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BAB V 

PENENTUAN ARAH ANGIN TERKUAT DAN  

 ARAH LANDASAN PACU 

 

 

5.1 Syarat Letak Suatu Runway 

Pada waktu pesawat mendekati runway, arah terbangnya tergantung pada 

kekuatan angin silang (cross wind) yang bertiup memotong jalur penerbangan 

pesawat (track). Pesawat terbang harus terbang di sepanjang jalur. Supaya tidak 

terbawa angin dan menyimpang dari jalur, maka pesawat harus terbang dengan 

sudut   dari jalur. Sudut  disebut Crab angle, yang besarnya berbanding 

langsung dengan kecepatan angin dan berbanding tak langsung dengan 

kecepatan pesawat terbang. Besarnya sudut   dapat dicari dari hubungan : 

Sin  = 
Vh

Vc
 

dimana :   

Vc : cross wind dalam mil/jam atau knot 

           Vh : kecepatan udara sebenarnya (mil/jam atau knot) 

 

Supaya dapat mendarat dengan sempurna, penerbang harus mengurangi 

sudut  tersebut menjadi nol, sebelum pesawat menyentuh landasan. Apabila 

pengurangan sudut  tersebut terlalu dini maka pesawat terbang dapat tertiup ke 

samping landasan pacu. Oleh karena itu letak runway harus diatur untuk 

mengurangi cross wind yang timbul. Sehingga suatu runway harus terletak 

sedemikian sehingga minimal 95 % dari waktu, pesawat terbang dapat mendarat 

dengan cross wind yang tidak lebih besar dari ketentuan yang ditetapkan oleh 

ICAO, yaitu : 

 10 knot (11,5 mil/jam) untuk panjang runway kurang dari 1200 

m, 

 13 knot (15 mil/jam) untuk panjang runway antara  1200 m – 

1500 m, 

 20 knot (23 mil/jam) untuk panjang runway lebih dari 1500 m. 
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5.2 Analisis Angin (Windrose) 

Analisis angin adalah hal yang mendasar bagi perencanaan runway 

karena pada umumnya runway sedapat mungkin harus searah dengan arah angin 

yang dominan. Pada saat mendarat dan lepas landas, pesawat terbang dapat 

melakukan manuver di atas landasan pacu selama komponen angin yang tegak 

lurus arah bergeraknya pesawat (cross wind) tidak berlebihan besarnya. 

Jika tersedia data mengenai arah angin lengkap beserta persentase dari kecepatan 

anginnya maka untuk mendapatkan orientasi runway yang sesuai dengan 

ketentuan ICAO harus dilakukan langkah-langkah analisis angin dengan metode 

Wind Rose sebagai berikut  

a. Plotkan data angin pada Wind Rose dengan menempatkan persentase angin 

pada tempat yang sesuai dengan arah anginnya, 

b. Lingkaran-lingkaran yang ada mengidentifikasikan kecepatan angin, dalam 

mil per jammembesar ke arah luar atau menjauhi pusat lingkaran; sedangkan 

garis-garis radial adalah merupakan arah anginnya, 

c. Gambarkan tiga garis sejajar pada media transparan, garis yang tengah 

merupakan penggambaran dari garis tengah runway, sedangkan jarak antara 

garis tengah ini dengan kedua garis sejajar lainnya adalah sama dengan 

besarnya cross wind yang diperbolehkan, 

d. Tempatkan media transparan yang telah digambari tersebut pada gambar 

wind rose, dengan garis tengahnya melewati titik pusat dari wind rose, 

e. Dengan menggunakan titik pusat wind rose sebagai poros, putar media 

trasparant tersebut sehingga didapatkan pososi dimana jumlah persentase 

angi antara garis-garis luarnya adalah maksimum, 

f. Baca angka terluar pada gambar wind rose  yang dilalui gambar garis tengah 

runway yang merupakan orientasi atau penempatan runway yang terbaik. 

 

Catatan : 

Jumlah dari persentase angin diantara dua garis luar mengidentifikasikan persentase waktu 

dimana runway dengan orientasi tersebut akan dapat memenuhi standard cross wind nya sesuai 

aturan ICAO. 
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Contoh soal: 

Diketahui data arah angin pada lokasi yang direncanakan untuk dibangun suatu runway 

dengan komponen crosswind yang diijinkan oleh ICAO adalah 24,75 knot sebagai 

berikut : 

 

Arah Angin 

Persentase Angin (%) Jumlah 

4,63 – 27,78 

km/jam 

27,78 – 42,60 

km/jam 

42,60 – 64,82 

km/jam 
(%) 

Utara 1,25 2,50 0,25 
4,00 

Timur laut utara 4,75 3,25 0,50 
8,50 

Timur laut 3,50 1,50 0,25 
5,25 

Timur laut timur 6,25 3,25 0,20 
9,70 

Timur 2,25 3,00 0,15 
5,40 

Timur tenggara 0,45 5,25 0,25 
5,95 

Tenggara 3,90 4,25 0,40 
8,55 

Tenggara selatan 3,50 2,25 0,10 
5,85 

Selatan 4,70 1,50 0,20 
6,40 

Barat daya selatan 6,00 3,25 0,40 
9,65 

Barat daya 4,50 2,25 0,50 
7,25 

Barat daya barat 1,15 0,75 0,30 
2,20 

Barat 0,75 2,25 0,05 
3,05 

Barat laut barat 0,25 2,10 0,10 
2,45 

Barat laut 4,50 1,15 0,10 
5,75 

Utara barat laut 4,00 1,05 0,25 
5,30 

Angin Tenang ( < 4,63 km/jam) 4,75 % 

Jumlah total persentase angin 100,00% 
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