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5. BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Bab ini merupakan penutup yang mencakup kesimpulan atas tujuan dan sasaran 

yang dituju. Selain itu akan disajikan mengenai temuan beserta kelemahan yang 

ada selama studi ini berlangsung. Saran studi lanjutan akan disampaikan agar dapat 

menyempurnakan atau memperbaiki kelemahan studi yang ada. 

 

 Temuan Studi dan Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa temuan 

terkait studi yang telah dilakukan. Temuan studi selama penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Terdapat perbedaan mengenai komponen dan aspek pada perancangan 

lokasi penelitian dengan perancangan perumahan di tempat lainnya, 

dikarenakan adanya kegiatan operasional penerbangan yang membatasi 

beberapa hal. Komponen perumahan secara umum adalah guna lahan, 

sirkulasi, bangunan, ruang terbuka hijau, fasilitas umum, dan prasarana. 

Tetapi dalam penyusunan prinsip perancangan di Kawasan Kemungkinan 

Bahaya Kecelakaan komponen fasilitas umum dan prasarana tidak diteliti 

karena dianggap sudah termasuk dalam empat komponen lainnya dan 

bukan menjadi komponen utama dalam kasus kawasan penelitian.  

Aspek perumahan secara umum adalah keselamatan, kenyamanan, 

kesehatan, keindahan, dan jati diri. Sementara aspek yang 

dipertimbangkan dalam penelitian hanya aspek keselamatan dan 

kenyamanan, karena aspek yang lainnya tidak berhubungan dengan 

kelancaran operasional penerbangan. 

b. Komponen guna lahan dan bangunan eksisting di kawasan penelitian tidak 

memiliki masalah yang menyalahi aturan, karena peruntukan guna 

lahannya masih sesuai dengan aturan penataan ruang, serta ketinggian 

bangunan ataupun benda tumbuh di kawasan penelitian masih di dalam 

batas yang diizinkan dalam KKOP. Namun dengan adanya pertumbuhan 
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pembangunan dan belum disusunnya RDTR, sehingga harus sedini 

mungkin diatur untuk pengendalian pembangunan. 

Komponen sirkulasi dan ruang terbuka hijau kawasan penelitian memiliki 

masalah jika akan dilakukan rencana pengembangan bandara, karena 

naiknya skala bandara menjadi skala internasional membuat demand 

aksesibilitas bertambah dan belum ada penataan mengenai RTH yang 

mengurangi kebisingan dari aktivitas bandara yang semakin padat. 

c. Berdasarkan peraturan normatif perumahan, peraturan Kawasan 

Keselamatan Operasional Penerbangan, rencana pengembangan bandara, 

serta preseden bandara lain, maka didapatkan hasil bahwa pembagian 

kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan ke dalam zona-zona akan 

memudahkan pengelolaan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi kawasan 

secara optimal karena terfokus pada pembagian zona tersebut. 

 

Sebagai kesimpulan dari penelitian ini, perbedaan prinsip perancangan perumahan 

secara umum dengan prinsip perancangan perumahan di KKOP, khususnya di 

dalam Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sisi lepas landas adalah 

peruntukan guna lahan, tata massa bangunan, dan vegetasi ruang terbuka hijau yang 

mempunyai ketentuan khusus. Syarat khusus di dalam KKOP yaitu tidak 

mengganggu aktivitas operasional penerbangan serta dapat mengurangi dampak 

yang ditimbulkan. 

 

Walaupun demikian untuk zona pemanfaatan perumahan dapat dimanfaatkan 

sebagai zona yang dibangun fasilitas pendukung bandara internasional (seperti 

hotel dan pertokoan). Dalam penerapannya, disesuaikan kembali dengan kondisi 

eksisting kawasan. Didapatkan fakta dari hasil analisis bahwa kontur kawasan 

penelitian yang berada di radius terjauh dari landasan pacu adalah semakin tinggi, 

sehingga di dalam perancangannya untuk perumahan dan fasilitas pendukung 

bandara internasional diletakan tidak jauh dari zona penyangga. Sementara untuk 

kawasan yang memiliki kontur paling tinggi difungsikan untuk pertanian lahan 

basah serta sesuai dengan rencana pemerintah setempat akan dibangun jalan tol. 
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Prinsip perancangan perumahan di Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan, 

KKOP Bandara Radin Inten II dilakukan menggunakan pendekatan aspek 

keselamatan dan kenyamanan karena memiliki fungsi melindungi penghuni 

perumahan maupun penumpang pesawat terbang dari kemungkinan terjadinya 

kecelakaan dan ancaman kecelakaan lalu lintas, serta memberikan rasa nyaman dari 

pencemaran udara serta kebisingan yang berasal dari operasional penerbangan. 

 

Konsep yang digunakan dalam pengembangan kawasan dengan pembagian zona 

agar pemanfaatannya lebih jelas sesuai dengan peruntukan. Tujuan perancangan 

kawasan adalah terciptanya  perumahan  untuk  dihuni masyarakat  pada umumnya 

dan untuk kelancaran kepentingan  operasional penerbangan secara khusus, 

sehingga pertimbangan terhadap operasional penerbangan harus dilakukan. 

Kesimpulan yang didapatkan, prinsip perancangan perumahan di Kawasan 

Kemungkinan Bahaya Kecelakaan dapat diterapkan dengan melakukan 

penyesuaian dengan kondisi eksisting. 

 

 Rekomendasi 

Prinsip perancangan yang dihasilkan melalui penelitian ini adalah prinsip 

perancangan di Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan yang berlaku umum 

pada bandara lainnya, namun dalam penerapannya harus disesuaikan lebih lanjut 

terkait kondisi fisik dan isu kewilayahannya. Secara umum, prinsip perancangan 

perumahan di Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan mengutamakan aspek 

keselamatan dan kenyamanan, tetapi bukan berarti tidak sama sekali 

memperhatikan sisi estetis dari perancangan kawasan tersebut. Komponen sirkulasi 

dan ruang terbuka hijau merupakan komponen yang perlu dilakukan penyesuaian, 

karena komponen tersebut bisa saja berbeda kondisi eksistinya dengan kondisi 

penelitian. Dari kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian, maka rekomendasi 

dapat diberikan kepada pemerintah agar perancangan perumahan di Kawasan 

Kemungkinan Bahaya Kecelakaan dapat diterapkan sebagai dasar pengendalian 

tata ruang, yaitu: 

a. Membagi zona pengembangan pada Kawasan Kemungkinan Bahaya 

Kecelakaan menjadi tiga zona, yaitu zona pemanfaatan bandara (memiliki 



100 

 

peruntukan kegiatan operasional penerbangan), zona penyangga (memiliki 

peruntukan sebagai pembatas antara kedua zona pemanfaatan), dan zona 

pemanfaatan perumahan (memiliki peruntukan kegiatan perumahan). 

b. Melakukan pembatasan masing-masing zona, jika antara zona 

pemanfaatan bandara dan zona penyangga diberikan pagar buatan, maka 

pembatas antara zona penyangga dan zona pemanfaatan perumahan dapat 

menggunakan pagar alami berupa tanaman perdu serta dapat ditambah 

dengan jalan sebagai pembeda antara zona satu dengan yang lainnya. 

c. Melakukan sinkronisasi antara stakeholder yang berwenang mengenai 

peraturan, kepemilikikan lahan, dan pengelolaan kawasan. 

d. Menjadikan hasil penelitian ini sebagai masukan untuk advice planning 

maupun rencana tata ruang yang lebih rinci dalam rangka pengendalian 

pembangunan. 

e. Melanjutkan studi mengenai konsep pengembangan kawasan dengan 

penyusunan dokumen tata ruang yang kebih rinci untuk menyelesaikan 

kemungkinan munculnya permasalahan. 

 

 Keterbatasan Studi 

Terdapat beberapa keterbatasan studi dalam penyusunan prinsip perancangan 

perumahan dan penerapannya di Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan, 

KKOP Bandara Radin Inten II. Adapun keterbatasan tersebut sebagai berikut: 

a. Pembahasan mengenai prinsip perancangan perumahan di KKOP bandar 

udara merupakan hal baru, tidak ditemukan sebelumnya bahwa terdapat 

prinsip perancangan preseden sehingga datanya terbatas. 

b. Wilayah studi yang merupakan batas fungsional bukan batas administrasi, 

menyulitkan saat mengambil data untuk gambaran umum. 

c. Belum ada pedoman atau manual procedure dalam membagi kawasan dari 

sisi penataan ruang di dalam KKOP, sehingga dalam penelitian ini 

pembagian zona dilakukan dengan menggunakan kajian literatur dan hasil 

observasi. 
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d. Dokumen rencana tata ruang terkait lokasi penelitian masih bersifat makro, 

sehingga acuan arahan rencana pengembangannya belum terfokus pada 

lokasi penelitian. 

 

 Saran Studi Lanjutan 

Adanya keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian ini, maka disarankan untuk 

membuat studi lanjutan agar dapat menyempurnakan penelitian ini, yaitu: 

• Studi tentang penataan ruang di Kawasan Keselamatan Operasional 

Penerbangan Bandara Radin Inten II secara keseluruhan (mencakup ke-

enam subkawasan). 

 

 


