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A. STUDI KELAYAKAN 

Penetapan lokasi bandar udara baru diatur oleh Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2009, tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor PP 40 Tahun 

2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara, 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 20 Tahun 2014, dan PM 64 Tahun 

2018, tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara. 

Studi Kelayakan (Feasibility Study) bertujuan untuk mendapatkan titik koordinat 

bandar udara, dilakukan dengan melakukan kajian yang memuat aspek 

kelayakan sebagai berikut: 

1. Pengembangan Wilayah; 

2. Operasional; 

3. Lingkungan; 

4. Ekonomi dan Financial ; 

5. Sosial; 

6. Teknis Pembangunan; dan 

7. Angkutan Udara. 

 

Di samping peraturan perundang-undangan nasional tersebut, pembangunan 

bandara juga wajib mengikuti dan memenuhi aturan teknis yang ditetapkan oleh 



Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation 

Organization (ICAO), yang di atur dalam: 

1. Annex 14 tentang Aerodrome 
2. Annex 10 tentang Aeronautical Telecommunications 

3. Annex 11 tentang Air Traffic Services 

4. Document 9157 tentang Aerodrome Design Manual 

5. Documen ICAO lainnya. 

 

B. ANALISIS UMUM 

Pemilihan lokasi bandar udara komersial baru, dengan ICAO Airport Reference 

Code 4E, di Sumberklampok, Bali Barat, perlu mendapat perhatian karena tidak 

memenuhi seluruh aspek kelayakan sebagaimana yang disyaratkan oleh 

ketentuan di atas, yaitu tentang: 

1. Aspek Pengembangan Wilayah: 

a. Tidak memenuhi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang diatur 

dalam Perda Provinsi Nomor 3 Tahun 2020, maupun RTR Nasional; 

b. Tidak sesuai dengan Tataran Transportasi Wilayah (Provinsi); dan 

c. Tidak sesuai Tataran Transportasi Lokal (Kabupaten). 

 

2. Aspek Operasional 

a. Kondisi Ruang Udara, terkait dengan bandar udara sekitar, yaitu: 

- Bandara Banyuwangi 

Bandara ini memiliki landasan dengan ukuran 2.500 m x 45m, dan 

arah (08 - 26). Terletak sekitar 24 km di barat daya. Bandara 

Banyuwangi merupakan bandara latihan pendidikan penerbangan 

dan sekaligus sebagai bandara komersial.  

- Bandara Letkol Wisnu 

Bandara ini memiliki landasan dengan arah (14 – 32), dan berukuran  

1.000 m x 16 m. Terletak sekitar 13,7 Km di sebelah timur. Pada saat 

ini bandara Letkol Wisnu digunakan sebagai bandara latihan 

pendidikan penerbangan oleh Bali InternationaL Flying Academy 

(BIFA). Sesuai Perda Bali, bandara ini juga dinyatakan sebagai 

bandara untuk penerbangan domestik di Provinsi Bali. 

Dengan situasi landasan (runway) kedua bandara seperti di atas, maka 

sesuai dengan arah landasan baru di Sumberklampok, harus dicermati 



agar ketentuan tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan 

(KKOP) ketiga bandara nantinya tidak saling bersinggungan. 

Di samping itu sesuai ketentuan ICAO, penyiapan Standard Instrument 

Departure (SID) dan Standard Insrument Arrival (STAR) bandara baru 

memerlukan analisis tentang situasi obstacle yang berada di sekitar area 

25 Nm dari lokasi bandara. 

b. Obstacles 

- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 

Jaringan kabel listrik SUTT sepanjang ± 3 Km, akan menjadi obstacle 

sehingga dapat mengganggu keselamatan penerbangan. 

- Perbukitan 

Terdapat perbukitan sepanjang ± 1,7 km di bagian timur runway 

dengan ketinggian sekitar 89 m, dan di sebelah selatan sepanjang ± 

3,18 km dengan ketinggian sekitar 150 m. 

Dengan situasi yang demikian perbukitan akan menjadi obstacle yang 

sulit dihindari bagi operasi penerbangan di sekitar bandara baru. 

c. Kawasan Kebisingan: 

Kawasan kebisingan Tingkat I, Tingkat II dan Tingkat III yang ditimbulkan 

pesawat udara yang beroperasi di bandara baru berpotensi mengganggu 

habitat hewani yang dilindungi di Taman Nasional Bali. 

3. Lingkungan 

a. Lokasi Bandara 

Bandara berada dalam “Kawasan Taman Nasional Bali Barat” yang 

memiliki luas sekitar 70.000 Ha, atau sekitar 10 % luas pulau Bali. Di 

taman tersebut terdapat sekitar 160 spesies hewan, termasuk burung 

Jalak Bali, satwa yang dilindungi. 

Kebisingan dan polusi udara yang ditimbulkan oleh operasi penerbangan 

akan dapat mengganggu kelestarian dan satwa yang berada di Taman 

Nasional tersebut. 

b. Dampak Lingkungan Lainnya 

Rencana Pembangunan bandara di sumberklampok Bali Barat 

berpotensi memicu pembangunan infrastruktur lainnya seperti jalan raya, 



utilitas, perhotelan, restouran, tempat usaha, kompleks pertokoan, 

tempat pemukiman baru dan lain sebagainyab. 

Dampak tersebut akan mengancam keutuhan Taman Nasional Bali Barat 

dan Hutan Lindung di sekitarnya . 

4. Ekonomi dan Finansial 

a. Lokasi Bandara relatif cukup jauh dari pusat ekonomi kota-kota besar 

seperti Singaraja, Bangli, Gianyar, Amplapura, Klungkung dan 

Denpasar, sehingga  tidak memberikan dampak yang banyak secara 

langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat eksisting saat ini . 

b. Posisi bandara jauh dari kawasan-kawasan wisata pulau Bali seperti: 

Ubud, Nusa Dua, Sanur, Candi Dasa, Tulamben, Kintamani dan lain-lain, 

sehingga kurang memberikan kemudahan bagi wisatawan asing maupun 

domestik yang akan berlibur ke pulau Bali dengan menggunakan 

bandara baru ini. 

5. Sosial 

Pembangunan bandara baru akan memicu terjadinya migrasi atau 

perpindahan penduduk dari wilayah lain, untuk mengadu nasib sebagai 

pekerja di bandar udara, termasuk di kawasan bisinis lainnya yang tumbuh 

di sekitar bandara seperti: perhotelan, pertokoan dan bisnis jasa lainnya. 

Dampak pengentasan Kemiskinan secara langsung bagi rakyat Bali Utara 

dan Bali Timur tidak significant. 

6. Teknis Pembangunan 

Sesuai dengan situasi lahan bandara yang dipilih, permasalahan teknis 

yang perlu mendapat perhatian khusus adalah penentuan elevasi bandar 

udara agar dapat menghindari obstacle perbukitan yang ada di sekitar 

bandara. Bilamana jumlah “cut and fill” lahan sedemikian besar, maka 

alternatif lainnya adalah dengan memangkas bukit yang ada. 

Kedua hal tersebut memerlukan effort yang besar. 

7. Angkutan Udara 

Mengingat lokasi bandara cukup jauh dari pusat-pusat pemukiman dan 

pusat-pusat kegiatan wisata, potensi angkutan udara melalui bandara ini 

diperkirakan akan mendapat tantangan yang cukup berat.  

Ketersediaan jalan akses, perhotelan dan pusat-pusat kegiatan bisnis yang 

terbatas di sekitar lokasi akan ikut mempengaruhi pertumbuhan trafik di 

bandara baru ini. 



 

C. KESIMPULAN 

Berdasar data dan analisis yang disebutkan di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa sesuai ketentuan tentang Studi Kelayakan Bandara Baru, maka dari 

aspek Pengembangan Wilayah, Operasional, Lingkungan, Sosial, Teknis 

Pembangunan dan aspek Angkutan Udara, pemilihan lokasi bandara di 

Sumberklampok, Bali Barat, yang berada di kawasan Taman Nasional Bali, 

tidak memenuhi unsur kelayakan pembangunan bandar udara baru.   
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