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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Perancangan Kota 

Subdivisi (1995) menjelaskan perencanaan kota memiliki arti khusus dan 

membedakannya.dari berbagai aspek proses perencanaan kota. Menurut Beckley 

(1979) tata kota merupakan jembatan antara profesi dan perencana kota dengan 

arsitektur, dengan fokus utama pada bentuk fisik kota. Karena disiplin ilmu, 

perencanaan kota merupakan bagian dari proses perencanaan yang berkaitan dengan 

kualitas lingkungan fisik kota (Shirvani, 1985). Selain itu, Shirvani mengatakan bahwa 

tata kota merupakan kelanjutan dari tata kota. Bagaimanapun, hasil pembangunan 

perkotaan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya rancangan rencana yang disiapkan. 

Berdasarkan pengertian di atas, fokus perencanaan kota adalah pada pencegahan 

lingkungan khusus pada bagian fisik kota yang direncanakan.  

 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 

Merupakan panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan 

untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta 

memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum 

dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan 

pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan. 

Terdapat pola-pola penataan bangunan dan lingkungan yang 

direncanakan,meliputi: 

a) perbaikan kawasan, seperti penataan lingkungan permukiman kumuh/nelayan 

(perbaikan kampung), perbaikan.desa.pusat.pertumbuhan, perbaikan kawasan, 

serta pelestarian kawasan; 

b) pengembangan kembali kawasan, seperti.peremajaan.kawasan, pengembangan 

kawasan terpadu, revitalisasi.kawasan, serta rehabilitasi.dan rekonstruksi 

kawasan pascabencana; 

c) pembangunan baru kawasan, seperti pembangunan kawasan permukiman 

(Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap.Bangun – Berdiri Sendiri), 
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pembangunan kawasan terpadu,.desa agropolitan, kawasan terpilih pusat 

pertumbuhan desa (KTP2D), kawasan perbatasan, dan kawasan pengendalian 

ketat. 

d) Pelestarian / perlindungan kawasan seperti pengendalian kawasan lindung, 

revitalisasi kawasan dan pengendalian kawasan rawan bencana. Semua 

rencana, draf, standar dan mekanisme pembuatan dokumen RTBL harus 

berhubungan dengan perguruan tinggi baik di daerah maupun di kota. Posisi 

RTBL dalam dokumen perencanaan sebelumnya adalah sebagai berikut  

GAMBAR 2.1 Kedudukan RTBL 

 
Sumber : Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan,2007 

 Elemen Perancangan Kota 

Elemen rangcang kota adalahunsur unsur yang terdapat pada perancangan 

Kota yang mencakup perencanaan ruang-ruang antar bangunan serta ruang yang 

diciptakan untuk masyarakat.. Menurut Shirvani (1985) elemen perancangan kota 

meliputi berbagai aspek yang harus diperhatikan yang  terdapat 8 elemen, sebagai 

berikut; 

1) Tata.Guna.Lahan (Land Use) 

Perencanaan penggunaan.lahan sangat erat kaitannya dan erat dengan 

perencanaan dan pedoman di suatu wilayah tertentu.. Tata.guna.lahan 
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memegang peranan penting dalam perancangan, dengan merancang tata 

guna lahan yang baik, sebuah kota juga bisa disebut baik. Melindungi 

lingkungan alam dan merencanakan penggunaan lahan dengan 

mempertimbangkan faktor alam serta data ekologi yang secara alami 

mempengaruhi lokasi juga tujuan guna lahan. Guna lahan berhubungan 

dengan aktivitas pejalan kaki merupakan faktor lain dalam desain perkotaan. 

2) Tata.Bangunan 

Bentuk dan dimensi bangunan Saat ini tentunya kita telah menyadari bahwa 

penataan bangunan memiliki pengaruh yang besar terhadap desain sebuah 

kota. Terdapat hal-hal yang berkaitan dengan bentuk fisik suatu bangunan, 

seperti: Ketentuan ketinggian.bangunan,KLB,KDB, bentuk arsitektur, 

skala.bangunan, bahan bangunan.dan warna bangunan. Bentuk dimensi 

bangunan sangat erat kaitannya dengan tinggi bangunan, rasio lantai 

bangunan, rasio alas bangunan dengan penutup bangunan, tepi bangunan, 

gaya, ukuran, bahan bangunan, tekstur dan warna bangunan. Ketinggian 

bangunan. Ketinggian bangunan berkaitan dengan jarak pandang pemerhati, 

baik yang berada dalam bangunan maupun yang berada pada jalurpejalan 

kaki. Ketinggian bangunan pada suatu kawasan membentuk skyline. 

a. Koefisien Lantai.Bangunan (KLB) 

Merupakan perhitungan jumlah luas lantai dibandingkan dengan 

dengan luas wilayah studi. KLB dipengaruhi oleh daya dukung tanah, 

daya dukung lingkungan, nilai harga tanah dan faktor khusus yang 

sesuai dengan.peraturan setempat. 

b. Koefisien Dasar Bangunan ( KDB ) 

merupakan luas wilayah bangunan yang tertutup berbanding luas 

bangunan keseluruhan. KDB ialah area terbuka di kawasan perkotaan 

agar tidak keseluruhan wilayah studi diisi dengan bangunan sehingga 

daur lingkungan menjadi terhambat. 

c. Garis Sempadan Bangunan (GSB) 



19 

 

Merupakan jarak dari suatu bangunan terhadap jalan. GSB.penting 

dalam mengatur.keteraturan bangunan di sempadan jalan. 

3) Sirkulasi 

Sirkulasi merupakan menjadi elemen dari urban desain. Dalam sirkulasi 

terdapat aspek perparkiran memiliki.dua efek langsung dalam kualitas 

lingkungan dan Kelangsungan hidup.aktivitas perkotaan Dalam proses 

perancangan sebuah pola sirkulasi perlu diperhatikan beberapa anggapan 

mengenai sirkulasi yaitu : 

a. Sirkulasi sebagai.pergerakan 

b. Sirkulasi.sebagi penekanan.material 

c. Sirkulasi sebagai.pertimbangan desain 

d. Sirkulasi sebagai sebuah mata rantai dan sistem visual 

e. Sirkulasi sebagai.perbedaan.keruangan 

f. Sirkulasi.sebagai.perbedaan waktu 

 

4) Ruang Terbuka (Open Space) 

Dalam konteks desain perkotaan, ruang terbuka di sini berarti seluruh lanskap, 

termasuk.jalan, jalur pedestrian, taman, dan ruang publik perkotaan. Ruang 

terbuka memiliki fungsi sebagai salah satu unsur penataan kota, ruang terbuka 

juga merupakan kawasan penentu atau kawasan terpenting dalam akuisisi atau 

pembentukan sebuah kota. Namun, di masa lalu, ruang terbuka selalu 

diperhitungkan saat membangun dan mendesain bangunan yang memiliki 

ruang terbuka. Namun, ruang terbuka menjadi kebutuhan masyarakat kota 

untuk.beraktivitas. Maka, keberadaan ruang terbuka merupakan sesuatu yang 

tak lepas dari desain dan penataan sebuah kota.Menurut Rob Krier (1979) 

terdapat dua bentuk ruang terbuka yaitu: 

a. Berbentuk Jaringan, yaitu ruang terbuka yang hanya terbentuk dari disisi-

sisinya.misalnya.jalan, sungai, pedestrian, dan lainlain. 

b. Berbentuk Klaster , yaitu ruang terbuka yang memilki batas-batas 

disekelilingnya. lapangan , bundaran, dll. Ruang terbuka klaster 
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membentuk kantong-kantong yang berfungsi sebagai ruang-ruang 

akumulasi aktivitas kegiatan. 

 

5) Jalur.Pedestrian 

Jalur Pedestrian atau biasa disebut jalur untuk berjalan kaki menjadi 

elemen.penting suatu kota. Unsur pedestrian walk harus erat kaitannya dengan 

perkembangan lingkungan dan pola aktivitas penduduk kota. Persoalan pada 

perencanaan jalur pedestrian yaitu perlunya keseimbangan antara 

penyediaan.elemen pejalan kaki untuk.menciptakan pusat kota yang 

menyenangkan dan distribusi akses. ke layanan publik lainnya. Penggunaan 

jalan raya dan yang dapat Anda ikuti serta meningkatkan arus pejalan kaki.  

 

6) Aktivitas Pendukung (Activity Support) 

ktivitas pendukung mencakup semua penggunaan dan aktivitas yang 

berlangsung di suatu ruang di kota. Kegiatan pendukung dan ruang fisik 

biasanya terdapat hubungan yang saling.melengkapi. Bentuk.kota serta ciri-ciri 

suatu daerah akan menghasilkan fungsi-fungsi tertentu, meskipun cara kita 

membangun kawasan perkotaan atau desain perkotaan tetapi wajib untuk 

memperhatikan aktivitas pendukung yang ada di masyarakat. Kegiatan 

pendukung tidak hanya mencakup ketentuan tentang jalur pejalan kaki atau 

pusat perbelanjaan, tetapi juga fungsi utama, elemen yang berguna dalam 

kegiatan di masyarakat perkotaan. Integrasi kegiatan di dalam dan di luar 

ruangan juga sangat penting ketika merencanakan kegiatan pendukung dalam 

perencanaan kota.  

 

7) .Signagei 

Tanda daniibaliho di zaman modern telah menjadi bagian penting dari 

elemen visual desain perkotaan di berbagai negarapibagian dan kota di seluruh 

Amerika rsejak pecahnya Perang.Dunia II. Saat merancang struktur kota yang 

baik, baliho atau rambu harus memiliki aturan standar yang jelas agar dapat 

meminimalisir dampak negatif dari keberadaan reklame atau rambu tersebut. 
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Meskipun pembangunan papan reklame dan rambu sangat penting, kita tetap 

perlu melihatnya dari sudut pandang lingkungan. Oleh karena itu, dari segi 

lingkungan, kita juga harus memperhatikan bagaimana konstruksi papan 

reklame atau rambu tersebut dapat diselaraskan dengan lingkungan.Sebagai 

elemen visual yang merupakan alat untuk mengorientasikan komunitas 

pengguna ruang kota harus ditata agar tercipta harmoni melalui keseimbangan 

antara kepentingan publik dan privat, dampak visual yang tidak berlebihan, dan 

ketidakteraturan. dan persaingan dengan rambu-rambu jalan, yang sangat 

diperlukan. 

 

8) Preservasi  

Preservasi biasanya merupakan bentuk dari struktur bersejarah pada suatu 

tempat namun juga merupakan pertimbangan untuk semua struktur eksisting 

secara sementara ataupun permanen. Dalam perancangan kota, preservasi 

diartikan sebagai bentuk perlindungan lokasi disuatu.kota dan juga bangunan 

atau tempat bersejarah di sebuah kota. Beberapa kota didunia telah sukses 

dalam membentuk.perancangan kota yang menjadikan satu preservasi 

lingkungan atau lokasi bersejarah. 

 

 Konsep Transit Oriented Development (TOD)  

Transit Oriented Development (TOD) sendiri, sebagaimana didefinisikan oleh 

Calthorpe (1993), adalah komunitas medan campuran dengan jarak berjalan kaki 

rata-rata 2000 langkah ke halte transit dan inti dari kawasan bisnis. Tempatkan di 

lingkungan yang nyaman. Jalan kaki agar penghuni dan pekerja bisa dengan 

mudah berkeliling menggunakan angkutan umum, bersepeda, jalan kaki atau 

berkendara. Menurut Widayanti, Susanto (2019) telah menunjukkan bahwa DOT 

dapat dibangun pada suatu kawasan yang diyakini telah mengalami gangguan 

fungsi dan kualitas fisik, dan yang berada di lahan yang sudah berkembang harus 

dikenakan a proses rehabilitasi di area pertumbuhan baru (new development area). 

Sistem DOT tidak dapat berdiri sendiri dalam aplikasinya. TOD harus didukung 

oleh area pengembangan serba guna. atau sistem pengembangan berdasarkan 
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kombinasi I.Secara integral, sistem Transit Oriented Development (TOD) 

didefinisikan sebagai pola pembangunan yang memaksimalkan manfaat dari 

sistem angkutan umum dan secara eksplisit mengembalikan pendekatan 

pembangunan kepada penggunanya, yaitu kepada masyarakat. Proses 

perencanaan dan perancangan yang berkualitas tinggi dari pola tata ruang dan 

wilayah tidak hanya mendukung, memfasilitasi dan memprioritaskan penggunaan 

angkutan umum, tetapi juga moda transportasi paling dasar yaitu hiking dan 

bersepeda. 

TOD secara luas dikenal sebagai konsep yang menangani kebutuhan wilayah 

transit. Manfaat TOD termasuk penggunaan mobil yang lebih rendah dan 

pengeluaran keluarga untuk transportasi, peningkatan jumlah pejalan kaki dan 

pengguna jalan, revitalisasi kota dalam, kepadatan dan intensitas yang lebih 

tinggi, stres yang lebih sedikit dari pembangunan taman, nilai properti yang lebih 

tinggi, dan berbagai aktivitas di sekitar transit juga. sebagai peningkatan kualitas 

lingkungan dan masyarakat. Di tingkat daerah, konsep ini diharapkan dapat 

menyelesaikan permasalahan pertumbuhan perkotaan dengan pola gepeng dan 

kemacetan (Dunphy, 2004). 

Berdasarkan Permen.ATR no.16 tahun.2017 tentang Pedoman Pengembangan 

Kawasan TOD, Penentuan.lokasi kawasan potensial.TOD.sebagaimana dimaksud 

harus mempertimbangkan : 

1. kajian pengembangan sistem transportasi massal dalam lingkup regional dan 

lokal, serta prasarana penunjangnya; 

2. kajian kebutuhan dan arah pengembangan kota/Kawasan Perkotaan, strategi 

pembiayaan pembangunan dan kebijakan lainnya yang terkait; 

3. kajian lingkungan hidup yang meliputi analisis kemampuan lahan, analisis 

kesesuaian lahan, serta analisis kerentanan dan risiko bencana; 

4. kajian daya dukung prasarana kawasan; 

5. kajian karakteristik pemanfaatan ruang kota/Kawasan Perkotaan aktual yang 

meliputi ketersediaan ruang/tanah, status tanah, dan perizinan; dan 

6. kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat. 
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Atas dasar pertimbangan tersebut,TOD harus ditempatkan di lokasi yang tepat, 

yaitu : 

1. Jaringan utama angkutan massal 

2. Koridor jaringan bus/BRT dengan frekuensi tinggi 

3. Jaringan penumpang bus yang waktu tempuhnya kurang dari 10 menit dari 

jaringan utama angkutan massal. 

Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh suatu kawasan, maka perlu diambil 

langkah untuk menghubungkan dengan angkutan massal. Disamping itu, perlu 

adanya pertimbangan frekuensi angkutan umum yang tinggi. 

Banyak syarat yang harus dipenuhi jika hunian atau kawasan pengembangan dapat 

dikategorikan sebagai kawasan TOD. Namun setidaknya ada 8 prinsip utama dari 

TOD Standard yang wajib ada, sebagaimana mengutip ITDP, yakni: 

A. Walk/. 

Seluruh ruas jalan di dalam area TOD mendukung berjalan kaki yang aman 

dan lengkap, terlindungi dari matahari dan hujan. Termasuk akses langsung 

jalan kaki ke setiap gedung. 

B. Cycle/. 

Jaringan infrastruktur bersepeda tersedia lengkap dan aman (terproteksi dari 

kendaran bermotor), mulai dari akses menuju jalur sepeda hingga parkir 

sepeda yang tersedia dalam jumlah cukup. 

C. Connect/. 

Rute berjalan kaki dan bersepeda pendek (lebih pendek dari rute kendaraan 

bermotor), langsung dan bervariasi, termasuk peniadaan pagar dan perimeter 

wall. 

D. Transit/. 

Stasiun angkutan umum massal dalam jangkauan berjalan kaki. 

E. Campurano. 

Tata guna lahan mixed use atau kawasan hunian yang menyatukan berbagai 

fungsi, baik untuk permukiman dan non permukiman, setidaknya dalam satu 

blok atau bersebelahan. Dengan demikian jarak berjalan kaki menjadi lebih 

pendek, termasuk menuju ke ruang publik. 
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F. Densifyi. 

Kepadatan permukiman dan non permukiman yang tinggi mendukung 

angkutan berkualitas tinggi, pelayanan lokal, dan aktivitas ruang publik. 

Dengan begitu dapat dipastikan bahwa semua penduduk memiliki akses 

terhadap transportasi publik tersebut. 

G. Compact/. 

Fokus pembangunan pada area yang telah terbangun, bukan daerah pinggiran, 

sehingga lebih banyak rute angkutan umum melayani area TOD. Dengan 

begitu, penduduk dalam kawasan maupun luar kawasan dapat tinggal 

berdekatan dengan sekolah, kantor, pusat jasa yang tentunya akan 

mengurangi kemacetan lalu lintas. 

H. Shift/Beralih. 

Pengurangan lahan yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Disarankan 

luas total lahan parkir yang disediakan (termasuk gedung parkir dan 

basement) tidak boleh melebihi 35% dari luas total hunian. 

 Perancangan Kawasan dengan Konsep TOD 

GAMBAR 2.2 Tinjauan Materi Perancangan Kota dengan prinsip TOD 

 
Sumber : Analisis Penulis,2020 
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Pandekatan perancangan dengan konsep TOD merumuskan prinsip prinsip 

yang ada dalam konsep TOD pada elemen-elemen perancangan, berikut matriks 

pendekatan perancangan dengan konsep TOD 

 

TABEL II. 1 Rumusan Perancangan Kota dengan Konsep TOD 

No 
Elemen Perancangan 

Kota 
Prinsip TOD 

Rumusan Perancangan Kota dengan Konsep 

TOD 

1 
Tata Guna Lahan dan Tata 

Bangunan 
Mix,Compact,Densify 

Tata guna lahan pada kawasan TOD dijustifikasikan dengan 
guna lahan campuran khususnya perjas dan pemukiman , 
selain bercampur, guna lahan kawasan TOD juga kompak 

dan padat Kepadatan permukiman dan pekerjaan yang tinggi 
mendukung angkutan berkualitas tinggi, pelayanan lokal, 

dan aktivitas ruang publik. 

2 Sirkuasi dan Jalur Pedestian  Walk,Cycle,Conect 

jaringan transportasi (bermotor maupun on bermotor) dalam 

kawasan TOD harus dapat mendukung sistem jaringan 

pedestrian dan sepeda agar dapat interkonektifitas kawasn 

menjadi lancar 

3 Open Space Walk dan Cycle  

Ruang terbuka dalam kawasan TOD dapat menambah 

kenyamanan dari pengguna jalur pedestiran dan sepeda yang 

dapat diterapkan sebagai jalur ruang terbuka 

4 
Preservasi dan Activity 

Support 
Transit dan Mix 

Sebagai kawasan Transit, kawasan TOD harus terdapat 

dengan kegiatan pendukung maupun preservasi yang dapat 

menambah nilai kawasan serta menoptimal kan kawasan 

TOD 

5 Signage Transit dan Conect 

Rambu penanda yang di sediakan dalam perancanagan 

kawasan TOD diharapkan dapat menjadi pelengkap kegiatan 

transit dan dapat mengkoneksikan pengguna kawasan TOD 

Sumber : Analisis Penulis , 2021 

 

 

 Perencanaan Infrastruktur Perkotaan 

2.6.1 Pedestrian 

Pandekatan panduan terkait perancangan jalur pedestrian mengacu pada 

Peraturan Menteri PU 03 tahun 2014 yang Merupakan Pedoman Perencanaan, 

Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di 

Kawasan Perkotaan yang bertujuan memenuhi ketersediaan prasarana dan sarana 

jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan yang rencana penyediaan dan 

pemanfaatannya serta agar perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana 
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dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan diperlukan pedoman sebagai 

acuan pelaksanaannya.  

A. Kebutuhan ruang jalur pejalan kaki untuk berdiri dan berjalan dihitung 

berdasarkan dimensi tubuh manusia. Dimensi tubuh yang lengkap berpakaian 

adalah 45 cm untuk tebal tubuh sebagai sisi pendeknya dan 60 cm untuk lebar 

bahu sebagai sisi panjangnya . Berdasarkan perhitungan dimensi tubuh 

manusia, kebutuhan ruang minimum pejalan kaki: 

 

TABEL II.2 Kebutuhan Ruang Pedestrian 

Kegiatan Pedestian Kebutuhan Raung standar jalur Pedesrian 

tanpa membawa barang dan keadaan diam 0,27 m2 

tanpa membawa barang dan keadaan 

bergerak 

1,08 m2 

membawa barang dan keadaan bergerak 1,35 m2 – 1,62 m2 
Sumber : Permen PU 03/2014 

GAMBAR 2.3 Kebutuhan Ruang Gerak Minimum Pejalan Kaki 

 

 

Sumber : Permen PU 03/2014 
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2.6.2 Sarana Prasarana Pendukung 

A. Jalur Hijau 

Terdapat bagian khusus untuk menempatkan berbagai elemen ruang 

pejalan kaki dibangun dengan mempertimbangkan nilai ekologis dari 

ruang terbuka hijau. Perspektif Jalur Hijau Jalur hijau tersebut harus 

ditempatkan pada jalur amenitas dengan lebar minimal 1,5 m dan bahan 

yang digunakan adalah tanaman peneduh. 

GAMBAR 2. 4 Standar Penyediaan Jalur Hijau 

Sumber : Permen PU 03/2014 

 

B. Tempat duduk  

Tempat duduk terletak di luar ruang bebas jalur pejalan kaki dengan 

jarak antartempat duduk yaitu 10 meter. Tempat duduk dibuat dengan 

dimensi lebar 0,4-0,5 meter dan panjang 1,5 meter, serta 

menggunakan material yang memiliki durabilitas tinggi seperti metal 

dan beton cetak. 
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GAMBAR 2.5 Fasilitas Tempat Duduk 

 

Sumber : Permen PU 03/2014 

 

C. Signage 

Marka, perambuan, dan papan informasi terletak di luar ruang bebas 

jalur pejalan kaki, pada titik interaksi sosial, dan pada jalur pejalan 

kaki dengan arus padat. Marka, perambuan, dan papan informasi 

disediakan sesuai dengan kebutuhan, serta menggunakan material 

yang memiliki durabilitas tinggi dan tidak menimbulkan efek silau. 

GAMBAR 2.6 Fasilitas Signage 

 

Sumber : Permen PU 03/2014 
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D. Halte 

Halte/shelter bus dan lapak tunggu terletak di luar ruang bebas jalur 

pejalan kaki dengan jarak antarhalte/shelter bus dan lapak tunggu 

pada radius 300 meter dan pada titik potensial kawasan. Halte/shelter 

bus dan lapak tunggu dibuat dengan dimensi sesuai kebutuhan, serta 

menggunakan material yang memiliki durabilitas tinggi seperti metal. 

GAMBAR 2.7 Fasilitas Halte 

 

Sumber : Permen PU 03/2014 

2.6.3 Jalur Sepeda 

Jalur Pedestrian dapat dimanfaatkan ntuk penggunaan jalur sepeda, namun 

harus mempertimbangkan kebutuhan.ruang kegiatan bersepeda. Terdapat standar 

untuk Lebar minimum jalur sepeda berbagi dengan pejalan kaki dengan bangunan 

pada sisi pedestrian dan antara jalur sepeda-jalan. 
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GAMBAR 2.8  Standar Penyediaan Jalur Sepeda 

 

Sumber : Permen PU 03/2014 

2.6.4 Pendekatan Desain Rectilinear 45° 

Dalam merancang kawasan, konsep yang diusung untuk menggunakan 

pendekatan diagonal, yang dibuat dengan cara yang sama seperti pendekatan 

bujursangkar, hanya didominasi oleh garis diagonal; biasanya 45 - 60 derajat. 

Umumnya pendekatan ini akan digunakan tanpa garis vertikal dan horizontal. 

Garis-garis diagonal ini dapat membuat ruang menjadi lebih dinamis dan menarik 

serta membuat ruang tampak lebih besar dan optimal . pendekatan bujursangkar-45 

yang sangat berhasil digunakan dengan rumah modernis kontemporer yang 

dirancang dari garis diagonal yang serupa. Bentuk bujursangkar ini terdiri dari 

persegi dan persegi panjang yang berdekatan dan / atau tumpang tindih, yang 

menciptakan garis desain yang jauh lebih menarik. 
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GAMBAR 2 9 Pendekatan Rectilinier 45 

 

Sumber : Design Process for the Private Residence . Lanscaping Network 

 

 Preseden TOD Dukuh Atas Jakarta 

Beberapa kota di Indonesia sudah menerapkan sistem TOD dalam 

mengintegrasi sistem transportasi yang berkelanjutan. Terlebih, Diterbitkannya 

Peraturan Menteri ATR / BPN RI No.16 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit, yang menandakan Pemerintah 

Indonesia Akan menerapkan konsep TOD dalam perencanaan transportasi nerii ini. 

Selain itu, Indonesia, Yang Menerapkan sistem BRT yang merupakan salah satu 

unsur penerapan TOD, Indonesia. Kepemilikian BRT di Suatu kota merupakan 

suatu embrio dalam penerapan TOD. Dengan adanya TOD, diharapkan Kota, Kota 

double Indonesia dapat mengatasi permasalahan seperti urban expansion, 

peningkatan aksesibilitas dan mobilitas sehingga kemacetan Akan lake berkurang, 

mereduksi pencemaran lingkungan suda efisiensi penggunaan angier suda efisiensi 

pengguna angied TORga efisiensi pengguna angiendanki men TORga efisiensi 

peng SISTEM transportasi yang berkelanjutan dan kota-kota tersebut dapat lebih 

berkembang dengan baik. Sudah sepatutnya saat ini mengupayakan sebuah 

pendekatan perencanaan spasial yang inovatif dan mampu mengakomodir mobilitas 

penduduk dengan sistem transit transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka perlu dilakukan bagaimana 

potensi penerapan konsep TOD dengan mengidentifikasi studi kasus lain dengan 

teori yang relevan, dikarenakan TOD berpotensi untuk diterapkan di kota-kota di 

seluruh Indonesia sebagai solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan kota, 

bentuk inovasi pembangunan wilayah dan kota dan mencapai sistem transportasi 

yang berkelanjutan. 

Kawasan TOD  Dukuh Atas merupakan pengembangan kawasan yang 

berorientasi transit / TOD yang terletak di pusat kota Jakarta. Pengembangan 

kawasan TOD Dukuh di Kelola oleh PT MRT Jakarta  berdasarkan Peraturan 

Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 140 Tahun 2017. TOD  Dukuh Atas 

menekankan pada gagasan pengembangan kawasan yang padat dan compact, 

penyediaan hunian terjangkau, jalur pejalan kaki dan jalur sepeda. Selanjutnya, 

optimasi lahan untuk fungsi hunian dan transit, area tepian air sebagai ruang publik, 

interkoneksi transit, area transisi menuju Kawasan Cagar Budaya (KCB) Menteng, 

dan penyediaan ruang terbuka hijau kolektif. Ruang gerak kendaraan bermotor di 

kawasan ini juga akan dibatasi sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan 

jalur pejalan kaki dan jalur sepeda, serta penyediaan ruang terbuka hijau untuk 

meningkatkan perbaikan kualitas lingkungan.  

TOD dukuh atas terdiri dari beberapa simpul transportasi, seperti Stasiun 

Dukuh Atas BNI dari MRT Jakarta, Stasiun Sudirman dari KRL Commuterline, 

Stasiun BNI City dari Kereta Ekspres Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan 

halte bus Transjakarta. serta akan segera diramaikan dengan stasiun LRT Jakarta 

dan LRT Jabodebek pada tahun 2020. TOD ini membentang dari Jl. Kendal di 

samping Stasiun Sudirman lalu melintasi terowongan untuk mencapai Jl. Blora dan 

Jl. Tanjung Karang. Kawasan ini telah disebut sebagai titik transit utama di Jakarta 

Pusat 
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GAMBAR 2.10 Preseden TOD Dukuh Atas Jakarta 

 

Sumber : Realisasi Panduan Rancang Kota (PRK) TOD Dukuh Atas 

 

TOD Dukuh Atas ini menekankan pada gagasan pengembangan kawasan yang 

padat dan compact, penyediaan hunian terjangkau, jalur pejalan kaki dan jalur 

sepeda. Selain itu land-use untuk fungsi hunian dan transit, area tepian air 

sebagai ruang publik, interkoneksi transit, area transisi menuju Kawasan Cagar 

Budaya (KCB) Menteng, dan penyediaan ruang terbuka hijau kolektif. Ruang 

gerak kendaraan bermotor di kawasan ini juga akan dibatasi sehingga 

diharapkan dapat mendorong pertumbuhan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda, 

serta penyediaan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan perbaikan kualitas 

lingkungan. 



34 

 

 Preseden TOD Orchard dan Jurong Singapura dan 

Kowloon Hongkong 

Di Singapura, stasiun kereta digunakan sebagai DOT. Pasalnya, warga 

Singapura yang kebanyakan menempuh perjalanan jauh dengan MRT 

merupakan tempat yang ramai dikunjungi sebelum ada yang naik kereta. 

Orchard Road merupakan salah satu DOT di Singapura. dengan stasiun dan 

penggunaan lahan yang berbeda di kawasan tersebut, yang menjadikan 

kawasan tersebut memiliki jenis kegiatan yang berbeda. Di kawasan tersebut 

terdapat fasilitas komunal berupa jalur pejalan kaki, jalur sepeda, dll yang 

banyak dikunjungi. 

Jurong East Mass Rapid Transit Station and Bus Interchange 

 

Sementara di Hongkng terdapat Stasiun Kowloon merupakan kawasan 

perkotaan yang terletak di Hong Kong. Secara geografis Kowloon terletak di 

bagian Selatan Hong Kong. Kawasan Kowloon merupakan kawasan yang 

sangat berkembang sehingga banyak sekali bangunan-bangunan tinggi. 

Kawasan Kowloon juga merupakan destinasi favorit para turis-turis 

mancanegara karena banyaknya objek destinasi yang unik dan ditunjang oleh 

GAMBAR 2.11 Preseden TOD Jurong Singapura 
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transportasi umum yang baik dan juga karena letak Avenue of Star yang 

terletak pada pinggir kawasan Kowloon. 

Stasiun Kowloon Hongkong 

 

Pada kawasan Kowloon terdapat beberapa jaringan transportasi umum yang 

dapat menjadi opsi untuk masyarakat pengguna untuk beraktivitas, diantaranya 

MTR (mass transit railway), Airport express (kereta bandara), Busway dan 

Airport Bus 

Di Singapura, stasiun kereta api dimanfaatkan sebagai TOD Hal tersebut 

dikarenakan masyarakat Singapura, mayoritas berpergian jauh dengan 

menggunakan MRT , Maka dari itu stasiun tersebut menjadi tempat ramai yang 

banyak dikunjungi sebelum seseorang berpergian menggunakan kereta  

GAMBAR 2.12 Preseden TOD Kowloon Hongkong 
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Jalan Orchard menjadi salah satu TOD yang ada di Singapura Letaknya yang 

dekat dengan stasiun dan terdapat beragam guna lahan di kawasan tersbut 

membuat kawasan tersebut memiliki jenis kegiatan yang beragam. Pada sekitar 

kawasan terdapat fasilitas fasilitas bagi masayarakat berupa jalur pejalan kaki, 

jalur sepeda dsb membuat tempat tersebut semakin ramai dikunjungi. 

Sumber :Jurong East Mass Rapid Transit Station and Bus Interchange 

 

Sementara di Hongkng terdapat Stasiun Kowloon merupakan kawasan 

perkotaan yang terletak di Hong Kong. Secara geografis Kowloon terletak di 

bagian Selatan Hong Kong. Kawasan Kowloon merupakan kawasan yang 

sangat berkembang sehingga banyak sekali bangunan-bangunan tinggi. 

Kawasan Kowloon juga merupakan destinasi favorit para turis-turis 

mancanegara karena banyaknya objek destinasi yang unik dan ditunjang oleh 

transportasi umum yang baik dan juga karena letak Avenue of Star yang 

terletak pada pinggir kawasan Kowloon. 

 

  

GAMBAR 2.13 Preseden TOD Jurong Singapura 
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Stasiun Kowloon Hongkong 

 

Pada kawasan Kowloon terdapat beberapa jaringan transportasi umum yang 

dapat menjadi opsi untuk masyarakat pengguna untuk beraktivitas, diantaranya 

MTR (mass transit railway), Airport express (kereta bandara), Busway dan 

Airport Bus 

 Sintesa Penelitian 

Sintesa variabel dilakukan agar peneliti dapat menjelaskan dan membedakan 

teori-teori yang sudah ada pada penelitian terdahulu. Tinjauan pustaka digunakan  

sebagai dasar yang dijadikan penelitian dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka yang 

telah didapatkan dari berbagai sumber makad apat dijadikan sebagai dasar dalam 

melakukan penelitian. hasil dari tinjauan pustaka yang telah dilakukan digunakan 

untuk menentukan variabel yang memiliki keterkaitan dengan sasaran yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

 

GAMBAR 2.14 Preseden TOD Kowloon Hongkong 
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TABEL II.3 Sintesa Penelitian 

No Literatur Sumber Teori Variabel Penyesuaian Penelitian Output 

1 
Perancangan 

Kota 
Shirvani, 1985 

Perancangan kota merupakan 

kelanjutan dari perencanaan kota 
sebab bagaimanapun hasil 

perencanaan kota belum dapat 

dilaksanakan tanpa ada rancang 
desain dari rencana yang telah 

disusun.  

Karakteristik fisik 

eksisting: 

• Iklim 
• Topografi 

• Geologi 

• Hidrologi 

• View 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Pertimbangan teori yang 

memperhatikan aspek 
fisik dan non fisik untuk 

perancangan kawasan 

sebagai bagian dari proses 
perencanaan yang 

berhubungan dengan 

kualitas lingkungan fisik 
kota 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Teridentifikasi nya 

kondisi fisik dan non 
fisik perancangan kota 

di lokasi penelitian 

Karakteristik Non-

fisik eksisting: 

• Keadaan sosial  

• Budaya lokal  
• Citra kawasan  

• Perilaku 

masyarakat  

• Aktivitas kawasan 

Karakteristik 

lingkungan: 

• Prasarana 

• Sarana 
• Utilitas 

• BioFisik 
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2 

Elemen 

Perancangan 

Kota 

Shirvani, 1985 

Merupakan aspek yang harus 
diperhatikan saat hendak merancang 

suatu kawasan urban dengan segala 

karakteristiknya. 

1. Tata Guna 
Lahan 

2. Tata 

Bangunan 
3. Sirkulasi 

4. Ruang 

Terbuka 

5. Jalur 
Pedestrian 

6. Aktivitas 

Pendukung 
7. Signage 

8. Preservasi 

 
 

 

 

 
Pertimbangan teori yang 

memperhatikan aspek 

fisik dan non fisik untuk 
perancangan kawasan 

sebagai bagian dari proses 

perencanaan yang 
berhubungan dengan 

kualitas lingkungan fisik 

kota  

Tersusunnya 8 elemen 

perancangan kota di 

lokasi penelitian 

3 

Transit 

Oriented 

Development 
(TOD) 

Institute for 

Transportation and 
Development 

Policy TOD 

Standard 2017. 

Konsep pembangunan dengan 
mengintegrasikan desain ruang kota 

untuk menyatukan orang, kegiatan, 

bangunan, dan ruang publik melalui 
konektifitas yang mudah dengan 

berjalan kaki dan bersepeda serta 

dekat dengan pelayanan angkutan 

umum yang sangat baik ke seluruh 
kota.  

1.  Walk 

2. Cycle 
3. Conect 

4. Transit 

5. Mix 
6. Densify 

7. Compact 

8. Shift 

 Pertimbangan teori yang 

memperhatikan aspek 
fisik dan non fisik untuk 

perancangan kawasan 

sebagai bagian dari proses 

perencanaan yang 
berhubungan dengan 

kualitas lingkungan fisik 

kota 
  

Tersusunnya konsep 

perancangan kawasan 
yang sesuai dengan 

standar TOD dari 

ITDP 2017 

Peraturan Menteri 

ATR No. 16 Tahun 

2017 Tentang 

Pedoman 
Pengembangan 

TOD 

sebagai acuan bagi Pemerintah, 
Pemerintah Daerah provinsi, dan 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota, 

dalam penentuan dan penetapan 

lokasi TOD serta pengembangan 
Kawasan TOD. Yang bertujuan 

untuk mewujudkan lingkungan 

transit sebagai Kawasan TOD yang 

1. mobilitas 
berkelanjutan  

2. penggunaan 

angkutan 

umum 
massal; dan 

3. pengembang

an fasilitas 

Teridentifikasinya  

4.1.3 Prinsip TOD 

4.1.3 Penentuan dan 
Penetapan Lokasi 

TOD 

4.1.3 Pengembanga
n dan 
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Sumber : Hasil Olah Data Pustaka, 2020 

 

  

memiliki nilai tambah dan 
menciptakan iklim usaha yang sehat 

serta kondusif, memperbaiki 

struktur ruang wilayah dan 
meningkatkan kapasitas 

pembangunan daerah. 

lingkungan 
untuk moda 

transportasi 

tidak 
bermotor 

dan pejalan 

kaki  

4. Intergrasi 
antar fungsi 

kawasan 

Kelembagaan 
Kawaasn TOD  

4 

Rencana Tata 
Bangunan dan 

Lingkungan 

(RTBL) 

Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum 

Nomor: 

06/Prt/M/2007 

panduan rancang bangun suatu 

lingkungan/kawasan yang 

dimaksudkan untuk mengendalikan 

pemanfaatan ruang, penataan 
bangunan dan lingkungan, serta 

memuat materi pokok ketentuan 

program bangunan dan lingkungan, 
rencana umum dan panduan 

rancangan, rencana investasi, 

ketentuan pengendalian rencana, 
dan pedoman pengendalian 

pelaksanaan pengembangan 

lingkungan/kawasan. 

1.  Program 
Bangunan dan 

Lingkungan; 

2. Rencana 

Umum dan 
Panduan 

Rancangan; 

3. Rencana 
Investasi; 

4. Ketentuan 

Pengendalian 
Rencana; 

Pedoman 

Pengendalian 

Pelaksanaan. 

Sebagai acuan yang 

bersifat umum dan dapat 

dipakai sebagai panduan 
untuk melakukan suatu 

rangkaian kegiatan 

Tersusunnya hasil 

proses identifikasi, 
perencanaan dan 

perancangan suatu 

lingkungan atau 
kawasan 
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TABEL II.4 Sasaran, Variabel dan Indikator Penelitian 

No Sasaran Variabel Sumber Indikator 

1 

Teridentifiasi arahan 

kebijakan terkait 

perencanaan kawasan 

Tanjung Karang dan Kota 

Bandar Lampung  

  

Perencanaan dan pengembangan kawasan stasiun 

Tanjung Karang dan sekitarnya 
Dokumen Perencanaan Tata 

Ruang Kota Bnadarlampung 

(RTRW dan RDTR ), 

 

 

Program arahan kebijakan 

penataan ruang di kawasan stasiun 

Tanjung Karang dan sekitarnya 

dapat mengakomodir perencanaan 

kawasan berorientasi transit Stakeholder yang berperan dalam pengelolaan dan atau 

perencanaan kawasan stasiunTanjungakarang 

2 

Teridentifikasi potensi 

masalah kawasan Tanjung 

Karang dan Kota  Bandar 

Lampung 

Fisik : 

• Iklim 

• Topografi 

• Geologi 

• Hidrologi 

• view. 

 
Pedoman Penyusunan RTBL 

Prinsip TOD ITDP,  Teori 

Perancangan Shirvai 

Kondisi eksisting dari fisik dan 

non fisik dapat merespon 

kebutuhan ruang dan dengan 

melalui konsep penataan kawasan 

yang berorientasi transit  

Non Fisik : 

• Sosial dan budaya, meliputi: demografi, cagar 

budaya, budaya local, aktivitas, perilaku masyarakat 
atau perilaku pengunjung 

• Estetika dan citra kawasan 

• Ekonomi: mata pencaharian, pendapatan penduduk 

sekiar 
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No Sasaran Variabel Sumber Indikator 

3 

Rekomendasi konsep 

penataan kawasan 

transportasi Tanjung 

Karang dengan konsep 

penataan kawasan yang 

berorientasi transit 

Visi guna mendukung tujuan dari pengembangan 

kawasan rencana, menyelesaikan isu strategis, innovatif, 
orisinil, berorientasi pada masa depan  dapat 

mencerminkan rancangan secara umum. 

Tersusunnya konsep penataan 

kawasan dengan standar TOD  

Misi berupa jabaran dari visi yang direncanakan yang 

dapat berupa langkah-langkah yang dapat diambil untuk 

mewujudkan visi/konsep rancangan. 

Program ruang berupa jenis kegiatan dan luasan ruang 

yang harus disediakan untuk mendukung kegiatan yang 

direncakan dalan kawasan rancangan yang dilengkapi 

dengan kebutuhan luas minimal ruang. 

keterkaitan antar program ruang yang direncanakan, 

apakah suatu program ruang yang memiliki hubungan 

yang sangat kuat, sedang, atau lemah.   
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No Sasaran Variabel Sumber Indikator 

 

Rekomendasi konsep 

penataan kawasan 

transportasi Tanjung 

Karang dengan konsep 

penataan kawasan yang 

berorientasi transit 

Hasil kajian dari hubungan ruang menjadi dasar dari 

penyusunan organisasi ruang. Bentuk penyajian kajian 

hubungan ruang ini berupa deskripsi dan diagram 

hubungan ruang. 

 

Tersusunnya konsep penataan 

kawasan dengan standar TOD 

Organisasi Ruamng (publik, semi publik, dan privat) . 

dengan diagram skematik sebaran dan tata letak dari 

program ruang 

 

Elemen Perancangan Kota : 

• Tata Guna Lahan 

• Bentuk Masa  Bangunan 

• Ruang Terbuka 

• Parkir dan Sirkulasi 

• Jalur Pedestrian 

• Pendukung Kegiatan 

• Preservasi 

 

Sumber : Hasil Olah Data Pustaka, 2020 

 

 

 

 


