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BAB II  
GAMBARAN UMUM WILAYAH 

 
2.1. Kebijaksanaan Pembangunan Wilayah 

Pembangunan wilayah di Kotamadya Bandung diprioritaskan untuk 

menanggulangi kepadatan lalulintas yang kian hari semakin padat. Oleh 

karenanya, dalam rangka penanggulangan masalah diatas perlu ditingkatkan 

usaha-usaha pembangunan serta penataan Kotamadya Bandung.  

2.1.1. Tinjauan Umum 

Penyebaran pengembangan wilayah yang kurang merata, salah 

satunya disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana transportasi 

wilayah, yang selanjutnya dapat menyebabkan kesenjangan pertumbuhan 

ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan wilayah diarahkan untuk 

mengembangkan dan atau meningkatkan laju pertumbuhan antar wilayah, 

antar kota dan desa, antar sektor, wilayah terpencil, kritis, wilayah perbatasan 

dan wilayah tertinggal 

2.1.2. Kebijaksanaan Tata Ruang Wilayah 

Dalam rangka penjabaran kebijaksanaan pembangunan wilayah, maka 

diperlukan adanya kebijaksanaan tata ruang wilayah  sebagai berikut : 

1. Pembangunan Kota 
Kebijaksaan pembangunan daerah perkotaan di Kotamadya Bandung 

diarahkan pada pertumbuhan kota sebagai pusat-pusat pengembangan 

wilayah yang disesuaikan kebutuhan masyarakat dan potensi sosial ekonomi 

wilayah yang bersangkutan.  

2. Kondisi Sosial dan Ekonomi 

a. Struktur Kelembagaan 

Struktur kelembagaan daerah studi ditentukan berdasarkan batasan 

wewenang administratif / pemerintahan wilayah studi. Dalam lingkup 
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makro wilayah, maka wilayah kotamadya Bandung yang sebelum 

mengalami perluasan terdiri dari 16 kecamatan dan bertambah setelah 

mengalami perluasan menjadi sebesar 16730 ha ini berada di bawah 

wewenang Pemerintah Daerah Kotamadya DT II Bandung.   

Selanjutnya kota ini dibagi menjadi 7 bagian wilayah kota, yaitu BWK 

Pusat Kota, Bojonegara, Tegallega, Karees, Cibeunying, Ujungberung 

dan Gedebage. Secara mikro wilayah maka daerah koridor Pasteur – 

Cikapayang mencakup dua bagian wilayah kota Bandung yaitu BWK 

Bojonegara dan BWK Cibeunying. Wilayah BWK Bojonegara meliputi 4 

kecamatan yaitu kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo dan Andir 

dengan luas total 2331 Ha. Sedangkan BWK Cibeunying terdiri dari 6 

kecamatan yaitu kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur 

Bandung, Cibeunying Kaler dan Cibeunying Kidul dengan luas total 

sebesar 2395 Ha. Wilayah administrative kotamadya Bandung beserta 

pembagian BWK nya dapat dilihat pada gambar  2.1 Peta Pembagian 

Wilayah Pengembangan. 

Secara lebih detail Daerah Koridor Pasteur – Cikapayang yang 

direncanakan sepanjang 1300 meter ini akan melalui empat kecamatan, 

yaitu Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Cicendo (BWK Bojonegara) 

serta kecamatan Coblong dan Bandung Wetan (BWK Cibeunying). 

Wilayah koridor ini mencakup 10 kelurahan yaitu kelurahan Pasteur dan 

Sukabungah (Kecamatan Sukajadi), Kelurahan Pasirkaliki, Pajajaran dan 

Pamoyanan (Kecamatan Cicendo), serta Kelurahan Cipaganti, Lebak 

Gede dan Lebak Siliwangi (Kecamatan Coblong) dan Kelurahan 

Tamansari dan Citarum (Kecamatan Bandung Wetan). Untuk lebih 

jelasnya lihat gambar 2.2 Peta Orientasi Wilayah Koridor Proyek. 

Sehingga dengan demikian struktur kelembagaan di daerah studi 

meliputi struktur kelembagaan tingkat Kecamatan dan Kelurahan. 

b. Kependudukan 

Penjabaran kependudukan meliputi jumlah dan persebaran penduduk, 

kepadatan serta karakteristik kegiatan penduduk, baik dalam lingkup 
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kotamdya Bandung maupun dalam lingkup Daerah Koridor Pasteur – 

Cikapayang. 

c. Jumlah dan Persebaran Penduduk 

Jumlah penduduk Kotamadya Bandung sebelum perluasan yaitu pada 

tahun 1986 sampai tahun 1988 berkisar antara 1,4 juta jiwa. Setelah 

perluasan Yaitu tahun 1989 dan tahun 1990 jumlahnya meningkat 

menjadi 1.798.318 jiwa dan 2.058.122 jiwa. Secara lebih terinci 

perkembangan jumlah penduduk Kotamadya Bandung ini dapat dilihat 

pada tabel  2.3 .  Dari tabel terlihat bahwa persebarannya sendiri 

menunjukkan jumlah penduduk yang relative besar pada kecamatan – 

kecamatan di dalam wilayh penduduk wilayah perluasan jumlahnya 

masih kecil. 

3. Daerah Aliran Sungai (DAS) 
Untuk wilayah studi diketahui bahwa sungai utama yang melewati 

wilayah ini adalah S. Cikapundung yang membelah kota Bandung dari arah 

Utara Selatan. Sumber air permukaan dan air tanah selain berasal dari daerah 

Lembang, juga berasal dari Dago (Dago Bangkok dan Pakar) sehingga 

wilayah tersebut termasuk wilayah konservasi resapan air. 

Kotamadya Bandung terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Citarum hulu yang mempunyai luas total 1771 km2 ( gambar 2.4 : Peta Sub 

DAS Citarum Hulu). DAS tersebut yang terdiri dari 14 sub DAS utama 

mempunyai karakterristik hidrotopografi yang unik berbentuk cekungan yang 

dikelilingi oleh pegunungan. Di bagian utara terdapat gunung Burangrang, 

Tangkuban Perahu, Cikuray dan di selatan ada Gunung Malbar dan Patuha. 

Bukit dan gunung tersebut mempunyai ketinggian kurang lebih 2000 m 

sedangakan bagian tengah terdapat depresi yang dulu berbentuk Danau 

Bandung dengan ketinggian lebihkurang 600 – 700 m dimana mengalir sungai 

Citarum sebagai outlet tunggal dari ke-14 anak sungai. Kemiringan lahan 

bergerak cepat dari 70% di daerah hulu, sampai sangat datar lebih kurang 

0,02% pada Sungai Citarum. 
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Sungai – sungai yang melewati Kotamadya Bandung, pada ummumnya 

bersumber di Kecamatan Lembang (Kabupaten Bandung). Ditengah kota 

mengalir sungai Cikapundung, di bagian barat sungai Cibereum dan di bagian 

timur kota mengalir sungai Cidurian. Selain ketiga sungai relative besar 

tersebut terdapat beberapa sungai kecil yaitu sungai Cikapundung Kolot, 

Sungai Cipedes, Sungai Cibuntu, Sungai Leuwilimus, Sungai Citepus, Sungai 

Cilimus, Sungai Ciroyom, Sungai Nyengseret, Sungai Cikamandilan, Sungai 

Cipaganti, Sungai Cijengkol, Sungai Cikalintu, Sungai Cikudapateuh, Sungai 

Lobak Lorang dan Sungai Cibeunying. Sungai – sungai kecil tersebut 

bersama dengan drainase membentuk jaringan drainase yang semakin 

kompleks sejalan dengan perkembangan ,kota. 

DAS Cikapundung dengan luas total 134 km2 berasal dari rangkaian 

Gunung Sukatinggi, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kramat, Gunung 

Lingkung, Gunung Pulasari di utara kotamadya Bandung dan bermuara ke 

Sungai Citarum Hulu di daerah Dayeuh Kolot. Panjang sungai utama lebih 

kurang 30 km dengan bentuk DAS melebar di daerah hulu dan sempit di 

bagian hilir. ( gambar 2.5 Peta DAS Cikapundung) 

Data Pengamatan muka air terdekat dengan lokasi proyek terdapat 

pada Stasiun Cikapundung Gandok dengan luas daerah tangkapan lebih 

kurang 107 km2. Di lokasi rencana jembatan Pasupati luas daerah tangkapan 

diperkirakan 110 km2. Stasiun Cikapundung Gandok didirikan tahun 1957 dan 

dikelola sampai tahun 1988 oleh Puslitbang Pengairan. Debit aliran terkecil 

dan terbesar yang pernah dicatat sebagai berikut : 

 Debit terbesar 200 m3/dt tanggal 9 maret 1966 

 Debit terkecil 0.2 m3/dt tanggal 25 September 1965 

Dalam perencanaan jembatan, terutama untuk menetapkan letak, 

posisi, bentuk dan dimensi pilar perlu diketahui tinggi rencana banjir. Untuk 

jembatan yang akan dibangun tingkat resiko atau periode ulang yang diambil 

dapat bervariasi antara 100 – 500 tahun tergantung nilai pemanfaatan dan 

biaya proyek.  
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2.1.3. Kebijaksanaan Transportasi  Wilayah 
Untuk menunjang kebijaksanaan pembangunan wilayah Kotamadya 

Bandung maka diperlukan adanya kebikaksanaan transpotasi wilayah 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi jalan menuju pusat 

pertumbuhan, pusat produksi, daerah pemasaran, lokasi pelayanan 

sosial sekaligus menuju daerah terisolir guna mendukung perekonomian 

masyarakat. 

2. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi guna meningkatkan 

aksesibilitas wilayah, kawasan maupun daerah dalam rangka 

menciptakan sinergi pengembangan ekonomi. 

3. Peningkatan aksesbilitas melalui peran serta masyarakat di dalam 

penyediaan sarana dan prasarana transportasi. 

4. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan potensi 

disetiap wilayah guna mendorong keseimbangan pertumbuhan antar 

wilayah sesuai potensi wilayah. 

2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana Transportasi  Kotamadya Bandung     

Sarana transportasi darat terbagi menjadi dua yaitu angkutan umum 

penumpang (seperti ; mobil, bis dan sepeda motor) dan angkutan umum 

barang (seperti ; pick up, truk dan gerobak).  Berdasarkan sifat lalu lintas yang 

lewat dapat dibedakan menjadi lalu lintas lokal, regional dan menerus.   

Hal ini mengakibatkan tingkat aksesibilitas dan mobilitas cukup tinggi 

khususnya di wilayah yang dilalui oleh jalur transportasi tersebut.    

Jalur Pasteur Cikapayang Surapati seharusnya dapat ditempuh dalam 

waktu yang singkat, akan tetapi memakan waktu yang cukup lama dsebabkan 

oleh kemacetan dan jaringan jalan searah sehinggga pengguna jalan harus 

berputar. Oleh karena itulah dibuat jembatan Pasupati. 

 


