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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Suai adalah kota di Timor-Leste Jumlah penduduknya 25.164 dan 

letaknya 302,60 km², di barat daya Dili, ibu kota  Suai adalah ibu kota dari 

Distrik Cova-Lima, yang terletak di bagian barat daya Timor Leste. Kota ini 

terletak hanya beberapa kilometer dari Laut Timor, di sebelah selatan pulau 

tersebut.  

 

Bandar Udara Suai (IATA: UAI, ICAO: WPDB), dikenal juga sebagai 

Bandar Udara Covalima, adalah. Bandar udara di Suai, sebuah kota di Cova-

Lima (Timor Leste). Panjang Landasan Pacu (runway)  Bandar Udara Suai 

1.500 m, lebar 30 m, dan Runway Bandar Udara suai Single direction dan 

Runway Light Dan membangun oleh Karya Waskita dari Indonesia. 

 

Bandar udara Suai merupakan fasilitas dimana pesawat terbang dapat 

lepas landas dan mendarat. Suatu Bandara minimal memiliki sebuah 

landasan pacu, sedangkan untuk bandara besar biasanya dilengkapi berbagai 

fasilitas lain baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi 

pengunanya seperti bangunan terminal dan hanggar.  

Bandar Udara Suai, yang terletak di kecamatan Suai, Provinsi Cova-

lima. Bandara ini merupakan bandara khusus milik yang digunakan bagi 

pejabat maupun karyawan serta pejabat pemerintahan. Masyarakat umum 

dapat menggunakan fasilitas ini dengan biaya lebih mahal. Selain itu 

pelayanan bandara lebih mengutamakan penumpang yang berasal dari 

instansi sendiri, dan segala bentuk kebijakan pengoperasian Bandar Udara 

Suai. cepat, sehingga menuntut Bandara Udara Suai untuk dapat melayani 

kebutuhan masyarakat umum.  

 

Hal ini terlihat dari jumlah penumpang baik yang berangkat maupun 

yang tiba di Bandar Udara Suai yang sejalan dengan Jumlah penduduk Suai, 

yaitu mengalami pertambahan dari tahun ke tahun.  

Meskipun pada tahun 2018 dan 2020 mengalami penurunan jumlah 

penumpang yang disebabkan karena adanya kebijakan pengurangan 

kapasitas pesawat serta jumlah penerbangan. 

 

 

http://aeronusantara.blogspot.com/2012/10/bandar-udara.html
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Melihat kebijakan dari terhadap pengoperasian bandara tidak sejalan 

dengan pertambahan jumlah penumpang yang dianggap kedepannya kurang 

mendukung bagi perkembangan perekonomian Suai, Pemerintah Daerah 

Kabupaten Suai mengusulkan perubahan status bandara tersebut menjadi 

bandara umum agar pengambilan kebijakan pengoperasiannya dapat 

dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan keterangan pihak external relation, 

telah disepakati bahwa Bandar Udara Suai akan berubah status dari bandara 

khusus menjadi bandara yang sifatnya umum , hanya menunggu waktu 

sampai dihasilkannya kesepakatan dari dan pihak pemerintah tentang sistem 

pengelolaan bandara ketika berubah status menjadi bandara umum.  

Salah satu poin penting dalam pembicaraan kesepakatan tersebut terkait jenis 

pesawat yang beroperasi akan lebih besar dibandingkan pesawat kritis yang 

beroperasi saat ini dan tentunya akan berdampak pada tingkat pelayanan 

Bandar Udara Suai, khususnya runway pada bandara tersebut. 

 

Bandar Udara Suai saat ini memiliki runway selebar 30 m dengan 

panjang 1.500 m. Pesawat kritis yang beroperasi yaitu pesawat Zeems yang 

mampu menampung sebanyak 48 orang penumpang. Untuk menghindari 

terjadinya overload dengan kondisi runway dan fasilitas penunjang runway 

yang ada, pihak bandara membatasi jumlah penumpang menjadi 42 orang 

saja.  

 

Pada kasus di atas dimana adanya potensi peningkatan jumlah 

pergerakan penumpang dimasa yang akan datang melihat jumlah penduduk 

dan angka yang terus meningkat, bandar udara diharapkan dapat melayani 

kebutuhan masyarakat umum sehingga dianggap perlu meramalkan 

pergerakan penumpang untuk menentukan jenis pesawat yang akan 

digunakan serta tingkat pelayanan bandara udara tersebut dimasa yang akan 

datang, khususnya pada runway maupun fasilitas penunjang runway itu 

sendiri. Berdasarkan Peraturan Dirjen Perhubungan Udara tahun 2016 

tentang manual standar teknis dan operasional peraturan keselamatan 

penerbangan sipil , runway serta fasilitas penunjangnya memiliki standar 

kriteria tertentu dalam penentuannya untuk keselamatan penerbangan. 
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Penulis akan mengangkat beberapa permasalahan untuk dapat 

diselesaikan diantaranya adalah peramalan pergerakan penumpang dan 

pesawat rencana, serta perhitungan dimensi landasan pacu serta fasilitas 

penunjangnya. Karena pentingnya pemenuhan kriteria landasan pacu 

(runway) serta fasilitas penunjangnya berdasarkan standar yang diisyaratkan 

pemerintah melalui Peraturan  Dirjen Perhubungan Udarademi keselamatan 

penerbangan pada suatu bandar udara membuat penulis tertarik mengangkat 

tugas akhir yang berjudul. 

“Analisis Kapasitas Runway Bandar Udara Suai” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka perlu studi 

khusus untuk mengetahui : 

1. Berapa perkiraan jumlah pertumbuhan penumpang di Bandar Udara 

Suai 20 tahun kedepan?  

2. Bagaimanakah tingkat kebutuhan landasan pacu (runway) dan 

fasilitas penunjangnya pada Bandara Udara Suai 20 tahun kedepan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan studi Analisis Kapasitas Runway Bandar Udara Suai 

adalah : 

1. Meramalkan perkiraan jumlah pertumbuhan penumpang di Bandar 

Udara Suai 20 tahun ke depan.  

2. Menghitung tingkat kebutuhan landasan pacu (runway) dan fasilitas 

penunjangnya pada Bandara Udara Suai 20 tahun kedepan 

  

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan Agar cakupan tugas akhir ini dapat terarah maka 

penelitian yang dilakukan dibatasi sebagai berikut: 

1. Data pertumbuhan jumlah penduduk selama 20 tahun ke depan. 

2. Data Tata ruang pengembangan wilayah yang memungkinkan 

dilayani oleh bandar udara Suai, untuk peningkatan bidang 

perdanganan, perindustrian, ekonomi, dan pariwisata. 

3. Peramalan pergerakan penumpang berdasarkan data pertumbuhan 

kondisi normal. 
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I.5 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah membagi kerangka masalah 

dalam beberapa bagian, dengan maksud agar masalah yang dibahas menjadi 

jelas dan mudah diikuti. 

Tugas akhir ini terdiri dari lima bab, adapun urutan-urutan penyajiannya 

adalah sebagai berikut: 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umummengenai latar 

belakang  

mengenai pemilihan judul tugas akhir, rumusan masalah, maksud dan tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini menyajikan teori secara singkat dan gambaran umum mengenai 

runway berdasarkan literatur yang digunakan. 

 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Bab ini menyajikan bahasan mengenai tahapan, pengumpulan data, bahan 

penelitian, lokasi penelitian,dan pengolahan data yang dilakukan. 

 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil pengumpulan data dan hasil analisis dari data 

yang diperoleh. 

 

BAB V. PENUTUP 

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian 

dan disertai dengan saran-saran. 

 


