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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kemajuan dan Perkembangan suatu negara ditentukan oleh perencanaan yang 

tepat sasaran. Salah satu perencanaan yang sangat menjadi perhatian untuk memajukan 

suatu kawasan yaitu perencanaan tata letak dan lahan lingkungan, dan juga tidak 

mengabaikan sistem transportasi yang akan sangat mendukung kemajuan suatu 

wilayah. Menurut (Suyanto, 2006), ruang perkotaan dan lingkungan menjadi sarana 

bagi kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya perlu dioptimalkan melalui 

penataan ruang, bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan. Agenda tahun 

2030 untuk pembangunan berkelanjutan, misalnya mencakup kota-kota yang dan 

masyarakat berkelanjutan sebagai salah satu dari 17 tujuan pembangunan 

berkelanjutan. Peran kota dalam mencapai peradaban ekologis juga sejalan dengan 

sejumlah laporan terbaru (misalnya, United Nations, 2016). Dengan populasi terbesar 

di dunia dan urbanisasi yang cepat, aspirasi Tiongkok untuk peradaban ekologis 

relevan bagi warga negaranya sendiri dan seluruh planet, selain itu inovasi urban yang 

sukses di China bisa menginspirasi negara lainnya mengalami urbanisasi yang cepat 

(Arjan Harbers (PBL), David Evers (PBL), Ton Dassen (PBL), Martin de Jong (Delft 

University of Technology) and Li Sun (Delft University of Technology), 2017).
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Pertumbuhan penduduk terjadi di kota-kota yang ada di Indonesia dan menjadi 

tujuan bagi para investor asing maupun investor lokal untuk bisa memulai atau 

mengembangkan investasi mereka. Batam merupakan kota yang sedang berkembang 

dan menjadikan salah satu kota yang dijadikan sasaran bagi para investor. Hal tersebut 

mengakibatkan kota Batam memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi 

yakni 7.4% per tahun. Penyebaran penduduk kota ini sendiri menjadi 12 Kecamatan, 

yakni Kecamatan Batam Kota, Nongsa, Batu Ampar, Bengkong, Lubuk Baja, 

Sekupang, Bulang, Sei Beduk, Galang, Belakang Padang, Sagulung, dan Batu Aji. 

Pada penelitian ini, penulis mempersempit kawasan yang akan di bahas yaitu 

Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sagulung. Dua Kecamatan tersebut sebenarnya 

terdapat pada satu kawasan yang terpisah cukup jauh dengan pusat Kota Batam. 

Menurut (Dinas kependudukan & Capil kota Batam, 2015), Kecamatan Batu Aji dan 

Sagulung memiliki jumlah penduduk yaitu, 166.125 jiwa dan 226.188 jiwa. Dengan 

begitu Batu Aji dan Sagulung memiliki 33% dari total penduduk kota Batam yakni 

1.188.985 jiwa. 

Dari kepadatan penduduk tersebut tentu menimbulkan berbagai dampak 

negatif, mulai dari kepadatan lalu lintas, dampak lingkungan, dampak kesehatan, dan 

sebagainya. Pemerintah yang kurang memperhatikan Batu Aji dan Sagulung 

menjadikan wilayah Kecamatan tersebut berkembang tanpa arah. Sebagai contoh, 

pembangunan perumahan dan bangunan Ruko yang merajalela, transportasi berbasis 

Angkot (Angkutan Kota) yang kurang diperhatikan. Maka dari itu perlu dilakukan 
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perubahan atau perbaikan pada sistem pengelolaan tata letak lingkungan, sistem 

pelayanan transportasi, serta penyelesaian kebutuhan masyarakat pada kawasan 

tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan pola tata letak lingkungan dan 

dipadukan dengan konsep telah dikembangkan dari konsep-konsep tata letak 

lingkungan sebelumnya yaitu Transit Oriented Development (TOD) atau pembangunan 

berbasis transit. Konsep yang diperkenalkan oleh Peter Calthorpe pada tahun 1999 ini 

memberikan arahan pada sebuah kawasan yang terdapat banyak komunitas campuran 

pada sekitar lokasi transit, antara lain terminal, stasiun. Komunitas terdiri dari 

pemukiman, pertokoan, kantor, pabrik, pasar, fasilitas publik, ruang terbuka, da 

fasilitas olahraga (Nugroho, Sapto, “Penglaju dan TOD Jabotabek”, 2000) 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan studi perencanaan penggunaan 

konsep Transit Oriented Development pada kawasan Batu Aji dan Sagulung. Menurut 

Rina Widayanti, 20, pada konsep TOD pusat komersial berfungsi sebagai bagian inti 

dari kawasan yang diintregasikan dengan fungsi transit, sehingga dapat menarik orang-

orang untuk datang ke kawasan tersebut menggunakan jasa transit, dan juga 

tersedianya akses pejalan kaki dan pesepeda yang nyaman. Maka dari itu pemilihan 

pusat pada kawasan Batu Aji dan Sagulung berdasarkan pada keaktifan kegiatan 

ekonomi, sosial, serta penggunaan lahan campuran disekitar pusat transit atau pusat 

stasiun angkutan umum. Pada kawasan Batu Aji dan Sagulung ini akan di bagi menjadi 

5 kawasan pusat transit. TOD juga menyiratkan perencanaan dan perancangan pola tata 

letak lahan dan wilayah yang berkualitas tinggi, mendukung, memfasilitasi, dan 
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memprioritaskan tidak hanya penggunaan angkutan umum, namun juga menggunakan 

moda transportasi dasar yaitu bersepeda dan berjalan kaki (“TOD STANDART”, 

ITDP). Maka dari itu Jl.Brigjen Katamso dan Jl.Letjend Suprapto menjadi jalur 

penghubung dari 5 pusat transit tersebut dan sebagai jalur transportasi umum bagi 

masyarakat untuk menjangkau pusat kegiatan yang lebih dari 10 menit berjalan kaki. 

Pemilihan moda transportasi menjadi peran penting bagi berhasilnya 

penggunaan konsep Transit Oriented Development (TOD) di kawasan Batu Aji dan 

Sagulung. Pada dasarnya penggunaan transportasi mendasar seperti berjalan kaki dan 

bersepeda adalah moda pilihan yang bisa menjadikan kunci sukses dalam 

pengembangan kawasan TOD. Seperti yang terlihat pada saat ini fasilitas untuk 

berjalan kaki dan sepeda masih belum tersedia, serta transportasi yang tersedia seperti 

TransBatam ataupun Angkot (Angkutan Kota) masih belum memberi pelayanan yang 

maksimal. Dalam Buku (ITDP berjudul TOD Standart), Angkutan umum 

menghubungkan dan mengintregasikan jarak yang jauh bagi pejalan kaki untuk 

mencapai wilayah-wilayah kota. Akses dengan layanan transportasi umum massal 

yang bisa didefinisikan sebagai Bus Rapid Transit (BRT) atau transportasi berbasis rel 

yang merupakan syarat untuk pengakuan bagi TOD Standart. Transportasi memegang 

peran penting untuk mobilitas masyarakat yang sangat efisien dan adil, serta 

mendukung tata letak ruang dan pola yang dalam pembangunan.  
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1.2     Perumusah Masalah 

 

1. Bagaimana kondisi eksisting dari tata ruang pada pusat-pusat transit yang ada di 

Batu Aji dan Sagulung menurut konsep TOD? 

2. Berapa tingkat kesesuaian karakteristik setiap kawasan pusat transit yang telah 

ditentukan dengan konsep TOD? 

3. Apa upaya yang diperlukan dalam pengembangan kawasan TOD? 

 

1.3         Batasan Masalah 

 

Kepadatan pada Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sagulung belum terarah 

dan teringrasikan dengan baik sesuai dengan perancanaan tata ruang ataupun 

pengembangan kawasan TOD. Pada penelitian ini peneliti membatasi ruang lingkup 

wilayah dengan menentukan 5 titik transit yang ada dikawasan Batu Aji dan Sagulung, 

sehingga penelitian ini bisa menganalisa kegiatan penggunaan lahan campuran 

disekitar kawasan pusat transit pada Batu Aji dan Sagulung dengan lebih spesifik. 

Variabel pembahasan yang menjadi landasan dalam penelitian ini diambil dari aspek 

“penggunaan lahan” seperti gambar dibawah ini. 
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Gambar 1.1: Aspek prinsip TOD 

Sumber: University, 2008 

 

1.4     Tujuan dan Manfaat Masalah 

 

1. Mengidentifikasi karakteristik kondisi eksisting setiap kawasan pusat transit 

Batu Aji dan Sagulung dengan konsep TOD. 

2. Menganalisa kesesuaian kriteria konsep TOD dengan karakteristik setiap 

kawasan pusat transit di Batu Aji dan Sagulung. 

3. Memberikan upaya pengembangan kawasan dengan konsep TOD pada setiap 

kawasan pusat transit di Batu Aji dan Sagulung. 
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1.5 Sistematis Penulisan 

 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada BAB PENDAHULUAN akan dijelaskan maksud dari penelitian ini, serta 

membahas secara umum apa yang menjadi topik pada pembahasan nantinya. Serta 

memberikan rangkaian dari laporan penelitian ini. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

BAB II merupakan bagian dari laporan penulisan ini untuk memberikan 

penjelasan secara rinci mengenai konten-konten yang terkait dari topik pembahasan. 

Konten diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sesuai dengan pembahan 

pada laporan penelitian ini. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Penelitian ini akan mengelola data dengan metode penelitian yang akan dibahas 

secara ringkas pada BAB ini. 

4. BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Konten pada BAB ini merupakan bagian dari laporan yang berisi tentang hasil 

pembahasan dan pengelolaan data yang telah didapat dari menyebarkan kuesioner.  

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil dari pengelolaan data dan pembahasan diringkas secara singkat, padat, 

dan jelas. 
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6. BAB VI DAFTAR PUSTAKA 

Konten yang didapatkan dari penelitian, buku, ataupun website, perlu 

dicantumkan pada BAB ini. 

7. BAB VII LAMPIRAN 

Data-Data berupa kuesioner, maupun foto yang terkait dengan penelitian dan 

tidak dimasukkan dalam BAB 4 maka bisa dilampirkan pada BAB khusus lampiran 

ini. 
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