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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Moda transportasi di Indonesia sangat beragam jenisnya, seperti 

pesawat terbang,kereta api, bus, taksi, becak, delman, ojek, dan lain 

sebagainya. Di antara berbagai moda transportasi di Indonesia, masyarakat 

sangat suka bepergian menggunakan kereta api karena dianggap lebih murah, 

nyaman, serta cepat. Transportasi kereta api sendiri sudah sangat mengakar 

pada masyarakat indonesia karena sejarahnya juga sudah dari zaman 

penjajahan dahulu, dan masyarakat sudah memulai menggunakan kereta api 

sebagai alat angkut penumpang dan mengirim barang. Menurut UU nomor 

23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, “ Bahwa transportasi memiliki 

peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan 

wilayah dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam 

rangka mewujudkan Wawasan Nusantara, serta memperkuat ketahanan 

nasional dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.(UU nomor 

23 tahun 2007 tentang perkeretaapian,n.d.). 

Kereta api merupakan salah satu transportasi massal yang cepat, 

aman, lancar yang penting dalam perkembangan alat media transportasi darat 

di indonesia yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk 

menjalankan aktifitasnya terutama transportasi antar kota. Kereta api di 

indonesia pertama kali di buat di kota semarang oleh pemerintah Hindia 

Belanda melalui NV Nederlandsch Indische Spoorweg Mij (NISM) dan 

mulai beroperasi di tanggal 17 Juni 1868. Pada tahun 1878 kereta api di Jawa 

Timur mulai berkembang saat dibukanya jalur dari Surabya-Pasuruan-

Malang. Beradanya transportasi kereta api ini membawa dampak baik 

terhadap perekonomian di Jawa Timur sehinga berdampak terhadap jumlah 

ekspor di pelabuhan Surabaya. Pada tahun 1898 kereta api di Madura 

dibangun oleh perusahaan kereta api milik Belanda yang bernama Madoera 

Stoomstram Maatschappij. Jalur kereta api tersebut didirikan di daerah 

selatan Madura. Hal ini dikarenakan daerah selatan dari pulau Madura lebih 
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potensial dibandingkan daerah utara Selain itu juga karena jalur dibawanya 

garam akan dibawa menuju Surabaya, hal ini tentu menjadikan jalur selatan 

lebih strategis dan lebih menguntungkan. (Huub de Jong, 1987:13).  

Madura sendiri merupakan salah satu kota permasalahan dengan lalu 

lintas yang padat, khususnya masalah kemacetan yang menyebabkan 

tingginya  perpindahan penduduk dari pinggiran kota menuju pusat kota 

yang diperkirakan dapat mencapai 2.279.460 pada tahun 2030 (Kementrian 

Perhubungan). Pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan angkutan 

kota ataupun antar kota yang memadai. Pemerintah berencana 

mengembangkan moda transportasi kereta api dalam “Rencana Induk 

Perkeretaapian Nasional” untuk mewujudkan transportasi yang efektif, 

efisien dan ramah lingkungan. Pembangunan moda transportasi ini 

diharapkan menjadi penggerak utama perekonomian nasional terutama di 

madura. Berdasarkan hasil pemetaan Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2011, kabupaten-

kabupaten di pulau Madura juga memiliki masalah kemiskinan. Kota 

Sampang dipilih dikarenakan daerahnya tergolong sebagai daerah termiskin 

di Pulau Madura. Dengan adanya hal tersebut menunjukkan bahwa 

kesejahteraan di Madura masih sangat tertinggal dibandingkan dengan 

wilayah Jawa Timur lainnya. (Zamachsari, Sar, & Kun, 2014). 

Dari segi ekonomi, rencana pembangunan jaringan akan mendukung 

pembangunan ekonomi di Pulau Madura yang saat ini masih belum optimal 

karena terkendala akses dan infrastruktur yang kurang. Dari aspek 

transportasi, pembangunan ini akan membantu mengurangi kerusakan jalan 

raya dan mengurangi pemakaian energi yang besar (Ditjen Perkeretaapian, 

2011). Untuk memfasilitasi perpindahan orang yang akan terus terjadinya 

peningkatan penduduk di madura, maka perlu adanya pembangunan 

perencanaan jaringan kereta api di pulau madura. Rencana daerah perlintasan 

jalur KA yaitu: Kamal-Socah-Bangkalan,Kamal-Sampang-Pamekasan-

Sumenep,Bangkalan-Socah Sampang-Pamekasan-Sumenep. Transportasi 

berfungsi sebagai sarana angkutan dimana masyarakat hanya bergantung 

untuk mobilitas mereka. Semakin tinggi mobilitas masyarakat maka semakin 

tinggi pula kebutuhan sarana sistem transportasi yang efisien dan ekonomis 

untuk masyarakat Oleh karena itu dibutuhkan angkutan transportasi massal 
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yang efektif baik untuk angkutan barang maupun penumpang yang dapat 

mampu melayani dalam kapasitas besar. Dari segi efisiensinya, kereta api 

tergolong unggul dari moda transportasi lain, karena dari segi kapasitas 

angkut dan konsumsi energi yang dibutuhkan kereta api lebih unggul 

dibandingkan bus dan mobil yang hanya mampu melayani angkutan 

transportasi dengan kapasitas kecil. (Coyle, Bardi, Novack, 1994).   

1.2  Masalah Perancangan   

1.2.1  Identifikasi Masalah 

Permasalah  di Kota madura merupakan permasalahan transportasi 

yang kompleks terutama permasalahan kemacetan, peningkatan 

permukiman di pingiran kota menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat 

dari pinggiran kota menuju pusat kota tergolong tinggi.  Dalam hal ini, 

transportasi menjadi penghubung pergerakan masyarakat yang 

membutuhkan angkutan transportasi massal secara efektif baik untuk 

angkutan barang maupun penumpang yang dapat mampu melayani dalam 

kapasitas besar. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas,dapat ditemukan 

perumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana rancangan stasiun kereta api yang sesuai dengan 

kebutuhan transportasi di kabupaten sampang baik untuk angkutan 

barang maupun penumpang?  

2. Bagaimana kelengkapan sarana dan pra sarana stasiun kereta api 

yang sesuai dengan kebutuhan di kabupaten sampang ?  

1.3      Tujuan dan sasaran Perancangan  

1. Merencakan dan merancang stasiun kereta api yang sesuai dengan 

kebutuhan transportasi di kabupaten sampang baik untuk angkutan 

barang maupun penumpang. 
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2. Merencanakan dan merancang sarana dan pra sarana stasiun kereta 

api yang diharapkan dapat meningkatkan mobilitas orang dan barang 

dan juga dapat meningkatkan pertumbuha perekonomian secara luas. 

stasiun kereta api yang akan dirancang untuk memudahkan pengguna  

menuju Kota yang akan dituju dan dirancang dengan memperhatikan 

kenyamanan dan kebutuhan penumpang kereta api. 

1.4  Batasan Proyek 

Batasan Perancangan stasiun kereta api di kabupaten sampang pada 

laporan ini difokuskan  pada : 

- menyediakan stasiun kereta api yang sesuai dengan kebutuhan 

transportasi di kabupaten sampang baik untuk angkutan barang 

maupun penumpang. 

- menyediakan sarana dan pra sarana stasiun kereta api yang 

diharapkan dapat meningkatkan mobilitas orang dan barang dan juga 

dapat meningkatkan pertumbuha perekonomian secara luas. stasiun 

kereta api yang akan dirancang untuk memudahkan pengguna  

menuju Kota yang akan dituju dan dirancang dengan memperhatikan 

kenyamanan dan kebutuhan penumpang kereta api. 

- Wilayah terbangun adalah di kabupaten Sampang. 

1.5 sistematika penulisan  

Dari data – data yang diperoleh di atas maka tahapan berikutnya yaitu 

Sistematika Laporan yaitu bab dan sub bab yang di dalamnya membahas 

tentang: 

BAB 1 : pendahuluan 

Bab ini menjabarkan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan 

sasaran, batasan dan sistematika penulisan.  

BAB 2 : Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjabarkan tentang teori berupa pengertian dan definisi yang 

diambil dari studi pustaka atau literatur yang berkaitan dengan penyusunan 

laporan skripsi serta beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian. 

Bab 3 : metode pembahasan  
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Bab ini berisikan tentang alur pemikiran serta tahapan-tahapan dari proses 

pembuatan penelitian. 

Bab 4 : data dan analisa  

Bab ini berisikan pengertian dan batasan proyek, tinjauan kondasi lokasi, 

karakter pelaku, karakter lokasi, konsep dasar, analisa ruang dalam, analisa 

ruang luar dan konsep-konsep perancangan. 

Bab 5 Kesimpulan dan rekomendasi  

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh 

dari analisa- analisa yang sudah dilakukan. 

Lampiran  

Lampiran ini berisikan tentang gambar tentang proses perancangan dari 

mulai ide bentuk, transformasi, zoning, block plan, site plan, denah, tampak, 

dan 3d.      

1.6 kerangka fikir perancangan 

Didalam sebuah perancanga terdapat kerangka berfikir untuk dapat 

menentukan tahapan yang akan dijalankan sebagai jalan dalam melakukan 

perancangan. 

 

 

 

 

 

 

 

Ide 

gagasan 

Identifikasi 

masalah 
Tujuan  

Timbal balik  

Pengumpulan 

 data 

Analisa  

Konsep  


