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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan transportasi dan pengembangan wilayah memiliki hubungan yang sangat 

erat dan saling berkesinambungan. Pembangunan transportasi harus berbasis pada pengembangan 

wilayah dan transportasi merupakan kekuatan pembentuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi 

wilayah (Adisasmita, 2011). Transportasi dapat memberikan manfaat terhadap lokasi dan waktu 

dengan memindahkan barang dan orang ke tempat yang berbeda sehingga manfaatnya lebih besar, 

menyangkut muatan dalam waktu yang lebih besar, dan manfaat dalam bidang ekonomi, sosial, 

politik (Adisasmita, 2012). Bandara menyediakan pelayanan transportasi udara melalui interaksi 

kompleks antara sumber daya dan proses. Bandara memberikan dampak signifikan terhadap 

ketenagakerjaan, kemakmuran dan memberikan stabilitas ekonomi ke daerah sekitarnya. Wilayah 

atau konurbasi yang dilayani oleh lebih dari satu bandara akan mendapatkan keuntungan berlebih, 

sehingga dapat meningkatkan keuntungan ekonomi oleh bandara-bandara tersebut (Europe, 2004). 

Terlepas dari proses, bandara terus berubah dari infrastruktur transportasi udara utama menjadi 

multimodal, perusahaan multi fungsional yang menghasilkan pembangunan komersial cukup besar 

berada di dalam dan juga di luar dari batas bandara. Saat ini, secara tidak disadari semua dari fungsi 

komersial pusat suatu metropolitan dapat ditemukan pada atau dekat dengan bandara. hal tersebut 

membuat bandara tersebut yang tadinya adalah bandara kota menjadi suatu kota bandara. (J. Kasarda, 

2013).  

Belakangan ini terdapat model strategi pendekatan untuk pengembangan area bandara 

untuk meningkatkan daya saing bisnis dan kota sekitarnya dengan cara meningkatkan kepentingan 

bandara tersebut di seluruh dunia, model strategi tersebut adalah Aerotropolis (J. D. Kasarda & 

Appold, 2014). Aerotropolis merupakan sub wilayah perkotaan yang infrastruktur, tata guna lahan, 

dan ekonominya semua berpusat di bandara. Nilai utama Aerotropolis berada pada penawaran bisnis 

yang memiliki jaringan yang cepat antara produsen, konsumen, dan mitra usaha secara nasional dan 

internasional yang meningkatkan keuntungan perusahaan dan daerah. Secara spasial, jika perkotaan 

biasanya terbentuk dari pusat kota dan commuter-linked suburbs¸ Aerotropolis terdiri dari airport 

city sebagai nukleus dan di sekitarnya terdapat klaster-klaster bisnis terhubung penerbangan yang 

terasosiasi dengan pembangunan residensial. Klaster tersebut dapat ditemui dalam radius sampai 20 

mil (32 kilometer) dari hub bandara tersibuk dengan dampak ekonomi yang signifikan dan dapat 

diukur hingga 60 mil (96 kilometer) (Bonnat, 2013, dalam J.D. Kasarda & Appold, 2014). 
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Permintaan terhadap transportasi udara di Indonesia saat ini lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan PDB per kapita Indonesia. Ekonominya diperkirakan akan tumbuh sebesar 6% hingga 10% 

per tahun. Lalu dengan adanya single aviation market dapat menambah permintaan penggunaan 

transportasi udara sebesar 6% hingga 10% (Abeyratne, 2014). Saat ini ASEAN memiliki kebijakan 

single aviation market. Kebijakan itu membuat bandara di Indonesia khususnya Bandara 

Internasional Soekarno Hatta sebagai hub bandara utama di Indonesia harus mengembangkan 

infrastruktur bandaranya untuk memenuhi kebutuhan atas permintaan transportasi udara. Single 

Aviation Market tentu saja dapat meningkatkan frekuensi aktivitas bisnis yang berpusat di bandara. 

Hal tersebut akan meningkatkan daya saing kawasan bisnis dan kota di sekitar bandara yang memiliki 

akses cepat dan terintegrasi dengan baik. 

Dalam RTRW Provinsi Banten, Kota Tangerang diarahkan menjadi PKN atau Pusat 

Kegiatan Nasional. Oleh karena ini, Kota Tangerang diarahkan menjadi kawasan perkotaan yang 

berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Arahan 

peraturan zonasi pada Pusat Kegiatan Nasional antara lain pemanfaatan ruang untuk kegiatan 

ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan 

infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayani. Selain itu arah lainnya 

untuk Pusat Kegiatan Nasional adalah pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat 

permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan 

pengembangannya ke arah vertikal.  

Kota Tangerang memiliki strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan agar Kota 

Tangerang lebih kompetitif dan lebih efektif dengan mengembangkan fungsinya secara berhirarki 

dan dilengkap dengan sarana dan prasarana penunjangnya. pada wilayah tengah dan timur 

dikembangkan menjadi pusat komersial dengan skala regional dan internasional berwawasan 

lingkungan. Pada bagian utara dibatasi perkembangannya dengan mengutamakan KKOP dan 

mengembangkan fasilitas yang menunjang Bandara Internasional Soekarno Hatta. Pada wilayah 

barat dikembangkan menjadi kawasan industri ramah lingkungan. Lalu pada wilayah timur dan 

selatan dikembangkan permukiman dan perumahan berwawasan lingkungan. 

Penelitian ini didasari oleh kepekaan peneliti terhadap kemungkinan Kota Tangerang untuk 

dikembangkan menjadi aerotropolis. Saat ini Kota Tangerang memiliki Bandara Internasional 

Soekarno Hatta yang memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan karena memiliki jangkauan 

rute nasional maupun internasional, kapasitas parkir pesawat yang besar, fasilitas bandara yang 

mutakhir, serta menjadi hub utama transportasi di Jabodetabek dan sekitarnya. Keberadaan bandara 

di Kota Tangerang belum dimanfaatkan menjadi simpul ekonomi yang besar. Jika bandara dijadikan 

simpul penggerak ekonomi, pusat kawasan, dan hub transportasi disertai dengan terbentukny 
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aerotropolis maka Kota Tangerang bisa meningkatkan kapasitas daya saing, serta bisnis Kota 

tersebut sampai di kancah internasional bukan hanya nasional. 

Jika Kota Tangerang menjadi aerotropolis, maka pusat pelayanan kota akan berada di 

Bandara Internasional Soekarno Hatta. Kawasan industri yang sangat potensial di Kota Tangerang 

dapat membentuk klaster dan terhubung dengan bandara untuk kemudahan ekspedisi barang nasional 

dan internasional dengan sistem transportasi kota yang handal antara klaster industri atau klaster 

bisnis dengan bandara. Semua pembangunan di kawasan bandara dan aerotropolis dikendalikan oleh 

zoning kawasan yang membatasi tinggi bangunan, dan mengatur penggunaan lahan yang terdapat di 

dalam kawasan aerotropolis. Selain itu tata guna lahan Kota Tangerang akan menjadi mixed use yang 

didominasi oleh fungsi komersial dan residensial. Lalu setiap klaster di Kota Tangerang akan di 

batasi oleh ruang hijau. 

Bandara Internasional Soekarno Hatta merupakan bandara dengan jalur penerbangan 

terpadat di Indonesia (Susantono, 2014). Baik penerbangan nasional maupun internasional 

berkumpul dititik ini. Saat ini Bandara Soekarno Hatta merupakan pintu gerbang ibu kota negara 

yang berperan sebagai domestic hub dalam sistem penerbangan nasional. Pertumbuhan penumpang 

angkutan udara BSH sangat besar dengan jumlah penumpang yang terlayani terbesar secara nasional 

dengan angka melebihi 57,7 juta pada tahun 2012, dan sekitar 60,1 juta pada tahun 2013. Hal tersebut 

menjadikan Bandara Soekarno Hatta sebagai bandara tersibuk ke 10 di dunia mengalahkan 

Amsterdam International Airport yang memiliki 52,6 juta penumpang (ACI, 2013 & 2014, dalam 

Susantono, 2014). Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia serta jumlah penduduk 

yang besar, maka jumlah penumpang udara tersebut diprediksi akan terus meningkat sebesar 6-10% 

pertahun (Fairbanks, 2012 dalam Susantono, 2014).  

Menurut (J. D. Kasarda & Appold, 2014), kesiapan dari setiap stakeholders sangat penting 

untuk pengembangan pembangunan Aerotropolis. Potensi pengembangan Aerotropolis di Kawasan 

Bandara Internasional Soekarno Hatta dan Kota Tangerang didapat berdasarkan kesesuaian kondisi 

eksisting Kota Tangerang dengan kriteria pengembangan Aerotropolis, melihat potensi 

pengembangan aerotropolis dengan melihat kebijakan pembangunan dan penataan ruang kota, dan 

kesiapan pemerintah Kota Tangerang untuk mengembangkan Kota Tangerang menjadi aerotropolis. 

Menurut (Hanifa, 2015),Kota Tangerang siap menjadi Aerotropolis karena Bandara Soekarno Hatta 

direncanakan menjadi airport city, dan Kota Tangerang siap secara keruangan, serta Kota Tangerang 

memiliki aksesibilitas dan infrastrukur yang memadai. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Saat ini ASEAN memiliki kebijakan single aviation market. Kebijakan itu membuat 

bandara di Indonesia harus mengembangkan infrastruktur bandaranya untuk memenuhi kebutuhan 

atas permintaan transportasi udara. Single aviation market dapat meningkatkan frekuensi aktivitas 

bisnis yang berpusat di bandara yang akan meningkatkan daya saing kawasan bisnis kota di sekitar 

bandara yang memiliki akses cepat dan terintegrasi dengan bandara. Hal tersebut akan membuat 

Bandara Internasional Soekarno Hatta menjadi airport city dan kota disekitarnya (Kota Tangerang) 

menjadi aerotropolis. 

Menurut (Hanifa, 2015), Kota Tangerang cocok untuk dikembangkan menjadi Aerotropolis 

karena memiliki Bandara Soekarno Hatta yang direncanakan menjadi sebuah airport city, 

aksesibilitas yang memadai, dan sudah siap dalam keruangan karena bermodal kawasan budidaya 

serta terdapat ruang untuk fasilitas penunjang bandara. Salah satu kunci sukses dari pengembangan 

konsep Aerotropolis adalah kesiapan dari pemerintah dalam membangun daerahnya menjadi 

Aerotropolis. Namun, saat ini pemerintah Kota Tangerang belum diketahui kesiapannya terhadap 

pengembangan Kawasan Bandara Soekarno Hatta dan Kota Tangerang sebagai Aerotropolis. Maka 

berdasarkan permasalahan tersebut munculah pertanyaan penelitian yaitu bagaimana potensi 

pengembangan Kawasan Bandara Internasional Soekarno Hatta dan Kota Tangerang menjadi 

Aerotropolis? 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji potensi pengembangan Kawasan Bandara 

Internasional Soekarno Hatta dan Kota Tangerang untuk menjadi Aerotropolis. 

 

1.3.2 Sasaran  

Adapun sasaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari penelitian ini, 

sasaran-sasaran tersebut antara lain: 

1. Menganalisis kondisi eksisting Kota Tangerang untuk dikembangkan menjadi Aerotropolis 

2. Menganalisis kebijakan pembangunan dan penataan ruang Bandara Internasional Soekarno 

Hatta dan Kota Tangerang 

3. Menganalisis kesiapan Pemerintah Kota Tangerang terhadap pengembangan Aerotropolis di 

Bandara Internasional Soekarno Hatta dan Kota Tangerang 
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1.4 Ruang Lingkup 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Kota Tangerang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Banten. Luas wilayah 

Kota Tangerang tercatat sebesar 164,55 km2 atau sekitar 1,59 % dari luas Provinsi Banten dan 

merupakan wilayah dengan luas terminim kedua setelah Kota Tangerang Selatan. Jarak antara Kota 

Tangerang dengan Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten tercatat sejauh 65 km. Secara 

astronomis, wilayah Kota Tangerang terletak pada 60 6’ - 60 13’ Lintang Selatan dan 1060 36’ - 1060 

42’ Bujur Timur. 

Secara geografis, Kota Tangerang berbatasan dengan Kota dan Kabupaten di Sekitarnya 

yang antara lain adalah : 

 Utara  : Kabupaten Tangerang 

 Barat : Kabupaten Tangerang 

 Timur : Provinsi DKI Jakarta 

 Selatan : Kota Tangerang Selatan 

 

 

Sumber : Bappeda Kota Tangerang, 2012 

 

Gambar 1. 1 

Peta Administrasi Kota Tangerang 
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Adapun justifikasi pemilihan Kota Tangerang sebagai lokasi penelitian adalah sebagai berikut: 

 Kota Tangerang secara keseluruhan termasuk ke dalam wilayah Aerotropolis Bandara 

Soekarno Hatta 

 Kota Tangerang secara keseluruhan termasuk ke dalam Kawasan Keselamatan Operasional 

Penerbangan Bandara Internasional Soekarno Hatta 

 Kota Tangerang memiliki Bandara Internasional Soekarno Hatta yang merupakan bandara 

pusat di Indonesia dengan rute penerbangan domestik dan internasional terbesar 

 Kota Tangerang masuk ke dalam pusat pertumbuhan perekonomian Indonesia yaitu 

Jabodetabek 

 Sektor transportasi Kota Tangerang mengalami peningkatan distribusi terhadap PDRB 

Kota Tangerang secara signifikan 

 

1.4.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Fokus dalam penelitian adalah menemukian potensi pengembangan Kawasan Bandara 

Soekarno Hatta dan Kota Tangerang menjadi Aerotropolis. Ruang lingkup materi yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis kondisi eksisting Kota Tangerang untuk dikembangkan menjadi 

Aerotropolis. Dilakukan dengan cara membandingkan faktor-faktor pembentuk 

Aerotropolis dengan kondisi eksisting Kota Tangerang saat ini. 

2. Menganalisis kebijakan pembangunan dan penataan ruang Bandara Soekarno Hatta dan 

Kota Tangerang. Dilakukan dengan cara mencari kebijakan pembangunan dan penataan 

ruang Kota Tangerang serta melihat perencanaan ke depan apakah Kota Tangerang 

memiliki potensi menjadi aerotropolis. 

3. Menganalisis kesiapan pemerintah terhadap pengembangan Aerotropolis di Kawasan 

Bandara Internasional Soekarno Hatta dan Kota Tangerang. Diawali dengan melakukan 

kuesioner kepada pemerintah terkait lalu dianalisis dengan metode analisis AHP untuk 

menemukan kesiapan pemerintah Kota Tangerang terhadap pengembangan Aerotropolis. 

  

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan hasil yang bermanfaat. Adapun 

manfaat dari penelitian ini, antara lain: 

1. Dapat menjadi bahan masukan dalam pembelajaran dan memberikan arahan terhadap suatu 

kawasan Aerotropolis 

2. Dapat memberikan informasi secara tertulis berupa data terkait kajian lingkup penelitian 
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3. Dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Tangerang dalam penataan ruang 

4. Dapat menjadi acuan bagi peneliti Aerotropolis di Indonesia 

 

1.6 Posisi Penelitian  

 

Sumber : analisis penyusun, 2016 
 

Gambar 2. 2 

Posisi Penelitian 
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1.7 Keaslian Penelitian 

Tabel I. 1 

Keaslian Penelitian 

Nama Peneliti Judul Penelitian Jenis Penelitian Tahun 

Penelitian 

Materi Penelitian Hasil Penelitian 

Yonanda Rayi 

Ayuningtyas 

Prinsip Perencanaan Aerotropolis Tesis 2012 Tesis tersebut memfokuskan 

pembahasan mengenai prinsip-

prinsip Aerotropolis yang 

ditinjau dari penerapan konsep 

Aerotropolis di beberapa 

bandara di dunia 

Terdapat 8 prinsip perencanaan 

Aerotropolis yaitu : 

1. Prinsip struktur ruang wilayah 

2. Prinsip jarak 

3. Prinsip zonasi 

4. Prinsip tata guna lahan 

5. Prinsip peruntukan utama fungsi 

kawasan 

6. Prinsip penyediaan kawasan bisnis 

7. Prinsip integrasi 

8. Prinsip konektivitas 

Hanifa Rachman Perencanaan Kota Tangerang Sebagai 

Aerotropolis 

Tugas Akhir 

 

2015 Penerapan konsep Aerotropolis 

Bandara Soekarno Hatta dan 

Kota Tangerang 

Potensi pengembangan Aerotropolis di 

Kota Tangerang : 

1. Bandara Soekarno Hatta 

direncanakan sebagai airport city 

2. Kota Tangerang siap secara 

keruangan 

3. Rencana pengembangan akses 

transportasi 

 

John D. Kasarda, 

Stephen J. Appold 

Plannning a Competitive Aerotropolis Jurnal Artikel 2014 Penjelasan tentang 

merencanakann Aerotropolis 

Aerotropolis adalah strategi 

pengembangan area bandara yang dapat 

meningkatkan bisnis dan daya saing 

metropolitan dengan meningkatkan 

kepentingan bandara tersebut di seluruh 

dunia 
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Nama Peneliti Judul Penelitian Jenis Penelitian Tahun 

Penelitian 

Materi Penelitian Hasil Penelitian 

John D. Kasarda The Evolution of Airport Cities and the 

Aerotropolis 

Jurnal Artikel 2008 Asia’s Airport Cities and 

Aerotropolises 

Satu kunci asia sekarang memimpin 

pengembangan airport city dan 

Aerotropolis adalah bandaranya telah 

diperbaharui dengan banyak 

pembangunan di lokasi yang dapat 

dibangun. Hal tersebut menjadikan 

perencana dan pemerintah harus untuk 

mendesain dan membangun bandara dan 

area sekitarnya konsisten dengan peran 

dari airport saat ini dalam ekonomi 

regional dan global 

Fakhri Adrian Potensi Pengembangan Kawasan 

Bandara Soekarno Hatta dan Kota 

Tangerang Menjadi Aerotropolis 

Tugas Akhir 2016 Penerapan konsep Aerotropolis 

di Kawasan Bandara Soekarno 

Hatta dan Kota Tangerang 

dengan melihat kondisi 

eksisting Kota Tangerang, 

kebijakan pembangunan dan 

penataan ruang, kesiapan 

pemerintah untuk 

mengembangkan Kota 

Tangerang menjadi 

Aerotropolis. 

Kota Tangerang memiliki potensi untuk 

dikembangkan menjadi aerotropolis. 

Potensi tersebut dihasilkan karena Kota 

Tangerang memiliki pengembangan 

bandara menjadi airport city, 

pengembangan transportasi yang 

terintegrasi, pengembangan klaster 

bisnis yang terhubung penerbangan, tata 

guna lahan yang didominasi komersial 

dan residensial, pembangunan area 

bandara yang telah diatur dalam zoning 

kawasan, serta kawasan hijau yang 

membatasi antar klaster. Potensi 

tersebut diperkuat dengan kesiapan 

pemerintah Kota Tangerang untuk 

mengembangkan Kota Tangerang 

menjadi aerotropolis. 
Sumber : analisis penyusun, 2016  
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1.8 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah acuan kerja yang dilakukan selama melakukan penelitian. 

Pembuatan kerangka pikir dimulai dari input, proses hingga output. Input dalam penelitian ini adalah 

kondisi eksisting Kota Tangerang menjadi Aerotropolis, Kebijakan pembangunan dan penataan 

ruang Kota Tangerang, dan Hasil kuesioner dengan pemerintah Kota Tangerang. Prosesnya 

merupakan analisis kondisi eksisting Kota Tangerang untuk menjadi Aerotropolis, analisis kebijakan 

pembangunan dan penataan ruang Kota Tangerang terkait Aerotropolis, analisis kesiapan pemerintah 

terhadap pengembangan Aerotropolis. Lalu output penelitian ini adalah potensi pengembangan 

Kawasan Bandara Soekarno Hatta dan Kota Tangerang menjadi Aerotropolis.  
  



 
 

11 
 

  
Sumber : analisis penyusun, 2016 

Gambar 3. 3 

Kerangka Pikir 
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1.9 Metode Penelitian  

1.9.1 Metode Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian “Potensi Pengembangan Kawasan Bandara Internasional Soekarno Hatta 

dan Kota Tangerang Menjadi Aerotropolis” ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2012), metode kuantitatif memenuhi kaidah ilmiah yaitu konkrit, 

obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Serta metode kuantitatif menggunakan data penelitian 

berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.  

Sasaran untuk mengetahui potensi pengembangan kawasan Bandara Internasional 

Soekarno Hatta dan Kota Tangerang menjadi Aerotropolis dibagi menjadi 3 yaitu menganalisis 

kondisi eksisting Kota Tangerang untuk dikembangkan menjadi Aerotropolis, dilanjutkan dengan 

analisis kebijakan pembangunan dan penataan ruang Kota Tangerang. Setelah itu dilaksanakan 

kuesioner terhadap pemerintah lalu diolah menggunakan metode proses hirarki analitik untuk 

mengetahui kesiapan dari pemerintah Kota Tangerang terkait penerapan konsep Aerotropolis untuk 

Kota Tangerang.  

 

Tabel I. 2 

Kerangka Penelitian 

 Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 

S
as

ar
an

 

Menganalisis kondisi 

eksisting Kota 

Tangerang untuk 

dikembangkan menjadi 

Aerotropolis 

Menganalisis kebijakan 

pembangunan dan penataan 

ruang Bandara Soekarno Hatta 

dan Kota Tangerang 

Menganalisis kesiapan 

pemerintah terhadap 

pengembangan Aerotropolis di 

Bandara Soekarno Hatta dan 

Kota Tangerang 

V
ar

ia
b

el
 

 Hirarki Struktur 

Ruang 

 Kawasan 

Aerotropolis 

 Zoning Kawasan 

 Tata Guna Lahan 

 Bisnis 

 Kawasan Hijau 

 Pembangunan 

Transportasi 

 Pengembangan 

Bandara 

 Hirarki Struktur Ruang 

 Kawasan Aerotropolis 

 Zoning Kawasan 

 Tata Guna Lahan 

 Bisnis 

 Kawasan Hijau 

 Pembangunan 

Transportasi 

 Pengembangan Bandara 

 Nilai konsistensi keputusan  

 Pemilihan keputusan 

 

T
ek

n
ik

 

A
n

al
is

is
 Statistik deskriptif, 

spasial 

Statistik deskriptif, spasial Statistik deskriptif, AHP 

T
ek

n
ik

 

P
en

g
u
m

p
u
la

n
 

D
at

a 

Telaah Dokumen, 

Observasi 

Telaah Dokumen, Observasi Kuesioner 
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 Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 

O
u

tp
u

t 
Potensi pengembangan 

Aerotropolis di Kota 

Tangerang. 

Potensi pengembangan 

Aerotropolis di Kota 

Tangerang menurut kebijakan 

tata ruang dan pembangunan  

Kesiapan pemerintah untuk 

mengembangan Kota 

Tangerang menjadi 

Aerotropolis 

Sumber: analisis penyusun, 2016 

 

1.9.2 Metode Pengumpulan Data 

Data merupakan hal terpenting yang harus dikumpulkan untuk melakukan sebuah 

penelitian. Data akan diolah menjadi sebuah informasi yang dapat menjelaskan variabel-variabel 

yang telah ditentukan sebelumnya di dalam wilayah penelitian. Berdasarkan teknik 

pengumpulannya, data dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder : 

 

1.9.2.1 Metode Pengumpulan data primer 

Metode pengumpulan data primer adalah metode yang secara langsung dikumpulkan oleh 

peneliti. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah kuesioner. Responden yang 

menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah pemerintah yang memiliki kepentingan dalam 

pembangunan Aerotropolis Kota Tangerang yaitu Bappeda Kota Tangerang, Dinas Ciptakarya dan 

Tata Ruang Kota Tangerang, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Tangerang, Dinas Perhubungan Kota Tangerang, dan PT. Angkasa Pura 2. 

 

1.9.2.2 Metode Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dengan teknik telaah dokumen dan kajian literatur. Telaah 

dokumen didapat dari dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang, Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Banten, KKOP Bandara Internasional Soekarno Hatta, Kawasan Kebisingan 

Bandara Internasional Soekarno Hatta, dan Rencana Induk Bandara Internasioanal Soekarno Hatta. 

 

1.9.2.3 Metode Sampling 

Pada penelitian ini peneliti menerapkan teknik sampling non probability sampling. Non 

probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang untuk dipilih menjadi sampel. 

Teknik yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, 

maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja (Sugiyono, 2005). 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui potensi terhadap pengembangan kawasan Bandara 

Internasional Soekarno Hatta dan Kota Tangerang menjadi Aerotropolis. Sampel yang ditentukan 
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adalah responden yang memiliki andil terhadap pengembangan bandara dan kawasannya menjadi 

Aerotropolis. Responden yang dipilih antara lain : 

a. Angkasa Pura 2 

PT. Angkasa Pura 2 diwakili oleh Bapak Eko Wahyudi, ST selaku Airport Masterplan and 

Enviroment Manager. 

b. Dinas Perhubungan Kota Tangerang  

Dinas Perhubungan Kota Tangerang diwakili oleh Bapak Ismu Hartono selaku Kepala 

Bidang Angkutan di Dinas Perhubungan Kota Tangerang. 

c. Bappeda Kota Tangerang 

Bappeda Kota Tangeran diwakili oleh Bapak Dr.-Eng. Ruta Ireng Wicaksonno, ST, M.Eng 

selaku Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana di Bappeda Kota Tangerang. 

d. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang 

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang diwakili oleh Ibu Hj. Choirunnisa 

Chotib, ST selaku Kepala Sie Perencanaan Ruang Kota di Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang Kota Tangerang. 

e. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diwakili oleh Bapak Purwanto 

selaku Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal di 

BPMPTSP Kota Tangerang. 

 

1.9.3 Kebutuhan Data 

Kebutuhan data berisikan tentang data-data yang dicari untuk mendukung sebuah 

penelitian. Oleh karena itu, kebutuhan data sangat dibutuhkan untuk mempermudah proses dalam 

pengumpulan data. Kebutuhan data yang dibutuhkan untuk mengetahui potensi pengembangan 

kawasan Bandara Internasional Soekarno Hatta menjadi Aerotropolis.. Data yang dibutuhkan untuk 

mengetahui hal tersebut adalah : 
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Tabel I. 3 

Kebutuhan Data 

No Sasaran Variabel Indikator Data 
Jenis 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber 

1 

 

Menganalisis 

kondisi 

eksisting Kota 

Tangerang 

untuk 

dikembangkan 

menjadi 

Aerotropolis 

Hirarki Struktur 

Ruang 

Memiliki hirarki  

paling tinggi 

Hirarki Struktur 

Ruang Kota 

Tangerang 

Sekunder 
Telaah 

dokumen 
RPJMD 

Kawasan 

Aerotropolis 

Terdapat klaster 

klaster bisnis 

yang terhubung 

penerbangan 

Peta TGL Sekunder 
Telaah 

dokumen 
RTRW 

Zoning 

Kawasan 

Memperhatikan 

standar berlaku 

aera bandara 

KKOP, 

Kawasan 

Kebisingan 

Sekunder 
Telaah 

dokumen 

Peraturan 

Menteri 

Perhubungan 

Tata Guna 

Lahan 

Mixed used, 

didominasi 

kawasan bisnis 

dan komersial 

Peta TGL Sekunder 
Telaah 

dokumen 
RTRW 

Bisnis 

sektor unggulan 

yang terhubung 

dengan bandara 

Peta TGL, 

PDRB 
Sekunder 

Telaah 

dokumen 

RTRW, Kota 

Tangerang 

dalam Angka 

Kawasan Hijau 

Kawasan hijau 

berada di 

sepanjang jalur 

transportasi dan 

menjadi 

pembatas antar 

guna lahan 

Peta TGL Sekunder 
Telaah 

dokumen 
RTRW 

Pembangunan 

Transportasi 

Pembangunan 

transportasi 

berorientasi ke 

bandara dengan 

akses dan 

sirkulasi yang 

baik 

Peta Jaringan 

Transportasi 
Sekunder 

Telaah 

dokumen 
RTRW 

Pengembangan 

Bandara 

Bandara inti 

merupakan 

airport city 

Masterplan, 

gambar 

pengembangan 

bandara 

Primer, 

sekunder 

Telaah 

dokumen, 

observasi 

Peraturan 

Menteri 

Perhubungan, 

Foto 

2 

Menganalisis 

kebijakan 

pembangunan 

dan penataan 

ruang Bandara 

Soekarno Hatta 

dan Kota 

Tangerang 

Sama dengan sasaran 1 

RTRW, 

Rencana Induk 

Bandara, 

KKOP, 

Kawasan 

Kebisingan 

Sekunder 
Telaah 

Dokumen 

PERDA Kota 

Tangerang, 

Peraturan 

Menteri 

Perhubungan 

3 

Menganalisis 

potensi 

pengembangan 

Aerotropolis di 

Bandara 

Soekarno Hatta 

dan Kota 

Tangerang 

Konsistensi dari 

pengambil 

keputusan 

Nilai 

Inkonsistensi 

Hasil nilai 

inkonsistensi 

Primer Kuesioner 

AP2, Bappeda, 

BPMPTSP, 

DCKTR, 

Dishub Prioritas 

keputusan 
Nilai VP Hasil nilai VP 

Sumber : analisis penyusun, 2016 
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1.9.4 Metode Analisis Data 

1.9.4.1 Metode Analisis 

Pada penelitian ini, untuk mengetahui potensi pengembangan Bandara Soekarno Hatta dan 

Kota Tangerang menjadi Aerotropolis terdapat 3 analisis. Yaitu: 

1. Analisis kondisi eksisting Kota Tangerang untuk dikembangkan menjadi Aerotropolis 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian Kota Tangerang untuk dikembangkan 

dengan konsep Aerotropolis dengan cara membandingkan antara kriteria-kriteria pengembangan 

Aerotropolis dengan kondisi eksiting kota tangerang. Teknik analisis yang digunakan pada analisis 

kondisi eksisting Kota Tangerang adalah analisis statistik deskriptif yang berupa diagram distribusi 

frekuensi (diagram pie), analisis super impose/ overlay map kawasan kebisingan dengan kawasan 

keselamatan operasi bandara untuk menentukan zoning kawasan, analisis buffer untuk melihat 

besaran kawasan aerotropolis, analisis buffer kawasan kebisingan untuk melihat posisi dan luasan 

kawasan kebisingan di setiap tingkatkan kebisingan, dan analisis buffer kawasan keselamatan operasi 

bandara untuk melihat batas maksimal pembangunan bangunan di sekitar bandara. Selain itu terdapat 

penyajian peta supaya lebih informatif. 

2. Analisis kebijakan pembangunan dan penataan ruang Kota Tangerang dan Bandara 

Internasional Soekarno Hatta 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan 

dan tata ruang dikaitkan dengan kriteria pengembangan Aerotropolis. Teknik analisis yang 

digunakan antara lain super impose/ overlay antara kawasan bisnis, kawasan aerotropolis, dengan 

jaringan transportasi Kota Tangerang untuk mengetahui pola aktivitas bisnis di Kota Tangerang. 

Analisis overlay antara pola ruang Kota Tangerang, pengembangan bandara, dan struktur ruang 

untuk mengetahui kecenderungan pola ruang dan kemungkinan kawasan bandara menempati hirarki 

tertinggi. Selain itu ada analisis overlay kawasan hijau dengan kesesuaian lahan untuk melihat 

kawasan yang dapat di budidayakan atau tidak. Selain itu terdapat analisis statistik deskriptif yang 

berbentuk diagram frekuensi pie. 

3. Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Tangerang terhadap pengembangan Bandara 

Internasional Soekarno Hatta dan Kota Tangerang menjadi Aerotropolis 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kesiapan pemerintah terhadap 

pengembangan Bandara Soekarno Hatta dan Kota Tangerang menjadi Aerotropolis yang diolah 

dengan teknikanalisis ahp dan dilakukan dengan kuesioner terhadap pemerintah. Selain analisis ahp, 

pada analisis ini juga menggunakan teknik analisis statistik deskriptif untuk menyajikan hasil AHP 

dengan diagram batang. 
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Secara garis besar terdapat 3 teknik analisis yang digunakan. Teknik analisis tersebut antara 

lain teknik analisis statistik deskriptif, teknik analisis spasial, dan teknik analisis analytic hierarchy 

process. Pertama adalah statistik deskriptif, statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau 

popuplasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum. Dalam analisis statistik deskriptif data dikemukakan dengan penyajian tabel biasa 

maupun distribusi frekuensi, grafik garis maupun batang, diagram lingkaran, piktogram, penjelasan 

kelompok melalui modus, median, mean, dan variasi kelompok melalui rentang dan simpangan baku 

(Sugiyono, 2005). 

Menurut (Arief, 2012) dalam analisis spasial, kekuatan SIG sebenarnya terletak pada 

kemampuannya untuk menganalisis dan mengolah data dengan jumlah yang besar. Pengetahuan 

mengenai bagaimana cara mengekstrak data dan bagaimana menggunakannya merupakan kunci 

analisis di dalam SIG. Kemampuan analisis berdasarkan aspek spasial yang dapat dilakukan oleh 

SIG antara lain : 

 Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data spasial menjadi data spasial yang baru. Contohnya 

adalah mengklasifikasikan tata guna lahan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan 

ataupun hutan berdasarkan analisis data kemiringan atau data ketinggian. 

 Overlay, yaitu menganalisis dan mengintegrasikan dua atau lebih data spasial yang 

berbeda, misalnya menganalisis daerah rawan erosi dengan meng-overlay-kan data 

ketinggian, jenis tanah dan kadar air. 

 Network, yaitu analisis yang bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan 

titik-titik yang saling terhubung. Analisis ini sering dipakai dalam berbagai bidang, 

misalnya sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, air minum atau 

saluran pembuangan. 

 Buffering, yaitu analisis yang akan menghasilkan buffer atau penyangga yang bisa 

berbentuk lingkaran atau poligon yang melingkupi suatu objek sebagai pusatnya, sehingga 

kita bisa mengetahui berapa parameter objek dan  luas wilayahnya. Buffering dapat 

digunakan untuk menentukan jalur hijau, menggambarkan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), 

mengetahui daerah yang  terjangkau BTS untuk telepon seluler, menentukan luas tumpahan 

minyak di laut dan menentukan lokasi pasar, toko atau outlet dengan memperhatikan lokasi 

konsumen dan toko atau outlet saingan. 

 Analisis 3 Dimensi, analisis ini sering digunakan untuk memudahkan pemahaman, karena 

data divisualisasikan dalam 3 dimensi. Contoh penggunaanya adalah untuk menganalisis 

daerah yang terkena aliran lava. 
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Sebagian besar data yang akan ditangani dalam SIG merupakan data spasial, data yang 

berorientasi geografis. Data ini memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya dan 

mempunyai dua bagian penting yang berbeda dari data yang lain, yaitu informasi lokasi (spasial) dan 

informasi deskriptif (atribut) yang dijelaskan sebagai berikut 

 Infromasi lokasi (spasial), berkaitan dengan suatu koordinat baik koordinat geografi 

(lintang dan bujur) dan koordinat XYZ, termasuk diantaranya informasi datum dan 

proyeksi. 

 Informasi deskriptif (atribut) atau informasi nonspasial, suatu lokasi yang memiliki 

beberapa keterangan yang berkaitan dengannya. Contoh jenis vegetasi, populasi, luasan, 

kode pos dan sebagainya. 

Analytic hierarchy process (AHP) pertama kali dikembangkan oleh Thomas Saaty (1980) 

dalam (Buchori, Manullang, & Basuki, 2007) sebagai metode pengambilan keputusan. Metode ini 

cocok terutama untuk keputusan kompleks yang melibatkan perbandingan elemen-elemen 

keputusan, yang sulit untuk dikuantifikasi, dan biasa digunakan ketika peniliti ingin membuat 

keputusan dengan melibatkan berbagai kriteria. 

Dalam perumusan kriteria evalusi, perlu definisi yang jelas tentang tujuan, sasaran, ukuran, 

dan kriteria. Tujuan merupakan pernyataan secara umum tentang apa yang ingin dicapai di masa 

depan. Sasaran adalah penyataan konkret tentang kondisi akhir, serta dimensi waktu dan target 

populasi. Ukuran merupakan definisi operasional yang jelas (tangible) dari kriteria evaluasi, jika 

mungkin dalam ukuran yang kuantitatif dan pernyataan dimensi sasaran yang akan digunakan untuk 

mengevaluasi alternatif kebijakan atau program dikenal sebagai kriteria. 

AHP merupakan teknik yang efektif dalam pembuatan keputusan dengan permasalahan 

yang tidak terstruktur dalam bidang ilmu ekonomi, sosial, dan manajemen. Metode yang ada 

didasarkan pada asumsi seseorang yang tergantung pada sifat seseorang jika berhadapan dengan 

keputusan yang kompleks (Saaty, 1980 dalam Buchori et al., 2007). 

Langkah awal adalah membagi tujuan dalam beberapa bagian, dari yang sifatnya umum 

hingga lebih spesifik dalam tingkatan yang lebih rendah. Hirarki dapat bersifat lengkap atau tidak 

lengkap. Hirarki umumnya terdiri dari tiga tingkatan, misal tujuan, kriteria, dan alternatif. 

Tabel I. 4 

Tabel Hirarki AHP 

No Kriteria Sub Kriteria Alternatif 

1 Hirarki Struktur Ruang  Kota Tangerang dan 

Kecamatan Tangerang 

menjadi hirarki tertinggi 

dalam struktur ruang 

 Kota Tangerang dan 

Kecamatan Benda menjadi 

hirarki tertinggi dalam 

struktur ruang 

 Aerotropolis 

 Non Aerotropolis 
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No Kriteria Sub Kriteria Alternatif 

 Kota Tangerang tidak menjadi 

Hirarki tertinggi dalam 

struktur ruang 

2 Kawasan Aerotropolis  Dalam radius 30 km dari 

Bandara Soekarno Hatta 

menjadi Aerotropolis 

 Kurang dari radius 30 km 

Bandara Soekarno Hatta 

menjadi Aerotropolis 

 Tidak terdapat Aerotropolis 

dalam radius 30 km Bandara 

Soekarno Hatta 

 

 Aerotropolis 

 Non Aerotropolis 

3  Zoning Kawasan  Memperhatikan standar 

pembangunan area bandara 

 Tidak memperhatikan standar 

pembangunan area bandara 

 

 Aerotropolis 

 Non Aerotropolis 

4 Tata Guna Lahan  Mempertahankan tata guna 

lahan eksisting 

 Merencanakan tata guna lahan 

mixed use yang didominasi 

perumahan 

 Merencanakan tata guna lahan 

mixed use yang didominasi 

kawasan komersial 

 Aerotropolis 

 Non Aerotropolis 

5 Kawasan Bisnis  Membangun kawasan bisnis 

di Kota Tangerang 

 Menggunakan Kawasan bisnis 

di luar Kota Tangerang 

 Aerotropolis 

 Non Aerotropolis 

6 Kawasan Hijau  Mempertahankan kawasan 

hijau yang berada di Kota 

Tangerang 

 Merencanakan kawasan hijau 

di jalur transportasi dan 

menjadi pembatas antar guna 

lahan 

 Aerotropolis 

 Non Aerotropolis 

7 Pembangunan Transportasi  Merencanakan transportasi 

dengan konsep TOD antara 

bus, commuter line, kereta 

bandara ekspres, Bandara 

 Menerapkan transportasi 

dengan konsep TOD antara 

bus, dan commuter line 

 Tidak menerapkan konsep 

transportasi dalam sistem 

transportasi Kota Tangerang 

 Aerotropolis 

 Non Aerotropolis 

8 Pengembangan Bandara  Merencanakan bandara inti 

menjadi airport city 

 Tidak merencanakan Bandara 

Soekarno Hatta menjadi 

airport city 

 

 Aerotropolis 

 Non Aerotropolis 

sumber : analisis penyusun, 2016 
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Dalam tabel hirarki AHP pengembangan Bandara Soekarno Hatta dan Kota Tangerang 

terdapat penjelasan tentang kriteria apa saja yang digunakan, sub kriteria apa saja yang digunakan, 

dan alternatif yang akan digunakan pada penentuan kebijakan para pemerintah. Hal tersebut disusun 

lagi ke dalam skema yang berhiraki dalam gambar di bawah ini. 

 

 

  

Sumber : Hasil analisis penyusun, 2016 

 

Gambar 4. 4 

Skema AHP 

 

Tabel I. 5 

Skor Intensitas Kepentingan 

Intensitas 

Kepentingan 
Definisi Penjelasan 

1 
Sama penting 

(equal importance) 

Dua kegiatan berperanan secara sama 

terhadap tujuan 

2 Weak  

3 
Agak penting 

(moderate importance) 

Berdasar pengalaman dan judgement, 

keputusan sedikit lebih mementingkan 

suatu kegiatan terhadap kegiatan 

lainnya 

4 Moderate plus   

5 
Lebih penting 

(strong importance) 

Berdasar pengalaman dan judgement, 

keputusan secara lebih besar 

mementingkan suatu kegiatan terhadap 

kegiatan lainnya 

6 Strong plus   

Kriteria 

Subkriteria 

Alternatif 

Tujuan 
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Intensitas 

Kepentingan 
Definisi Penjelasan 

7 
Sangat penting 

(very strong importance) 

Suatu kegiatan dilihat sangat dominan 

terhadap kegiatan lainnya 

8 Very, very strong   

9 
Teramat penting 

(extreme importance) 

Suatu kegiatan menempati urutan 

tertinggi dari semua kemungkinan yang 

ada 

2, 4, 6, 8 
Nilai rata-rata tingkatan kepentingan yang berada diantara dua keputusan 

yang terkait 

Sumber : Saaty, 1980 dalam Buchori dkk, 2007 

 

Menurut saaty (1980) dalam Buchori dkk (2007) terdapat 9 tingkatan penilaian terhadap 

keputusam, kriteris yang masing-masing diberikan nilai sesuai dengan tingkatannya. 1 menunjukan 

kepentingan yang sama antar kriteria, angka 9 mengindikasikan satu kriteria teramat penting 

dibandingkan dengan kriteria lainnya.  

Nilai konsistensi menunjukan tingkat konsistensi  tiap-tiap narasumber terhadap hasil 

keputusan yang telah dibuatnya. Apabila nilai inkonsistensi mendekati 0, maka makin konsisten 

suatu observasi. Tetapi metode AHP tidak mengharuskan IK = 0 terutama apabila terdiri dari banyak 

kriteria atau alternatif. Sedangkan pada expert choice suatu jawaban nilai inkonsistensi sebesar 1 atau 

lebih memerlukan investigasi lebih lanjut. Maksudnya, nilai inkonsistensi 1 atau lebih tersebut 

menandakan bahwa narasumber kurang memiliki informasi atau pengetahuan yang lebih. Setelah itu, 

prioritas pemilihan alternatif dilihat dari nilai VP. Jika nilai VP lebih besar maka alternatif tersebut 

lebih prioritas dibandingkan alternatif lainnya. 

 

1.9.4.2 Kerangka Analisis 

Kerangka analisis pada penelitian ini terdiri dari input, proses, dan output. Pada bagian 

input didasarkan pada variabel penelitian yang kemudian dari input tersebut akan dilakukan proses 

analisis dengan teknik analisis berdasarkan masing-masing variabel pada input. Kerangka penelitian 

digambarkan dalam diagram di bawah ini : 
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Sumber : analisis penyusun, 2016 

 

Gambar 5. 5 

Kerangka Analisis 
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1.10 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini terdiri dari lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka 

pengembangan aerotropolis, bab gambaran umum Kota Tangerang terkait aerotropolis, bab analisis 

potensi pengembangan Kawasan Bandara Internasional Soekarno Hatta dan Kota Tangerang menjadi 

Aerotropolis, dan bab kesimpulan dan rekomendasi. Masing-masing bab tersebut, akan dijelaskan 

lebih lanjut sebagai berikut. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan merupakan bab pertama yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penilitan, sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka pikir, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA PENGEMBANGAN AEROTROPOLIS 

Bab kajian literatur berisikan hasil kajian dari berbagai literatur tentang pengembangan Aerotropolis 

yang digunakan untuk mendukung penelitian. 

BAB III GAMBARAN UMUM KOTA TANGERANG TERKAIT AEROTROPOLIS 

Bab gambaran umum Kota Tangerang berisikan gambaran umum tentang Kota Tangerang per 

kriteria pengembangan aerotropolis 

BAB IV ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN BANDARA 

INTERNASIONAL SOEKARNO HATTA DAN KOTA TANGERANG MENJADI 

AEROTROPOLIS 

Bab ini berisikan analisis kondisi eksisting Kota Tangerang untuk dikembangkan menjadi 

aerotropolis, analisis kebijakan pembangunan dan penataan ruang Kawasan Bandara Internasional 

Soekarno Hatta dan Kota Tangerang, dan analisis kesiapan Pemerintah Kota Tangerang terhadap 

pengembangan aerotropolis di Kawasan Bandara Internasional Soekarno Hatta dan Kota Tangerang. 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab kesimpulan dan rekomendasi akan berisi potensi pengembangan Kawasan Bandara Internasional 

Soekarno Hatta dan Kota Tangerang menjadi aerotropolis. Selain itu terdapat rekomendasi kebijakan 

serta penelitian lanjutan. 

. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA PENGEMBANGAN AEROTROPOLIS 

Bab II berisi tinjauan pustaka terkait pengembangan Aerotropolis. Tinjauan pustaka 

dimulai dari melihat teori tentang pengaruh transportasi terhadap pengembangan wilayah. Setelah 

itu teori tentang Aerotropolis mulai dari definisi, latar belakang terbentuk Aerotropolis, konsep 

Aerotropolis dan pemangku kepentingan dalam pengembangan Aerotropolis dan best practice di 

dunia. 

 

2.1 Pengaruh Transportasi Dalam Perkembangan Perkotaan 

Yunus (1996) dalam Ritohardoyo (2013), mengemukakan bahwa dua elemen utama 

menyebabkan kota selalu bersifat dinamis, adalah elemen demografis kependudukannya, dan elemen 

kegiatan penduduknya. Peningkatan jumlah penduduk kota selalu diikuti peningkatan tuntutan 

kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan fasilitasnya. Akibat perkembangan fisik kota tersebut 

terwujud pada pola perubahan pemanfaatan lahan, proses perubahan pemanfaatan lahan, dan dampak 

perubahan pemanfaatan lahan. 

Transportasi dapat memberikan manfaat terhadap lokasi dan waktu dengan memindahkan 

barang dan orang ke tempat yang berbeda sehingga manfaatnya lebih besar, menyangkut muatan 

dalam waktu yang lebih besar, dan manfaat dan kemanfaatan (benefit) dalam bidang ekonomi, sosial, 

politik (Adisasmita, 2012). 

Pembangunan transportasi dan pengembangan wilayah memiliki hubungan yang sangat 

erat dan saling menunjang, bahkan dikatakan bahwa pembangunan transportasi itu berbasis pada 

pengembangan wilayah, dan dikatakan pula bahwa transportasi merupakan kekuatan pembentuk 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah. Antara pembangunan transportasi dan 

pengembangan menunjukan arah yang sejajar dalam arah pengembangannya kedua hal itu harus 

diupayakan bersinergi secara harmonis (Adisasmita, 2011).  

Salah satu contoh transportasi adalah bandara, bandara menyediakan pelayanan transportasi 

udara melalui interaksi yang kompleks antara sumber daya dan proses. Bandara memberikan dampak 

signifikan terhadap ketenagakerjaan, kemakmuran dan memberikan stabilitas ekonomi ke daerah 

sekitarnya. Wilayah atau konurbasi yang dilayani oleh lebih dari satu bandara akan mendapatkan 

keuntungan berlebih, sehingga dapat meningkatkan keuntungan ekonomi oleh bandara-bandara 

tersebut (Europe, 2004).  

Terlepas dari proses, bandara terus berubah dari infrastruktur transportasi udara utama 

menjadi multimodal, perusahaan multi fungsional yang menghasilkan pembangunan komersial 
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cukup besar berada di dalam dan juga di luar dari batas bandara. Saat ini, secara tidak disadari semua 

dari fungsi komersial pusat suatu metropolitan dapat ditemukan pada atau dekat dengan bandara. hal 

tersebut membuat bandara tersebut yang tadinya adalah bandara kota menjadi suatu kota bandara (J. 

Kasarda, 2013).  

 

2.2 Aerotropolis 

2.2.1 Definisi Aerotropolis 

Aero adalah aeronautika, aeronatical, ruang udara, yang berhubungan dengan penerbangan. 

Lalu polis diambil dari kata yunani yaitu kata gabungan bentuk yang berarti kota (Urbandictionary, 

2016). Maka dari itu Aerotropolis adalah kota yang berhubungan dengan penerbangan.  

Sebuah Aerotropolis dapat dibangun berdasarkan bandara pusat, hubungan bandara pusat  

dengan Aerotropolis yang lebih besar yang memberikan manfaat timbal balik. Jasa-jasa konvensional 

dan kecepatan hubungan dengan pasar yang dilayani oleh airport akan memberikan nilai tambah 

untuk bisnis dan industri yang ada di Aerotropolis, sebagai gantinya akan semakin banyak bisnis dan 

industri yang mengklaster di sekitar bandara, dan kota sekitarnya akan menjadi tambahan jumlah 

penumpang dan kargo (Kasarda, 2006 dalam Yeo, Wang, & Chou, 2013)  

Model Aerotropolis adalah strategi  pendekatan untuk pengembangan area bandara yang 

dapat meningkatkan bisnis dan daya saing metropolitan dengan meningkatkan kepentingan bandara 

tersebut di seluruh dunia. Aerotropolis merupakan sub wilayah perkotaan yang infrastruktur, tata 

guna lahan, dan ekonominya semua berpusat di bandara. Nilai utama Aerotropolis berada pada 

penawaran bisnis yang memiliki jaringan yang cepat antara produsen, konsumen, dan mitra usaha 

secara nasional dan internasional yang meningkatkan keuntungan perusahaan dan daerah (J. D. 

Kasarda & Appold, 2014) 

Aerotropolis yang berorientasi global dengan waktu pergerakan terbatas dan akses jarak 

jauh yang cepat akan membantu memotong biaya, meningkatkan produktifitas, dan melebarkan 

jangkauan pasar. Hal tersebut menjadikan aerotropolis lebih kompetitif dan berpartisipasi lebih 

dalam ekonomi internasional. Aerotropolis menciptakan kota perdagangan dengan nilai barang dan 

jasa yang lebih tinggi dipercepat dan diperluas dengan menggunakan rute penerbangan yang 

beroperasi seperti bentuk fisik internet. Airport berperan menjadi routers untuk pergerakan orang 

dan barang. Peran tersebut menjadikan Aerotropolis sebuah magnet dari bisnis bandara dan 

katalisator ekonomi regional yang menarik, berkelanjutan, dan menumbuhkan perusahaan yang 

terhubung dengan penerbangan di lingkungannya (J. D. Kasarda & Appold, 2014). 

Secara spasial, jika perkotaan biasanya terbentuk dari pusat kota dan commuter-linked 

suburbs¸ Aerotropolis terdiri dari airport city sebagai nukleus yang di sekitarnya terbangun klaster-

klaster bisnis berhubungan penerbangan terasosiasi dengan pembangunan residensial. Klaster 


