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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kota batam termasuk salah satu kota di Indonesia dengan tingkat 

pertumbuhan  penduduk yang sangat pesat tiap tahunnya. Tercatat pada  data 

Badan Pusat Statistik (BPS) kota batam jumlah penduduk kota batam bertambah 

234.193 jiwa dari jumlah 5 tahun tahun lalu, pada tahun 2019 tercatat proyeksi 

pertumbuhan penduduk di kota Batam sebesar 1.379.009 jiwa. Seiring 

pertumbuhan penduduk mempengaruhi pertambahan pengguna transportasi. 

Pertambahan pengguna transportasi akan mempengaruhi kinerja ruas jalan, seperti 

kepadatan yang melewati volume jalan akan mengakibatkan kemacetan. Selain 

kemacetan terdapat isu lain yang muncul yaitu keterbatasan fasilitas tempat parkir.  

Definisi parkir adalah kondisi suatu kendaraan tidak bergerak atau berhenti 

yang bersifat sementara dan ditinggalkan pengemudinya (Pasal 1 angka 15 UU 

LLAJ). Secara umum dasar hukum perihal aturan parkir tercantum dalam 

Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan 

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Selain itu pada kota 

jakarta terdapat hukum yang mengatur tentang peraturan transportasi yaitu 

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 5 tahun 2014 (Perda DKI No. 

5/2014). Berdasarkan isi aturan diatas dapat dikaitkan dengan permasalahan parkir 

di jalan lingkungan perumahan. Jalan lingkungan perumahan dapat dikategorikan 

sebagai jalan untuk kepentingan umum, sehingga masyarakat dilarang 

menggunakannya untuk kepentingan sendiri terutama sebagai tempat parkir 

kendaraan dan dapat di proses secara hukum berdasarkan isi pasal 167 KUHper. 

Berdasarkan pasal 62 ayat (3) Perda DKI No. 5/2014 sanksi terhadap 

kendaraan bermotor yang parkir bukan pada tempatnya dapat berupa penderekan 

kendaraan bermotor ke fasilitas yang sudah ditetapkan atau ke penyimpanan 

kendaraan bermotor yang disediakan oleh pemerintah daerah apabila kendaraan 

bermotor telah terparkir selama 15 menit dan tidak dipindahkan oleh 

pengemudinya. Di kota jakarta pada masa Djarot Saiful Hidayat sebagai gubenur, 

peraturan tersebut digalakan kembali, salah satunya adalah setiap pemilik 
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kendaraan pribadi wajib memiliki garasi rumah sebagai tempat parkir dan dishub 

berhak menderek kendaraan beroda empat yang tidak diparkir di garasi walaupun 

berada dikawasan perumahan.   

Pada kota batam tahun 2018, dinas perhubungan kota batam sudah mulai 

menggalakkan larangan parkir liar di tepi ruas jalan umum dan sanksi bagi yang 

melanggar berupa penderekkan kendaraan ke tempat penyimpanan kendaraan. 

Selain permasalahan adapun isu lain yang sering terjadi seperti kendaraan 

terparkir di jalan depan rumah. Terlebih lagi ada rumah yang tidak memiliki 

garasi parkir kendaraan sehingga memarkirkan kendaraan di jalan depan rumah 

dan memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu. Hal tersebut menyebabkan 

fungsi jalan umum pada lokasi perumahan menjadi kurang efektif dan 

mengganggu pengguna jalan, adapun perrmasalahan lain yang timbul seperti 

keributan antar tentangga. Berdasarkan uraian diatas maka saya mengambil judul 

penelitian KARAKTERISTIK ON STREET PARKING DI LINGKUNGAN 

PERUMAHAN KOTA BATAM.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penguraian latar belakang penelitian di atas, didapatkan 

beberapa rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana kondisi jalan lingkungan perumahan di kota batam?

2. Bagaimana kebijakan pemerintah kota batam terkait sistem parkir di jalan

lingkungan perumahan?

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan kondisi jalan lingkungan  perumahan di kota batam.

2. Mengindentifikasi regulasi pemerintah kota batam terhadap sistem parkir di

jalan lingkungan perumahan.

1.4. Batasan Masalah 

1. Lokasi penelitian terfokus pada daerah kecamatan lubuk baja dan batam

kota dengan tipe perumahan menengah, perumahan menengah ke atas dan

perumahan elite di kota batam.

2. Pengumpulan data di lakukan dengan cara metode angket dengan bantuan

observasi serta instrumen observasi dan wawancara.

3. Penulis tidak menghitung kapasitas parkiran di lingkungan perumahan.

Kevin Williansyah. Karakteristik On Street Parking di Lingkungan Perumahan Kota Batam 
UIB Repository©2020



3 
 

   Universitas Internasional Batam 
 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Memberi gambaran kepada pemerintahan kota batam terkait fenomena 

parkir di jalan lingkungan perumahan pada kota batam. 

2. Menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam pembuatan kebijakan 

peraturan daerah 

3. Mendorong kesadaran masyarakat kota batam terkait ketertiban parkir di 

jalan lingkungan perumahan. 

1.6. Sistematika Pembahasan 

Penulis akan menyusun laporan yang mengenai hasil penelitian. Penyusunan 

laporan terbagi menjadi beberapa bagian sehingga didapatkan bentuk laporan 

yang sistematis, sebagai berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

 Menguraikan tentang latar belakang penulis melaksanakan penelitian, 

perumusan masalah pada penelitian, tujuan yang ingin dicapai pada 

penelitan, batasan masalah penelitian dan sistematika pembahasan laporan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisikan penjelasan bersangkutan dengan penilitian berupa landasan teori, 

definisi, acuan serta rumus- rumus yang berhubungan. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Penjelasan tentang metode yang dilaksanakan penulis pada objek penelitian 

secara bertahap- tahap untuk memperoleh data yang diinginkan. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN 

 Penyajian data berupa hasil penelitian dari lapangan dan diolah menjadi 

informasi. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Hasil kesimpulan dan saran dari penulis mengenai hasil penelitian yang 

dilaksanakan. 
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