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Petunjuk Pengerjaan Soal :
Berdo'alah sebelum memulai dan ketika mengakhiri mengerjakan naskah ujian ini, Semoga Berhasil. Tidak
diperbolehkan menggunakan laptop. Perbuatan curang selama ujian dalam bentuk apapun juga (termasuk
saling meminjamkan buku catatan dan buku teks) akan mengugurkan nilai akhir mata kuliah ini.

Diketahui layout bandar udara RIJALU dengan data-data teknis sebagai berikut :
o Orientasi landasan pacu beroperasi pada 90.8 % dominan angin dengan
komponen cross wind tidak melebihi 13 mil/jam dan tail wind kurang dari 4
mil/jam berada pada azimut N90°E – S90°W (90° – 270°).
o Landasan pacu direncanakan single runway layout dengan panjang aktual 9360 ft.
o Apron direncanakan untuk dapat menampung 15 buah pesawat pada saat
menaikkan/menurunkan penumpang serta mengangkut/membongkar barang.
o Bangunan terminal disediakan dengan fasilitas pelayanan penumpang standard,
fasilitas navigasi pendaratan pesawat dan menyediakan parkir untuk ground
access.
o Bandar udara terletak di lingkungan yang bebas dari kawasan perumahan dan
sekolah.
o Bandar udara terletak pada elevasi 120 m di atas permukaan laut rata-rata (MSL).
o Dari data meteorologi diperoleh informasi bahwa :
o Rata-rata temperatur harian pada bulan terpanas = 29.0°C
o Rata-rata temperatur harian maksimum = 34.5°C
o Gradien landas pacu terukur rata-rata = 0.65 %.
Apabila pada bandar udara RIJALU saat ini, akan dikembangkan, dengan meningkatkan
pelayanan penerbangan untuk pesawat terbaru bermesin turbin dengan karakteristik
kinerja landas pacu sebagai berikut:
o Untuk lepas landas normal, liftoff distance = 8000 ft, dan pesawat berada di ujung
landas pacu pada ketinggian 35 ft = 8700 ft di atas runway threshold.
o Untuk kasus lepas landas dengan mesin gagal (engine failure takeoff), liftoff
distance = 10,000 ft dan pesawat berada di ujung landas pacu pada ketinggian 35 ft
= 11,000 ft di atas runway threshold.
o Untuk kasus gagal lepas landas, the accelerate-stop distance = 10,650 ft.
o Untuk kasus pesawat mendarat dalam kondisi normal = 5000 ft.

Pesawat tersebut juga diketahui memiliki karakteristik operasi penerbangan normal
seperti dijelaskan dalam Tabel 1. Dalam operasinya pesawat ini mengkonsumsi 8,000 lb
bahan bakar untuk 1 (satu) jam penerbangan, dan pesawat mempunyai kecepatan ratarata 500 mi/jam. Regulasi mensyaratkan bahwa pesawat diterbangkan dari bandar udara
asal menuju ke bandar udara RIJALU dengan ketentuan pesawat harus mempunyai
bahan bakar untuk penerbangan selama 1.20 jam sebagai bahan bakar cadangan.
Tabel 1: Aircraft Performance Characteristics, in lb
Maximum Ramp Weight
Maximum Structural Takeoff Weight
Maximum Structural Landing Weight
Zero-fuel Weight
Operating Empty Weight
Fuel Capacity
Maximum Structural Payload
Maximum Passenger Capacity
Maximum Cargo Hold Capacity

141,000
140,000
128,000
112,000
60,500
40,000
36,000
25,000
12,000

PERTANYAAN:
a. Apakah diperlukan penambahan landasan pacu untuk mendaratkan pesawat
tersebut?, jika diperlukan, tentukan panjang tambahan landas pacu aktual yang
diperlukan ? [60 %]
b. Tentukan payload maksimum untuk penumpang dalam satuan penumpang dan lb
apabila pesawat memuat kargo seberat 9,000 lb. (Asumsi 1 unit penumpang dan
bagasi = 200 lb). [15 %]
c. Jika jarak antara Bandar Udara asal penerbangan ke Bandar Udara RIJALU adalah
1000 mil, tentukan jumlah bahan bakar yang harus diisikan ke dalam pesawat, dan [15
%]
d. Tentukan takeoff weight pesawat ini apabila memuat payload maksimum untuk
penerbangan 1200 mil. [10 %]

Catatan: Ketentuan Lain yang Belum Dinyatakan dalam Soal Ini Dapat Diambil Asumsi
Sendiri dengan Nilai yang Rasional.

[Good Luck ! Semoga Berhasil !, atmaja_sri@hotmail.com]

