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ABSTRACT 

 
Uni Emirat Arab (UEA) telah menjadi negara yang memiliki perkembangan industri 
penerbangan nasional yang mengagumkan di dunia. Sebagai negara kecil dan masih berumur 
muda, UEA telah memiliki industri penerbangan level global dengan segala kemewahan dan 
kemegahan yang dimilikinya. Berbeda dengan negara-negara lainnya, UEA memiliki 
keunikan tersendiri berupa kepemilikan dua maskapai penerbangan nasional sekaligus. 
Ambisinya untuk mengembangkan industri penerbangan global juga tergambarkan pada 
upayanya dalam membangun bandara-bandara terbesar, kebijakan pemerintah berbasis 
infrastruktur, dan pengembangan sektor-sektor industri lanjutan yang berkaitan dengan 
industri penerbangan. Pengembangan industri penerbangan yang begitu masif di UEA, 
menjadi ruang baru yang dapat diteliti melalui kacamata hubungan internasional. Penelitian 
ini kemudian mencoba mengungkap motif dibalik pengembangan industri penerbangan di 
UEA melalui pendekatan keynesian dan nation branding. Dengan adanya motif ekonomi dan 
non-ekonomi yang diuji pada proses pengembangannya, penelitian ini menghasilkan temuan 
bahwa terjadi perluasan motif dalam pengembangan industri penerbangan yang terjadi di 
UEA. Pada awal pengembangannya, UEA cenderung menunjukkan motif ekonomi, yang 
dilandasi oleh kebutuhan untuk melepaskan belenggu ketergatungan pada minyak yang 
rentan akan instabilitas politik dunia dan keinginannya mendapatkan pertumbuhan ekonomi 
signifikan dengan melakukan diversifikasi ekonomi. Namun seiring berjalannya waktu UEA 
mulai menangkap arti penting penerbangan yang bisa digunakan sebagai instrumen 
pembentuk image baru pada dunia internasional, serta mampu memperjelas arti penting 
posisinya sebagai global hub.  
 
Kata-kata Kunci: Industri Penerbangan UEA, Motif Ekonomi UEA, Motif Non-Ekonomi 
UEA. 
  
United Arab Emirates (UAE) has become a country that has significant development of the 
national aviation industry in the world. As a small and young country, the UAE has a global 
level airline industry with all the glamor and grandeur it has. In contrast to other countries, 
the UAE has its own uniqueness in the form of ownership of two national airlines at once. Its 
ambition to develop the global aviation industry is also reflected in its efforts to build the 
largest airports, infrastructure-based government policies, and the development of 
advanced industrial sectors relating to the aviation industry. The massive development of 
the aviation industry in the UAE, become a new phenomenon that can be examined through 
the international relations approach. This research then tries to reveal the motives behind 
aviation industry development in UAE through the keynesian and nation branding 
approach. Given the economic and non-economic motives tested in its development process, 
this study found that there was an expanding motive in the development of the aviation 
industry that occurred in the UAE. Early in its development, the UAE tended to show an 
economic motive, based on the need to release the shackles of dependence on oils vulnerable 
to world political instability and its desire to gain significant economic growth by 
diversifying the economy. But over time the UAE began to grasp the importance of aviation 
that can be used as a new instrument to forming an image in the international world, and 
able to clarify the importance of its position as a global hub. 
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Dalam beberapa dekade terakhir, peran industri penerbangan sebagai sarana transportasi 
udara begitu signifikan yang dibuktikan dengan peningkatan keuntungan yang didapat dari 
maskapai penerbangan secara global. Pada tahun 2014 saja jika dibandingkan dengan 
keuntungan satu dekade sebelumnya telah mengalami pertumbuhan sebesar dua kali lipat, 
yang mana dari total USD 369 Milyar meningkat hingga USD 746 milyar (Clayton, tt). Dari 
peningkatan keuntungan dalam dunia penerbangan tersebut, Uni Emirat Arab (UEA) 
termasuk didalamnya dan menjadi sebuah negara yang mengalami pertumbuhan yang paling 
signifikan di dunia dalam sektor industri penerbangan. Tercatat dua maskapai penerbangan 
yang bermarkas di UEA berkembang dengan cepat dan mampu menjadi aktor dominan di 
masa sekarang, yaitu Emirates Airlines dan Etihad Airways. Perkembangan industri 
penerbangan milik UEA terus menerus terjadi secara signifikan, terbukti di tahun 2005 
Etihad Airways dan Emirates Airlines dapat dikatakan sebagai maskapai baru yang dipandang 
sebelah mata oleh maskapai lainnya (Newman, 2015). Berbagai bantuan yang diberikan oleh 
UEA memang cukup dalam mendukung pengembangan industri penerbangannya. 
Pengembangan yang dilakukan terbukti menyentuh berbagai sektor seperti halnya 
penambahan jumlah armada, pengembangan armada kargo, perluasan bandara secara terus 
menerus, dan pengembangan anak perusahaan dari Etihad Airways dan Emirates Airlines.  

Keberhasilan kedua maskapai penerbangan tidak terlepas dari peran Pemerintah UEA 
yang cukup vital dalam menentukan kebijakannya, yang mana mendukung pengembangan 
dunia penerbangannya dengan memberikan subsidi dalam jumlah besar terhadap Emirates 
Airlines dan Etihad Airways. Berdasarkan data Etihad Financial dan IATA Airport, Etihad 
Airways telah mendapat 17 Milyar US Dollar dari subsidi UEA dalam kurun waktu 10 tahun 
(2004-2014) (TPOFS, 2016). Dengan jumlah yang berbeda dengan Etihad Airways, Emirates 
Airline mendapat subsidi sejumlah USD 6 Milyar dalam kurun waktu yang sama. Jumlah 
subsidi yang cukup besar tersebut terdiri dari hedging losses bahan bakar, biaya pembawaan 
hedging losses bahan bakar, subsidi biaya bandara, dan biaya untuk union ban yang 
diakibatkan biaya tenaga kerja di bawah pasar (TPOFS, 2016).  

Etihad juga mendapatkan akses berupa pinjaman dari keluarga kerajaan di Abu Dhabi 
sejumlah 11 juta Dirham yang tidak memiliki beban bunga terhadap perusahaan tersebut. 
Keluarga kerajaan juga tidak memberikan keharusan untuk membayar pinjaman tersebut 
hingga tahun 2027, sehingga perusahaan tidak terbebani untuk menutup hutang yang ada 
(Cornwell, 2014). Pemerintah juga menganggarkan 7,8 juta US Dollar untuk membangun 11 
terminal mewah di Dubai International Airport yang memiliki fasilitas premium seperti 
restoran kelas atas dan juga fasilitas penunjang seperti spa. Dalam konteks penerbangan 
komersial, setidaknya terdapat delapan bandara internasional yang dibangun di UEA. Kini 
pun, bandara tersibuk di dunia berdasarkan jumlah penumpang internasionalnya adalah 
Dubai International Airport. Dalam jangka panjang UEA akan membangun Al-Maktoum 
International Airport sebagai Dubai World Central (DWC) yang dapat menampung setidaknya 
160 juta penumpang dan 12 juta ton kargo pertahun yang akan selesai pada tahun 2030 
(Export.gov, tt). Berangkat dari hal tersebut, menarik untuk mengetahui apa yang menjadi 
motif dasar dari dukungan Pemerintah Uni Emirat Arab terhadap pengembangan industri 
penerbangan nasional. 
 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Industri Penerbangan  
 
Ketika mengamati sebuah industri penerbangan, maka penting untuk memahami terlebih 
dahulu bahwa fungsi pesawat terbang sebagai sebuah transportasi. Secara garis besar, jika 
dilihat fungsinya maka sebuah transportasi dikembangkan untuk mengatasi permasalahan 
terkait space (ruang) yang telah dibatasi oleh berbagai hambatan fisik berupa jarak, waktu, 
pembagian pemerintahan, dan juga topografi (Rodrigue et al, 2006). Jika dikaitkan antara 
pesawat terbang dan industri penerbangan yang menggunakan istilah state-owned airlines, 
maskapai penerbangan mendapatkan banyak perhatian dari pemerintah seperti pemberikan 



subsidi dan menggunakannya sebagai instrumen kepentingan merkantilis (Hanlon, 2007). 
Selain itu maskapai penerbangan juga dijadikan sebagai bentuk promosi dari status, 
kekuatan, maupun prestis dari sebuah negara. Nyatanya, perkembangan industri ini juga akan 
terus berkaitan dengan negara (Hanlon, 2007). Sehingga dapat dipahami bahwa relasi antara 
negara dan industri penerbangan tidak terlepaskan dan memuat motif yang bermacam-
macam. Motif dalam konteks ini menjadi turunan dari sebuah kepentingan nasional suatu 
negara, melihat lingkup target yang lebih kecil dan spesifik jika dibandingkan dengan konsep 
kepentingan nasional secara keseluruhan. Kepentingan nasional sendiri diartikan sebagai 
tujuan sebuah negara atau pemerintahan di tingkat internasional guna mencapai 
kesejahteraan bagi warganya, seperti mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan wilayah 
negaranya (Oppenheim, 1987). Dari kaitan kepentingan nasional dengan pengembangan 
industri penerbangan nasional, setidaknya terdapat dua motif yang dapat menjadi stimulan 
bagi negara, yaitu motif ekonomi dan motif non-ekonomi.  

Sudah menjadi hal yang umum apabila negara mengembangkan suatu industri dengan 
tujuan untuk menggerakkan ekonomi domestiknya. Dalam kaitan dengan negara, maka 
pendekatan yang sesuai untuk digunakan adalah Keynesian, memposisikan negara sebagai 
aktor yang penting dalam menjaga perekonomian, karena kondisi pasar yang tidak bisa 
sepenuhnya dilepaskan dari kontrol negara. Kontrol negara juga tidak sepenuhnya dominan 
dalam pendekatan ini, melainkan negara hanya turut serta dalam perumusan, pengaplikasian 
kebijakan, serta pengatur aktivitas ekonomi (Brown, 1995). Sehingga dalam pendekatan ini, 
pertumbuhan ekonomi maupun pasar juga menjadi hal yang penting, tidak dikesampingkan 
oleh kepentingan politik negara. Campur tangan pemerintah juga dalam hal ini ditentukan 
oleh perlunya peran pengontrol dan pengelola untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sehingga 
fungsi dominan negara dapat direalisasikan dengan menjadikan negara sebagai pemilik 
modal dan teritori, pengembang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengelola tenaga kerja, 
pengatur aktor-aktor terkait dalam produksi, pengelola anggaran, maupun pembuatan 
kebijakan ekonomi nasional (Pierson, 1996).  

Namun dari bermacam-macam motif ekonomi yang dilakukan negara dalam 
mengembangkan Dalam kasus tertentu, bisa jadi sebuah negara mengembangkan industri 
sebagai upaya untuk melakukan diversifikasi ekonomi, yaitu upaya untuk melepas 
ketergantungan negara pada salah satu sektor ekonominya yang dominan. Selain itu, motif 
ekonomi dari pengembangan industri penerbangan juga dapat dilihat melalui perspektif 
geoekonomi. Istilah geoekonomi, jika merujuk pada definisi Edward Lutwakk, merupakan 
upaya untuk mengevaluasi relasi antara ekonomi dan geografi berdasarkan aspek spasial, 
temporal, dan politik (Søilen, 2012). Setelah adanya geoekonomi, pendekatan transport 
geography kemudian muncul dan menjadi displin baru sejak pertengahan abad 20 yang 
memperhatikan mobilitas dari barang, orang, maupun informasi dengan menemukan 
relasinya dengan aspek spasial seperti asal, destinasi akhir, jarak, dan juga tujuan dari sebuah 
mobilitas (Rodrigue et al, 2006).  

Dari pendekatan tersebut terdapat konsep lanjutan berupa central place theory yang 
menekankan pada sentralitas sebagai ciri hirearkis perkotaan. Kota yang terpusat pada pasar, 
secara Kota-kota yang lebih terpusat ke pasar lebih besar dengan fungsi yang lebih luas. Tren 
jaringan yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir adalah hub, yang merupakan 
istilah jaringan yang menekankan mobilitas melalui titik utama. Jaringan ini banyak 
digunakan karena besarnya fleksibilitas yang dimiliki ketika rute selalu menggunakan hub. 
Selain itu, pengembangan industri tersebut dapat diamati melalui konsep multiplier effect, 
yang merupakan mekanisme pengembangan suatu jenis aktivitas ekonomi yang mampu 
memengaruhi perekonomian yang lebih luas (Domański & Gwosdz, 2010). Ketika 
dihubungkan dengan industri penerbangan, terlebih lagi maskapai penerbangan, maka 
terdapat permintaan terhadap suatu barang dan jasa sehingga kebutuhan akan transportasi 
udara akan membawa banyak aktivitas-aktivitas tambahan pada sistem ekonomi suatu negara 
ataupun kawasan (Button, 2008).  

Motif non-ekonomi kemudian dapat diamati melalui konsep nation branding. 
Berdasarkan definisi dari Aaker (1996), brand dapat dipahami sebagai sebuah konsep 
multidimensi yang menyentuh elemen stratejik, emosional, fungsional, dan relasional yang 



terasosiasi menjadi buah pemikiran publik yang unik. Seperti halnya entitas lainnya, negara 
juga memiliki identitas yang didasari oleh banyak elemen. Oleh karenanya, konsep nation 
branding muncul, dengan makna yang tidak jauh berbeda. Keterhubungan antara proses 
branding negara dengan identitas diri dapat dilihat melalui enam elemen yaitu turisme, 
aktifitas ekspor, tata kelola, investasi dan migrasi, budaya, dan masyarakat (Anholt, tt). 
Berdasarkan teori tersebut, maka minat/dukungan signifikan pemerintah Uni Emirat Arab 
(UEA) terhadap industri penerbangan secara umum dapat dilandasi oleh motif ekonomi dan 
motif non-ekonomi. Motif non-ekonomi dalam pengembangan industri penerbangan dapat 
diamati sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan arti penting Uni Emirat Arab sebagai 
global hub dan menjadikannya sebagai instrumen dalam nation branding. Sedangkan yang 
termasuk didalam motif ekonomi adalah upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan 
perekonomian dengan perannya sebagai instrumen diversifikasi ekonomi dan multiplier 
effect.  
 
 
PERGESERAN TATANAN INDUSTRI PENERBANGAN GLOBAL DAN POSISI 
UNI EMIRAT ARAB DALAM KAITANNYA 
 
Dalam sejarah, hubungan manusia dengan wilayah udara dimulai sejak berhasilnya China 
membuat balon udara yang oleh masyarakat disebut Lentera Kongming  (Wittmer & Bieger, 
2011). Perkembangan teknologi penerbangan kemudian mengalami batu loncatan ketika pada 
tahun 1900 Wright Bersaudara  melakukan eksperimen dan perbaikan dalam berbagai hal 
seperti desain glider dan mempersiapkan mesin dari sebuah pesawat (Wittmer et al., 2011).  
Sektor industri penerbangan dunia secara umum banyak di dominasi oleh negara-negara 
barat, yang secara historis memang mengalami banyak kemajuan terlebih dahulu. Amerika 
Serikat, Britania Raya, Jerman, dan Perancis telah melakukan berbagai inovasi di dalam 
industri ini dan memiliki pengaruhnya masing-masing. Dengan dominasi AS dan Eropa 
dalam industri ini, maka konstelasi dunia penerbangan global banyak ditentukan oleh kedua 
aktor tersebut. Dinamika industri penerbangan AS seperti Deregulasi pada 1978, perjanjian 
open skies dan aliansi maskapai pada tahun 1990, juga telah memberikan banyak dampak 
pada penerbangan internasional, melihat peran AS sebagai pionir di industri penerbangan 
dan dominasinya pada politik internasional (Jong-Sik, 2005).  

Salah satu negara yang berani untuk memulai pengembangan maskapai nasionalnya 
adalah Belanda yang mendirikan maskapai KLM pada tahun 1919 yang menjadikannya 
sebagai maskapai nasional tertua di dunia yang masih aktif (Burns & McDonnel, tt). 
Pengembangan selanjutnya baru terjadi 7 tahun setelahnya, ketika Jerman memulai 
penerbangannya dengan Deutsche Luft Hansa, yang kini bernama Lufthansa. Amerika Serikat 
sendiri baru memulai penerbangan pertamanya pada 1929 ketika Pan American Airlines 
melakukan penerbangan dari Miami menuju San Juan (Burns & McDonnel, tt). Tren 
pembuatan maskapai nasional kemudian menyebar hingga negara-negara di Asia Pasifik 
seperti Singapura yang mendirikan Singapore Airlines, Indonesia dengan Garuda Indonesia, 
dan lain sebagainya. Didirikannya sebuah maskapai dengan kepemilikan sebuah negara 
dianggap sebagai hal yang wajar, melihat perlunya biaya yang besar dalam mengoperasikan 
sebuah maskapai. tidak sedikit negara yang memilih untuk mempermudah laju pertumbuhan 
maskapai nasionalnya dengan memberikan subsidi ataupun bantuan-bantuan lainnya.  

Dalam melihat tatanan penerbangan internasional, terdapat tiga stase yang perlu 
dipahami terlebih dahulu. Stase pertama dimulai sejak diadakannya Paris Convention pada 
tahun 1919 hingga diberlakukannya deregulasi pasar domestik AS pada tahun 1978. 
Selanjutnya stase yang kedua dimulai sejak deregulasi AS pada 1978 hingga perjanjian open 
skies diantara AS dengan Belanda pada tahun 1992. Lalu states yang ketiga berlangsung sejak 
tahun 1992 hingga masa sekarang, yang mana terdapat berbagai international order dalam 
industri penerbangan (Jong-Sik, 2005).  
  
Dinamika Timur Tengah memang selalu memberikan banyak pengaruh terhadap stabilitas 
internasional. Kawasan yang berada di antara Asia dan Eropa, dikenal sebagai kawasan yang 



banyak konflik dan peperangan. Namun dibalik kondisi politik kawasan yang begitu rumit, 
setidaknya Timur Tengah memiliki dua potensi yang memiliki nilai cukup tinggi. Kedua 
potensi tersebut adalah kekayaan minyak yang terkandung dibawah wilayah negara-negara 
Arab dan juga lokasi strategis untuk berbagai kepentingan. Ketersediaan minyak di dunia, 
memang cukup banyak bergantung pada stok minyak dari Timur Tengah. Tercatat, setidaknya 
persediaan minyak mentah di Timur Tengah mencapai 800 Milyar barel (Sorkhabi, 2014). 
Dengan jumlah yang begitu besar, menjadi wajar bila kemudian negara-negara di kawasan 
tersebut memiliki perekonomian yang cukup baik. Akan tetapi, Timur Tengah secara politik 
memang tidak pernah terpisah dari beragam konflik dan peperangan yang secara tidak 
langsung membawa dampak pada rentannya harga minyak. Menurut Krista Reisdorf (2008), 
setidaknya terdapat 8 peristiwa yang telah memberikan dampak pada fluktuasi harga minyak 
dunia, yaitu pasca Perang Dunia II, terbentuknya Organization of Petroleum Exporting 
Countries (OPEC), Perang Yom Kippur 1973, Perang Iran-Irak, Revolusi Iran, kontrol harga 
oleh AS, Perang Teluk. Dari berbagai penjelasan terkait dengan krisis minyak yang pernah 
terjadi di dunia, hampir seluruhnya berkaitan langsung dengan gejolak di Timur Tengah. 
Kondisi hubungan antar negara yang selalu naik-turun, mengakibatkan nilai minyak mentah 
yang begitu tinggi, menjadi bersifat rentan dan tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya 
acuan dalam menjaga perekonomian.  

Walaupun demikian, posisi dari Timur Tengah yang strategis seakan menjadi realitas 
yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Dengan berada di antara Benua Eropa, Asia, Afrika, 
dan beberapa lautan penghubungnya, kawasan ini akan menjadi tempat bertemunya berbagai 
kepentingan dunia. Itulah mengapa selama beberapa abad kawasan ini disebut sebagai 
kawasan komersial yang terkenal dengan bazaar-nya yang begitu besar. Di masa abad 
pertengahan, Timur Tengah merupakan titik kumpul jaringan perdagangan dari wilayah 
Mediterania  (Zoellick, 2003). Di awal 1970an, industri penerbangan di Timur Tengah tidak 
banyak berperan dalam peta industri penerbangan global. Tren penerbangan yang dilakukan 
pada masa tersebut masih berkembang pada level regional di masing-masing benua, sehingga 
Timur Tengah belum mampu memposisikan diri dalam industri tersebut (Strickland, 2015). 
Maskapai-maskapai dari Eropa maupun Asia tercatat hanya melakukan beberapa pendaratan 
di Bahrain, Dubai, dan Muscat dengan alasan teknis seperti pengisian bahan bakar. Namun 
seiring berjalannya waktu, munculnya emerging market di kawasan Asia-Pasifik telah 
mengubah tren penerbangan menjadi inter-continental, yang memberikan ruang bagi Timur 
Tengah untuk mendapatkan peran untuk menjadi hub (Wittmer et al., 2011). Secara 
geoekonomi pun, Timur Tengah begitu diuntungkan dalam konteks penerbangan. Jika diukur 
dalam radius 8 jam standar penerbangan yang dilakukan dari Dubai, setidaknya maskapai 
penerbangan dapat menjangkau 2/3 populasi dunia. Dengan begitu, negara-negara di Timur 
Tengah berpotensi menjadi titik penghubung dunia dengan besarnya pasar yang dapat 
disentuh oleh maskapai-maskapai yang berkembang di kawasan tersebut.  

Perekonomian UEA sendiri mengalami beberapa fase perkembangan yang terus 
berubah. Jika melihat jauh sebelum pembentukan negara di tahun 1971, kawasan tersebut di 
akhir 1950 melakukan perekonomian dengan serba keterbatasan baik itu sumber daya alam 
maupun manusia (Al Shamsi, 1995). Meningkatnya aktivitas perekonomian internasional 
mereka kemudian terjadi ketika produksi dan ekspor minyak di wilayah emirat. Temuan-
temuan terkait minyak bumi di kawasan tersebut terjadi pada dekade 1960-an, ketika Abu 
Dhabi memulai produksi pada tahun 1962, Dubai menyusul di tahun 1969, dan diikuti oleh 
Sharjah pada tahun 1970 (Al Shamsi, tt). Seketika itu wilayah UEA mengalami peningkatan 
yang cukup signifikan dalam memproduksi minyak. Apa yang terjadi di awal 1970-an memang 
merupakan fase baru bagi kemakmuran UEA. Perubahan yang terjadi bukanlah tanpa sebab, 
karena meningkatnya perekonomian UEA terkait sektor minyak merupakan akibat dari 
adanya perubahan struktural dalam industri minyak dunia, yang membawa tantangan 
sekaligus peluang bagi pemerintah. Setidaknya terdapat tiga dimensi yang menjadi tantangan 
dari munculnya sumber daya minyak di negara tersebut, yaitu politik, sosial, dan juga 
ekonomi (Al-Sadik, 2001).  

Merespon kondisi minyak yang fluktuatif dan dinilai tidak dapat menambah nilai 
ekonomi negara, pemerintah UEA melalui kebijakan ekonominya memilih untuk mengurangi 



ketergantungan negara pada sektor minyak. Impiannya untuk melakukan diversifikasi 
didukung oleh situasi di tahun 1979 ketika terjadi penyesuaian harga minyak. Penyesuaian 
tersebut berdampak pada peningkatan pendapatan minyak lebih dari 100 persen dalam kurun 
waktu dua tahun (Al-Sadik, 2001). Upaya untuk memperluas aktivitas produksi di sektor non-
minyak mengalami tantangan yang serius ketika tahun 1982 pendapatan minyak jatuh dan 
mengakibatkan perekonomian UEA mengalami defisit (Al-Sadik, 2001). Jatuhnya harga 
minyak kembali mengangkat isu ketergatungan pada minyak, sehingga pemerintah dengan 
cepat mencoba menambal anggaran secara parsial, dengan melakukan privatisasi sebagian 
dari utilitas masyarakat, seperti air dan listrik yang dilakukan pada tahun 1998 (Al-Sadik, 
2001).  
 
MENUJU STATUS GLOBAL HUB: PROSES PENGEMBANGAN INDUSTRI 
PENERBANGAN UEA 
 
Pengembangan UEA dimulai dengan didirikannya maskapai nasional sebagai salah satu 
upaya paling penting dalam pengembangan industri penerbangan. UEA dalam prosesnya 
mengembangkan dua maskapai penerbangan nasioalnya, yaitu Emirates Airlines dan Etihad 
Airways. Emirates Airlines memiliki sejarah yang panjang dalam pembentukannya, bahkan 
jauh dari sebelum maskapai tersebut benar-benar berdiri. Di tahun 1978 pemerintah Dubai 
meminta Maurice Flanagan untuk menjadi direktur dan general manager Dnata (Dubai 
National Air Travel Agency). Kedatangan Maurice Flanagan ke Dubai, ternyata memberikan 
banyak pemahaman baru bagi pemerintah Dubai, terutama Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum. Di tahun 1984 keduanya menyempatkan diri untuk berdiskusi tentang ide 
pendirian sebuah maskapai penerbangan yang berpusat di Dubai. Tak berselang lama, 
Maurice Flanagan diminta oleh Pemerintah Dubai untuk menyiapkan sebuah business plan 
yang bertujuan untuk merealisasikan rencana yang telah dibuat. Tak berselang lama, Emirates 
Airlines kemudian didirikan pada 25 Maret 1985 dengan modal awal sejumlah 10 juta US 
Dollar untuk memulai pengembangan (Emirates, tt).  

Dari segi destinasi, pada tahun keenam dari pendiriannya, maskapai tersebut telah 
mengantongi 23 destinasi dari berbagai negara seperti Turki, Jerman, Inggris, Perancis, 
Mesir, India, Singapura, Filipina, Thailand, bahkan Maladewa (Emirates, tt). Perkembangan 
rute maskapai ini juga terus berkembang hingga menurut data tahun 2015, Emirates Airlines 
telah memiliki 155 destinasi dari seluruh benua yang ada di dunia. Dengan banyaknya 
destinasi yang ditawarkan, setidaknya 1500 jadwal keberangkatan beroperasi didalam 
maskapai tersebut. Emirates memilih Airbus A380 sebagai satu dari dua armada utama 
dilandasi oleh berbagai faktor. Pertama, kapasitas penumpang yang dapat dibawa dalam 
sekali waktu cukup besar, dengan jumlah total 517 kursi untuk pesawat dengan layanan tiga 
kelas, dan 615 kursi untuk pesawat dengan layanan dua kelas (Emirates, tt). Kedua, dimensi 
pesawat yang besar, memberikan peluang bagi Emirates untuk berinovasi dan lebih 
kompetitif dalam pelayanan kabin. Sehingga pemilihan armada A380 memang diupayakan 
oleh Emirates sebagai keunikan dibanding maskapai lainnya. Lalu yang ketiga, daya jangkau 
Airbus A380 begitu panjang, hingga 15.000 kilometer. Daya jangkau tersebut mampu 
memberikan kemampuan bagi Emirates Airlines untuk melakukan penerbangan ke seluruh 
wilayah di dunia kecuali sebagian kecil dari Samudera Pasifik. 

Keunggulan Emirates dalam penggunaan armada-armada besar seperti Airbus A380 
dan Boeing 777 kemudian membuka ruang inovasi bagi Emirates untuk memberikan distingsi 
dengan memberikan layanan kelas premium untuk menarik lebih banyak penumpang. 
Emirates menyediakan kesempatan bagi para penumpangnya untuk bersosialisasi dan 
bercakap-cakap dengan adanya fasilitas onboard lounge (Emirates, tt). Dalam lounge 
tersebut, Emirates juga memberikan sentuhan karakter UEA berupa dekorasi pohon Ghaf 
yang merupakan pohon nasional negara tersebut. Selain lounge, penumpang dapat 
berkesempatan untuk menikmati onboard shower spa, yaitu fasilitas untuk mandi ketika 
sedang dalam penerbangan. Hingga kini, belum ada maskapai lain yang mampu memberikan 
fasilitas ruang mandi untuk para penumpang kecuali Emirates Airlines. Dengan visinya yaitu 
“Hello Tomorrow”, Emirates mencoba memberikan pengalaman terbang dengan fasilitas 



masa depan. Dengan visi tersebut, maka Emirates Airlines akan berorientasi pada 
pengembangan yang terdepan dan menjadi pionir dalam dunia penerbangan.  

Berbeda dengan Emirates Airlines, Etihad Airways didirikan melalui dekrit kerajaan 
yang dikeluarkan oleh Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan pada Februari 2003, yang 
menjadikannya sebagai maskapai nasional dari UEA. Modal awal dari pembentukan 
maskapai ini tercatat 500 juta AED Tidak berselang lama, pada November di tahun yang sama 
maskapai tersebut secara resmi membuka layanannya dengan adanya upacara penerbangan 
menuju Bandara Al-Ain. Makna nama Etihad sendiri dapat diartikan “Unity” atau “Union”, 
yang menggambarkan UEA sebagai negara yang secara secara merupakan gabungan dari 
beberapa wilayah di kawasan Teluk Persia (AirReview, tt). Kini, Etihad telah mampu 
memberikan layanan penerbangan ke lebih dari 110 destinasi di seluruh dunia, dengan 
berbagai macam armada yang dimilikinya. Dari segi pelayanan, Etihad lebih memilih untuk 
berfokus pada penyampaian nuansa budaya arab di setiap aspek yang ditawarkan. Secara 
garis besar, visi yang dibawa oleh Etihad adalah “be the best airline in the world, connecting 
the globe via Abu Dhabi” (Etihad, tt). Dengan visi tersebut, maskapai ini kemudian mencoba 
merefleksikan nilai-nilai budaya Arab yang ramah dan hangat. Pemilihan core value dalam 
keberlangsungan Etihad Airways ini dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan reputasi 
Abu Dhabi sebagai destinasi bisnis dan rekreasi kelas dunia serta menjadi pusat dari berbagai 
keramahan dari Timur dan Barat.  

Keberadaan bandara di Abu Dhabi yang semakin krusial dalam membantu 
pengembangan industri penerbangan UEA, mendorong pemerintah untuk mendirikan Abu 
Dhabi Airports, perusahaan pengelola bandara-bandara yang ada di seluruh Abu Dhabi. 
Perusahaan ini didirikan pada tahun 2006 dengan dorongan dari Dewan Eksekutif Abu 
Dhabi, dengan fungsi mengelola lima bandara yang terdapat di Abu Dhabi. Pembangunan 
kemudian dilanjutkan Dubai International Airport (DXB) dibuka pada tahun 1960, dengan 
mencoba mengambil peran dalam penerbangan internasional. Di tahun 1998, Bandara Dubai 
secara resmi membuka Terminal 2, yang berakhir dengan peningkatan kapasitas penumpang 
hingga 2 juta penumpang pertahunnya (Mayenkar, 2015). Salah satu proyek paling ambisius 
dari industri penerbangan Dubai adalah pembangunan Dubai World Central (DWC). Dengan 
konsep “masa depan” yang coba diusung dalam pembangunannya, otoritas Dubai 
membangun sebuah kawasan industri penerabngan di wilayah selatan Dubai “New Dubai”. 
Pengembangan bandara yang dilakukan oleh Pemerintah UEA dapat dikatakan cukup masif 
jika dibandingkan dengan negara lainnya. Dengan kondisi geografis yang kecil, UEA tetap 
melihat pembangunan bandara sebagai suatu hal yang krusial. Hal ini menandakan 
pentingnya laju industri penerbangan bagi perekonomian, sehingga upaya-upaya ekspansif 
terus dilakukan untuk meningkatkan angka pengujung yang dapat ditampung oleh UEA.  

Dalam konteks industri penerbangan UEA sendiri, pemerintah secara kolektif telah 
merumuskan arah pengembangan yang terstruktur dan menyeluruh, yang mana pada tahun 
2010 Pemerintah UEA secara resmi merumuskan adanya UAE Vision 2021 sebagai upaya 
untuk menentukan target-target apa yang perlu dicapai baik oleh pemerintah pusat maupun 
pemerintah di masing-masing federasi. Dari dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah 
pusat, UEA merilis visi utama pembangunannya dengan kalimat “we want to be among the 
best countries in the world by 2021”. Abu Dhabi sebagai kota terbesar dengan industri 
penerbangannya yang masif, menciptakan Abu Dhabi Economic Vision 2030 di tahun 2008 
sebagai upaya untuk memperjelas arah pembangunannya (UAE Government, tt). pemerintah 
kemudian menerjemahkannya pada empat aspek utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, 
pengembangan sumber daya manusia dan sosial, pembangunan infrastruktur dan kelestarian 
lingkungan, dan optimalisasi operasi pemerintah. Langkah yang sama dilakukan oleh Dubai 
dengan merilis Dubai Plan 2021 Dubai Plan 2021 di tahun 2010 sebagai bentuk penentuan 
fokus pembangunan secara keseluruhan hingga tahun 2021 (UAE Government, tt) 

Tidak hanya kedua kota besar UEA yang mengembangkan rencana pembangunan 
skala lokal, namun beberapa emirat juga ikut merumuskan visi-visinya untuk masa depan 
UEA. Ajman mengembangkan Ajman 2021 sebagai batu loncatan dalam melakukan 
pengembangan dengan fokus kebahagiaan masyarakat dan ekonomi hijau yang didasari oleh 
UAE Vision 2021, National Agenda, dan juga Spirit of the Union (UEA Government. tt). 



Emirat Fujairah juga merilis “Fujairah 2040” yang berfokus pada pengembangan sektor 
perumahan dan infrastruktur transportasi. Ketertarikan akan sektor pariwisata juga terjadi di 
emirat Shajrah, yang melihat potensi yang besar dari banyaknya pengunjung yang datang ke 
UEA, meskipun mayoritas hanya mengunjungi Abu Dhabi dan Dubai. Sharjah Commerce and 
Tourism Development Authority (SCTDA) pada tahun 2015 membentuk Sharjah Tourism 
Vision 2021 dengan  fokus pada peningkatan pengujung hingga 10 juta orang di tahun 2021 
(Government of Sharjah, tt). Dubai juga memberikan perhatian yang besar dalam sektor 
pariwisatanya, dengan merilis Dubai Tourism Strategy 2020 di tahun 2013 sebagai titik awal 
dari pengembangan tersebut. Dengan roadmap strategis tersebut, Dubai memasang target 20 
juta pengunjung di setiap tahunnya di tahun 2020.  

Kebijakan selanjutnya yang merupakan salah satu program andalan yang 
diberlakukan oleh UEA adalah free zone, yang merupakan area khusus yang disediakan oleh 
pemerintah bagi para investor dengan kemudahan-kemudahan administratif bagi para 
investor atau pelaku ekonomi untuk menggunakan zona tersebut sebagai tempat beroperasi. 
Setiap zona bebas tentu memiliki aturan yang berbeda-beda menyeduaikan otoritas pengatur 
di masing-masing emirat (PWC, 2015). Di UEA sendiri terdapat 45 zona bebas yang berlaku, 
dengan komposisi dua puluh sembilan zona di Dubai, tujuh zona di Abu Dhabi empat zona di 
Ras Al-Khaimah, dua zona di Fujairah, dan tiga zona di Sharjah (Cherian, 2017). Kebebasan 
bagi masing-masing federasi untuk mengembangkan arah kebijakannya, mendorong Dubai 
untuk turut membuat kebijakan penerbangannya sendiri. Secara administratif, pengelolaan 
industri penerbangan di Dubai dipegang oleh Dubai Civil Aviation Authority (DCAA) yang 
didirikan oleh Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum pada tahun 2007.  

UEA sebagai negara dengan orientasi global juga melakukan liberalisasi, yang lebih 
diarahkan pada penambahan volume penumpang, tarif lebih rendah, dan juga peningkatan 
kesejahteraan (InterVISTAS, 2009). Secara bilateral, UEA menandatangani open skies policy 
dengan Amerika Serikat Singapura, Spanyol, dan juga Mesir (Lieshout, 2016). Setelah 
liberalisasi, UEA juga dikenal memiliki hukum keimigrasian yang longgar dan tidak rumit 
dengan adanya undang-undang imigrasi yang murah hati (Knorr dan Eisenkopf, 2007). 
Penumpang yang melakukan transit di UEA tidak perlu mendapatkan banyak imigration 
sweeping ataupun visa transit seperti halnya imigrasi di negara lainnya. Kondisi industri 
penerbangan UEA terus dikembangkan secara masif, dengan banyaknya dukungan baik dari 
segi infrastruktur, regulasi pemerintah, dan ekspansi maskapai nasional telah membuka 
adanya pengembangan di sektor-sektor lainnya. Sektor pariwisata menjadi salah satu opsi 
yang dibuka oleh Pemerintah UEA untuk dikembangkan, walaupun jika dilihat secara umum 
negara tersebut tidak identik dengan pariwisata.  

Pengembangan sektor wisata di UEA dapat dikatakan masih tergolong muda. Bahkan 
jauh sebelum pembentukan UEA, kota seperti Dubai belum memiliki fasilitas hotel, sehingga 
pengunjung hanya bisa menginap di rumah penduduk atau kolega mereka (Davidson, 1998 
dalam Haryopratomo et al, 2011). Abu Dhabi mulai melihat sektor pariwisata sebagai potensi 
ketika di tahun 2000-an didirikan dua otoritas pariwisata, yaitu Abu dhabi Tourism Authority 
(ADTA) pada tahun 2004 dan Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage pada tahun 2006. 
Kedua otoritas tersebut kemudian bergabung menjadi Abu Dhabi Department of Culture & 
Tourism pada tanggal 2 Oktober 2012. Fungsi dari pembentukan departemen tersebut adalah 
untuk meregulasi, mengembangkan, dan mempromosikan Abu Dhabi sebagai destinasi global 
yang kaya akan budaya otentiknya dengan tujuan untuk mendukung Abu Dhabi sebagai 
destinasi kelas dunia (DCT Abu Dhabi, tt). Berdasarkan statistik terbaru di tahun 2017, ibu 
kota UEA tersebut telah mengakomodir 4,9 juta pengunjung di sektor perhotelannya, yang 
memberikan AED 2,94 Miliar keuntungan dalam satu tahun (DCT Abu Dhabi, tt). Tahun 2017 
juga merupakan tahun event internasional bagi Abu Dhabi, karena keberhasilannya 
memenangkan tawaran sebanyak 69 event, dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Dalam 5 
tahun kedepan pun Abu Dhabi telah memenangkan 16 bid terkait acara internasional, 
sehingga diprediksi 50,000 delegasi akan datang ke kota tersebut.  

Jika melihat turisme di UEA tampaknya tidak lengkap bila tidak melihat kota turisme 
andalannya, yaitu Dubai. Perkembangan sektor pariwisata baru dimulai ketika tahun 1980-
an lembaga atau perusahaan kunci didirikan di Dubai. Pada tahun 1989 Dubai membuat 



Dubai Tourism Council, yang kemudian berganti menjadi Department of Tourism and 
Commerce Marketing (DTCM) (Haryopratomo et al, 2011). Secara fungsional, pembentukan 
DTCM ditujukan untuk mengembangkan sektor pariwisata Dubai dengan mengelola sistem 
promosi internasional. Perkembangan pariwisata Dubai dilanjutkan dengan didirikannya 
Jumeirah Group sebagai perusahaan manajemen hotel yang kini memegang kendali dari 
hotel-hotel kelas dunia. Langkah progresif dalam sektor pariwisata di tahun 1990-an mampu 
memberikan dampak positif terutama berkaitan dengan tingginya angka wisatawan yang 
berkunjung. Di tahun 2000 saja, tercatat 3,4 juta wisatawan datang ke Dubai (Davidson, 1998 
dalam Haryopratomo et al, 2011). Terlepas dari pesatnya pertumbuhan sektor-sektor non-
penerbangan tersebut, badan-badan investasi pemerintah masih dominan di setiap sektor 
dengan adanya tiga State-Owned Holdings Company (SOHC) yang mengelola industri 
penerbangan, perhotelan, dan sektor-sektor non-penerbangan lainnya yang dikembangkan.  

Setelah pertumbuhan industri negara dan pariwisata dikembangkan, pemerintah UEA 
banyak mengupayakan pelaksanaan event internasional. Sebagai negara dengan infrastruktur 
dan konektivitas yang menunjang, pelaksanaan acara-acara internasional seakan menemui 
titik baru yang dapat meningkatkan angka keterlibatan masyarakat dunia. Dari berbagai jenis 
acara yang ada, UEA banyak menyelenggarakan kompetisi dan festival yang dapat menarik 
lebih banyak pengunjung (Daleure, 2017).  
 
 
Pengembangan Industri Penerbangan Uni Emirat Arab: Ekonomi atau Non-
Ekonomi? 
 
Terlepas dari kondisi geoekonomi kawasan yang masih terlena pada penemuan minyak bumi 
di berbagai negara, UEA justru memposisikan diri sebagai negara yang mengalami 
ketergantungan pada sektor tersebut. Langkah-langkah diversifikasi ekonomi kemudian 
dilakukan oleh UEA dengan mencoba pengembangan industri yang dapat berskala besar dan 
sesuai dengan kondisi domestiknya. UEA disaat itu memiliki modal minyak yang bernilai 
besar, dengan kondisi agrikulturnya pun cenderung berskala kecil serta penduduk yang 
terbatas. Sehingga industri penerbangan sebagai sektor yang bersifat capital-intensive dan 
tidak bergantung pada jumlah tenaga kerja memiliki kesesuaian dengan apa yang dibutuhkan 
oleh UEA. Motif ekonomi menjadi faktor utama dalam pengembangan industri penerbangan 
di UEA, yang membawa harapan pada keberhasilan industri tersebut sebagai sektor 
perekonomian baru. 
 Posisi motif non-ekonomi baru terindikasi ada dalam proses pengembangan industri 
penerbangannya seiring berjalannya waktu ketika sektor-sektor dalam industri penerbangan 
mulai mengembangkan aspek-aspek non-primer dalam pengembangannya. Ketika industri 
penerbangan memiliki banyak variabel yang bisa dikembangkan diluar faktor-faktor 
ekonomi, pemerintah UEA melihatnya sebagai peluang akan tercapainya visi-visi baru. Motif 
non-ekonomi seperti prestis dan citra UEA kemudian menjadi target baru yang coba 
dikombinasikan dengan target-target ekonomi yang ada. Ambisi UEA untuk menjadi global 
hub kemudian tampak melalui produk-produk penerbangan yang ditawarkan. Maskapai 
nasionalnya dikembangkan sebagai instrumen branding yang dapat menyampaikan identitas 
yang sedang UEA bangun, yaitu budaya arab yang ramah, hangat, dan titik bertemunya Timur 
dan Barat. Melalui bandara yang megah, UEA mencoba mengombinasikan kultur arab dengan 
modernitas yang dibawa oleh fasilitas-fasilitas yang ada. Ekspansi bandara juga dilakukan 
untuk mempertegas posisi UEA sebagai negara yang mampu menjadi titik transit dunia. 
Beragam kebijakan terkait free zone dan agenda nasional dikeluarkan tidak hanya untuk 
kepentingan ekonomi semata, namun juga dapat dimaknai sebagai upaya realisasi identitas 
UEA sebagai global aviation hub. Adanya kedua motif dalam pengembangan industri 
penerbangannya terjustifikasi melalui data-data terkait arah pengembangan, baik itu secara 
perencanaan maupun bukti fisik yang ada. 

 
 

  



Kesimpulan 
 
Berawal dari pertanyaan “Mengapa Uni Emirat Arab begitu mendorong perkembangan 
industri penerbangannya? Motif apa yang dibawa melalui pengembangan industri 
penerbangan?”, maka pengembangan industri penerbangan di Uni Emirat Arab dapat dilihat 
sebagai dua motif utama, yaitu ekonomi dan non ekonomi. Penelitian ini kemudian 
menyimpulkan bahwa keberadaan kedua motif memang tidak terhindarkan dari 
perkembangan industri penerbangan UEA. Industri penerbangan yang mendapat banyak 
dukungan dari pemerintah UEA merupakan manifestasi dari kepentingan pemerintah untuk 
mencapai target-target ekonomi maupun non-ekonomi. Target ekonomi menjadi motif awal 
yang dikejar oleh pemerintah UEA pada awal pengembangannya. Setidaknya terdapat. 
Pertama, UEA harus melakukan diversifikasi ekonomi agar terlepas dari ketergantungan 
terhadap minyak yang dari sisi harga cukup rentan akan situasi geopolitik dan cenderung 
fluktuatif. Kedua, faktor sejarah masa lalu baik di Timur Tengah maupun UEA yang cukup 
baik dalam hal perdagangan menjadi dorongan bagi UEA untuk mengambil peluang ekonomi 
di konteks yang sama.  
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