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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1     Transportasi 

 

2.1.1   Definisi Transportasi 

 

Sebagai manusia yang membutuhkan pergerakan baik untuk dirinya sendiri 

maupun barang, transportasi merupakan sebuah kebutuhan. Ragam dari transportasi 

haruslah ramah lingkungan disamping dari fungsi utamanya sebagai alat 

perpindahan orang atau barang. Sudut pandang tradisional oleh para ahli dan 

membuat kebijakan transportasi adalah kemampuan menyediakan angkutan yang 

aman dan lingkungan pergerakan (Goulias, 2003). Disamping sebagai mobilitas 

untuk orang atau barang, penting dalam pertumbuhan ekonomi pada kawasan 

berupa tersedianya akses daratan. Orang membutuhkan barang serta aktifitas sosial 

untuk memenuhi kebutuhan, pada kasus ini transportasi berperan dalam 

mendukung dan memfasilitasi orang untuk mencapai kehidupan sosial serta 

ekonomi, jadi transportasi tidak bisa berdisi sendiri namun harus membentuk 

kesatuan utuh yang disebut sistem transportasi (Ramadhani, 2017). Secara 

keseluruhan sistem transportasi (makro) terdiri dari beberapa sistem transportasi 

mikro, yaitu: 

1. Sistem kegiatan 

Sistem pergerakan merupakan pola dari pola kegiatan penggunaan lahan 

yang terdiri dari pola sistem sosial, ekonomi, budaya dan kegiatan lainnya, 
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dimana masing – masing penggunaan lahan memiliki jenis kegiatan tertentu  

yang dapat menghasilkan bangkitan dalam proses memenuhi kebutuhan. 

Besarnya pola bangkitan erat kaitannya dengan jenis dan intensitas kegiatan 

yang dilakukan. 

2. Sistem Jaringan 

Pergerakan orang atau barang membutuhkan moda trasnportasi (sarana) dan 

media (prasarana) transportasi untuk melakukan perpindahan. Sarana 

trasnportasi termasuk didalamnya kereta, bus, trem, dan sebagainya. Prasarana  

transportasi termasuk jalan raya, terminal, pelabuhan dan lain – lain. 

3. Sistem Pergerakan 

Sistem pergerakan adalah interaksi antara sistem kegiatan dan sistem 

jaringan yang menghasilkan perpindahan orang atau barang dalam bentuk 

perpindahan kendaraan dan atau orang (pejalan kaki). Sistem pergerakan dapat 

diatur dengan manajemen lalu lintas, trasnportasi umum, atau konstruksi jalan.  

4. Sistem Kelembagaan 

Sistem kelembagaan merupakan sistem yang mengatur ketiga sistem diatas 

yaitu sistem kegiatan, sistem jaringan dan sistem pergerakan demi menciptakan 

sistem yang aman, mudah, lancar, dapat diandalkan dan sesuai dengan 

lingkungan. Sistem kelembagaan ini diatur oleh individu, kelompok, dan 

pemerintahan serta lembaga swasta baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 
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Gambar 2.1: Sistem transportasi makro 
Sumber: Ramadhani, 2017 

 

 Transportasi juga membantu kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi, 

namun masih perlu dipertimbangkan dengan penerapan sistem transportasi yang 

dapat berakibat pada kualitas polusi udara, kualitas lingkungan, penggunaan lahan, 

pertumbuhan perkotaan, dan keamanan yang menjadi taraf menjadikan sistem 

transportasi lebih ramah lingkungan. 

 

2.1.2   Sejarah Perkembangan Transportasi 

 

 

Pada periode setelah perang, sepeda dan bus merupakan transportasi utama 

yang digunakan untuk mode perjalanan lokal, dimana mobil merupakan kendaraan 

mewah yang hanya beberapa orang kaya saja yang memilikinya. Tahun 1952, 

kepemilikan mobil meningkat tapi pengguna sepeda dan transportasi umum masih 

menjadi andalan.  (Towards a Sustainable Transport System, 2007). 

 

Sistem 
Kegiatan 

Sistem 
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Tabel 2.1: Persentase pengguna moda transportasi tahun 1952 dan 1996  

Moda 1952 1996 

Bus 42% 6% 

Mobil and taksi 27% 87% 

Basis rel 18% 5% 

Sepeda 11% 1% 
Sumber: Toward a Sustainability Transport System, 2007 

Tahun – tahun berikutnya masyarakat tidak hanya mengganti moda 

transportasi mereka tapi juga melakukan perjalanan lebih jauh lagi. Tercatat di UK, 

masyarakat melakukan perjalanan dari 218 milyar kali menjadi 719 milyar kali 

dengan total lebih dari dari 3 kali peningkatan antara tahun 1952 sampai 1996. Jalan 

raya jelas merupakan penghubung utama yang membutuhkan tekanan besar dan 

dari kota ke pedesaan dimana mereka lewati, namun jalan raya bahkan 

memfasilitasi perjalanan jarak jauh serta transportasi angkutan barang. Meskipun 

demikian, perjalanan internasional lebih cepat daripada pertumbuhan transportasi 

domestik. Volume barang yang dikirim menggunakan kapal juga meningkat seiring 

dengan meningkatnya kapal – kapal yang melewati pelabuhan, tapi terdapat 

peningkatan secara dramatis lainnya pada sektor penerbangan. Berdasarkan kasus 

tersebut, penumpang yang melewati bandara meningkat hingga 100 kali lipat antara 

tahun 1950 dan tahun 2005, sedangkan angkutan barang melalui udara meningkat 

hingga 70 kali lipat. Globalisasi telah mendorong perjalanan bisnis saat paket 

perjalanan dari berbagai penerbangan telah dibuka di Eropa dan dunia untuk 

berpergian secara bebas bagi orang – orang yang belum pernah melakukan 

perjalanan ke luar negeri sebelumnya. (Towards a Sustainable Transport System, 

2007). 
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2.1.3    Isu Kritis pada Tranportasi 

 

Tujuan dari rencana target transportasi mengenali relevansi dengan 

kebutuhan masyarakat. Perencanaan membutuhkan lebih dari sekedar jalan raya 

dan transit. Dibutuhkan strategi pengembangan untuk membiayai, mengoperasikan, 

merawat dan mengelola sistem transportasi sebagai bagian dari target jangka 

panjang pada wilayah itu sendiri. Fokus terdahulu terhadap perencanaan 

trasnportasi di kategorikan melalui beberapa point berikut (Goulias, 2003): 

1. Keamanan termasuk kejadian fatal yang mungkin terjadi pada  kecelakaan, 

cedera dan kerusakan properti apapun;  

2. Efisiensi terkait alokasi perpindahan orang dan barang; 

3. Akses, tersedianya kemudahan akses atau teknologi selama melakukan 

perpindahan; 

4. Nyaman terhadap ketegangan tidak perlu yang dapat menyebabkan 

kebisingan dari faktor lainnya selama perjalanan; 

5. Polusi lingkungan, komponen dari kendaraan yang akan menganggu air, 

udara, dan tanah lebih besar dari yang ditemukan secara alami yang mana 

dapat membahayakan manusia, hewan, dan tumbuhan.  

Empat aspek diatas yaitu keamanan, kenyamanan, akses dan efisien terlihat 

luar biasa lebih dari 40 tahun. Pengendalian emisi atau aspek lainnya yang 

berpengaruh terhadap polusi lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah bagi 

peneliti dan pembuat kebijakan, namun demikian inovasi masih terus dilakukan. 

Setelah melakukan penelitian terkait polusi lingkungan telah terpecahkan sebagian 
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besar masalah pada tahun 1950 dan 1970-an, setelah 30 tahun perdebatan kebijakan 

pada pandangan yang begitu suram terhadap transportasi pada kota – kota besar. 

Seluruh dunia mengalami tantangan yang serupa. The Committee Internastional 

Activities of the Transportation Board menyebutkan daftar dibawah ini sebagai 

tantangan: 

1. Pelayanan transportasi dan fasilitas akan terus berkembang dan akan 

dibawah evaluasi berkelanjutan.  

2. Mengeluarkan layanan dan fasilitas terhadap transportasi akan terus 

menjadi tren yang kuat. 

3. Biaya pengguna yang efisien akan selalu didiskusikan terkait pembiayaan 

dan subsidi pada sektor transportasi. 

4. Efek lingkungan jangka panjang merupakan isu penting yang menjadi 

prioritas untuk kualitas kehidupan dan keberlangsungan. 

5. Tidak ada toleransi akan menekankan pada keselamatan dan keamanan 

terhadap penumpang dan barang. 

6. Peraturan pemerintah dapat berubah dari waktu ke waktu dengan adil. 

7. Organisasi transportasi butuh untuk lebih dipersiapkan untuk menghadapi 

perubahan ancaman iklim. 

8. Ancaman daerah perkotaan dan pinggiran untuk transportasi berkelanjutan. 

9. Perusahaan di seluruh dunia di antara pejabat trasnportasi dan peneliti akan 

terus bertambah. 

Penelitian di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa sistem trasnportasi 

ukurannya sangat besar dalam bentuk apapun dan luar biasa dalam skala apapun. 
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Tren transportasi yang sedang booming sanggup untuk membantu pertumbuhan 

ekonomi seperti pertumbuhan populasi saat ini meskipun ketersediaan lahan 

semakin ramai tetapi dapat diatasi. Meningkatnya kebutuhan perumahan dan 

perawatannya dari 22% pada 25 tahun kedepan menjadi sebanyak 66 juta. 

Pertanyaan terbuka timbul, apakah sistem transportasi dapat memenuhi seluruh 

kebutuhan mereka?, Transportation Research Board of The National Academic 

(Critical Issues in Transportation, 2013) telah menyimpulkan isu kritis pada 

transportasi yang terjadi saat ini.  

1.     Kinerja sistem yang tidak dapat diandalkan 

Kasus yang tidak diharapkan seperti kecelakan dapat berasal dari 

kecelakaan panjang dan keterlambatan. Pertumbuhan ekonomi meningkat namun 

sistemnya masih lambat yang juga mengakibatkan keterlambatan pada penerbangan 

domestik, kereta, bus lebih teratur. Persaingan antara moda transportasi dan 

kurangnya kekuatan pendanaan terhadap semua moda yang ada untuk beroperasi 

lebih efisien, namun demikian tantangan tersebut telah berpengaruh oleh lembaga 

infrastruktur publik yang kekurangan sumber daya yang diperlukan. Lembaga – 

lembaga didirikan dengan harapan untuk membangun suatu sistem hanya perlahan 

– lahan beradaptasi dengan kebutuhan untuk mengoperasikan sistem secara efisien, 

karena moda trasnportasi perorangan telah berhasil, terorganisasi dan dibiayai 

secara bebas, mengoptimalkan kinerja sistem untuk memanfaatkan kekuatan setiap 

moda relatif sulit. Kekurangan dalam menangani bencana alam dan hal tak terduga 

lainnya mempengaruhi lambatnya pemulihan terhadap kerusakan dan akan 

menganggu ekonomi. Perencanaan untuk adaptasi, bersamaan dengan analisa 
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strategi alternatif, dibutuhkan untuk memandu keputusan kebijakan tentang 

perlindungan dan penempatan aset transportasi yang rentan (Critical Issues in 

Transportation, 2013). 

Gambar 2.2: Sektor swasta mengelola moda transportasi yang lebih efisien tanpa 

pengawasan 
Sumber: Google Image, 2018 

 

2.       Kerugian masih signifikan meski keamanan sudah ditingkatkan 

 Sistem teknologi terbaru berusaha untuk mengindari kecelakaan bagi 

pengguna kendaraan. Hiburan dan sistem navigasi yang ada dalam teknologi dapat 

menganggu kepercayaan dan kewaspadaan pengemudi karena sistem yang 

kompleks, hal ini merupakan salah satu dari 94% kecelakaan fatal ada jalan raya.  
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Gambar 2.3: Keamanan jalan raya sudah meningkat namun angka kecelakaan 

masih tinggi 
Sumber: Critical Issues in Transportation, 2013 

 

3.      Dampaknya terhadap energi, iklim, dan lingkungan tidak berkelanjutan 

Kombinasi dari inovasi dan teknologi diperlukan karena bagaimanapun juga 

permintaan untuk transportasi akan terus meningkat, hal ini merupakan cara untuk 

mengurangi konsumsi bahan bakar fosil (Critical Issues in Transportation, 2013). 

Gambar 2.4: Penggunaan petroleum di AS 
Sumber: Critical Issues in Transportation, 2013 
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Penelitian objektif dibutuhkan untuk menginformasikan perdebatan ini, dan 

bagaimana mempertahankan serta meningkatkan penggunaan transportasi ekonomi 

dan sosial sangat diperlukan, jika tujuan ini dapat dicapai maka emisi dapat 

dikurangi hingga 60% - 80% diseluruh dunia untuk empat dekade mendatang. 

 

2.2      Transportasi sebagai Pembangunan Berkelanjutan 

 

Tabel 2.2: Transportasi sebagai pembangunan berkelanjutan 

Dampak pada Kota Indikator Target Berkelanjutan 

Akses 

-Ekonomi: akses 

ke pasar dan pusat 

pekerjaan 

-Kepadatan 

infrastruktur 

-Kepadatan 

infrastruktur terkait 

dengan kinerja 

pembangunan sosial 

-Sosial: Akses ke 

layanan sosial 

dasar 

-Kualitas 

infrastruktur 

-Meminimalkan bagian 

populasi tanpa akses ke 

jalan disepanjang rel 

-Transportasi 

internasional 

-Strategis tautan 

internasional 

-Beban 

penyebrangan 

perbatasan 

-Efesiensi 

penyebrangan 

perbatasan  

Keterjangkauan 

-Ekonomi: 

Jangkauan akses 

ke peluang 

pekerjaan dan 

pendidikan. 

Investasi jangka 

panjang yang 

berkelanjutan 

secara ekonomi. 

-Pengeluaran 

rumah tangga 

untuk 

transportasi 

-Transportasi yang 

terjangkau bebas dari 

pendapatan  

-Sosial: Jangkauan 

akses ke pelayanan 

sosial mendasar 

-Tarif angkutan -Perencanaan jangka 

panjang investasi 

-Investasi umum 

pada angkutan 

-Analisa pra-investasi 

menyeluruh 

-Investasi 

pribadi pada 

transport 
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Dampak pada Kota Indikator Target Berkelanjutan 

Keselamatan 

-Sosial: 

transportasi yang 

aman untuk 

menghindari 

tragedi dan 

hilangnya nyawa 

dan budaya 

-Korban jiwa 

jalanan 

-Meminimalkan korban 

jiwa dan cidera di 

jalanan 

-Ekonomi: 

Angkutan yang 

aman untuk 

menghindari biaya 

akibat tabrakan 

lalu lintas  

-Menggunakan 

sabuk 

pengaman, 

gangguan 

mengemudi dan 

ngebut  

-Meminimalkan 

kematian rel dan 

kecelakaan IWT 

-Penyebrangan 

tingat aktif 

-Meminimalkan 

kecelakaan yang 

melibatkan barang 

berbahaya 

Keamanan 

-Sosial: 

Transportasi yang 

aman untuk 

menghindari 

tragedi individu 

dan korban jiwa 

-Ancaman teror -Menghadirkan 

ancaman dan serangan 

teroris 

-Ekonomi: 

Transportasi yang 

aman untuk 

menghindari 

kehilangan 

prasarana, barang 

dan kehidupan 

manusia 

-Tindakan 

kriminal 

-Mencegah tindakan 

criminal 

Lingkungan 

-Alam: 

Transportasi yang 

berkelanjutan 

sehubungan 

dengan 

penggunaan 

energi, emisi, dan 

penggunaan lahan 

untuk 

mempertahankan 

alam 

-Konsumsi 

energi pada 

transport 

-Mengurangi 

ketergantungan pada 

sumber energi tak 

terbarukan dalam 

transport 

-Emisi gas 

rumah kaca dan 

polutan lokal 

-Meminimalkan emisi 

gas rumah kaca 

-Polutan lokal 

dari angkutan 

-Meminimalkan 

dampak dari 

transportasi 

-Kebisingan dari 

angkutan 

-Meminimalkan limbah 

dari transportasi dan 

meningkatkan daur 

ulang 

Sumber: Division, 2011 
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Gambar 2.5: Ruang yang dibutuhkan untuk berbagai jenis moda transportasi 
Sumber: Perencanaan Tata Ruang Kota dan Transportasi Perkotaan Modul 2a, 2011 

 

2.3      TOD (Transit Oriented Development) 

 

 Sistem TOD pertama yang benar dimulai pada akhir abad 19 dan 20 di 

Amerika Serikat. TOD berkontribusi pada pertumbuhan jarak antar kota dan jarak 

stasiun yang diizinkan lebih dari pengembangan lainnya (Braswell, 2013). 

Pembangunan berorientasi transit (TOD) —compact, campuran, dan pejalan kaki 

di sekitar stasiun transit — adalah strategi yang semakin populer untuk mendorong 

pertumbuhan cerdas di Australia dan Amerika Serikat.  (Renne, Smart Grow and 

Land Transit-Oriented Develoment at State Level: Lesson from California, New 

Jersey, and Western Australia, 2008).  

Terdapat kriteria penempatan TOD, yang mana harus ditempatkan paling 

tidak satu mil terpisah di area yang bersaing. Ada dua jenis TOD, 1) TOD Perkotaan 

yang terletak langsung pada transit trunk-line dan lebih tinggi dalam kepadatan. 
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Tipe ini biasanya memiliki setengah mil dan satu mil terpisah untuk setiap ruang di 

antaranya. 2) Lingkungan TOD berlawanan dengan TOD Urban, TOD ini terletak 

pada kepadatan rendah dan fokus ke pengguna lokal. TOD ini terletak di sepanjang 

sepuluh menit berjalan ke stasiun. 

Sistem TOD berfokus pada lingkungan berjalan, yang berada di antara 

pemukiman, pusat perbelanjaan/mal, tempat kerja, taman bermain, dll terhubung 

oleh transportasi umum dan stasiun dapat diakses dengan berjalan kaki, sehingga 

penggunaan transportasi pribadi dapat dikurangi, selain itu tempat yang terhubung 

akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Layanan 

lingkungan ke stasiun angkutan umum dan fasilitas umum dapat meningkatkan 

kepuasan kenyamanan masyarakat di daerah ini. Perencanaan TOD yang baik dapat 

menciptakan transportasi berdasarkan kota (Li, Lin, & Hsieh, 2016).  

 

2.3.1    Standar TOD 

 

Standar TOD adalah alat unik untuk penilaian, pengakuan, dan panduan 

kebijakan yang berfokus pada integrasi transportasi berkelanjutan dan perencanaan 

serta desain tata ruang dan wilayah. Standar ini ditujukan untuk berbagai pemangku 

kepentingan pembangunan daerah perkotaan, termasuk pemerintah, pengembang 

dan investor, ahli planologi dan arsitek, advokat pembangunan berkelanjutan dan 

warga yang tertarik pada masalah ini. Penggunaan utama dari TOD Standard 

meliputi: 
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a. Menilai walkability, tingkat keramahan terhadap pengendara sepeda, dan 

orientasi transportasi umum dari proyek pembangunan perkotaan yang 

ada; 

b. Evaluasi proyek pada tahap perencanaan atau desain untuk 

mengidentifikasi kekurangan dan peluang untuk perbaikan; 

c. Mengevaluasi area stasiun/pemberhentian yang ada atau rencana untuk 

mengidentifikasi peluang peningkatan dan investasi; dan 

d. Memberikan arahan untuk kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan 

perencanaan kota, perencanaan transportasi, penggunaan lahan, desain 

perkotaan, dan parkir. 

Dengan menciptakan kerangka kerja yang secara umum dapat diterapkan 

dan berdasarkan pada prinsip transportasi perkotaan utama, standar TOD akan 

dapat memberikan tolok ukur kinerja proyek atau perencanaan untuk apa yang 

dianggap praktik terbaik internasional, seperti Central Saint Giles di London, 

Distrik Massena di Paris , Hammarby Sjöstad di Stockholm, dan Liuyun Xiaoqu di 

Guangzhou. 
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2.3.2    Prinsip – prinsip TOD 

 

Akses pergerakan orang dan barang harus memiliki layanan yang baik oleh 

infrastruktur dan layanan transportasi tersebut. Akses di darat umumnya dilakukan 

oleh mobil, tetapi ini tidak sepenuhnya layak di daerah padat penduduk. Rencana 

umum perencanaan kota, didalamnnya terdapat hierarki sistem transportasi dengan 

jaringan terdiri dari beberapa kelas jalan dan kapasitas serta angkutan umum masal 

terintegrasi. Mode tata letak dan ramah lingkungan membutuhkan perlakuan khusus 

dalam alokasi ruang jalan.  

Gambar 2.6: Kebijakan konsep TOD 
Sumber: Alviansyah, 2016 

Rancangan suatu wilayah, didalamnya perlu terdapat prinsip-prinsip yang 

dijalankan. Lokasi TOD harus terletak di transit trunk-line atau dekat dengan bus 

pengumpan. Prinsip TOD juga harus mempertimbangkan rata – rata orang yang 

bersedia berjalan. Kisaran ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 5 – 10  menit 

berjalan kaki (Braswell, 2013). 
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1.   Berjalan Kaki 

Lebar trotoar dikembangkan sesuai dengan volume pejalan kaki yang 

menggunakannya. Disepakati bahwa lebar minimum untuk pejalan kaki adalah 2 

meter. Jumlah fasilitas pejalan kaki dapat dihitung sesuai dengan jumlah pejalan 

kaki, kecepatan rata-rata, dan kepadatan pejalan kaki yang wajar per satuan luas. 

Misalnya, jika ada 500 pejalan kaki dengan kecepatan 0,3 orang per meter persegi 

maka lebar trotoar yang direkomendasikan minimal 3,5 meter. Tingkat kepadatan 

diatas 0,3 membuat kondisi berjalan tidak nyaman. Selain itu, jalur pejalan kaki 

harus aman bagi pengguna kursi roda dan juga di setiap persimpangan. Semua 

fasilitas untuk pejalan kaki harus terhubung. Di zona kota harus diarahkan untuk 

mengembangkan kondisi yang aman dan nyaman, seperti polisi yang bertugas 

mengawasi sepanjang trotoar untuk memastikan bahwa trotoar tidak digunakan 

sebagai sarana penjualan atau parkir mobil dan berfungsi dengan baik (Petersen & 

Schafer, Perencanaan Tata Ruang Kota dan Transportasi Perkotaan, 2011). Area 

pejalan kaki juga harus memiliki fasilitas hunian yang memadai. persentase ruas 

jalan yang terhubung secara visual dengan kegiatan di dalam bangunan di sepanjang 

jalur pejalan kaki dan memiliki kendala yang memadai. 

2.   Bersepeda 

Seringkali pengguna jalan mengeluh terhadap pengendara sepeda karena 

dianggap mengganggu lalu lintas, seperti di Cina pengendara sepeda dilarang untuk 

lewat. Bersepeda di jalan-jalan kota sering membutuhkan rute khusus, yang 

memungkinkan pengendara sepeda untuk maju melawan arus. Akses parkir sepeda 
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harus aman dan fasilitas parkir harus tersedia dalam jumlah besar di stasiun transit 

massal. Ada akses sepeda ke gedung bersama dengan ketersediaan parkir sepeda di 

dalam. 

3.   Menghubungkan  

Rute untuk pejalan kaki dan pengendara sepeda lebih pendek dan bervariasi 

daripada rute bagi kendaraan bermotor. Lokasi vital dapat diakses dengan berjalan 

kaki atau bersepeda. 

4. Transit 

Transportasi umum dengan kategori baik adalah akses dimana pejalan kaki 

dapat dengan mudah mencapai perhentian transportasi umum sekitar 200 hingga 

350 meter dengan berjalan kaki atau sekitar 5 menit. Ini berlaku juga akses dari 

halte bus ke stasiun. 

5. Campuran 

Campuran yang seimbang dari jatah dan kegiatan di satu area (misalnya, 

antara tempat tinggal, tempat kerja, dan perdagangan ritel), maka akan ada banyak 

perjalanan setiap hari dekat dan dalam jarak berjalan kaki. Penggunaan lahan 

campuran di satu area akan membuat jalan lokal terus hidup dan memberikan rasa 

aman, mendorong kegiatan berjalan dan bersepeda, dan membentuk lingkungan 

yang manusiawi. Perjalanan pulang pergi juga dimungkinkan untuk lebih seimbang, 

sehingga operasi angkutan umum menjadi lebih efisien. Keseimbangan perumahan, 

dalam hal harga, memungkinkan pekerja untuk tetap dekat tempat kerja mereka dan 

mencegah masyarakat berpenghasilan rendah sangat bergantung pada transportasi 
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berbiaya rendah, untuk tinggal di daerah terpencil dan sebaliknya mendorong 

kelompok ini untuk bergantung pada kendaraan pribadi. Oleh karena itu, dua target 

kinerja pada prinsip ini adalah penyediaan tempat tinggal yang seimbang dalam hal 

penggunaan lahan dan tingkat pendapatan masyarakat. 

Pengembangan yang mendorong integrasi penggunaan lahan 

memungkinkan untuk berjalan kaki lebih lebar setiap hari. Pedoman Penggunaan 

Lahan Komplementer memberikan poin untuk proyek – proyek  pembangunan yang 

mencampur-peruntukan perumahan dan non-perumahan. Akses ke Sumber 

Makanan menggunakan ketersediaan makanan segar sebagai "uji lakmus" untuk 

menunjukkan suatu wilayah yang dilayani dengan baik oleh barang dan jasa yang 

berorientasi lokal dan terus tersedia. Makanan adalah bagian penting dari kehidupan 

sehari-hari dan mampu berjalan untuk membeli makanan dan produk sehari-hari 

berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik. 

6.   Memadatkan 

Mempertahankan pertumbuhan perkotaan dalam pola kepadatan, kota harus 

tumbuh secara vertikal (densifikasi) daripada horizontal (menyebar). Kota dengan 

tingkat kepadatan yang tinggi dan berorientasi pada transportasi umum akan 

mendukung ketersediaan layanan dengan kualitas, frekuensi, dan konektivitas juga 

tinggi sehingga akan membantu meningkatkan pendapatan dengan investasi dalam 

peningkatan dan perluasan sistem yang lebih baik. Transportasi umum dengan 

kepadatan penduduk akan menghasilkan jalan-jalan yang padat, dan memastikan 

bahwa area stasiun hidup, aktif, dan aman. Kepadatan menyediakan basis beragam 
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konsumen untuk berbagai penyedia layanan dan fasilitas dan dapat mengaktifkan 

kegiatan ekonomi lokal. Seperti yang telah terbukti di lingkungan yang terkenal di 

dunia, hidup di tengah – tengah tingkat kepadatan tinggi bisa sangat menarik. 

Adapun batas densifikasi akan datang dari kebutuhan untuk akses ke sinar matahari, 

sirkulasi udara segar, akses ke taman hijau dan ruang terbuka, kelestarian 

lingkungan, dan perlindungan warisan sejarah dan budaya. Kinerja target dalam 

prinsip ini menekankan kepadatan perumahan dan non-perumahan untuk 

mendukung angkutan umum berkualitas tinggi dan kegiatan ekonomi lokal. 

Densitas Pemanfaatan Lahan mendorong pembangunan dengan tingkat kepadatan 

yang tinggi sama atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan proyek – proyek  

sebanding lainnya. Sektor publik dan sektor swasta harus bekerja sama untuk terus 

meningkatkan batas kepadatan perumahan dan non-perumahan, sambil tetap 

memperhatikan kearifan lokal. 

7. Merapatkan 

Prinsip dasar pembangunan kota padat adalah tata ruang yang kompak. Di 

daerah kota atau pinggiran kota, pertemuan, berbagai kegiatan dan kegiatan saling 

berdekatan satu sama lain. Pola ini meminimalkan waktu dan energi yang 

diperlukan untuk menjangkau mereka dan memaksimalkan potensi interaksi di 

antara warga negaranya. Dengan jarak yang pendek, kota-kota padat penduduk 

membutuhkan infrastruktur yang kurang bagus dan mahal dan dapat memenuhi 

kebutuhan ruang terbuka hijau dengan memprioritaskan pemadatan dan 

pengembalian pembangunan ke lahan yang sebelumnya dikembangkan. 

Compact/merapatkan dapat diterapkan pada skala lingkungan, untuk menghasilkan 
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integrasi spasial antara kondisi jalan kaki dan bersepeda yang baik dan konektivitas 

yang berorientasi pada transportasi umum, pada skala kota memiliki tingkat 

kepadatan yang tinggi berarti membuat ruang kota terintegrasi secara spasial 

dengan sistem transportasi umum. Dua tujuan kinerja pada prinsip ini fokus pada 

kedekatan proyek pembangunan dengan kegiatan perkotaan yang ada dan 

perjalanan waktu perjalanan singkat dari perjalanan utama, ke tujuan di pusat kota 

atau daerah sekitarnya. 

8. Beralih 

Kota telah dibangun atas dasar tujuh prinsip di atas, maka kendaraan pribadi 

menjadi hampir tidak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Berjalan kaki, 

bersepeda, dan menggunakan angkutan umum untuk menjadi pilihan transportasi 

yang mudah dan nyaman, dan juga dapat dilengkapi dengan moda transportasi 

menengah atau kendaraan sewaan yang lebih efisien dalam penggunaan ruang. 

Ruang kota yang terbatas dan berharga dapat dialihkan dari ruas jalan dan tempat 

parkir kendaraan bermotor yang tidak sah, untuk dialokasikan kembali ke 

penunjukan yang lebih produktif dalam hal sosial dan ekonomi. Tujuan kinerja di 

bawah ini berfokus pada sasaran. Penyediaan sejumlah kecil ruang kota untuk 

parkir bermotor di luar jalan adalah hal yang didorong oleh Off-Street Parking. 

Tingkat kerapatan akses kendaraan bermotor (jalan masuk) mengukur frekuensi 

akses bangunan untuk mobil yang melintasi trotoar, dan memberikan poin pada 

upaya untuk mengurangi gangguan terhadap infrastruktur pejalan kaki jaringan. 

Wilayah yang dimiliki jalan untuk kendaraan bermotor memberikan poin terhadap 
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pengurangan ruang jalan untuk kendaraan bermotor baik dalam bentuk jalur 

kendaraan bermotor dan tempat parkir di jalan. 

Robert Cervero mengatakan bahwa akses pejalan kaki untuk transit untuk 

koneksi ke pusat kota pekerjaan dan layanan lingkungan menciptakan keberhasilan 

pinggiran jalan trem. Prinsip – prinsip utama dari TOD adalah untuk: 

1. Atur pertumbuhan di lokasi agar kompak juga transit-suportif. 

2. Alokasikan dan tempatkan komersial, perumahan, penggunaan sipil, 

pekerjaan, dan taman dalam jarak berjalan kaki dari perhentian transit. 

3. Buat jaringan pejalan kaki yang aman dan ramah yang terhubung 

langsung ke tujuan lokal. 

4. Sediakan campuran tipe perumahan, kepadatan dan biaya. 

5. Pertahankan habitat sensitif, zona riparian, dan ruang terbuka 

berkualitas tinggi. 

6. Buat ruang publik sebagai fokus membangun orientasi dan lingkungan. 

7. Mendorong pembangunan kembali di sepanjang koridor transit di 

lingkungan yang ada. 

 

2.3.3    Hubungan antara TOD dan Transit 

 

TOD biasanya didefinisikan sebagai pengembangan jarak berjalan kaki 

untuk mencapai stasiun transit yang terhubung dengan berbagai kebutuhan seperti 

lapangan pekerjaan, belanja, restoran, perumahan dan hiburan (Dutta, 2014). 

Definisi ini tidak menyebutkan mode transit spesifik tetapi saat ini banyak negara 

mengembangkan transit kereta api atau dikenal sebagai Light Rail Transit (LRT) 
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adalah yang paling konduktif untuk TOD. Hubungan antara TOD dan Transit 

adalah banyak wilayah metropolitan seperti di Amerika yang telah membangun 

sistem LRT untuk meningkatkan mobilitas. Faktor yang mendorong LRT adalah: 

1. Kurangi lingkungan negatif daripada bus karena LRT ditenagai oleh 

bahan bakar fosil. 

2. Mampu membawa volume penumpang yang besar secara efisien. 

3. Dibandingkan dengan bus, LRT adalah layanan keandalan yang lebih 

baik. 

4. Kemampuan untuk menghasilkan perkembangan ekonomi yang 

signifikan. 

5. LRT memiliki citra sosial yang lebih baik daripada bus standar (Dutta, 

2014). 

Studi lain menemukan bahwa TOD adalah penurunan yang signifikan dalam 

biaya transportasi untuk rumah tangga yang terletak di atau di sekitar daerah TOD 

(Dutta, 2014). Studi ini menunjukkan bahwa rumah tangga dengan akses yang 

cukup ke stasiun transit dalam 5 menit berjalan, hanya menghabiskan 9% dari 

pendapatan mereka untuk transportasi. 

Dibandingkan dengan jenis pembangunan lainnya, manfaat terkait 

lingkungan dan masyarakat termasuk (Dutta, 2014): 

1. Pelestarian lahan. 

2. Mengurangi polusi udara. 

3. Peningkatan kualitas udara. 
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4. Peningkatan kualitas hidup untuk semua orang. 

5. Kurang mengemudi waktu, dengan potensi untuk memungkinkan lebih 

banyak waktu bersama keluarga dan teman-teman. 

6. Peningkatan aksesibilitas. 

7. Peningkatan kesehatan. 

8. Mendorong berjalan dan bersepeda. 

9. Meningkatkan keselamatan pejalan kaki. 

10. Lambatnya lalu lintas mobil. 

11. Lebih sedikit kecelakaan mobil. 

 

2.4       Park-and-Ride 

  

 Fasilitas Park-and-Ride adalah tempat untuk memarkir kendaraan pribadi 

sebagai penghubung antara rumah-rumah dengan tujuan berikutnya menggunakan 

transportasi umum (bus, kereta api, dll) (Krasic & Lanovic, 2013).  

Tabel 2.3: Identifikasi wilayah untuk fasilitas park-and-ride 

Tipe 

Kawasan 
Kriteria Standar 

Perkotaan 

Tingkat layanan  LOS E (buruk) 

Lalu lintas 50.000 ADT (berdasarkan fasilitas 100-ruang) 

Layanan adalah tempat tinggal > 2,000 tempat tinggal dalam area 2 mil 

Jarak ke pusat pekerjaan >10 mil 

HOV 

Lalu lintas pada rute pengumpan 

ke fasilitas HOV 

Tinggi volume > 35,000 ADT 

Konfigurasi sistem jalan 

pengumpan 

Pertemuan jalan-jalan pengumpan di dekat 

fasilitas 

Ruang wilayah Minimal 5-10 mil 

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



31 

 

 

 

Tipe 

Kawasan 
Kriteria Standar 

Periferal 

Permintaan / pasokan parkir >1.0 

Pusat sirkulasi aktivitas Akses terbatas 

Rute akses pusat aktivitas Rute akses utama 

Fasilitas parkir yang ada Tidak cukup pada daerah 

Urban 

Fringe 

Akses koridor ke daerah 

perkotaan 

Arteri dengan jalur atau lebih besar 

Konsentrasi kerja >10,000 karyawan per pusat ketenagakerjaan 

Lokasi di daerah perkotaan Kekerabatan batas daerah perkotaan 

Sekitar pusat perbelanjaan >3/4 mil dari rute perjalanan 

Daerah 

Terpencil 

Orientasi ke daerah perkotaan Antara 20 dan 60 mil dari pusat-pusat 

pekerjaan 

Pekerjaan Urban >20,000 tenaga kerja 

Orientasi ke populasi area layanan Terletak di pusat 

Tersedia right-of-way Hak milik milik publik tersedia 

Rute perjalanan < 1 dari rute perjalanan 

Sumber: Chu, Land, & Pendyala, 2011
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