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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

The International Transportation Forum tahun 2011 menyebutkan bahwa 

sekitar 8 juta perjalaanan dilakukan setiap hari di jalan perkotaan dimana sekitar 47% 

berbasis transportasi pribadi. Bangkok dan Jakarta, sebagai contoh, berharap untuk 

menjadikan daerah peri-urban pada tahun 2025, masing-masing 53% dan 77%.  

Pemerintah harus merencanakan dengan memaksimalkan transportasi umum untuk 

mengurangi kemacetan parah yang mungkin terjadi dikemudian hari. Rancangan tata 

kota perlu mengalami pembaruan demi menghindari kemacetan yang akan semakin 

buruk kedepannya, bukan hanya dari jalan rayanya saja, namun tata letak pemukiman, 

industri dan bangunan lainnya juga harus dikondisikan sehingga sistem yang telah 

dirancang dapat berjalan sesuai rencana. Paradigma perencanaan kota masa lalu 

semakin diakui perlunya perubahan dan pola pengembangan perlu dikontrol. Sistem 

ini diakui secara luas diperkenalkan pada negera maju dan berkembang sebagai TOD 

(Transit Oriented Development. (Hope for the Future: The Western Australian State 

Sustainability Strategy: 2003), menangani kebutuhan untuk mengelola pertumbuhan 

perkotaan dan regional, revitalisasi pusat kota dan pinggiran kota, serta 

mengintegrasikan penggunaan lahan dengan transportasi yang seimbang untuk 

mengurangi ketergantungan penggunaan kendaran automobile. TOD berusaha untuk 
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mencapai tujuan ini, menciptakan kerapatan, keberagaman serta ramah pejalan kaki 

pada sekitar kawasan pusat transit. 

Menurut Perda No. 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI 

Jakarta 2030, Konsep TOD adalah bagian dan rencana dari pengembangan tata letak 

wilayah DKI Jakarta dimasa depan. Kondisi tata letak DKI Jakarta dengan 

ketergantungan dari penggunaan kendaraan pribadi yang sangat tinggi tidak mudah 

untuk menerapkan konsep TOD tersebut maka dari itu, dibutuhkan lembaga desain 

yang berorientasi publik dan menyiapkan aturan serta konsep investasi, menyesuaikan 

regulasi pengembangan lahan, menata ulang penyediaan parkir, memperkuat prasarana 

transportasi yang mendukung transportasi umum (seperti jalur pejalan kaki dan jalur 

pengguna sepeda), memaksimalkan peluang koordinasi diantara para pemangku 

kepentingan dan menyesuaikan layanan angkutan umum dengan kebutuhan 

masyarakat (Alvinsyah, 2016). 

Pertumbuhan populasi Kota Batam telah meningkat secara dramatis beberapa 

tahun terakhir yang mana telah mencapai 1.2 juta jiwa pada sensus penduduk tahun 

2015 dan persentase dari pertumbuhannya sendiri mencapai 7.4% per tahun 

(Disdukcapil, 2016). Pertumbuhan penduduk tersebut diprediksi akan mencapai angka 

3 juta jiwa pada tahun 2030. Kota Batam merupakan kota dengan perkembangan 

industri yang cukup luas yang mana telah mempengaruhi kenaikan populasi dari 

pendatang luar daerah bahkan provinsi lainnya di Indonesia yang datang untuk mencari 

pekerjaan ataupun kehidupan yang lebih baik. Terkait dengan pertumbuhan penduduk 
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Kota Batam, pemerintah harus mempertimbangkan untuk membangun lebih banyak 

infrastruktur. Kota Batam terdiri dari 12 kecamatan pada daratan seluas 1,040 km2 

diluar dari luas perairan yakni 2.950 km2. Ukuran kota sekecil ini, tercatat sedikitnya 

704,266 unit transportasi dengan 587,241 unit merupakan kendaraan roda dua dan 

sisanya 117,025 merupakan kendaraan roda 4 (Haluan Kepri, 2016). Angka tersebut 

akan meningkat setiap tahunnya, dengan demikian sistem lalu lintas perlu diperbaiki 

daripada melakukan pelebaran jalan. 

Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sagulung terleta pada satu kawasan 

dengan total 392,313 jiwa pada kawasan seluas 84.71 km2 yang kepadatan 

menduduknya 3,606 km2. Kawasan tersebut sudah memiliki prasarana yang cukup 

lengkap mulai dari sektor pendidikan, permainan, maupun pusat perbelanjaan, namun 

pemerintan masih perlu melakukan alokasi ulang serta memaksimalkan sistem guna 

menjadikan kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sagulung menjadi kawasan yang 

nyaman sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan 

meminimalisir penduduk pada kawasan tersebut untuk melakukan perjalanan keluar 

dari area yang dapat menyebabkan kemacetan di lokasi lainnya di Kota Batam. Sistem 

perencanaan kota yang baik juga menciptakan kualitas hidup masyarakatnya menjadi 

lebih baik. 
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1.2  Rumusan Masalah 

 

Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sagulung berada pada satu kawasan di 

kota Batam. Kawasan tersebut sudah terintegrasi dengan keberadaan pemukiman dan 

fasilitas lainnya seperti pusat perbelanjaan, pendidikan serta komersial. Pola aktivitas 

cukup ramai dengan berbagai jenis tipe kendaraan umum dan sebagian masyarakatnya 

yang juga menggunakan transportasi pribadi yang mana membutuhkan pembaruan 

sistem transportasi untuk mengindari kemacetan parah yang bisa saja terjadi. 

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pola pergerakan transportasi di Kecamatan Batu Aji dan 

Kecamatan Sagulung? 

2. Bagaimana pengembangan sistem transportasi di Kecamatan Batu Aji dan 

Sagulung menggunakan konsep TOD? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

 Penelitian ini fokus pada sistem pergerakan transportasi di Kecamtan Batu Aji 

dan Kecamatan Sagulung. Pembahasan pada penelitian ini akan menjawab pertanyaan 

pada rumusan masalah. Pengamatan dilakukan terhadap jumlah kendaraan yang 

melintas di ruas jalan pada Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sagulung. 

 

 

Jessy Rizki Hapsari, Studi Perencanaan Sistem Transportasi TOD (Transit Oriented Development) pada Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan 
Sagulung - Kota Batam, UIB Repository©2018

Universitas Internasional Batam



5 

 

 

 

 1.4 Tujuan Penulisan 

 

1. Mengidentifikasi pola pergerakan transportasi di Kecamtan Batu Aji dan 

Kecamatan Sagulung. 

2. Menentukan pengembangan sistem transportasi di Kecamatan Batu Aji dan 

Kecamatan Sagulung. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

 Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bab I  Pendahuluan 

Isi dari Bab I adalah latar belakang penelitian untuk menjelaskan topik 

utama yang akan diteliti, rumusan masalah, batasan masalah, sistematika penulisan 

dan kerangka berfikir. 

2. Bab II  Tinjauan Pustaka 

Bab II berisi tinjauan pustaka dari berbagai sumber penelitian sebelumnya 

yang berkaitan dengan topik dari penelitian ini. Tinjauan pustaka memuat definisi 

transportasi dan TOD serta materi pendukung  

3. Bab III  Metode Penelitian 

Memuat metode penelitian dari masalah yang akan diangkat, variable, 

teknik pengumpulan data dan metode analisis data.  
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4. Bab IV  Analisa Data dan Pembahasan 

Berisi penjelasan tentang gambaran wilayah penelitian pada saat ini yang 

menjadi cakupan penelitian dengan penelitian pendukung. Bab IV juga 

menganalisa masalah penelitian yang berkaitan dengan masalah untuk mencapai 

tujuan dan objek penelitian. Penjelasan tersebut termasuk kedalam proses analisa 

sampai pada hasil analisa. 

5. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Berisi kesimpulan dari penelitian yang mana telah dijabarkan pada bab 

sebelumnya. Bab V juga memuat saran untuk melakukan penelitian selanjutnya 

yang terkait dengan masalah pada penelitian ini. 

6.  Daftar Pustaka 

Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penulisan. Daftar referensi 

tersebut termasuk buku-buku, artikel ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang 

terkait. 

7.  Lampiran 

Berisi data – data pelengkap pada proses penelitian, yakni gambar survei, 

desain dan lainnya. 
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1.6 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 Tujuan Masalah 

 

Gambar 1.1: Kerangka berfikir 
Sumber: Penulis, 2018

TIdak efektifnya perjalanan dari segi 

waktu menggunakan tranportasi 

umum dan meningkatnya perjalanan 

menggunakan transportasi pribadi 

telah menyebabkan kemacetan. 

. 

Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan 

Sagulung sudah merupakan 

kawasan dengan fasilitas yang 

cukup lengkap. 

Kebutuhan akan rute trasnportasi 

massal harus lebih efektif 

menggunakan konsep TOD. 

Penerapann Konsep TOD di Kecamatan 

Batu Aji dan Kecamatan Sagulung masih 

perlu di analisis karena pola pergerakan 

transportasi yang belum terintegrasi. 

Bagaimana pola pergerakan transportasi di Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan 

Sagulung? 

Bagaimana pengembangan sistem transportasi di Kecamatan Batu Aji dan Sagulung 

menggunakan konsep TOD? 

Mengidentifikasi pola pergerakan transportasi di Kecamtan Batu Aji dan Kecamatan 

Sagulung. 

Menentukan pengembangan sistem transportasi di Kecamatan Batu Aji dan 

Kecamatan Sagulung. 

Sistem Transportasi menggunakan konsep TOD pada Kecamatan Batu Aji dan 

Kecamatan Sagulung 
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