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Tujuan Perkuliahan 
Materi – Bagian 4 

 
Tujuan Instruksional Umum 
Setelah mengikuti perkulihan ini diharapkan mahasiswa mampu 
merencanakan panjang landas pacu dan memahami beberapa konsep 
geometrik landing area. 
 
Tujuan Instruksional Khusus 
1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep perencanaan panjang dasar 

landas pacu Bandar Udara. 
2. Mahasiswa mampu merencanakan panjang dasar landas pacu Bandar 

Udara.  
3. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep perencanaan panjang aktual 

landas pacu Bandar Udara. 
4. Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa konsep dasar perencanaan 

geometrik taxiway dan apron.   
 
 

  
Panjang Landas Pacu (Panjang Landas Pacu ( RunwayRunway ))   
 

 
ABSTRAK : Bagian	   materi	   ini	   menjelaskan	   konsep	   dan	  
perancangan	   landas	   pacu	   Bandar	   Udara	   yang	   terdiri	   dari	  
panjang	   dasar	   landasan	   dan	   panjang	   aktualnya	   serta	  
penentuan	  arah	  landas	  pacu.  

 

Faktor yang mempengaruhi panjang landas pacu suatu Bandar Udara berpengaruh 
dan harus dipertimbangkan adalah (1). Karakteristik kinerja dan operasi pesawat di 
landas pacu, (2). Cuaca dengan faktor dominan angin permukaan dan suhu, (3). 
Karakteristik landas pacu itu sendiri, misalnya kemiringan dan kondisi permukaan, 
dan (4). Faktor penentu atau pemilihan lokasi area Bandar Udara misalnya elevasi 
yang mempengaruhi tekanan barometer dan hambatan topografi.  Pada bagian 
ini,dijelaskan terlebih dahulu konsep panjang landas pacu dan beberapa 
pertimbangan dalam penentuan jarak landas pacu, selanjutnya perhitungan panjang 
aktual landas pacu disertakan dalam bahasan ini. 

 
1. KONSEP PANJANG DASAR LANDAS PACU  
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Panjang dasar landasan (basic runway length) merupakan suatu kebutuhan dasar 
yang diperlukan oleh masing-masing pesawat dalam melakukan manuver lepas 
landas (penerbangan/take-off) atau pendaratan (landing).  Setiap pesawat memiliki 
panjang dasar landasan sendiri terkait dengan kemampuan masing-masing pesawat 
dalam melakukan manuver penerbangan/pendaratan.  Panjang dasar landasan 
ditentukan oleh industri pesawat terbang, meskipun demikian bagi perencana 
bandara perlu mengetahui konsep penentuan panjang dasar landasan suatu 
pesawat. 
 
Panjang dasar landasan suatu pesawat ditentukan oleh beberapa faktor berikut ini : 
1.  Pendaratan Normal (normal landing case), 
2.  Lepas Landas Normal (normal take-off case), 
3.  Lepas Landasr dengan Gangguan Mesin (Engine Failure take-off case).  
 
a. Pendaratan Normal (Normal Landing Case) 
 
Untuk kasus ini, regulasi menjelaskan bahwa jarak pendaratan (landing distance) 
yang diperlukan oleh suatu pesawat harus cukup jauh, sehingga pesawat daoat 
berhenti sejauh 60 % dari LD, dengan ketinggian pendaratan dilakukan oleh pilot 
pada 50 ft (15 m) di atas threshold (ujung landasan) sebagaimana dijelaskan dalam 
Gambar 4.1(a) dan Gambar 4.2.  Pada kondisi tertentu, apabila ketinggian pesawat di 
atas threshold 50 ft maka disebut sebagai overshoot, sedangkan jika ketinggian di 
bawah 50 ft, disebut sebagai poor approach. 
 

Gambar 4.1 : Kondisi Pendaratan Normal (a), Kondisi Lepas Landas dengan Mesin 
Terganggu (b), Kondisi Lepas Landas Normal (c) 
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Gambar 4.2 : Sketsa Kondisi Pendaratan Normal 
 
b. Kondisi Lepas Landas Normal (Normal Take-off Case) 
 
Regulasi untuk lepas landas normal menyebutkan bahwa jarak lepas landas 
memerlukan sebuah clearway (area/jalur kosong), yaitu suatu area yang bebas dari 
halangan yang terletak di belakang landas pacu dengan alinemen dan center line 
yang sama dengan landasan.  Jarak lepas landas sendiri adalah sejauh 115 % jarak 
untuk mencapai ketinggian 35 ft (10,5 m) sebelum ujung landasan, sebagaimana 
dijelaskan dalam Gambar 4.1.(c) dan Gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3 : Sketsa Kondisi Tinggal Landas Normal 
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c. Kondisi Lepas Landas dengan Gangguan Mesin (Engine Failure Take-off 

Case) 
 
Regulasi menyebutkan bahwa untuk lepas landas dengan gangguan mesin, selain 
sebuah clearway (area/jalur kosong) juga diperlukan suatu stopway (jalur berhenti) 
atu dalam beberpa kasus bisa salah satunya saja.  Stopway diperlukan area dimana 
pesawat akan membatalkan tinggal landas.  Dengan demikian, daerah stopway 
harus memiliki perkerasan yang cukup kuat dimana tidak sampai merusakkan 
pesawatnya pada saat berhenti di stopway.   
 
Jika pada saat pesawat tinggal landas dan kecepatan masih berada di bawah 
kecepatan yang ditentukan untuk take-off, maka pilot dapat memperlambat lagi 
kecepatannya sampai akhir stopway.  Apabila, dalam kondisi mesin rusak, namun 
pesawat telah mencapai kecepatan di atas kecepatan take-off, maka pesawat 
diharuskan untuk tetap tinggal landas, selanjutnya melakukan maneuver untuk 
kembali lagi ke landas pacu guna melakukan pendaratan.  Gambar 4.1.(b) dan 
Gambar 4.4 menunjukkan kondisi pesawat dan pengukuran jaraknya pada saat lepas 
landas dengan mesin terganggu. 
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Gambar 4.4 : Sketsa Kondisi Tinggal Landas dengan Mesin Terganggu 

 
Keterangan kecepatan pada Gambar 4.4 : 
 
 The decision speed (V1)  :  Kecepatan penentu pada saat pesawat mengalami 

kerusakan mesin yang ditentukan oleh pembuat pesawat dan pada kecepatan ini 
digunakan sebagai kecepatan kritis atau critical engine failure speed.  Apabila 
kerusakan pesawat terjadi sebelum kecepatan ini (V1), maka pilot dapat 
menghentikan pesawatnya, namun apabila kerusakan terjadi setelah kecepatan 
penentu tersebut, maka pesawat diharuskan tetap melanjutkan tinggal landas. 

 The initial climb out speed (V2)  :  Kecepatan minimum yang harus dilampaui 
pesawat (pilot) yang mana pesawat bisa/diijinkan untuk terbang setelah 
mencapai ketinggian 35 ft (10,5 m) di atas permukaan landas pacu.  Kecepatan ini  
lebih tinggi atau hampir sama dibandingkan dengan V1.  

 The rotation speed (Vr) : Kecepatan yang harus ditempuh oleh pesawat, pada saat 
pilot mulai mengangkat roda depan (nose gear) pesawat.  

 The lift-off speed (Vlof) : Kecepatan dimana pesawat mulai tinggal landas. 
Perhitungan Panjang Perkerasan (FS) yang diperlukan Pesawat Turbin dari 
Kondisi Operasi Landas Pacu  
 
Kasus  1: Tinggal landas Normal (Normal Take-off) 
 
FL1 = FS1 + CL1 max 

 
dimana : 
 
TOD1  =  1,15(D351) 
CL1 max  = 0,50[TOD1 - 1,15(LOD1)] 
TOR1 = TOD1 - CL1 max  
FS1  =  TOR1  
 
Kasus 2 : Tinggal landas dengan Mesin yang Terganggu (Engine-Failure Take-off) 
 
FL2 = FS2 + CL2 max 

 
dimana : 
 
TOD2  =  (D352) 
CL2 max  = 0,50[TOD2 - 1,15(LOD2)] 
TOR2 = TOD2 – CL2 max  
FS2  =  TOR2  
 
Kasus 3 : Gagal Tinggal landas dengan Mesin Terganggu (Engine-Failure Aborted 
Take-off) 
 
FL3 = FS + SW 

 
dimana : 
 
FL3  =  DAS (accelerate-stop distance) 
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Kasus 4 : Pendaratan Normal (Normal Landing) 
 
FL4  = LD 

LD =  

FS4  =  LD 
 
Guna menentukan panjang yang disyaratkan dan komponen-komponen panjang 
landasan seperti panjang perkerasan penuh (full-strength pavement), stopway dan 
clearway, seluruh persamaan di atas harus diselesaikan untuk menentukan 
perencanaan kritis manuver pesawat dalam tinggal landas dan pendaratan di bandar 
udara.  Dari perhitungan persamaan di atas, akan diperoleh kesimpulan hasil yang 
menentukan komponen panjang landasan sebagai berikut : 
FL  =  max (TOD1, TOD2, DAS, LD) 
FS  =  max(TOR1, TOR2, LD) 
SW  = DAS – max(TOR1, TOR2, LD),  dan  SWmin = 0  
CL  =  min(FL – DAS, CL1max, CL2max) 
CLmin = 0, CLmax = 1000 ft. 
 
Jika operasi dilakukan di kedua arah runway, maka komponen panjang landasan 
harus ada di setiap arahnya. 
Contoh : 
 
Tentukan persyaratan panjang landasan (runway length) sesuiai spesifikasi FAR 
bagian 25 dan 121 untuk pesawat bermesin turbin dengan karakteristik operasi 
pesawat sebagai berikut : 
Normal take off :  
Liftoffdistance = 7000 ft 
Distance to 35-ft height = 8000 ft, 
Engine failure : 
Liftoffdistance = 8200 ft 
Distance to 35-ft height = 9100 ft 
Engine failure aborted takeoff : 
Accelerate-stop distance = 9500 ft 
Normal landing : 
Stop distance = 5000 ft. 
 
Kasus  1: Tinggal landas Normal (Normal Take-off) 
TOD1  =  1,15(D351) = 1,15 × 8000 = 9200 ft 
CL1 max  = 0,50[TOD1 - 1,15(LOD1)] = 0,50[9200 – 1,15(7000)] = 575 ft 
TOR1 = TOD1 - CL1 max  = 9200 – 575 = 8625 ft 
Kasus 2 : Tinggal landas dengan Mesin yang Terganggu (Engine-Failure Take-off) 
TOD2  =  (D352) = 9100 ft 
CL2 max  = 0,50[TOD2 - 1,15(LOD2)] = 0,50[9100 – 1,15(8200)] = 450 ft 
TOR2 = TOD2 – CL2 max = 9100 – 450 = 8650 ft 
Kasus 3 : Gagal Tinggal landas dengan Mesin Terganggu (Engine-Failure Aborted 
Take-off) 
FL3  =  DAS (accelerate-stop distance) = 9500 ft 
Kasus 4 : Pendaratan Normal (Normal Landing) 
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LD = = = 8333 ft 

 
Penentuan Komponen Panjang Landasan : 
 
FL  =  max (TOD1, TOD2, DAS, LD) = max(9200, 9100, 9500, 8333) = 9500 ft 
FS  =  max(TOR1, TOR2, LD) = max(8625, 8650, 8333) = 8650 ft 
SW  = DAS – max(TOR1, TOR2, LD) = 9500 – max(8625, 8650, 8333) = 850 ft 
CL  =  min(FL – DAS, CL1max, CL2max) = min(9500 – 9500, 575, 450) = 0 ft 
 
 
Sketsa dari ukuran di atas untuk penentuan panjang landasan yang diperlukan 
adalah : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sketsa di atas dapat digunakan untuk menjelaskan konsep jarak perlu yang 
dideklarasikan/diumumkan (declared distance) pada suatu landas pacu.  Jarak perlu 
adalah jarak dimana pemilik/autoritas bandar udara menentukan/mendeklarasikan 
sebagai jarak yang nyata dan sesuai untuk manuver tinggal landas yang nyaman, 
jarak tinggal landas, jarak berhenti dan jarak pendaratan yang nyaman yang 
diperlukan oleh pesawat.  Penentuan dan skenario jarak perlu deklarasi dijelaskan 
pada bahasan di bawah ini. 
 
2. DASAR PENENTUAN JARAK DEKLARASI ((DECLARED DISTANCE) 

PANJANG LANDAS PACU  
 
Kombinasi landas pacu dengan suatu stopway (SWY) atau clearway (CWY), atau 
kombinasi kedua-duanya, perlu adanya kesefahaman terhadap persyaratan operasi 
tinggal landas dan pendaratan pesawat pada suatu landas pacu yang melayaninya. 
Keputusan penyediaan SWY dan/atau CWY ditentukan berdasarkan karakteristik 
fisik area/wilayah di depan ujung landas pacu dan pada persyaratan kinerja operasi 
dari pesawat yang dilayaninya.  Panjang landas pacu, SWY dan CWY pada asasnya, 
ditentukan dari pengukuran karakteristik pesawat ketika tinggal landas, meskipun 
demikian pengecekan perlu dilakukan juga terhadap jarak yang diperlukan oleh 
suatu pesawat untuk mendarat dengan selamat.  Panjang CWY, bagaimanapun tidak 
boleh melebihi setengah dari TORA-panjang yang dibutuhkan pesawat untuk 
berpacu di atas permukaan landas pacu sebelum tinggal landas.  Jarak landasan 
ditentukan untuk setiap arah landasan pacu dengan dasar penentuan adalah 
perbandingan TORA (take off run available), TODA (take off distance available), ASDA 
(acclerate stop distance available) dan LDA (landing distance available).  Perbandingan 
keempat kondisi jarak di atas dalam penentuan jarak landas pacu dijelaskan dalam 
skenario berikut ini. 
 
SKENARIO PERTAMA 

FS  

8650 ft 

SWY 

 
 

SWY 

 

850 ft 850 ft 



Prasarana Transportasi Bagian 2 Prasarana Transportasi Bagian 2 ––  Infrastruktur Lapangan Terbang Infrastruktur Lapangan Terbang   44   --   

99     

Modul Ajar [CEC 611 Modul Ajar [CEC 611 ––  3 sks 3 sks ] ]    

 
Jika suatu landas pacu tidak menyediakan suatu stopway atau clearway, dan 
threshold diletakkan di ujung landas pacu, maka keempat kondisi jarak di atas 
memiliki panjang yang sama yaitu panjang landas pacu. Illustrasi sederhana 
dijelaskan dalam sketsa di Gambar 4.5. 
 
SKENARIO KEDUA 
Jika suatu landas pacu menyediakan clearway (CWY) maka jarak TODA termasuk 
didalamnya panjang CWY (Gambar 4.5). 
 
SKENARIO KETIGA 
Jika suatu landas pacu menyediakan SWY, maka jarak ASDA termasuk di dalamnya 
panjang SWY (Gambar 4.5). 
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Gambar 4.5 : Sketsa kondisi jarak di atas dalam penentuan jarak landas pacu 

 
 

           
                         CWY 
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TODA 
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                                 R/W 
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SKENARIO KEEMPAT 
Jika suatu landas pacu memiliki suatu threshold digeser (displaced threshold), maka  
jarak LDA akan dikurangi dengan jarak dari pergeseran threshold tersebut 
sebagaimana terlihat pada Gambar 4.5.  Threshold yang bergeser tersebut hanya 
berpengaruh pada jarak LDA saja, sedangkan jarak operasi pesawat lainnya pada 
arah yang sama tidak berpengaruh.  
 
SKENARIO KELIMA-MODIFIKASI 
Selain keempat skenario landas pacu tersebut, adalah dimungkinkan untuk suatu 
landas pacu dirancang dengan memodifikasi jarak operasi pesawat di atas dengan 
menganut prinsip penentuan jarak yang sama (sebagaimana keempat skenario di 
atas).  Gambar 4.5 menunjukkan ilustrasi situasi modifikasi untuk CWY, SWY dan 
displaced threshold. 

 
3. PENENTUAN PANJANG AKTUAL  LANDAS PACU  
 
Sebelum menentukan panjang aktual landas pacu, sebagai langkah pertama, perlu 
terlebih dulu ditentukan/dipilih panjang dasar landas pacu yang cukup guna 
mempertemukan persyaratan operasi pesawat.  Panjang dasar landas pacu adalah 
panjang landas pacu yang dipilih untuk tujuan perencanaan bandar udara yang 
disyaratkan untuk tinggal landas dan pendaratan pesawat dalam kondisi atmosfer 
yang standar pada elevasi nol, tanpa gangguan angin dan tanpa kemiringan landas 
pacu. 
 
Penentuan Panjang Landas Pacu berdasarkan Manual Penerbangan Pesawat 
Penentuan panjang landas pacu dipengaruhi oleh penerbangan pesawat terpanjang 
yang bisa ditempuh non-stop dari bandar udara.  Untuk menghitung panjang landas 
pacu diikuti perhitungan berikut ini : 
 Penentuan operating weight empty (OWE) suatu pesawat 
 Penentuan payload yang dimuat selama penerbangan 
 Penentuan bahan bakar cadangan yang diperlukan 
 Berat pendaratan pada tujuan ditentukan dari penjumlahan OWE, payload dan 

bahan bakar cadangan.  Berat ini tidak boleh melebihi berat pendaratan struktur 
maksimum (maximum structural landing weight) suatu pesawat. 

 Penentuan bahan bakar yang diperlukan untuk penerbangan (terbang untuk 
pendakian, terbang dalam ketinggian tertentu, terbang untuk pendaratan). 

 Berat tinggal landas pesawat diperoleh dengan menambahkan jumlah bahan 
bakar yang diperlukan untuk penerbangan kepada berat pendaratan.  Berat 
tinggal landas tidak boleh melebihi berat maksimum struktur tinggal landas. 

 Pengukuran temperatur, angin permukaan, gradien landas pacu dan ketinggian 
(elevasi) pada bandar udara. 

 Menggunakan data berat tinggal landas dengan data temperatur, angin 
permukaan, gradien landas pacu dan ketinggian (elevasi) pada bandar udara, 
dapat ditentukan panjang landas pacu yang disyaratkan menggunakan manual 
penerbangan yang telah disyahkan oleh FAA. 

 
Penentuan Panjang Aktual berdasarkan Data Panjang Dasar Landas Pacu 

 Panjang Dasar Landas Pacu 
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Panjang dasar landasan ditentukan dengan kondisi asumsi di bandar udara 
sebagai berikut : 

1. Elevasi/ketinggian bandara pada muka air laut rata-rata 
2. Temperatur bandara ditentukan pada suhu standar 15˚C (59˚F) 
3. Landas pacu rata searah longitudinal 
4. Tidak ada angin yang bertiup di landas pacu 
5. Pesawat dimuati dengan kapasitas penuh 
6. Tidak ada angin yang mempengaruhi selama penerbangan ke tujuan 
7. Temperatur standar selama penerbangan 

Panjang aktual landas pacu ditentukan dari panjang dasar landasan dan 
angka-angka koreksi ketinggian, temperatur dan koreksi terhadap gradien. 

 Koreksi terhadap Ketinggian  
Semakin tinggi suatu tempat akan menyebabkan kerapatan udara menjadi 
semakin rendah, hal ini akan mengakibatkan pesawat memerlukan jarak 
yang lebih panjang untuk tinggal landas. 
 

 

 
Fe =  angka koreksi elevasi 
h   =  elevasi bandara (m) 

 Koreksi terhadap Temperatur  
Setiap penambahan ketinggian 1000 m, akan berpengaruh terhadap 
penurunan temperatur sebesar 6,5˚C. 
 
Ft = 1 + 0,01 × [ Tr – (15 – 0,0065 × h)]  
 
Ft =  angka koreksi temperatur 
Tr   =  referensi temperatur bandara (˚C) 

Nilai Tr ditentukan dengan pengukuran temperatur rata-rata bulan 
terpanas (Ta) dan temperatur rata-rata terpanas pada bulan terpanas 
(Tm), yang dinyatakan : 
Tr = Ta + (Tm – Ta) 

h    =  elevasi bandara (m) 
 

 Koreksi terhadap Gradien 
Gradien efektif dinyatakan sebagai perbedaan elevasi maksimum pada 
centerline (pusat) landas pacu dibagi dengan panjang landas pacu tersebut.  
Pesawat memerlukan energi yang lebih ketika lepas landas pada landas pacu 
yang lebih vertikal (tidak rata), sehingga memerlukan landas pacu yang lebih 
panjang. 
 
Fg = 1 + 0,01 × G  
 
Fg =  angka koreksi gradien 
G   =  Gradien landas pacu efektif (%) 

 
 Panjang Aktual Landas Pacu 

Panjang aktual landas pacu dapat ditentukan dengan persamaan berikut ini : 
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La = Lb ×Fe × Ft × Fg 
 
La =  panjang aktual landas pacu (m atau ft) 
Lb   =  panjang dasar landas pacu (m atau ft) 
 

 
Contoh : 
 
Data 

1. Panjang dasar landas pacu yang disyaratkan untuk pendaratan pada kondisi 
atmosfer standar tepat pada elevasi muka air laut adalah 2100 m. 

2. Panjang dasar landas pacu yang disyaratkan untuk tinggal landas pada 
kondisi atmosfer standar tepat pada elevasi muka air laut adalah 1700 m. 

3. Elevasi bandar udara : 150 m (di atas rata-rata muka air laut). 
4. Temperatur acuan bandar udara rata-rata : 24˚ C. 
5. Temperatur pada kondisi atmosfer standar untuk elevasi 150 m adalah 

14,025˚ C. 
6. Kemiringan landas pacu : 0,5 %. 
 

Koreksi Terhadap Panjang Tinggal Landas  
 

Koreksi terhadap ketinggian : 
  

L = 1700 ×  = 1760 m 

 
Koreksi terhadap ketinggian dan temperatur: 
  
L = 1760 ×{ 0,01 × [ 24 – (15 – 0,0065 × 150)] }  = 1936 m 
 
Koreksi terhadap ketinggian, temperatur dan gradien: 
  
L = 1936 ×{ 1 +[ 0,01 × 0,5] }  = 2035 m 
 
Koreksi Terhadap Panjang Pendaratan  

 
Koreksi terhadap ketinggian : 
 

L = 2100 ×  = 2175 m 

 
Panjang Aktual Landas Pacu yang digunakan 

 
La = 2175 m 
 

 

Diskusikan Contoh Soal di Atas 
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4. PENENTUAN ARAH  LANDAS PACU  

  
Introduction 
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ABSTRAK : Bagian	   materi	   ini	   menjelaskan	   konsep	  
geometrik	  taxiway	  dan	  apron 

 

1. TAXIWAY 
 
Kecepatan pesawat di taxiway lebih rendah dibandingkan pergerakannya di landas 
pacu ketika pesawat melakukan pendaratan maupun tinggal landas.  Dengan 
demikian, standar perencanaan geometrik taxiway tidak seperti perencanaan pada 
landas pacu.  Berikut ini adalah faktor yang perlu diperhatikan dalam perancangan 
taxiway, yaitu : 
 

 Panjang taxiway 
 Lebar taxiway 
 Lebar area keselamatan (safety area) 
 Kemiringan longitudinal 
 Kemiringan melintang 
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 Perubahan kemiringan longitudinal 
 Jarak pandang pada taxiway 
 Radius putar pesawat pada persilangan atau fillet (lebar perkerasan yang 

diperlukan) 
 Jarak pemisahan yang cukup antara taxiway dan runway (landas pacu), dan 

diantara dua taxiway yang pararel/sejajar. 
 

2. APRON (LETAK PARKIR PESAWAT) 
 
Beberapa pertimbangan penting yang harus diperharikan dalam perencanaan apron, 
yaitu : 
 

 Gradien permukaan 
 Ukuran posisi parkir pesawat (gate position) 
 Jumlah pesawat yang dapat dimuat di apron  
 Sistem parkir pesawat 
 Konsep pergerakan penumpang ke pesawat 
 

Dari kelima faktor di atas, faktor gradien permukaan terkait dengan parameter 
disain geometrik, sedangkan keempat faktor lainnya lebih berpengaruh terhadap 
ukuran apron dan disain areal terminal. 
 
 

 

Diskusikan Materi di Atas  
 

  
 
  


