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1. BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian serta rumusan 

persoalan. Kemudian akan disampaikan pula tujuan, sasaran, dan manfaat dari 

penelitian ini. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai ruang lingkup penelitian 

yang terbagi menjadi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Kemudian 

diikuti dengan metodologi penelitian yang dijelaskan melalui tabel dan kerangka 

pikir. Bagian terakhir akan menjabarkan mengenai sistematika penulisan penelitian.  

 

 Latar Belakang 

Bandar Udara Radin Inten II yang berlokasi di Kecamatan Natar, Kabupaten 

Lampung Selatan saat ini merupakan bandara pengumpul tersier yang berstatus 

kelas I skala nasional dan direncanakan untuk ditingkatkan menjadi bandara 

pengumpul primer serta bandara embarkasi haji bertaraf internasional. Rencana 

tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014 tentang 

Percepatan Infrastruktur Prioritas. Rencana pengembangan tersebut akan 

berpengaruh pada perubahan fasilitas operasional maupun fasilitas penunjang yang 

terdapat baik di dalam bandara, maupun di luar bandara. Hal tersebut akan 

berpengaruh pada bertambah luasnya landasan pacu bandara yang awalnya 3000 m 

x 45 m akan mengalami perluasan menjadi 3500 m x 65 m. Landasan pacu 

bertambah luas dikarenakan pesawat yang akan singgah di Bandara Radin Inten II 

akan semakin besar, tidak hanya pesawat jenis Boeing tetapi juga Airbus, mengingat 

skalanya yang akan naik menjadi penerbangan internasional. Selain itu fasilitas 

penunjang di sekitar kawasan bandara seperti hotel transit, pusat perbelanjaan, dan 

asrama haji diperlukan dalam pengembangan bandara.  

 

Program rencana pengembangan Bandara Radin Inten II akan berimbas pada 

meluasnya daerah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang 

cenderung menambah luas radius daerah “konservatif” penerbangan. KKOP 

menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 44 Tahun 2005 adalah batas-

batas keselamatan operasi penerbangan yang merupakan suatu kawasan di sekitar 
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bandar udara yang penggunaannya harus memenuhi persyaratan guna menjamin 

keselamatan operasi penerbangan. Berdasarkan peraturan tersebut, KKOP terdiri 

dari enam bagian, yaitu kawasan pendekatan dan lepas landas, kawasan 

kemungkinan bahaya kecelakaan, kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, 

permukaan horizontal luar, kawasan di bawah permukaan kerucut dan kawasan 

permukaan transisi. Perhitungan kawasan KKOP mengacu pada posisi landasan 

pacu bandara. Ke-enam bagian kawasan tersebut akan semakin luas, karena adanya 

pergeseran zona kawasan akibat dari perpanjangan landasan pacu udara. Pada 

KKOP diperlukan pengendalian benda tumbuh dan bangunan-bangunan, terutama 

di zona kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan. Kawasan Kemungkinan Bahaya 

Kecelakaan adalah kawasan yang menjadi prioritas pengendalian karena berada 

sejajar dengan landasan pacu, tepatnya berada di sisi utara dan selatan landasan 

pacu yang berhubungan langsung dengan kegiatan take-off atau landing pesawat. 

 

Adanya kawasan Bandara Radin Inten II saat ini dan pengembangannya menjadi 

daya tarik masyarakat di sekitar kawasan tersebut untuk menjadi tempat tinggal dan 

bekerja. Kondisi tersebut terindikasi dari bertumbuhnya penduduk Kecamatan 

Natar tahun 2012 – 2016 sebesar 2%, sementara kecamatan lain di Kabupaten 

Lampung Selatan berada di bawahnya. Indikasi lain adalah mulai tumbuhnya 

perumahan di sekitar kawasan Bandara Radin Inten II (Observasi awal, 2017). 

Pertumbuhan penduduk dan perumahan di KKOP akan meningkatkan risiko 

terhadap keselamatan operasi penerbangan. 

 

Di sisi lain, arahan penataan ruang hanya terdapat dalam Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2011 – 2031 yang 

menyebutkan bahwa Kecamatan Natar akan difungsikan sebagai kawasan 

peruntukan permukiman perkotaan. Padahal seharusnya terdapat arahan penataan 

ruang yang lebih rinci, yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang memiliki 

skala lebih detail 1:5.000 dengan lingkup wilayah kawasan atau kelurahan. RDTR 

merupakan alat pengendalian pembangunan untuk mendapatkan ijin membangun 

dalam hal kesesuaian arahan penggunaan lahan. Jika belum ada RDTR seharusnya 

terdapat arahan untuk advice planning, misalnya mengenai tata massa bangunan 
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dan penggunaan lahan. Selain itu, pertumbuhan perumahan yang pesat di Kawasan 

Kemungkinan Bahaya Kecelakaan membutuhkan pedoman pengendalian, karena 

adanya kegiatan lain yaitu kegiatan operasional penerbangan. Pertumbuhan 

penduduk yang tidak terkendali di sekitar kawasan bandara akan membahayakan 

keselamatan penduduk maupun keselamatan penerbangan. Dengan demikian, 

untuk mengendalikan pembangunan seharusnya disusun RDTR yang didalamnya 

terdapat Peraturan Zonasi (PZ) sebagai dasar advice planning dalam pemberian ijin 

mendirikan bangunan. 

 

 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan yaitu mulai dari persoalan empiris 

yang mengindikasikan semakin tumbuhnya perumahan di Kawasan Kemungkinan 

Bahaya Kecelakaan, KKOP Bandara Radin Inten II yang perlu dikendalikan dalam 

rangka mencegah risiko kecelakaan. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan 

merupakan salah satu kawasan yang akan terus tumbuh di masa depan seiring 

perkembangan kawasan Bandara Radin Inten II yang strategis. KKOP memiliki 

aturan dan sifat khusus yang membedakan kawasan tersebut dengan kawasan lain, 

yaitu terkait dengan kegiatan operasional bandara. Oleh karena itu, diperlukan 

pengendalian tata ruang kawasan yang lebih rinci yang dituangkan dalam RDTR. 

Pada kondisi belum adanya RDTR maka penyusunan prinsip perancangan 

perumahan di Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan, KKOP Bandara Radin 

Inten II menjadi penting untuk dilakukan.  

 

 Tujuan dan Sasaran 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan persoalan yang telah diuraikan 

sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menyusun prinsip perancangan 

perumahan di Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan, KKOP Bandara Radin 

Inten II. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, maka disusunlah sasaran-sasaran 

berikut: 

1. Merumuskan komponen dan aspek pada perancangan perumahan Kawasan 

Kemungkinan Bahaya Kecelakaan. 
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2. Mengidentifikasi karakteristik kondisi eksisting dan persoalan Kawasan 

Kemungkinan Bahaya Kecelakaan. 

3. Menyusun konsep pengembangan dan konsep perancangan perumahan di 

Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan. 

 

 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan, 

penyempurnaan dan/ atau masukan bagi pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 

untuk dapat menjadi masukan dalam penyusunan RDTR dan PZ, serta Rencana 

Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang sesuai dengan kriteria prinsip 

perancangan. Selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk advice 

planning dalam rangka pengendalian pembangunan sebelum RDTR disusun. 

 

 Ruang Lingkup Penelitian 

Penulis membagi ruang lingkup penelitian ini menjadi dua, yaitu ruang lingkup 

wilayah yang menjelaskan batasan wilayah penelitian dan ruang lingkup materi 

yang membatasi materi penelitian. Hal ini dilakukan agar penelitian dapat berjalan 

lebih fokus dan terarah. 

 

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah yang dijadikan penelitian ialah Kawasan Kemungkinan 

Bahaya Kecelakaan sisi selatan, Bandar Udara Radin Inten II. Bandar Udara Radin 

Inten II terletak di Jl. H. Alamsyah Ratu Prawiranegara km. 28, Brantiraya, Natar, 

Lampung Selatan. Sisi utara landasan pacu adalah landasan pacu 14, sementara di 

sisi selatan adalah landasan pacu 32. Pemilihan lokasi penelitian pada Kawasan 

Kemungkinan Bahaya Kecelakaan yang berhimpit dengan landasan pacu 32 (sisi 

selatan) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Komite Nasional 

Keselamatan Transportasi (KNKT) dan juga National Transportation Safety Board 

(Badan Keselamatan Penerbangan Amerika Serikat) yang memberikan fakta bahwa 

kecelakaan pesawat lebih banyak terjadi saat landing dan take-off dibandingkan 

saat cruising (berada stabil di atas awan). Oleh karena itu kawasan kemungkinan 
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bahaya kecelakaan sisi selatan lebih berisiko daripada kawasan yang berada di sisi 

utara.  

 

Ruang lingkup wilayah penelitian berbentuk trapesium, dengan luas area sebesar 

3.321.900 m2 atau 331,29 ha. Cakupan kawasan penelitian tidak hanya Kawasan 

Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sisi selatan eksisting, melainkan juga dengan 

adanya rencana pengembangan bandara. Zona eksisting dari Kawasan 

Kemungkinan Bahaya Kecelakaan hanya meliputi Desa Candimas, namun dengan 

adanya rencana pengembangan bandara maka akan bergeser sehingga sebagian 

Desa Tanjung Sari juga termasuk dalam kawasan penelitian. Pengembangan 

bandara berimbas pada bertambah luasnya landasan pacu bandara, yang 

berhubungan dengan KKOP secara umum, dan Kawasan Kemungkinan Bahaya 

Kecelakaan secara khususnya. Perhitungan area kawasan penelitian dengan panjang 

3.000 m dari ujung permukaan landasan pacu 32,  serta lebarnya meluas secara 

teratur sepanjang 1.200 m. Batasan lokasi penelitian adalah kawasan fungsional, 

dimana interaksi yang ada tidak dibatasi oleh batas administrasi, tetapi justru 

terpengaruh karena aktivitas dari bandara itu sendiri.  

 

 



6 

 

 

Gambar 1.1 Peta Lokasi Wilayah Studi

Rencana Pengembangan Landasan Pacu 
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1.5.2 Ruang Lingkup Materi 

Cakupan materi yang akan dibahas meliputi pemahaman mengenai prinsip 

perancangan perumahan secara umum, dan perumahan di KKOP secara 

spesifik, kajian prinsip perancangan perumahan di KKOP dengan batasan 

yang terkait aspek keselamatan dan kenyamanan. Prinsip perancangan ini 

akan menjadi dasar dalam pengembangan sebagai kawasan perumahan yang 

mempertimbangkan aspek keselamatan dan kenyamanan dari adanya 

operasional bandara. Substansinya mencakup ketentuan mengenai 

komponen-komponen yang diatur dalam perancangan kawasan perumahan 

yang sebelumnya telah disesuaikan dengan kriteria dalam prinsip 

perancangan perumahan yang mempertimbangkan aspek keselamatan dan 

kenyamanan dari adanya operasional bandara. Lingkup studi tersebut 

dirumuskan dalam beberapa poin di bawah ini, yaitu: 

1. Kajian konsep prinsip perancangan perumahan beserta aspek dan 

komponennya 

2. Kajian terhadap karakteristik eksisting dan persoalan di Kawasan 

Kemungkinan Bahaya Kecelakaan  

3. Perumusan prinsip perancangan dan penerapannya di Kawasan 

Kemungkinan Bahaya Kecelakaan, KKOP Bandara Radin Inten II  

 

 Metodologi  

Metode penelitian merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri dari prosedur dan 

teknik yang perlu dilaksanakan dalam suatu penelitian. Prosedur tersebut 

memberikan peneliti urutan pekerjaan yang harus dilakukan, sedangkan teknik 

penelitan merupakan alat ukur yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian. 

Dalam penyusunan prinsip perancangan perumahan penelitian ini 

mempertimbangkan ketentuan normatif perencanaan perumahan dengan batasan 

studi pada aspek keselamatan dan kenyamanan, serta kondisi eksisting Kawasan 

Kemungkinan Bahaya Kecelakaan, KKOP Bandara Radin Inten II. Tahapan 

metodologi penelitian dapat dilihat dalam gambar berikut ini. 
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Gambar 1.2 Kerangka Analisis  
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Tabel 1.1 Rumusan Metodologi Penelitian 

No Sasaran 
Input Teknik 

Analisis 
Output 

Jenis dan Kebutuhan Data Metode Pengumpulan Data 

1 Merumuskan 

komponen dan 

aspek pada 

perancangan 

perumahan 

Kawasan 

Kemungkinan 

Bahaya 

Kecelakaan 

Data sekunder: 

-Teori normatif mengenai 

prinsip perancangan 

perumahan beserta 

komponennya 

-Regulasi KKOP Bandara 

Radin Inten II, dan peraturan 

bandara secara umum 

-Rencana Pengembangan 

Bandara 

-Arahan RTRW Kab. 

Lampung Selatan 

-Preseden  

-Studi literatur mengenai 

komponen prinsip perancangan 

perumahan, peraturan 

operasional bandara, dan 

preseden pengembangan 

 

Analisis isi Rumusan komponen 

perancangan yang 

diatur serta aspek yang 

dipertimbangkan dalam 

prinsip perancangan 

perumahan Kawasan 

Kemungkinan Bahaya 

Kecelakaan 

2 Mengidentifikasi 

karakteristik 

kondisi eksisting 

dan persoalan 

Kawasan 

Kemungkinan 

Bahaya 

Kecelakaan 

Data sekunder: 

-Monografi Desa Candimas 

dan Tanjung Sari 

 

Data primer: 

-Observasi eksisting 

penggunaan lahan dan kondisi 

kawasan penelitian 

Data sekunder didapat dari: 

-BAPPEDA Kab. Lampung 

Selatan 

-Kantor Desa Candimas dan 

Tanjung Sari,  

-UPBU Radin Inten II 

 

Data primer didaparkan melalui 

observasi kondisi eksisting 

-Analisis 

isi 

-Analisis 

deskriptif 

kualitatif 

Karakteristik kondisi 

eksisting Kawasan 

Kemungkinan Bahaya 

Kecelakaan, KKOP 

Bandara Radin Inten II 

berupa potensi dan 

persoalan  yang terdapat 

di lapangan 
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No Sasaran 
Input Teknik 

Analisis 
Output 

Jenis dan Kebutuhan Data Metode Pengumpulan Data 

3 Menyusun 

konsep 

pengembangan 

dan konsep 

perancangan 

perumahan di 

Kawasan 

Kemungkinan 

Bahaya 

Kecelakaan 

 

-Output sasaran 1: komponen 

dan aspek perancangan 

perumahan penelitian 

-Output sasaran 2: 

karakteristik kondisi eksisting 

dan persoalan kawasan 

penelitian 

-Justifikasi mengenai 

komponen penelitian dengan 

kondisi di lapangan melalui 

wawancara pada stakeholder 

terkait 

-Menggunakan komponen yang 

telah dirumuskan sebelumnya 

dan rumusan prinsip 

perancangan yang sudah ada 

diseseuaikan dengan karakter 

wilayah penelitian 

-Wawancara (Kabid Pembinaan 

Keselamatan Transportasi Dinas 

Perhubungan Prov. Lampung, 

Staf Teknisi Operasional dan 

Bangunan UPBU Bandara Radin 

Inten II, Kepala AirNav 

Indonesia Cabang Bandara Radin 

Inten II, Kasubbid Perumahan 

dan Permukiman serta Kasubbid 

Tata ruang (Bidang Praswil) 

BAPPEDA Kab. Lampung 

Selatan, 

Kabid Permukiman dan 

Pertamanan Dinas Perumahan 

dan Permukiman Kab. Lampung 

Selatan, Sekretaris Kec. Natar) 

-Analisis 

isi 

-Analisis 

deskriptif 

kualitatif 

-Analisis 

Triangulasi 

Kerangka dasar konsep 

pengembangan dan 

konsep perancangan di 

Kawasan Kemungkinan 

Bahaya Kecelakaan 
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1.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dari suatu penelitian secara umum dibagi menjadi dua, 

yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data 

primer merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung 

kepada objek penelitian di lapangan, baik melalui pengamatan (observasi) langsung 

maupun wawancara (interview), sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan 

peneliti dengan cara tidak langsung (melalui penelitian terhadap dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian).  

 

1.6.1.1 Pengumpulan Data Primer 

Pengumpulan data primer berupa observasi lapangan yang bertujuan untuk 

memperoleh data dan informasi mengenai keadaan, situasi dan permasalahan 

langsung di wilayah studi. Jenis data yang diperoleh secara langsung berupa kondisi 

fisik wilayah studi dan peruntukan lahan sekitar bandara. Pengumpulan data 

tersebut digunakan untuk menganalisis karakteristik perumahan di KKOP Bandara 

Radin Inten II. Dalam memperoleh data primer penelitian dilakukan dengan teknik 

pengambilan data di bawah ini: 

 

1. Observasi lapangan 

Metode ini dilakukan dengan mengamati langsung kondisi lapangan yang 

dijadikan objek penelitian. Tujuan dari pengamatan langsung ini adalah untuk 

mendapatkan gambaran umum karakteristik fisik (kondisi) eksisting perumahan 

di KKOP Bandara Radin Inten II. Observasi dilakukan dengan pengamatan 

terhadap komponen guna lahan, bangunan, sirkulasi, dan ruang terbuka hijau 

yang terdapat di dalam lokasi penelitian. Form observasi penelitian terlampir. 

 

2. Wawancara 

Tujuan dari wawancara sebagai upaya mengkonfirmasi hasil analisis dari data-

data sekunder dan primer dalam pandangan para pihak, terkait prinsip serta 

karakteristik perancangan perumahan di KKOP Bandara Radin Inten II. Pihak 

terkait yang menjadi informan untuk kepentingan wawancara dalam penelitian 

ini antara lain merupakan pejabat instansi dari pemerintah dan masyarakat yang 
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berada di dalam kawasan penelitian. Wawancara terhadap masyarakat di dalam 

kawasan untuk menggali lebih dalam informasi yang terjadi mengenai kondisi 

wilayah studi. Hal yang ditanyakan dalam wawancara menyangkut komponen-

komponen terkait aspek keselamatan dan kenyamanan, program kebijakan, 

rencana pengembangan dan koordinasi antar pihak. Metode yang digunakan 

adalah purposive sampling dan snowball sampling, dengan terlebih dahulu 

melakukan penentuan asal target instansi informan, namun belum diketahui 

nama informan yang dituju. Penentuan informan dengan cara menemui 

sekretariat intansi yang bersangkutan, kemudian peneliti menemui informan 

berdasarkan rekomendasi kesekretariatan instansi stakeholder dan/ atau 

berdasarkan rekomendasi informan yang telah diwawancara. Pada penelitian ini 

informan yang didapatkan berdasarkan snowball sampling adalah Kepala 

AirNav Indonesia Cabang Bandara Radin Inten II, yang direkomendasikan oleh 

Kabid Pembinaan Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi 

Lampung. 

 

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

semi terstruktur mengenai kondisi kawasan, peraturan umum perumahan, 

maupun peraturan khusus KKOP. Wawancara semi terstruktur dilakukan 

dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai panduan wawancara, namun 

pertanyaan yang ada dapat berubah dan meluas sesuai kondisi wawancara. 

Wawancara dilakukan dengan pemangku kepentingan setempat, yaitu Kasubbid 

Perumahan dan Permukiman serta Kasubbid Tata ruang (Bidang Praswil) 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung 

Selatan, Kabid Permukiman dan Pertamanan Dinas Perumahan dan 

Permukiman Kabupaten Lampung Selatan, Sekretaris Kantor Kecamatan Natar, 

Staf Teknisi Operasional dan Bangunan Unit Penyelenggara Bandar Udara 

(UPBU) Radin Inten II, Kepala AirNav Indonesia Cabang Bandara Radin Inten 

II, dan Kabid Pembinaan Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan 

Provinsi Lampung. Kriteria pemilihan informan berdasarkan tujuan dari 

dilakukannya wawancara. Wawancara yang dilakukan ke instansi BAPPEDA, 

dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Lampung Selatan terkait aturan 
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umum yang berlaku, yaitu penerapan kebijakan, program-program serta arahan 

dari pemerintah setempat, serta kondisi kawasan penelitian. Wawancara yang 

dilakukan ke Kantor Kecamatan Natar terkait dengan kondisi kawasan 

penelitian. Sementara itu, wawancara mengenai peraturan khusus operasional 

bandara ditanyakan ke instansi UPBU Bandara Radin Inten II, AirNav 

Indonesia Cabang Bandara Radin Inten II, dan Dinas Perhubungan Provinsi 

Lampung. Form wawancara terlampir. 

 

1.6.1.2 Pengumpulan Data Sekunder  

Pengambilan data sekunder dilakukan dengan menggali informasi dari sumber-

sumber yang ada, yaitu studi literatur, studi dokumen dari instansi pemerintahan 

terkait dan informasi baik media cetak maupun media elektronik. Dalam penelitian 

ini dilakukan dua bentuk pengumpulan data sekunder, yaitu studi literatur (kajian 

pustaka) dan pengumpulan data dari instansi. 

 

Studi literatur bermanfaat untuk mengumpulkan literatur dan wacana mengenai inti 

pokok materi dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, sekaligus untuk 

pengembangan kawasan. Pada penelitian ini studi literatur dilakukan untuk 

memperoleh pemahaman teoritis dan konsep mengenai perancangan perumahan 

secara umum, batas-batas pengendalian KKOP, serta keterkaitan antar dua hal 

tersebut, yaitu persyaratan perancangan perumahan di KKOP bandara.  

 

Pengumpulan data sekunder juga dilakukan ke beberapa instansi, yaitu BAPPEDA 

Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan UPBU 

Bandara Radin Inten II. Data dan informasi yang dikumpulkan melalui teknik ini, 

yaitu: 1) Kondisi eksisting wilayah penelitian; 2) Produk-produk perencanaan 

spasial di wilayah studi (RTRW Kabupaten Lampung Selatan, Rancangan RDTR 

Kecamatan Natar, masterplan dan siteplan Bandara Radin Inten II, serta 

Perda/Ranperda Pengendalian KKOP di Bandara Radin Inten II); 3) Kebijakan, 

program dan rencana pembangunan perumahan di wilayah studi. Data sekunder 

yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 1.2 Kebutuhan Data Sekunder 

No Data Sumber 

1 Peta rupa bumi Kecamatan Natar, yang 

memuat unsur: 

BAPPEDA Lampung 

Selatan 

-Gedung dan bangunan (permukiman, kantor 

pemerintahan) 

-Perhubungan (jalan, stasiun kereta api, 

bandara) 

- Unsur tumbuhan (sawah, kebun, hutan) 

-Unsur relief dan titik kontrol (kontur, titik 

tinggi) 

-Unsur batas administrasi (batas 

desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota) 

-Unsur perairan (danau, sungai) 

2 Perda/Ranperda Pengendalian KKOP di 

Bandara Radin Inten II 
Dinas Perhubungan 

Provinsi Lampung 
3 Peta KKOP dan Peta Wilayah Kebisingan  

4 Statistik Kecamatan Natar BPS Lampung Selatan 

5 Peta tematik (kawasan penelitian) Olahan data citra 

6 RTRW Kabupaten Lampung Selatan BAPPEDA Lampung 

Selatan 7 Rancangan RDTR Kecamatan Natar 

8 Undang-undang dan peraturan terkait 

perumahan dan KKOP 

Media internet, literatur 

dan preseden terdahulu 

9 Kebijakan, program dan rencana 

pembangunan perumahan di KKOP Bandara 

Radin Inten II 

BAPPEDA Lampung 

Selatan, Dinas 

Perumahan dan 

Permukiman Lampung 

Selatan,  

10 Monografi Desa Candimas dan Desa Tanjung 

Sari 

Kantor Kecamatan Natar, 

Kantor Desa Candimas, 

Kantor Desa Tanjung 

Sari 

 

1.6.2 Metode Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul diolah dan disajikan dalam bentuk tabel serta peta 

menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis, sementara untuk ilustrasi 

penerapan prinsip perancangan pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan 

menggunakan software SketchUp.  
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1.6.2.1 Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS) 

adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang 

bereferensi spasial atau berkoordinat. Dalam penelitian ini analisis data spasial 

sehingga dihasilkan antara lain: 

1. Peta batas administrasi kecamatan-kecamatan dari Kecamatan Natar, 

Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, dan 

Kabupaten Pesawaran dalam KKOP yang didapatkan dari pengolahan 

data peta rupabumi skala 1:20.000. 

2. Peta kawasan permukiman, yang didapatkan dari pengolahan data peta 

rupabumi dan data citra satelit. 

3. Peta batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang 

memuat batas-batas: 

a. Kawasan pendekatan dan lepas landas 

b. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan 

c. Kawasan di bawah permukaan transisi 

d. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam 

e. Kawasan di bawah permukaan kerucut 

f. Kawasan di bawah permukaan horizontal luar 

4. Peta tematik kondisi eksisting Kawasan Kemungkinan Bahaya 

Kecelakaan, KKOP Bandara Radin Inten II saat ini dan rencana 

pengembangannya. 

 

Pengolahan data penelitian dilakukan dengan cara mendigitasi kawasan terbangun 

dan non-terbangun, serta dilakukan beberapa tools dalam ArcMap yaitu buffer, 

merge, dan clip. Selain itu dilakukan pendekatan overlay (tumpang tindih) antara 

peta batas administrasi kecamatan dengan peta tematik perumahan maupun KKOP 

bandara, agar dapat dianalisis lebih lanjut. 

 

1.6.2.2 SketchUp 

Setelah mendapatkan data dari hasil analisis, diperlukan rekomendasi lanjutan 

dengan adanya ilustrasi konsep perancangan perumahan di kawasan kemungkinan 
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bahaya kecelakaan. Kriterianya mengacu pada prinsip yang telah dihasilkan dari 

tinjauan literatur maupun hasil wawancara dengan stakeholder terkait. Dalam 

pembuatan ilustrasi 3D digunakan software yaitu SketchUp. SketchUp adalah 

sebuah perangkat lunak desain grafis yang dikembangkan oleh Trimble. Software 

ini dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis model, dan model yang dibuat 

dapat diletakkan di Google Earth atau dipamerkan di 3D Warehouse, di dalam 

penelitian ini menggunakan software SketchUp 2015. 

 

1.6.3 Teknik Analisis 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi, 

analisis deskriptif kualitatif, dan analisis triangulasi lebih jelasnya akan dijabarkan 

di bawah ini. 

 

1.6.3.1 Analisis Isi (Content Analysis) 

Menurut Bell (2001), analisis isi (content analysis) adalah metode untuk 

mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah “teks”. Content analysis 

merupakan metode untuk menarik kesimpulan dari suatu teks dan kesimpulan 

tersebut digunakan untuk menghubungkan suatu faktor dengan suatu sistem 

(Krippendorff, 2004). Analisis ini digunakan dalam penelitian karena 

mempertimbangkan bentuk data dan informasi yang dikumpulkan berupa dokumen 

resmi serta literatur yang memerlukan teknik untuk memahami dan 

menginterpretasikan data tersebut. 

 

Pada penelitian ini, metode analisis data dilakukan terhadap teori-teori terkait 

perancangan perumahan dan beberapa peraturan terkait dengan KKOP serta 

keterkaitannya, sehingga pemahaman peneliti menjadi komprehensif. Tinjauan 

literatur dan hasil kajian terhadap teori terkait dapat digunakan dalam perumusan 

prinsip normatif perancangan perumahan pada KKOP serta penyusunan standar 

untuk pemenuhan prinsip perancangan tersebut. 
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1.6.3.2 Analisis Deskriptif Kualitatif 

Penelitian deskriptif adalah penelitian atau metode yang berusaha untuk 

menentukan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data. Dalam analisis 

kualitatif, beberapa hal dapat dilakukan secara simultan, antara lain melakukan 

pengumpulan data dari lapangan, membaginya kedalam kategori-kategori dengan 

tema spesifik, memformat data tersebut menjadi suatu gambaran yang umum, dan 

mengubah gambaran tersebut menjadi teks kualitatif (Creswell dalam Hardiansyah, 

2010). Analisis deskriptif kualitatif mempunyai fungsi untuk mengungkapkan hasil 

penelitian secara jelas dan ringkas. Analisis ini digunakan untuk menjabarkan hasil 

pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Pada penelitian ini analisis 

deskriptif kualitatif dilakukan untuk menganalisis beragam bentuk data (berupa 

hasil wawancara, dan observasi lapangan) untuk memberikan gambaran bentuk 

aslinya, mulai dari perumusan komponen penelitian, identifikasi kondisi eksisting 

kawasan, penyusunan konsep pengembangan dan perancangan kawasan, hingga 

perumusan prinsip perancangan kawasan beserta penerapannya. 

 

1.6.3.3 Analisis Triangulasi 

Analisis triangulasi digunakan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data untuk 

keperluan pengecekan terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini dilakukan 

analisis triangulasi terhadap peraturan normatif perumahan, peraturan KKOP, serta 

hasil observasi kondisi eksisting kawasan penelitian dengan melakukan wawancara 

semi terstruktur mengenai hal tersebut kepada stakeholder terkait. Peneliti 

melakukan obervasi untuk mengecek fakta di kawasan kemungkinan bahaya 

kecelakaan apakah sesuai dengan arahan penataan ruang. Sementara itu, peneliti 

melakukan wawancara kepada informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran 

informasi data peraturan normatif perumahan dan peraturan KKOP, serta peraturan 

yang tertera namun belum dijelaskan secara rinci. 
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 Kerangka Pikir  
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 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu 

pendahuluan, dasar-dasar perancangan perumahan di kawasan kemungkinan 

bahaya kecelakaan, kondisi kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan bandara 

radin inten ii, prinsip perancangan perumahan di kawasan kemungkinan bahaya 

kecelakaan, serta simpulan dan saran. 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bagian awal laporan ini berisi latar belakang studi, rumusan masalah, 

tujuan dan sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, 

metodologi, kerangka pikir, dan sistematika pembahasan. 

BAB 2  DASAR-DASAR PERANCANGAN PERUMAHAN DI KAWASAN 

KEMUNGKINAN BAHAYA KECELAKAAN 

 Pada bagian ini akan dibahas tinjauan literatur prinsip perancangan 

perumahan beserta KKOP dan standarnya. 

BAB 3  KONDISI KAWASAN KEMUNGKINAN BAHAYA 

KECELAKAAN BANDARA RADIN INTEN II 

Pada bab ini berisi identifikasi mengenai kondisi eksisting dan persoalan 

kawasan penelitian. 

BAB 4  PRINSIP PERANCANGAN PERUMAHAN DI KAWASAN 

KEMUNGKINAN BAHAYA KECELAKAAN, KKOP BANDARA 

RADIN INTEN II 

Pada bab ini berisi rincian hasil survey penelitian yang berupa data 

beserta pembahasannya mengenai pengolahan data sampai dengan hasil 

yang didapat.  

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dengan 

hasil survey penelitian. 

 


