasilitas Sisi Udara (Air Side Area) 

Sisi udara suatu bandara adalah bagian dari bandar udara dan segala fasilitas 

penunjangnya yang merupakan daerah bukan publik tempat setiap orang, barang 

dan kendaraan yang akan memasukinya wajib melalui pemeriksaan keamanan 

dan/atau memiliki izin khusus. Sisi udara terdiri dari runway (landas pacu), taxiway 

(landasan penghubung), holding bay (tempat pesawat menunggu menyelesikan 

permasalahan teknis yang berlokasi dekat dengan taxiway) dan apron (area parkir 

pesawat). 

 

2.3 Karakteristik Pesawat 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor Pesawat Berdasarkan Undang-Undang 

No.1 tahun 2009 tentang penerbangan yang dimaksud dengan pesawat terbang yang 

selanjutnya disebut pesawat adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, 

bersayap tetap dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. Pesawat sebagai sarana 

transportasi udara merupakan kendaraan yang perlu dipahami dalam pekerjaan 

rekayasa sisi udara.  
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2.3.1 Dimensi Pesawat 

Dimensi pesawat yang dibutuhkan untuk mendesain sebuah bandara adalah 

lebar sayap (wingspan), panjang badan pesawat (length), jarak antar roda (wheel 

base), jarak antara roda pendaratan (wheel tread), dan tinggi pesawat (height). 

Berikut merupakan ilustrasi dimensi pesawat pada Gambar 2.2. 

 

Sumber: Horonjeff, 2010.  

Gambar 2.2 Dimensi Pesawat 

Dimensi pesawat berguna untuk mendesain sisi udara bandar udara seperti 

lebar sayap pesawat mempengaruhi perencanaan lebar landas pacu, landas 

hubung, holding bay dan apron. Jarak antar roda, radius belok (turning radius) 

digunakan untuk perencanaan tikungan, supaya pesawat tidak keluar dari 

perkerasan (Sukirman, 2014).  Pusat rotasi dapat dengan mudah ditentukan 

dengan menggambar garis melalui sumbu gigi hidung pada sudut kemudi. 

Beberapa pesawat besar yang lebih baru memiliki kemampuan untuk berputar 

pada gigi utama ketika membuat tikungan tajam. Efek putar berfungsi untuk 

mengurangi radius putar. Ilustrasi radius putar dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Sumber: Horonjeff, 2010. 

Gambar 2.3 Radius Belok 
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2.3.2 Berat Pesawat 

Beberapa komponen dari berat pesawat  terbang yang paling menentukan 

dalam menghitung panjang landas pacu, yaitu: 

1. Berat kosong untuk operasi (Operating Empty Weight) 

Operating Empty Weight atau disingkat dengan OMW yaitu berat kosong 

pesawat termasuk awak pesawat dan semua peralatan yang diperlukan untuk 

melakukan penerbangan, tidak termasuk didalamnya bahan bakar pesawat 

dan muatan. 

2. Muatan (Payload) 

Payload adalah produksi muatan (barang atau penumpang) yang membayar, 

diperhitungkan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Termasuk 

didalamnya penumpang dan bagasinya dan surat-surat kargo. 

3. Berat tanpa bahan bakar (Zero Fuel Weight) 

Zero fuel weight adalah berat pesawat diatas mana tambahan berat hanyalah 

berat bahan bakar. 

4. Ramp Weight 

Ramp Weight adalah berat pesawat ketika menuju landas pacu dari apron 

dan berlari diatas landas pacu sampai meninggalkan landasan. 

5. Berat lepas landas (Take Off Weight) 

Take off weight adalah berat pesawat ketika lepas landas. 

6. Berat pendaratan (Landing Weight) 

Landing weight adalah berat pesawat ketika melakukan pendaratan. 

 

2.4 Pesawat Rencana 

Pesawat rencana (critical design airplane) adalah pesawat yang digunakan 

untuk desain prasarana bandar udara baik geometri, tebal perkerasan maupun 

fasilitas penunjang bandar udara lainnya.  

Pesawat rencana ditentukan dengan menggunakan data penerbangan seperti 

jumlah dan jenis pesawat yang melakukan takeoff atau landing pada suatu bandar 

udara, dimensi pesawat, berat pesawat dan ARFL (Aeroplane Reference Field 

Length). 
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2.5 Aerodrome Reference Field Length 

Berdasarkan Peraturan KP 326 Tahun 2019 aerodrome reference field length 

adalah panjang runway minimum yang diperlukan untuk lepas landas pada kondisi 

maksimum lepas landas tersertifikasi (MTOW), rata dengan permukaan laut, 

kondisi atmosfir standar, keadaan tanpa angin bertiup dan kemiringan nol pada 

landas pacu. 

 

2.6 Kode Referensi Bandar Udara 

Maksud dari kode referensi adalah untuk menyediakan metode sederhana 

dalam menghubungkan berbagai spesifikasi mengenai karakteristik bandar udara 

sehingga menyediakan serangkaian fasilitas bandar udara yang cocok untuk 

pesawat udara yang beroperasi di bandar udara tersebut. Kode ini tidak 

dimaksudkan untuk digunakan dalam menentukan panjang runway atau persyaratan 

kekuatan perkerasan. Kode ini terdiri dari dua elemen yang terkait dengan 

karakteristik dan dimensi kinerja pesawat udara. Kode huruf yaitu kode berdasarkan 

lebar sayap pesawat sedangkan kode angka yaitu panjang runway berdasarkan 

ARFL. Kode referensi bandar udara menurut Peraturan KP 326 Tahun 2019 dapat 

dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Kode Referensi Bandar Udara 

Code element 1 Code Element 2 

Kode 

Angka  

ARFL (Aeroplane 

Reference Field Length) 

Kode 

Huruf 
Bentang Sayap 

 
1 Kurang dari 800 m A Hingga tapi tidak sampai 15 m  

2 800 m dan lebih tapi 

tidak sampai 1200 m 

B 15 m dan lebih tapi tidak sampai 24 m 
 

3 1200 m dan lebih tapi 

tidak sampai 1800 m 

C 24 m dan lebih tapi tidak sampai 36 m 
 

4 1800 m dan lebih D 36 m dan lebih tapi tidak sampai 52 m 
 

   
E 52 m dan lebih tapi tidak sampai 65 m 

 

 
F 65 m dan lebih tapi tidak sampai 80 m 

 

 
Sumber : KP 326 Tahun 2019. 
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2.7 Jenis Landas Pacu  

Dilihat dari fasilitas peralatan bantu yang ada disekitar landas pacu, yang 

berguna untuk melayani pesawat ketika lepas landas dan mendarat, maka landas 

pacu dibedakan atas non-instrument runway dan instrument runway. 

Non-instrument runway adalah landas pacu yang penggunaannya hanya dapat 

dilakukan dengan mengikuti prosedur VFR. 

Instrument Runway adalah alah satu jenis runway berikut ini diperuntukkan untuk 

operasional pesawat udara yang menggunakan prosedur pendekatan instrumen: 

a) Non-precision Approach Runway.  

Runway yang dilayani oleh alat bantu visual dan non visual diperuntukkan 

untuk operasional pendaratan mengikuti operasional pendekatan instrumen tipe 

A dan jarak pandang tidak kurang dari 1.000 m.  

b) Precision Approach Runway, Category I.  

Runway yang dilayani oleh alat bantu visual dan non visual diperuntukkan 

untuk operasional pendaratan mengikuti operasional pendekatan instrumen tipe 

B dengan ketinggian keputusan (decision height – DH) tidak lebih rendah dari 

60 m (200 kaki) dan jarak pandang tidak kurang dari 80 m atau jangkauan jarak 

pandang runway tidak kurang dari 550 m.  

c) Precision Approach Runway, Category II.  

Runway yang dilayani oleh alat bantu visual dan non visual diperuntukkan 

untuk operasional pendaratan mengikuti operasional pendekatan instrumen tipe 

B dengan ketinggian keputusan (decision height – DH) lebih rendah dari 60 m 

(200 kaki), tapi tidak lebih rendah dari 30 (100 kaki) dan jangkauan jarak 

pandang runway tidak kurang dari 300m.  

d) Precision Approach Runway, Category III.  

Runway yang dilayani oleh alat bantu visual dan non visual diperuntukkan 

untuk operasional pendaratan mengikuti operasional pendekatan instrumen tipe 

B dan sepanjang permukaan runway serta: 
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– diperuntukkan untuk operasional dengan ketinggian keputusan (DH) kurang 

dari 30 m (100 kaki) atau tidak ada DH serta jangkauan jarak pandang 

runway tidak kurang dari 175 m.  

– diperuntukkan untuk operasional dengan ketinggian keputusan (DH) kurang 

dari 15 m (50 kaki) atau tidak ada DH serta jangkauan jarak pandang runway 

tidak kurang dari 175 m tapi tidak boleh kurang dari 50 m.  

– diperuntukkan untuk operasional tanpa DH dan tidak ada batasan untuk 

jangkauan jarak pandang runway. 

 

2.8 Holding Bay 

Holding bay adalah sebuah area tertentu yang berada berdekatan dengan taxiway 

dan ujung runway dan digunakan sebagai tempat pesawat menunggu sebelum lepas 

landas. Holding bay di desain agar sebuah pesawat dapat parkir sementara atau 

memberikan jalan kepada pesawat lain (dilewati oleh pesawat lain) guna 

terselenggaranya kelancaran lalu-lintas di darat. Holding bay hendaknya disediakan 

ketika kepadatan lalu lintas menengah atau tinggi (KP 326 Tahun 2019).  

Kepadatan lalu lintas bandar udara terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu: 

1. Kepadatan lalu lintas rendah : ketika jumlah pergerakan pada rata-rata jam 

sibuk tidak lebih dari 20 total pergerakan untuk bandar udara. 

2. Kepadatan lalu lintas sedang : ketika jumlah pergerakan pada rata-rata jam 

sibuk antara 20 hingga 35 total pergerakan untuk bandar udara, dan 

3. Kepadatan lalu lintas tinggi : ketika jumlah pergerakan pada rata-rata jam 

sibuk lebih dari 35 total pergerakan untuk bandar udara. 

 

2.8.1 Bentuk-bentuk Holding Bay 

Holding bay terbagi dalam beberapa macam bentuk, contoh dari bentuk 

tersebut yaitu rectangular, trapezoidal dan at the holding point yang dapat dilihat 

pada Gambar 2.4 dan detail holding bay bentuk at the holding point dapat dilihat 

pada Gambar 2.5. 
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Sumber : ICAO, 2005. 

Gambar 2.4 Bentuk-bentuk Holding Bay 

 

Sumber: ICAO, 2005. 

Gambar 2.5 Contoh Detail Holding Bay At The Holding Point 
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2.8.2 Ukuran dan Lokasi Holding Bay 

Jarak antara holding bay yang dibuat pada persimpangan taxiway atau runway  

hendaknya sesuai jarak minimal dengan ketentuan tertentu dan pada runway 

pendekatan presisi, jarak sedemikian rupa sehingga pesawat atau kendaraan yang 

sedang menahan tidak saling mengganggu (interferensi) dengan pengoperasian alat 

bantu navigasi radio. Jarak minimal antara garis tengah runway ke holding bay 

dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Jarak Minimal dari Sumbu Runway ke Holding Bay 

Jenis Runway 
Nomor Kode 

1 2 3 4 

Non-instrument 30 m 40 m 75 m 75 m 

Non-precision approach 40 m 40 m 75 m 75 m 

Precision approach category I 60 mb 60 mb 90 ma,b 90 ma,b,c 

Precision approach  category II 

and III 

- - 90 ma,b 90 ma,b,c 

Take off runway 30 m 40 m 75 m 75 m 

a = jika holding bay, runway holding positions atau road holding positions ada di 

elevasiyang lebih rendah dibandingkan dengan threshold, jarak bisa dikurangi 5 meter 

untuksetiap meter bay atau posisi berhenti itu lebih rendah dari threshold, dengan 

syarat tidakmengganggu permukaan transisi dalam. 

b = jarak ini mungkin perlu ditingkatkan utnuk menghindari interferensi dengan alat 

bantu navigasi radio, khususnya fasilitas glide path dan localizer. Informasi tentang 

daerah kritis dan sensitive ILS dan MLS terdapat di Annex 10, volume I, attachment C 

dan G, masing-masingnya. 

c = untuk huruf kode F, jarak ini hendaknya 107,5 m. 

 

Sumber: KP 326 Tahun 2019 
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Ruang yang dibutuhkan untuk sebuah holding bay tergantung dari jumlah, 

ukuran, dan frekuensi pesawat yang akan dilayani. Ukuran holding bay yang 

dirancang harus cukup untuk sebuah pesawaat bermanuver secara mandiri. 

Perancangan sebuah holding bay dipengaruhi oleh: 

1. Jumlah dan posisi pesawat yang akan dilayani ditentukan oleh frekuensi 

pemakaiannya. 

2. Tipe-tipe pesawat yang akan dilayani. 

3. Cara-cara atau perilaku pesawat masuk dan meninggalkan holding bay. 

Fungsi holding bay adalah agar sebuah pesawat dapat parkir sementara atau 

memberikan jalan kepada pesawat lain dalam keadaan darurat. Jarak aman bentang 

sayap antar pesawat dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Jarak Aman Bentang Sayap 

Code Letter Wing tip clearence (m) 

A 3.0 

B 3.0 

C 4.5 

D 7.5 

E 7.5 

F 7.5 

Sumber : KP 326 Tahun 2019 

 

2.9 Marka Pada Holding Bay 

Berdasarkan peraturan KP 326 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis dan 

Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil menyatakan bahwa, marka 

(marking) merupakan simbol atau kumpulan simbol ditampilkan di atas permukaan 

daerah pergerakan untuk memberikan informasi aeronautika. 

Marka pada holding bay digunakan untuk memfasilitasi manuver pesawat 

secara akurat pada saat berada di holding bay dan juga mencegah pesawat yang 
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sedang parkir agar tidak mengganggu jalan pesawat lain yang sedang bergerak 

disepanjang jalur taxi (ICAO, 2005). 

 

2.9.1 Marka Runway Holding Position 

Marka runway holding position bertujuan untuk melindungi runway dimana 

pesawat udara yang sedang taxi harus berhenti atau menahan posisi. Marka runway 

holding position harus disediakan pada taxiway yang diperkeras dimanapun, ketika 

akan memasuki area runway.  

Jika terdapat satu posisi runway holding position di persimpangan antara 

taxiway dengan runway precision atau non percision approach harus seperti pola 

A dan apabila terdapat dua atau tiga runway holding position, maka runway holding 

position yang paling dekat dengan runway menggunakan pola A dan marka yang 

paling jauh dari runway menggunakan pola B seperti yang ditunjukkan dalam 

Gambar 2.6. Dalam KP 326 Tahun 2019 disebutkan bahwa penggunaan dimensi 

marka runway holding position pola A1 dan B1 hanya digunakan sampai tahun 

2026 dan setelah tahun 2026 pola yang digunakan yaitu pola A2 dan B2. 

 

Sumber : KP 326 Tahun 2019 

Gambar 2.6 Marka Runway Holding Position 
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2.9.2 Marka Taxiway Centerline 

Pada persimpangan antara taxiway dan runway dimana taxiway merupakan 

jalan keluar dari runway, marka taxiway centerline harus berbelok ke marka runway 

centerline dapat dilihat pada Gambar 2.7. Marka taxiway centerline diperpanjang 

secara paralel hingga marka runway centerline untuk jarak setidaknya 60 m di luar 

titik tangensi untuk yang bernomor kode 3 atau 4, dan untuk jarak setidaknya 30 m 

untuk yang bernomor kode 1 atau 2. 

 

Sumber : KP 326 Tahun 2019 

Gambar 2.7 Marka Taxiway 

 

2.9.3 Marka Intermediate Holding Position 

Marka Intermediate Holding Position berupa garis putus-putus dengan spasi 

antar garis adalah 1 meter dan panjang garis putus-putus tersebut masing-masing 3 
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meter dengan total panjang 47 meter dimulai dari marka runway holding position 

dan sebagai petunjuk bahwa posisi runway holding position sudah dekat. Marka 

intermediate holding position dapat dilihat pada Gambar 2.8.  

 

Sumber : KP 326 Tahun 2019 

Gambar 2.8 Marka Taxiway Centerline 

 

2.9.4 Marka Mandatory Instruction 

Marka mandatory instruction di taxiway untuk kode huruf A,B,C atau D 

haruslah terletak melintasi taxiway ditempatkan sama di sekitar taxiway centerline 

dengan tinggi karakter tulisan harus 4 meter untuk kode huruf C,D,E atau F dan 2 

meter untuk kode huruf A atau B. Latar belakang berbentuk persegi dengan bidang 

0,5 meter secara lateral dan vertikal ke luar dari batas tulisannya dan jarak antara 

bagian terdekat marka dengan marka runway holding position atau marka taxiway 

centerline tidak boleh kurang dari 1 meter. Marka mandatory instruction dapat 

seperti pada Gambar 2.9.  
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Sumber: KP 326 Tahun 2019 

Gambar 2.9 Marka Mandatory Instruction  

 

2.9.5 Marka Taxi Side Stripe 

Marka taxi side stripe adalah simbol yang menunjukkan batas tepi atau bahu 

dari taxiway, holding bay dan apron bertujuan untuk mencegah pesawat yang 

melewati perbatasan antara area-area yang jika digunakan oleh pesawat udara akan 

berakibat kerusakan pada pesawat. Marka taxi side stripe dapat dilihat pada 

Gambar 2.9 terdiri dari sepasang garis tidak putus, masing-masing selebar 15 cm 

dan ditempatkan terpisah 15 cm satu sama lain dan memiliki warna yang sama 

seperti marka taxiway centerline. 

 

Sumber: KP 326 Tahun 2019. 

Gambar 2.10 Marka Taxi Side Stripe 
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2.9 Studi Terdahulu 

Studi terdahulu yang digunakan sebagai acuan untuk permasalahan tugas akhir 

ini, yaitu : 

 Tugas akhir oleh saudara Mughni Kurnia Akbar dengan judul “Desain Marka 

Terminal Apron Bandar Udara Haji Muhammad Sidik, Kota Muara Teweh 

Kalimantan Tengah” yang mengkaji kesesuaian fungsi sesuai KP 326 tahun 2019.  

Hasil kajian data Bandar Haji Muhammad Sidik tersebut dapat dapat 

disimpulkan: 

1. Pesawat rencana yang digunakan untuk desain adalah ATR 72-600 karena 

memiliki dimensi terbesar dan radius putar yang lebih lebar dibanding 

ATR 42-600. 

2. Sistem parkir pesawat ditetapkan konfigurasi normal dan posisi parkir 

nose-in. Pesawat dapat bermanuver memasuki terminal apron dengan 

kemampuan pesawat sendiri dan keluar dari terminal apron dengan 

bantuan towing car. 

3. Jarak dari garis tengah apron taxiway ke objek sebesar 26.6 meter > 26 

meter dan wing tip clearence sebesar 8.14 meter > 4.5 meter, sehingga 

clearence requirements sudah sesuai dengan KP 326 Tahun 2019. 

4. Pergerakan penumpang dari terminal ke pesawat maupun sebaliknya 

dihubungkan dengan cara penumpang berjalan kaki pada apron. 

5. Apron dengan ukuran 265 meter dan 80 meter pada kondisi optimum 

dapat menampung hingga 7 pesawat ATR 72-600 dengan posisi parkir tipe 

nose-in. 

6. Marka passenger path dengan luas 12 m² dapat menampung pergerakan 

penumpang hingga 1.080 penumpang/jam




