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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Terminologi Kampus, Pendidikan Tinggi, dan Institut Teknologi 

Menurut Oxford Dictionary, kampus merupakan lahan dan bangunan dari 

sebuah universitas atau perguruan tinggi. Kampus meliputi semua bangunan dan 

fasilitas yang berdiri di atas lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan 

pendidikan tinggi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi, mendefinisikan pendidikan Tinggi sebagai jenjang 

pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, 

program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta 

program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan 

kebudayaan bangsa Indonesia. Kampus menjadi tempat pusat kegiatan riset dan 

pendidikan tinggi dan dihuni oleh para warga kampus antara lain mahasiswa, 

dosen, serta tenaga pendidik. Dari uraian tersebut maka dapat didefinisikan 

apabila kampus merupakan sebuah lingkungan lengkap beserta fasilitas sarana, 

prasarana, dan utilitas yang berfungsi sebagai tempat diselenggarakannya kegiatan 

pendidikan tinggi. 

Pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat 

berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas. Dalam UU 

No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di jelaskan bahwa:  

a. Akademi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan 

pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan 

dan/atau Teknologi tertentu.  

b. Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan 

pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau 

Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan 

pendidikan profesi. 

c. Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan 

pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi  
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dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika 

memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan 

profesi. 

d. Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan 

pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi 

dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika 

memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 

Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai rumpun 

ilmu tanpa batas. Misalnya, rumpun ilmu agama, humaniora, sosial, alam, 

formal, maupun terapan dalam satu tempat. 

e. Institut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan 

akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah 

rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi 

syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Perbedaan 

Institut dengan Universitas adalah bahwa Institut terdiri atas sejumlah 

fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau 

pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

namun hanya dengan satu jenis keilmuan.  

Dari terminologi berbagai jenis pendidikan tinggi tersebut maka akan 

mempengaruhi karakteristik sebuah lingkungan kampus. Kegiatan yang 

berlangsung di dalam lingkungan kampus akan berbeda bergantung pada jenis 

pendidikan tinggi beserta fungsi yang ada di dalamnya. Dalam penelitian ini 

lingkungan kampus yang dimaksud merupakan lingkungan perguruan tinggi 

institut teknologi yaitu ITERA. Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan 

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta 

Institut Teknologi Sumatera, yang selanjutnya disebut ITERA adalah perguruan 

tinggi negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat 

menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan 

dan/atau teknologi tertentu, dan apabila memenuhi syarat dapat 

menyelenggarakan Pendidikan Profesi. ITERA sebagai sebuah institut teknologi 

merupakan perguruan tinggi dengan rumpun keilmuan yang bergerak di bidang 

teknik atau ilmu alam. 
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2.2  Mahasiswa dan Perspektifnya terhadap Kampus 

Mahasiswa adalah warga kampus yang merupakan peserta didik pada 

jenjang Pendidikan Tinggi. Pada pasal 13 UU nomor 12 tahun 2012 tentang 

Perguruan Tinggi dijabarkan peran mahasiswa di dalam kegiatan pendidikan 

tinggi yaitu mahasiswa sebagai anggota Civitas Akademika diposisikan sebagai 

insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi 

diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau 

profesional. Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan 

melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, 

pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau 

Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang 

berbudaya. Selain itu, dalam pasal ini ini juga dijelaskan hak mahasiswa di dalam 

kegiatan perguruan tinggi yaitu hak mahasiswa untuk memiliki kebebasan 

akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung 

jawab sesuai dengan budaya akademik. Mahasiswa juga berhak mendapatkan 

layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya. 

Berdasarkan peran dan haknya sebagai mahasiswa dalam kampus dan 

kebebasan akademiknya, mahasiswa dituntut secara mandiri mengembangkan 

potensi, oleh karena itu timbulah kebutuhan mahasiswa terhadap lingkungan 

kampus. Kebutuhan ini dapat berbentuk kebutuhan fisik pada lingkungan kampus 

seperti fasilitas sarana, prasarana, dan utilitas dasar. Selain itu juga terdapat jenis 

kebutuhan mahasiswa terhadap kampus yang berupa fasilitas non fisik layaknya 

sistem pendidikan, kurikulum serta kebijakan akademik dan non akademik 

lainnya yang mempengaruhi kegiatan mahasiswa dalam mendapat layanan dasar 

dan pengembangan diri di kampus. Dalam dokumen Smart Campus yang dirilis 

oleh Deloitte (2016) menyebutkan apabila mahasiswa adalah consumer dan 

customers yang memiliki pilihan. Dengan diperkuat oleh social awareness, 

pilihan mahasiswa saat ini berdasarkan tujuan, nilai, dan pengalaman. Oleh karena 

itu, institusi harus mencerminkannya pada tujuan mereka juga membentuk ulang 

rencana masa depan menggunakan penguatan berbagai sektor yang telah 

berkembang. Kampus dan universitas harus mendorong interaksi yang melayani 

secara intuitif dan membantu membangun hasil yang positif terhadap praktik 



33 

 

 

 

inovatif yang berpengaruh pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan 

pengalaman mahasiswa sebagai konsumer.  

Sebagai institusi pendidikan yang baru, ITERA perlu untuk meningkatkan 

ketersediaan sarana dan prasarana untuk menjalankan seluruh operasionalnya. 

Dalam Rencana Strategis ITERA periode 2014-2019 disebutkan apabila 

penyediaan sarana dan prasarana di ITERA harus selaras dengan ketersediaan 

sumber daya manusianya. Sarana dan prasarana yang disediakan harus memiliki 

kelayakan yang baik, jumlah yang sesuai, dan memiliki efisiensi guna yang baik 

serta sesuai dengan standar perguruan tinggi. Oleh karena itu dalam hal ini, arah 

kebijakan ITERA di bidang sarana dan prasarana, periode 2014-2019 adalah 

sebagai berikut: 

1. Menyediakan infrastruktur pendidikan dan penelitian yang berstandar 

dengan disertai pemeliharaan berkelanjutan dalam sebuah tata kelola dan 

laksana struktural yang baik dan terencana. 

2. Mengembangkan sarana kolaborasi dan interaksi bagi pengguna fasilitas 

yang dinaungi dalam sebuah badan struktural khusus. 

Pada penelitian ini mahasiswa yang akan diidentifikasi perspektifnya adalah 

mahasiswa ITERA. Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut 

Teknologi Sumatera, mahasiswa ITERA yang disebut Mahasiswa adalah peserta 

didik yang terdaftar dan belajar di ITERA. Selanjutnya, perspektif mahasiswa 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perspektif yang terbentuk dari 

kebutuhan mahasiswa sesuai perannya dalam kampus serta untuk mencapai 

tujuan, visi, dan misi kampus itu sendiri melalui konsep smart campus. Menurut 

Cambridge Dictionary secara harfiah perspektif berarti cara khusus melihat suatu 

objek berdasarkan pengalaman dan kepribadian seorang sehingga perspektif 

mahasiswa akan terbentuk dari pengalaman selama berkegiatan di kampus.. 

Perspektif dasar ini akan sama dimiliki oleh individu yang berada pada 

lingkungan dan keadaan yang sama, dalam penelitian ini yaitu lingkungan dan 

keadaan yang ada di ITERA.  
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2.3  Smart Campus : Adaptasi Smart City pada Lingkungan Kampus  

Saat ini banyak istilah yang memakai awalan smart, seperti smartphone, 

tidak hanya benda namun juga sebuah tempat pun kini memiliki unsur smart 

dalam istilahnya seperti smart city ataupun smart environment. Coccoli (2014) 

menjelaskan apabila dalam konteks ini perancangan sebuah sistem yang smart 

perlu menggunakan pendekatan desain yang berpusat pada manusia dan 

mengeksploitasi segala teknologi yang tersedia untuk meningkatkan 

keberlanjutan, keramahan terhadap lingkungan, kehandalan, mobilitas, dan 

fleksibilitas. Sebagai kesimpulan smart memiliki arti sebagai sistem dan solusi 

yang hijau, menguatkan, dipersonalisasi, responsif, interaktif, dan adaptif, serta 

mudah diakses kapanpun, dimana pun, dari berbagai device. Sistem dan solusi 

tersebut dapat terwujud melalui adanya kegiatan manajemen operasional sehingga 

lingkungan dapat menyandang prefiks smart. 

 Universitas dan kampus dipandang sebagai sebuah sistem kompleks yang 

terdiri dari berbagai elemen seperti pengguna, gedung, infrastruktur dan elemen 

lainnya (Pagliaro et.al, 2016). Semua elemen tersebut secara konstan terpengaruh 

antara satu sama lain. Oleh karena itu, manajemen operasional di dalam kampus 

adalah hal yang sulit. Perencanaan dan model pengembangan merupakan solusi 

yang efisien untuk menghadapi isu ini dan meningkatkan kampus beserta 

komponennya. Beberapa tahun terakhir, model Smart City telah diperkenalkan 

untuk meningkatkan kegiatan perkotaan. Model ini dapat diskalakan dan 

diadaptasi untuk mentransformasi kampus menjadi Smart Campus (Pagliaro et.al, 

2016). Beberapa pendapat menyebutkan smart university atau smart campus 

sebagai istilah yang digunakan untuk mendefinisikan perguruan tinggi yang telah 

memanfaatkan TIK dalam pengelolaannya saat ini, seperti Sistem Informasi 

Kampus, Sistem Informasi Akademik (SIA), e-learning. Namun  apabila ditinjau 

lebih jauh lagi, belum ada standarisasi atau indikator yang disepakati untuk 

mendefinisikan Smart Campus. Mulai dari standarisasi sistem jaringan dalam 

pemanfaatan TIK di perguruan tinggi, atau bahkan standarisasi untuk konsep 

smart campus itu sendiri (Supratman et.al, 2019). Menurut Rich Nedwick dari 

Ruckus Networks (2018) tahap awal dari perwujudan Smart Campus adalah 

ketika konektivitas antara jaringan kabel maupun nirkabel tersebar diberbagai 
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tempat pada area kampus baik di dalam maupun di luar ruangan. Sementara pada 

level tertinggi yang membuat sebuah kampus disebut “smart” adalah saat 

terbentuk hubungan antara perangkat, aplikasi, serta manusia sehingga muncul 

sebuah pelayanan baru yang dapat meningkatkan efisiensi secara operasional. 

Kwok dalam Uskov et.al (2018) juga mendefinisikan smart campus sebagai 

sebuah lingkungan kampus dengan kecerdasan holistic di berbagai aspek yang 

meskipun tidak dibatasi namun paling tidak meliputi aspek seperti: 

1. Kecerdasan dalam e-learning yang holistik,  

2. Jejaring sosial dan komunikasi untuk kolaborasi kerja,  

3. Lingkungan hijau dan TIK berkelanjutan dengan manajemen sistem sensor 

cerdas,  

4. Pelayanan kesehatan yang protektif dan preventif, 

5. Manajemen smart building dengan kontrol dan pengawasan keamanan 

yang terotomatisasi, serta 

6. Pelaporan dan tata kelola kampus yang transparan (visible). 

Smart Campus merupakan salah satu bidang implementasi dari Smart City 

pada lingkungan perguruan tinggi atau kampus (Pratama, 2016). Isham Shahrour 

dari Polytech'Lille France (2014), menyatakan bahwa kampus adalah sebuah kota 

kecil sehingga beberapa konsep dari Smart City dapat berperan dalam 

mewujudkan Smart Campus. Setidaknya,  setiap  kota  besar  di  dunia  pasti  

memiliki  sebuah perguruan tinggi. Terciptanya sebuah kota kecil (Town) di 

dalam lingkungan kampus, yang meliputi pemukiman civitas akademik 

(mahasiswa, dosen, pegawai), masyarakat setempat, pemerintahan, dan swasta 

akan berhubungan dengan tata ruang, sanitasi, interaksi sosial, dan lainnya, yang 

umum terjadi pada suatu kota. Johannes Schoning dari Hasselt University Belgia 

(2013), sebelumnya juga telah menyatakan bahwa sebuah perguruan tinggi 

(Campus) akan membentuk masyarakatnya sendiri (Citizen). Sehingga 

diharapkan, sebuah perguruan tinggi yang baik akan menghasilkan masyarakat 

yang baik pula. Demikian pula halnya dengan implementasi Smart Campus, 

diharapkan dapat mewujudkan Smart Citizen. Smart Citizen adalah salah satu 

modal untuk mewujudkan Smart City, sehingga dapat dikatakan bahwa Smart 
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Campus merupakan ruang inkubator di dalam mewujudkan Smart City pada suatu 

kota atau daerah.  

Smart campus dapat dikatakan sebagai  miniatur atau salah satu 

perwujudan Smart City pada lingkungan kampus (Jiang, 2017). Sama halnya 

dengan Smart City yang memiliki karakter yang dicirikan pada komponen 

penyusunya, begitu juga Smart Campus. Dalam konteks Smart City, untuk 

menciptakan sebuah konsep Smart City yang utuh maka dibutuhkan komponen 

penyusun dan indikatornya. Cohen (2012) menjabarkan komponen penyusun 

Smart City beserta indikatornya dalam Smart City Wheel untuk menilai Smart City 

di Eropa. Dalam diagram tersebut disebutkan standar komponen bagi Smart City 

yang terdiri dari smart environment, smart people, smart living, smart economy, 

smart governance, dan smart mobility.  

 

TABEL II.1 

KOMPONEN DAN INDIKATOR SMART CITY  

Smart People 
Smart 

Mobility 
Smart Living 

Smart 

Governance 

Smart 

Environment 

Smart 

Economy 

Pendidikan 

Abad 21 

Akses moda 

yang 

terintegrasi 

Bahagia 

Teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

serta aplikasi 

e-goverment 

Bangunan 

hijau 

Kewirausahaan 

dan inovasi 

Sebuah 

model 

masyarakat 

yang 

partisipatif 

Ramah 

lingkungan 

dan pilihan 

transportasi 

non-

motorized 

Aman 

Transparansi 

dan public 

open data 

Energi hijau 
Efisiensi dan 

produktivitas 

Dukungan 

inovasi 

Solusi 

informasi dan 

komunikasi 

yang terpadu 

Budaya yang 

bersemangat 

dan bahagia 

Kebijakan 

permintaan 

dan 

penawaran 

Perencanaan 

kota hijau 

Koneksi lokal 

dan global 
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Smart People 
Smart 

Mobility 
Smart Living 

Smart 

Governance 

Smart 

Environment 

Smart 

Economy 

yang efektif 

Sumber : (Cohen, 2013) https://www.smart-circle.org/smartcity/blog/boyd-cohen-the-smart-city-wheel/ 

 

Mattoni (2016) melakukan modifikasi pada keenam komponen asli smart 

city menjadi lima bidang yang dapat diadaptasikan pada smart campus. Reduksi 

ini dikarenakan manajemen dan informasi sebagai unsur tata kelola secara tersirat 

telah berada di dalam kelima komponen tersebut. Kelima bidang tersebut terdiri 

dari : 

1. Manusia dan Kehidupan; aksi pada bidang ini berhubungan untuk 

membentuk Smart Community. Intervensi ditujukan pada peningkatan 

pelayanan dan menyediakan pelayanan baru untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan pengguna. Aksi ini membuat pengguna secara aktif 

berpartisipasi pada transformasi kampus dengan mempromosikan 

pertukaran pengetahuan dan ide ide serta secara sadar berpartisipasi pada 

aktivitas kampus. 

2. Ekonomi; pada komponen ini ditujukan kepada pengembangan rencana 

Smart Economy. Pemerintah kampus dapat meningkatkan bantuan, 

dukungan pada inovasi produk dan pengembangan pelayanan, mendorong 

kreasi start up, dan meningkatkan kolaborasi antar universitas serta 

membangun hubungan dengan perusahaan luar untuk membantu 

mahasiswa menemukan pekerjaan setelah lulus. 

3. Energi; komponen ini bertujuan untuk meningkatkan produksi, distribusi 

dan konsumsi energi di dalam kampus untuk meningkatkan performa 

energi gedung, meningkatkan manajemen energi dan mengedukasi 

mahasiswa tentang penggunaan energi yang efisien dan berkelanjutan. 

4. Lingkungan; bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara di dalam dan di 

luar ruangan, mengoptimasi konsumsi elemen elemen alami seperti air, 

area hijau, dan lainnya. Selain itu juga untuk dapat mengembangkan 

manajemen sampah. 
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5. Mobilitas; Berfokus pada optimasi mobilitas publik dan mobilitas pribadi 

dari dalam ke luar, dari luar ke dalam, ataupun di dalam kampus. Strategi 

berorientasi untuk mereduksi perjalanan yang dilakukan dengan kendaraan 

pribadi dan mendukung penggunaan transportasi berkelanjutan seperti 

mobil listrik, bis, sepeda, dan lainnya. 

 

 

Sumber : Pagliaro et.al, 2016 

 

GAMBAR 2.1   

SMART CAMPUS FIELD OF ACTION 

 

2.4  Smart Mobility dalam Smart Campus 

Pada sub bab ini akan dilakukan peninjauan terhadap teori yang 

berkembang tentang smart mobility. Teori yang berkembang tentang smart 

mobility berada pada lingkup smart city. Oleh karena itu, selain meninjau teori 

yang berkembang juga dilakukan peninjauan perwujudan smart mobility pada 

smart campus melalui implementasinya pada preseden dua kampus yang berbeda 

yaitu University of Central Florida (UCF) dan University of Washington (UW). 

 

2.5.1 Prinsip Konsep Smart Mobility  

Menurut Cambridge Dictionary, Mobility memiliki arti kemampuan untuk 

berpindah secara bebas atau dengan berpindah secara mudah. Kemampuan untuk 
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berpindah identik dengan istilah aksesibilitas atau kemampuan suatu lokasi untuk 

diakses dan dijangkau. Ditinjau dari tujuannya, Peprah et.al (2018) menyimpulkan 

narasi penjabaran dalam jurnal yang ditulis oleh Bencardino dan Greco, (2014) 

serta Lawrence (2006), bahwa Smart Mobility bertujuan untuk mencapai enam 

tujuan utama. Tujuan tujuan tersebut adalah: 

a. Mengurangi polusi, 

b. Mengurangi kemacetan lalu lintas, 

c. Meningkatkan keamanan manusia, 

d. Mengurangi polusi kebisingan, 

e. Meningkatkan kecepatan perpindahan, dan 

f. Mengurangi biaya perpindahan. 

Ada dua parameter yang digunakan untuk mengembangkan karakter smart 

mobility, yaitu parameter Infrastructure Quotient (IQ) dan Environmental 

Quotient (EQ) (Nuzir dan Saifuddin, 2015). Pada parameter IQ pengembangan 

karakter smart mobility dilihat dari keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur 

transportasi umum berkualitas yang juga memiliki aspek kualitas pelayanan dan 

manajemen. Selanjutnya, ditinjau dari sisi parameter EQ, dicapai dengan 

optimalisasi kondisi lingkungan seiring dengan pengembangan sistem transportasi 

yang berkelanjutan, inovatif, dan ramah lingkungan (Nuzir dan Saifuddin, 2015). 

Sementara itu, menurut Cohen (2013) dalam smart city wheel perwujudan smart 

mobility dicapai melalui akses moda yang terintegrasi, ramah lingkungan dan 

pilihan transportasi non-motorized, serta solusi informasi dan komunikasi yang 

terpadu.  

 Secara lebih rinci California Department of Transportation (Caltrans) 

dalam dokumen Smart Mobility 2010 : A Call to Action for the New Decade 

(Greenberg et.al, 2010), menetapkan enam prinsip smart mobility. Prinsip prinsip 

ini kemudian dikembangkan oleh Indrawati et.al (2017) dalam jurnalnya tentang 

indikator smart mobility menurut perspektif Indonesia dengan menambahkan satu 

prinsip  yaitu manusia, sehingga keseluruhan prinsip smart mobility adalah :  

a. Efisiensi lokasi (location eficiency) 
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b. Mobilitas yang reliable (reliable mobility) 

c. Kesehatan dan keamanan (health and safety) 

d. Penatalayanan lingkungan (environment stewardship) 

e. Keadilan sosial (social equity) 

f. Memperkuat ekonomi (robust economy) 

g. Manusia  

 

TABEL II.2 

PRINSIP DAN INDIKATOR SMART MOBILITY PADA SMART CITY 
Prinsip Indikator 

Efisiensi Lokasi 

Mendukung untuk pertumbuhan yang berkelanjutan 

Berbagi moda transit 

Aksesibilitas dan konektivitas 

Mobilitas yang reliable 

Mobilitas perjalanan multi moda 

Reliabilitas perjalanan multi moda 

Kualitas pelayanan multi moda 

Kesehatan dan keamanan 

Keamanan multi moda 

Kesesuaian desain dan kecepatan 

Berbagi moda pejalan kaki dan sepeda 

Perhatian terhadap lingkungan 
Konservasi iklim dan energi 

Reduksi emisi 

Keadilan sosial 
Keadilan distribusi dampak 

Keadilan distribusi akses dan mobilitas 

Memperkuat ekonomi 

Efek kemacetan pada produktivitas 

Penggunaan yang efisien terhadap sumber daya sistem 

Optimasi performa jaringan 

Pengembalian pada investasi 

Manusia 
Disiplin 

Kesadaran 

Sumber : Greenberg et.al (2010) dan Indrawati et.al (2017) 

Prinsip pertama yaitu efisiensi lokasi (location eficiency) dijabarkan sebagai 

prinsip mobilitas untuk mendukung integrasi transportasi dan guna lahan untuk 

mengurangi kebutuhan terhadap perjalanan kendaraan dan juga mengurangi 

perpanjangan jarak tempuh perjalanan (Greenberg et.al, 2010). Prinsip ini 

diterapkan sehingga mencapai penggunaan mobilitas non-motorized yang tinggi, 

rata rata perjalanan yang lebih pendek tetapi juga tetap mengusahakan besarnya 

tingkat aksesibilitas. Aksesibilitas adalah aspek penting dalam smart mobility dan 

mencakup aksesibilitas lokal dan antar lokal (Griffinger, 2007).  
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Seperti yang telah disebutkan sebelumnya efisiensi lokasi berkaitan dengan 

jenis guna lahan, hal ini karena efisiensi lokasi berhubungan dengan karakteristik 

sistem transportasi dan karakteristik pembangunan pada suatu lokasi (Greenberg 

et.al, 2010). Perbedaan karakteristik pembangunan pada suatu lokasi guna lahan 

akan menghasilkan pergerakan yang berbeda (Greenberg et.al, 2010). Sebagai 

contoh pusat kota yang merupakan tempat yang memiliki keberadaan aksesibilitas 

wilayah yang paling kuat, sehingga demand transportasi serta produktivitas sistem 

terus berkembang karena tingginya densitas pembangunan dan konsentrasi guna 

lahan campuran.  

Prinsip kedua adalah mobilitas yang reliable (reliable mobility). Mobilitas 

yang reliable atau andal merupakan prinsip penyelesaian untuk mengurus, 

mengurangi, dan menghindari kemacetan dengan menitikberatkan pada pilihan 

multi moda dan manajemen jaringan transportasi (Greenberg et.al, 2010). Hal ini 

sejalan dengan pendapat Muliarto (2015) yang mendefinisikan smart mobility 

sebagai sistem pergerakan dalam kota untuk mewujudkan pergerakan yang lebih 

sedikit (less mobility), pergerakan yang lebih bebas (move freely), dan waktu 

perjalanan yang lebih sedikit (less travel time). Hal ini juga sesuai dengan tujuan 

smart mobility untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan 

kecepatan perpindahan (Peprah et.al, 2018). 

Menurut Greenberg et.al (2010) wujud mobilitas yang andal ditunjukan 

dari adanya mobilitas perjalanan multi moda yang menunjukkan efisiensi waktu 

perjalanan dan ketersediaan informasi perjalanan untuk pengguna baik pejalan 

kaki, pengguna sepeda, pengguna moda transit, penumpang (carpooling), juga 

pengguna kendaraan pribadi. Selain itu hal ini juga ditunjukan dengan reliabilitas 

perjalanan multi moda yang menekankan pada waktu perjalanan yang terprediksi 

bagi semua pengguna moda di berbagai rute dan waktu, serta kualitas pelayanan 

multi moda atau level of service (LOS) yang menggambarkan kepuasan pengguna 

terhadap pengalaman perjalanan.  

Untuk mencapai prinsip mobilitas yang reliable memerlukan upaya dalam 

bentuk strategi operasional dan manajemen dalam konsep smart mobility. 
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Orlowski dan Patrycja (2016) mengelompokkan isu yang mempengaruhi 

mobilitas pada area perkotaan ke dalam empat domain yaitu domain infrastruktur 

teknis, infrastruktur informasi, metode mobilitas dan penggunaan kendaraan, serta 

legislasi. Domain infrastruktur teknis terdiri dari indikator jalan dan 

persimpangan, rute sepeda, ruang parkir kendaraan, serta infrastruktur yang 

memperbolehkan perjalanan melebihi batas perkotaan (city limits). Domain 

infrastruktur informasi terdiri dari indikator akses perangkat mobile dan internet, 

aplikasi, koleksi informasi, sistem manajemen lalu lintas, sistem informasi untuk 

perjalanan manusia. Domain metode mobilitas dan penggunaan kendaraan terdiri 

dari indikator transportasi publik, transportasi dengan operator swasta, perjalanan 

dengan kendaraan pribadi, perjalanan dengan sepeda, serta perjalanan dengan 

berjalan kaki. Yang terakhir, domain legislasi terdiri dari indikator penilaian 

berbagai tipe kendaraan, penilaian berbagai bentuk transportasi, serta aspek lain.  

Sementara itu Benevolo et.al (2016) mengelompokkan indikator smart 

mobility ke dalam empat grup yaitu :  

1. Mobilitas publik; inisiasi yang dibawa oleh perusahaan atau organisasi 

yang menyediakan pelayanan transportasi publik di kota. 

2. Mobilitas pribadi dan komersial; merupakan inisiatif yang dibawa oleh 

masyarakat maupun perusahaan yang intervensinya dapat mempengaruhi 

pengenalan terhadap keadaan tertentu atau aksi yang berhubungan dengan 

moda transportasi yang akan mempengaruhi perilaku masyarakat. 

3. Infrastruktur dan kebijakan yang mendukung mobilitas (Benevolo et.al, 

2016), kelompok ini mencakup dua kelompok yaitu infrastruktur dan 

kebijakan yang mendukung smart mobility. Infrastruktur yang dimaksud 

dalam hal ini yaitu proyek infrastruktur yang mempengaruhi mobilitas 

perkotaan sedangkan kebijakan yang terintegrasi dapat diimplementasikan 

untuk mengubah sistem mobilitas. 

4. Sistem transportasi cerdas, merupakan solusi smart mobility yang paling 

banyak menggunakan TIK. Aplikasi digunakan untuk mengumpulkan, 

menyimpan, dan memproses data serta informasi dan pengetahuan untuk 
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keperluan perencanaan, implementasi integrasi evaluasi inisiasi dan  

kebijakan pada smart mobility. 

Keberadaan teknologi informasi dan teknologi seperti yang disebutkan 

sebelumnya adalah hal yang tidak dapat dilepaskan dari perwujudan smart 

mobility. Dalam penilaian smart city di Eropa yang dilakukan oleh (Giffinger, 

2007), salah satu elemen yang dinilai ialah smart mobility dengan karakteristiknya 

yang terdiri dari perpaduan antara transport dan TIK.  Tidak hanya  ketersediaan 

dari infrastruktur TIK. Sistem transportasi yang berkelanjutan, inovatif dan aman 

juga merupakan karakteristik dari elemen smart mobility ini (Giffinger, 2007). 

Terkait sistem transportasi berkelanjutan Pagliaro et.al (2016) menggambarkan 

sebuah sitem transportasi dengan strategi berorientasi untuk mereduksi perjalanan 

yang dilakukan dengan kendaraan pribadi dan mendukung penggunaan 

transportasi berkelanjutan seperti mobil listrik, bis, sepeda, dan lainnya. 

Prinsip smart mobility ketiga yaitu kesehatan dan keamanan (health and 

safety). Prinsip ini menekankan pada kesejahteraan perjalanan masyarakat. Prinsip 

ini memprioritaskan integrasi sistem transportasi dan pelayanan yang mendukung 

gaya hidup sehat, meminimasi resiko lingkungan, menjaga masyarakat yang 

sedang melakukan perjalanan dari kondisi yang berbahaya, serta mendukung 

persiapan menghadapi keadaan darurat (Greenberg et.al, 2010). Prinsip ini 

berkaitan dengan keamanan multi moda dari kecelakaan bagi semua pengguna 

Selain itu juga memperhatikan kesesuaian desain dan kecepatan yang 

memperhatikan elemen fisik supaya sesuai, nyaman dan aman bagi pejalan kaki 

juga pengguna sepeda. Dan yang terakhir adalah terkait kegiatan berbagi moda 

pejalan kaki dan sepeda yang dilihat dari keefektifan elemen pejalan kaki dan 

pengguna sepeda pada koridor multi moda dan rencana transportasi daerah untuk 

mendorong mobilitas dengan kendaraan non-motorized.  Hal ini sesuai dengan 

tujuan dari smart mobility yaitu meningkatkan keamanan manusia (Peprah et.al, 

2018). 

Prinsip keempat adalah penatalayanan lingkungan (environment 

stewardship). Prinsip ini menuju pada perlindungan dan peningkatan kualitas 
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lingkungan alami yaitu melalui minimasi emisi dari polusi sektor transportasi, dan 

zat CFC yang berkontribusi menyebabkan perubahan iklim global (Greenberg 

et.al, 2010). Hal ini sesuai dengan tujuan smart mobility untuk mengurangi polusi 

(Peprah et.al, 2018) dan memenuhi karakteristik environment quotient (EQ) 

(Nuzir dan Saifuddin, 2015). Penatalayanan lingkungan dinilai dari hubungan 

smart mobility terhadap konservasi iklim dan energi serta reduksi emisi 

(Greenberg et.al, 2010). Konservasi iklim dan energi berkaitan dengan jumlah 

jarak perjalanan (vehicle miles traveled / VMT) dengan emisi yang dihasilkan. 

Sedangkan reduksi emisi berkaitan dengan perhatian terhadap iklim dan kriteria 

dampak polusi pada level regional. 

Prinsip kelima dalam smart mobility adalah keadilan sosial (social equity). 

Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial pada semua aspek 

konstruksi infrastruktur dan operasi sistem (Greenberg et.al, 2010). Hal ini 

dicerminkan melalui prioritas penyediaan mobilitas untuk orang orang yang 

secara ekonomi, sosial, dan fisik memiliki kekurangan dan dimaksudkan untuk 

mendukung partisipasi mereka dalam masyarakat. Keadilan sosial dilihat dari 

keberadaan keadilan distribusi dampak serta keadilan distribusi akses dan 

mobilitas (Greenberg et.al, 2010). Keadilan distribusi dampak berkaitan dengan 

bagaimana menghindari sistem transportasi yang mungkin menyebabkan 

ketidakmerataan dampak, seperti dampak bagi kelompok sosial ekonomi tertentu 

termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, minoritas, kaum disabel, anak anak 

maupun lansia. Sedangkan keadilan distribusi akses dan mobilitas berkaitan 

dengan kesamaan keuntungan akses dan mobilitas dari sisi waktu dan biaya untuk 

berbagai kalangan sosio-ekonomi. 

Prinsip selanjutnya adalah memperkuat ekonomi (robust economy). 

Prinsip yang menghubungkan antara dampak dari pergerakan pada ekonomi. 

Untuk memiliki ekonomi yang kompetitif sistem transportasi multi moda 

bertanggung jawab pada kebutuhan perjalanan dan hubungannya dengan 

produktivitas dan keberlanjutan perjalanan (Greenberg et.al, 2010). Hubungan 

antara smart mobility pada unsur ekonomi juga ditunjukan dari smart mobility 

yang bertujuan untuk mengurangi biaya perpindahan (Peprah et.al, 2018).  
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Untuk mengukur bagaimana smart mobility dapat memperkuat ekonomi 

dinilai dari  efek kemacetan pada produktivitas, penggunaan yang efisien terhadap 

sumber daya sistem, optimasi performa jaringan, dan pengembalian pada investasi 

(Greenberg et.al, 2010). Efek kemacetan pada produktivitas diukur dari 

keberhasilan sistem transportasi untuk meminimasi kerugian produktivitas 

ekonomi akibat kemacetan. Penggunaan yang efisien terhadap sumber daya 

menilai kemungkinan ekspansi sistem transportasi yang akan berhasil 

memberikan perjalanan yang produktif secara ekonomi serta memperhatikan 

biaya dan dampak lingkungan dari ekspansi tersebut. Optimasi performa jaringan, 

mendukung manajemen jaringan yang efisien, jaringan transportasi yang saling 

terkoneksi (interconnected), serta menekankan pada pentingnya pusat multi moda 

seperti lokasi transit juga keberadaan moda perjalanan alternatif. Pengembalian 

pada investasi berkaitan dengan hubungan antara modal yang dikeluarkan dalam 

sistem mobilitas dan keuntungan yang di dapat oleh daerah. 

Prinsip terakhir adalah manusia yang digambarkan dengan keberadaan 

kedisiplinan dan kesadaran (Indrawati et.al, 2017). Elemen manusia adalah hal 

yang tidak boleh dilupakan dalam implementasi sistem yang smart. Sebuah sistem 

yang smart seperti smart city hanya akan ada ketika manusia menginginkannya 

(Neckermann, 2017). Keberadaan elemen manusia juga berkaitan dengan upaya 

manajemen mobilitas. Menurut Semanjski dan Gautama (2016), memahami 

perilaku manusia dalam mobilitas adalah salah satu kunci untuk memastikan 

perencanaan transportasi. 

 

2.5.2 Preseden Smart Campus 

Setelah menjabarkan prinsip smart mobility yang berkembang pada mart 

city, implementasinya pada lingkungan kampus ditunjukan pada tinjauan 

preseden. Dalam penelitian ini diambil dua kampus sebagai preseden, yaitu 

University of Central Florida (UCF) dan University of Washington (UW).  



46 

 

46 

 

a. University of Central Florida (UCF) 

University of Central Florida (UCF) mendapat predikat sebagai salah satu 

kampus paling inovatif di Amerika Serikat pada tahun 2019 (Moore, 2019). UCF 

mewujudkan rencana sistem mobilitas dalam masterplan sistem transportasinya. 

Dalam dokumen 2020-30 Campus Master Plan Update,  UCF menjabarkan 

arahan mobilitas kampus melalui tujuan dan sasaran yang direncanakan untuk 

mengurusi aspek mobilitas seperti sistem sirkulasi lalu lintas, fasilitas dan 

pelayanan parkir, fasilitas dan sistem transit, fasilitas pejalan kaki dan kendaraan 

non-vehicular, serta transportasi yang berkelanjutan. Rincian tujuan dan sasaran 

tersebut yaitu : 

1. Tujuan : Menyediakan akses kendaraan yang memadai menuju kampus 

dengan tetap berkoordinasi dengan komunitas lokal dan agensi perencana 

berkaitan dengan peningkatan keperluan transportasi. 

Sasaran : 

a. Menyusun pedoman untuk memastikan keamanan, dan keefektifan 

akses kendaraan dari, menuju, dan di dalam kampus. 

b. Memastikan kelanjutan koordinasi sistem transportasi UCF dengan 

pemerintah lokal daerah setempat juga pemerintah lokal yang 

terdampak. 

2. Tujuan : Mengusahakan secara konsisten mengatur permintaan parkir di 

dalam kampus dengan memaksimalkan solusi transportasi multimoda 

dengan sumber daya eksisting. 

Sasaran : 

a. Memastikan ketentuan pemenuhan fasilitas parkir sehingga 

mencapai kebutuhan masa depan 

b. Menyediakan fasilitas parkir kampus memadai yang aman, mudah 

diakses, dan efektif 

3. Mengembangkan sistem transportasi multimoda terjangkau secara 

finansial yang integrasi pelayanannya disediakan oleh sistem transit privat 

UCF, sistem transit umum dan jalur komuter Central Florida, serta 

pelayanan kendaraan autonomous (AV) masa depan. 

Sasaran :    
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a. Menerapkan metode berpikir masa depan untuk mereduksi 

kemacetan lalu lintas di dalam pusat kampus 

b. Meningkatkan kegiatan transit penumpang  (transit ridership) 

c. Menerapkan pengukuran untuk meningkatkan pelayanan transit 

dari, menuju, dan di dalam kampus 

4. Tujuan : membuat pola logikal pejalan kaki dan sirkulasi kendaraan non-

vehicular yang meningkatkan keseluruhan kualitas kota dan sosial 

akademik kampus. 

Sasaran : 

a. Mendorong penggunaan sistem sirkulasi pejalan kaki dan 

kendaraan non-vehicular  

b. Mengkoordinasikan sistem sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan 

non-vehicular dengan sistem yang dikembangkan oleh pemerintah 

lokal daerah setempat dan pemerintah lokal yang terpengaruh 

c. Melanjutkan peningkatan keamanan pejalan kaki 

d. Melanjutkan pertumbuhan budaya bersepeda di UCF dengan 

memprioritaskan  pengendara dan keamanannya 

e. Melanjutkan dukungan penggunaan kendaraan non-vehicular 

pribadi di kampus 

f. Meninjau kebutuhan pencahayaan tambahan di sepanjang jalur 

sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan non-vehicular 

5. Tujuan : Mengembangkan pilihan transportasi berkelanjutan bersamaan 

dengan menyeimbangkan keuntungan ekonomi dan sosial dari transportasi 

dengan kebutuhan untuk melindungi lingkungan. 

Sasaran :  

a. Mengintegrasikan transportasi dan rencana guna lahan 

b. Melindungi kesehatan lingkungan kampus 

c. Mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi dengan 

mendorong penggunaan moda transportasi alternatif 

d. Mengukur performa transportasi 

e. Membuat rencana transportasi dengan keterlibatan publik 
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Saat ini penerapan Smart mobility di UCF tersebut salah satunya dapat dilihat 

dari adanya menu shuttle pada aplikasi milik kampus yaitu UCF Mobile App. . 

Dalam fitur Shuttles tersedia informasi up-to-date semua rute bis shuttle di UCF. 

  

Sumber : https://ucfmobile.ucf.edu, 2020 

 

GAMBAR 2.2   

TAMPILAN FITUR UCF MOBILE APP 

 

Dalam hal mobilitas atau pergerakan internal kampus, smart mobility 

ditunjukan dari  banyak pilihan dan skenario moda transportasi. Fasilitas yang 

yang tersedia antara lain : 

1. Shuttle, adalah salah satu fitur dalam aplikasi UCF Mobile App. Bis shuttle 

sendiri merupakan alat transportasi point to point atau dari tempat ke 

tempat, dimana bis hanya memberangkatkan dan menurunkan penumpang 

di tempat tertentu. Pengadaan shuttle bus ini tidak hanya melayani mobilitas 

di dalam kampus namun juga hingga ke kampus UCF lain yaitu UCF 

Kampus di daerah downtown Orlando. Rute bis disesuaikan terhadap 

kebutuhan mahasiswa, selain mengatur titik titik penurunan penumpang bis 

shuttle ini juga beroperasi dalam waktu yang terjadwal.  
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Sumber : https://parking.ucf.edu/shuttles/, 2020 

 

GAMBAR 2.3  

UCF SHUTTLE BUS 

 

Untuk membantu mahasiswa menuju kelas, UCF menyediakan layanan bis 

shuttle gratis untuk 22 komunitas perumahan mahasiswa lokal. Shuttles 

memperbolehkan mahasiswa yang memiliki kartu identitas resmi UCF untuk 

berpergian antara kampus utama UCF, Kampus Hospitality Management Rosen, 

kampus UCF Downtown dan Kampus Ilmu Kesehatan di Danau Nona. Shuttle 

beroperasi secara berkelanjutan dari Senin hingga Jumat ketika kegiatan belajar 

mengajar berlangsung terkecuali libur nasional dan hari besar. Selain itu yang 

menarik juga ada rute shuttle menuju tempat perbelanjaan atau grocery shop bagi 

mahasiswa yang tinggal di sekitar kampus untuk berbelanja kebutuhan sehari hari. 

Khusus untuk grocery shuttle beroperasi setiap hari selasa dengan tujuan Publix 

Super Market yang merupakan sebuah grocery store di kota Orlando dan kembali 

ke kampus UCF. 

Untuk rute off campus dari hari Senin hingga Jumat mulai pukul 6:30 pagi 

hingga pukul 10 malam dan 8 malam pada hari Jumat. Sedangkan untuk rute on 

campus dengan bis Pegasus Express beroperasi dari Senin hingga Jumat mulai 

pukul 7 pagi hingga 7 malam. 
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TABEL II.3 

LOKASI DAN JADWAL KEBERANGKATAN SHUTTLE UCF 

No. 

Musim Semi dan Musim Gugur Musim Panas 

Berangkat dari Kampus 

Rosen 

Berangkat dari 

Kampus 

Utama UCF 

Berangkat dari 

Kampus Rosen 

Berangkat dari 

Kampus Utama 

UCF 

1. 06:45 08:00 08:00 07:00 

2. 08:45 09:45 10:00 09:00 

3. 10:30 11:15 12:00 11:00 

4. 12:00 12:45 14:00 13:00 

5. 13:30 14:15 16:00 15:00 

6. 15:00 15:45 

18:00 

kembali ke Kampus 

Utama UCF 

17:00 

7. 16:30 17:15  19:00 

8. 18:15 19:15   

9. 20:15 21:15   

10. 21:00    

Sumber : Shuttle Brochure and Map (https://parking.ucf.edu/shuttles/), 2019 

 

Jalur yang dilalui shuttle merupakan jalan utama kampus UCF sehingga 

apabila dilihat pada peta, rute shuttle membentuk loop yang tidak terputus. Drop-

off atau lokasi pemberhentian dan penurunan penumpang serta titik penjemputan 

terletak di lokasi yang strategis untuk mempermudah mahasiswa menempuh jarak 

yang dekat ke ruang kelas atau aktivitas kampus lainnya. Rute shuttle juga sejalur 

dengan lokasi parkir kendaraan, sehingga mempermudah mahasiswa untuk 

berpindah setelah memarkirkan kendaraan mereka.  Hal ini bermaksud agar 

kondisi internal kampus bebas dari kendaraan pribadi. Selain melihat jalur yang 

dilalui shuttle kita juga dapat melacak keberangkatan dan kedatangan shuttle 

melalui UCF Mobile APP (https://ucfmobile.ucf.edu/) atau melalui desktop 

komputer pada web  https://ucf.crystal-tod.com/rider/. 

 



51 

 

 

 

 

  Sumber : Shuttle Brochure and Map, 2019 (https://parking.ucf.edu/shuttles/) 

GAMBAR 2.4  

PETA RUTE UCF SHUTTLE  

 

2. Knight Ride;  Karena keterbatasan waktu operasi bus shuttle maka disediakan 

kendaraan alternatif lainnya yang melayani pada malam hari yaitu mulai 

pukul 7 malam hingga pukul 1 pagi. Pada periode ujian kampus menyediakan 

waktu yang lebih banyak bagi mahasiswa yang berkegiatan hingga larut 

sehingga Knight Ride ditujukan untuk melayani kebutuhan mahasiswa 

tersebut. Kendaraan Knight Ride bekerja sama dengan UCF Police 

Department untuk menyediakan transportasi sekitar kampus di luar waktu 

perkuliahan yang aman.  

 



52 

 

52 

 

  

Sumber :  https://police.ucf.edu/knightride, 2020 

GAMBAR 2.5 

MOBIL VAN KNIGHT RIDE  

 

Knight Ride berupa mobil van bertanda yang memiliki rute yang sama 

dengan Pegasus Express, dengan pemberhentian tambahan di dekat Jalan 

Alafaya dan jalan McCulloch. Mobil van ini akan membentuk rute loop di 

sekitar kampus setiap 30 sampai 45 menit yang membuat pengemudi dapat 

mengambil dan menurunkan penumpang disepanjang jalan.  

 

 

Sumber : https://police.ucf.edu/knightride, 2019 

 

GAMBAR 2.6 

PETA JALUR KNIGHT RIDE  
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3. Fasilitas park and ride ; Selain itu, dalam mewujudkan smart mobility 

fasilitas bis ini juga terintegrasi dengan fasilitas park and ride.  dimana 

mahasiswa dapat memarkir kendaraan dan kemudian menggunakan shuttle 

bus menuju area perkuliahan. Lokasi park and ride di kampus UCF terdapat 

pada stadium softball dan shuttle akan secara berkelanjutan beroperasi setiap 

15 menit atau bahkan kurang dari 15 menit menuju pemberhentian di Gedung 

Fakultas Health and Public Affairs.  

 

 

Sumber : https://parking.ucf.edu/parkandride/, 2019 

 

GAMBAR 2.7 

PETA LOKASI DAN JALUR PARK AND RIDE  

 

4. Pedestrian; Jalur khusus pejalan kaki (walking path) pada kampus UCF 

hampir meliputi seluruh area kampus. Hal ini dapat dilihat dari jalur biru pada 

peta walking path kampus UCF yang dapat dengan mudah diakses melalui 

website. 
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Sumber : https://map.ucf.edu/, 2020 

GAMBAR 2.8  

PETA JALUR PEDESTRIAN (SIDEWALK) UCF  

 

Jalur pejalan kaki menghubungkan berbagai gedung, dan pusat pusat 

kegiatan pada kampus UCF. Jalur pejalan kaki dibuat dengan lebar yang 

cukup untuk para pejalan kaki berbagi dengan pengguna sepeda. Di sepanjang 

jalur pejalan kaki ini dilengkapi dengan vegetasi tanaman peneduh dan 

penghias. Jalur pejalan kaki juga dilengkapi dengan rambu, lampu jalan, serta 

kursi. 

 

     

  
Sumber : sidewalk street view, www.map.ucf.edu, 2020 

 

GAMBAR 2.9 

FASILITAS JALUR PEDESTRIAN (SIDEWALK) UCF  
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Para pelaku mobililtas di UCF terdiri dari pengendara kendaraan 

bermotor, pejalan kaki, pengguna sepeda, dan juga pengguna skateboard. 

UCF memprioritaskan keselamatan para pejalan kaki dan pengendara sepeda 

dengan proyek peningkatan keamanan yang bekerja sama dengan pemerintah 

daerah setempat. Kerja sama dengan pemerintah dibutuhkan karena 

mobilisasi tidak hanya berlangsung pada internal kampus namun juga dari 

eksternal menuju internal kampus dimana kampus berada yaitu daerah 

Orange County. Pada persimpangan sebelum memasuki kawasan UCF yaitu 

antara Jalan Alafaya dan jalan besar kampus (University Boulevard) sangat 

memerlukan peningkatan keamanan karena memiliki resiko tinggi bagi 

pejalan kaki. 

 

 

Sumber : www.map.ucf.edu, 2020 

GAMBAR 2.10  

LOKASI PERSIMPANGAN  ALAFAYA TRAIL 

 

Pemerintah daerah Orange County menganggarkan 8,8 juta dolar, 

termasuk 2,9 juta dianggarkan oleh UCF untuk peningkatan keamanan pejalan 

kaki dan dimulai pada 2020 (Schlueb, 2019). Dari studi yang telah dilakukan di 

lapangan, rencana yang akan diterapkan pada projek ini antara lain : 

a. Pemberian pagar dan landsekap jalur hijau bagi pejalan kaki mengarahkan 

pengguna untuk menyebrang di lokasi yang tepat bukan pada lokasi yang 

berbahaya, 

b. Membangun jalur pedestrian dan sepeda baru dengan lebar 10 kaki atau 

3,048 meter pada sisi timur Jalan Alafaya disepanjang properti UCF, 
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c. Penggunaan paving berwarna dan bertekstur sebagai penanda lokasi 

penyebrangan bagi pejalan kaki agar lebih aman, dan lebih terlihat, 

d. Peningkatan dilakukan pada persimpangan utama, meliputi penyebrangan 

yang mudah terlihat dan lokasi kendaraan berputar untuk memperlambat 

laju kendaraan 

e. Penyediaan jalur penyebrangan yang bertekstur pada jalan yang lebih kecil 

dan jalur pengemudi (driveways) 

f. Jalur pejalan kaki dengan lebar 8 kaki atau sekitar 2,4384 meter 

g. Pencahayaan skala pejalan kaki 

h. Penambahan tanda penunjuk arah 

i. Landscaping 

 

Hingga tahun 2019 peningkatan yang sudah dilakukan antara lain (Schlueb, 

2019) :  

a. Pemasangan pedestrian warning flashers atau lampu flash penanda 

disepanjang arah utara dan selatan jalan Alafaya didekat University 

Boulevard. Flashers yang sama juga telah dipasang di lokasi lain sejak 

2018 

b. Pesan ―Watch For Peds‖ (―Perhatikan Pejalan Kaki‖) telah di gambarkan 

pada jalan besar dekat flasher agar pengendara berhati hati 

c. Lampu flash panah kuning telah dipasang pada tiga sudut persimpangan 

Jalan Alafaya dan University Boulevard untuk memberi tanda bagi 

pengemudi agar mengurangi kecepatan dan berhati hati saat berbelok 

 

Aktivitas pejalan kaki yang sangat besar di dalam kampus juga ditunjang 

dengan fitur pengaman dari aplikasi mobile UCF untuk keamanan yaitu fitur 

Safe Walk. Fitur safe walk memfasilitasi pengguna untuk berbagi lokasi, 

destinasi, dan estimasi waktu sampai pada teman yang dipilih yang mampu 

memantau perjalanan pengguna pada peta secara real time. Teman pengguna 

akan menerima update tentang perjalanan dan pada kejadian tidak terduga 

dapat memanggil polisi untuk penanganan dan mengetahui lokasi kritis dan 

waktu dari informasi pada aplikasi tersebut.  
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Sumber : https://police.ucf.edu/mobile-app-safety-module, 2019 

GAMBAR 2.11 

UCF MOBILE APP SAFETY MODULE 

 

5. Ride Share; Skenario transportasi alternatif yang dapat dipilih yaitu carpool 

yang merupakan penggunaan satu kendaraan pribadi dengan memberikan 

tumpangan bagi warga kampus yang memiliki tujuan yang sama. Hal ini 

bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan kendaraan pribadi terutama 

kendaraan roda empat, sehingga mengurangi jumlahnya di dalam area 

kampus. Karena menyangkut kendaraan pribadi, Carpool tentunya harus 

diikuti dengan peraturan dan kebijakan yang baik. 

Kegiatan carpool di University of Central Florida (UCF) berada dalam 

satu sistem online yang disebut ZimRide. Dalam komunitas ini memudahkan 

berbagi tumpangan dan biaya kendaraan antar warga kampus UCF. Untuk 

dapat bergabung dalam sistem ini warga kampus mulai dari staff fakultas, 

dosen, dan mahasiswa yang memiliki email UCF dapat mendaftarkan diri 

pada https://www.zimride.com/ucf 
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         Sumber : https://www.zimride.com/ucf, 2019 

 

GAMBAR 2.12 

PETA PERSEBARAN LOKASI CARPOOL ZIMRIDE KOTA ORLANDO, FLORIDA 

 

Perhitungan pembagian biaya kendaraan didasarkan dari penggunaan 

bahan bakar serta wear and tear kendaraan. Sistem pencarian dalam aplikasi 

ini menghitung jarak yang akan ditempuh untuk menjemput penumpang atau 

sebaliknya dan menampilkan hasil yang tepat dan dekat berdasarkan 

perhitungan tersebut. Sistem pencarian juga dapat membantu menemukan 

orang yang memiliki rute yang sama dengan penumpang meskipun orang 

tersebut tidak berangkat dan pulang di kota yang sama. Dalam aplikasi ini 

mahasiswa juga dapat menggunakan kalender pada hasil pencarian untuk 

menemukan pengendara di tanggal tertentu.  Bagi para pengendara kendaraan 

yang akan memberikan tumpangan mempunyai hak untuk memberikan 

tumpangan pada orang orang yang mereka percayai melalui aplikasi.  

6. Bis LYNX;  LYNX merupakan penyedia transportasi bis khususnya di Kota 

Orlando yang menyediakan akses informasi, teknologi dan sumber daya 

untuk meningkatkan kenyamanan berkendara. UCF bekerja sama dengan 

LYNX untuk menyediakan sarana transportasi yang terintegrasi, dengan 

menggunakan kartu tanda mahasiswa UCF, mahasiswa UCF dapat 
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mengakses bis LYNX dengan gratis. Rute yang ditempuh keluar kampus 

(outbound) yaitu dari LYNX central station ke University of Central Florida 

superstop dengan jadwal : 

a. 5:30 pagi – 11:42 siang pada hari kerja 

b. 5:30 pagi – 11:45 siang pada hari sabtu 

c. 6:45 pagi – 8:44 malam pada hari minggu dan hari libur      

Sedangkan waktu menuju kampus UCF (Inbound) dari University 

of Central Florida SuperStop ke LYNX Central Station dengan jadwal: 

a. 5:55 pagi – 11:56 pagi pada hari kerja 

b. 6:05 pagi – 11:57 pagi pada hari sabtu dan 

c. 6:10 pagi – 9:52 malam pada hari minggu dan hari libur 

LYNX Central Station sendiri merupakan sebuah pusat transportasi 

di kota Orlando dan terhubung dengan Sunrail kereta yang melayani 

mobilisasi di dalam kota. 

 

Sumber : https://www.golynx.com/, 2020 

 

GAMBAR 2.13 

LYNX CENTRAL STATION  

 

b. University of Washington (UW) 

University of Washington (UW) mendapat predikat sebagai peringkat kedua 

secara nasional dari sisi perwujudan commuting berkelanjutan (sustainable 

commuting), dan mendapat gelar level emas sebagai kampus yang ramah terhadap 
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pengguna sepeda (Bicycle-Friendly University) (www.usnews.com). Rencana 

mobilitas dalam University of Washington (UW) dilaksanakan berdasarkan tujuan 

kampus UW sebagai kampus yang mendukung prinsip berkelanjutan. Oleh karena 

itu rencana mobilitas termasuk ke dalam rencana yang dibuat oleh UW 

Sustainability dalam UW Sustainability Action Plan. Pada rencana mobilitas 

termasuk ke dalam dua target dalam rencana aksi tersebut yaitu target untuk 

mencapai kurang dari sampai dengan 12% komuter dengan  kendaraan pribadi 

satu pengguna (single-occupancy) pada tahun 2028 dan mencapai 45% reduksi 

emisi gas rumah kaca pada tahun 2030. 

81% perjalanan dari dan menuju kampus UW di Kota Seattle adalah 

pengguna transit, pengguna sepeda, pejalan kaki, atau pengguna rideshare serta 

telecommuting. Sisanya sebanyak 19% mengemudi sendirian (UW Sustainability 

Action Plan, 2020). Pada target pertama yaitu untuk mencapai kurang dari sampai 

dengan 12% komuter dengan kendaraan pribadi satu pengguna (single-occupancy) 

pada tahun 2028, ditempuh UW dengan mendorong pilihan pulang pergi 

(commuting) melalui reduksi kendaraan satu pengguna (single occupancy 

vehicle/SOV) serta mendorong kegiatan berbagi kendaraan (ride share) serta 

pelayanan shuttle UW. Sedangkan target untuk mencapai 45% reduksi emisi gas 

rumah kaca pada tahun 2030, ditempuh dengan menyediakan pelayanan 

transportasi UW berbasis listrik. Penyediaan transportasi berbasis listrik pada 

semua sistem transportasi UW diikuti dengan penyediaan infrastruktur kanopi 

panel surya pada parkir kampus untuk mengembangkan infrastruktur pengisian 

daya kendaraan listrik. 

Saat ini mobilitas yang bersih dan penggunaan kendaraan ramah lingkungan 

diwujudkan dengan penggunaan kendaraan bebas polusi dan hemat energi. Hal ini 

ditunjukkan dari adanya kendaraan alternatif bebas polusi dan lingkungan yang 

mendukung kegiatan pejalan kaki atau mewujudkan lingkungan yang walkable 

guna mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di lingkungan kampus. 

Penggunaan kendaraan ramah lingkungan pada UW diwujudkan dengan 

pengadaan kendaraan alternatif yang beragam. Salah satunya adalah keberadaan 

dan sistem operasional sewa sepeda atau bike share. Kegiatan bersepeda sangat 
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didukung di University of Washington (UW), Seatlle, Amerika Serikat melalui 

berbagai penyediaan fasilitas bagi pengguna sepeda. Terdapat beberapa pilihan 

bagi kegiatan bersepeda di UW yaitu dengan menggunakan sepeda pribadi, 

ataupun melalui kegiatan sewa sepeda yang disediakan di area kampus atas kerja 

sama UW dengan penyedia bike share yaitu LimeBike dan JUMP.  

 

  

Sumber : https://green.uw.edu/blog/2020-03/bike-share-university-washington UW Sustainability, 2018 

GAMBAR 2.14 

LIMEBIKE 

  

UW bekerja sama dengan Lime yang merupakan sebuah perusahaan 

transportasi untuk pengadaan dockless atau free-floating bike share pada 

lingkungan kampus. Dockless atau free-floating bike share merupakan skema 

berbagi sepeda secara bebas tanpa diperlukan sebuah dock atau semacam rak 

sepeda yang mengunci sepeda dan hanya dapat dibuka dengan sebuah kontrol 

komputer. Dockless bike sharing memanfaatkan aplikasi mobile untuk membuka 

kunci sepeda yang ingin digunakan. Ketika selesai menggunakan sepeda 

pengguna dapat dengan mudah menguncinya di rak sepeda umum di berbagai 

tempat (Mattlamy, 2019). Selain menyediakan sepeda reguler, LimeBike juga 

menyediakan sepeda  listrik. Sepeda sepeda ini dapat ditemukan dan diletakkan di 

berbagai rak sepeda di Kota Seattle juga di dalam kampus UW.  

Bentuk kerja sama ini diwujudkan melalui pemberian potongan harga 

sebesar 50% untuk tiap mahasiswa yang mendaftar dengan email berdomain milik 

kampus yaitu @uw.edu. Penggunaan aplikasi LimeBike cukup mudah hanya perlu 

membuat akun pada Lime app yang dapat diakses melalui Apple atau Android 

device. Dengan menggunakan aplikasi tersebut kita dapat menemukan lokasi 
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sepeda yang tersedia untuk disewa atau menemukan yang sudah terparkir di area 

kampus. Untuk membuka kunci sepeda dilakukan dengan memindai kode QR 

pada bagian belakang sepeda menggunakan aplikasi dan sepeda sudah dapat 

dikendarai. Saat penggunaan sepeda telah selesai maka pengguna memarkirkan 

sepeda pada rak sepeda di kampus atau spot parkir yang diperbolehkan di sekitar 

Kota Seattle. Untuk mengunci sepeda hanya perlu menekan kunci pada bagian 

belakang roda.  

Sementara untuk bike share melalui JUMP menyediakan penyewaan 

sepeda dengan skema yang sama yaitu dockless tetapi hanya menyediakan sepeda 

elektrik. Bike share ini juga tersedia di sekitar Kota Seattle. Bentuk kerja sama 

juga dilakukan dengan pemberian diskon sebesar 50% pada mahasiswa, dan staf 

UW. Aplikasi yang digunakan dapat berupa Aplikasi Uber atau JUMP App, dan 

menunjukkan foto kartu identitas mahasiswa ataupun staf untuk membuat akun.  

 

 

Sumber : https://transportation.uw.edu/getting-here/bike , 2018 

 

GAMBAR 2.15 

JUMP BIKE 

 

Pada tahun 2018 UW mendapat penghargaan kedua Gold Bicycle Friendly 

University dari League of American Bicyclist. Penghargaan ini diberikan pada 

kampus UW berdasarkan penilaian terhadap keberhasilan mempromosikan 

kegiatan bersepeda yang aman dan mudah diakses pada kampus. Perwujudan 

lingkungan kampus yang ramah terhadap pengendara sepeda dilihat dari UW 
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menyediakan 10.000 ruang parkir sepeda, 1000 di antaranya merupakan locker 

yang aman, serta rumah dan ruangan sepeda. Lebih dari 10% perjalanan para staf 

menggunakan sepeda menuju kampus serta 6% dari pengunjung setiap hari 

menggunakan sepeda untuk melakukan perjalanan dalam kampus dengan total 

17.622 trip per minggu (UW News Staff, 2018)  

 

 

     Sumber : https://cascade.org/2013/08/bizcycle-silver-uw, 2013 

GAMBAR 2.16 

JENIS PARKIR SEPEDA UNIVERSITY OF WASHINGTON  

 

 

sumber : https://depts.washington.edu/ceogis/Public/BikeRacks/, 2020 

GAMBAR 2.17 

PERSEBARAN PARKIR SEPEDA UNIVERSITY OF WASHINGTON  

 

Untuk meningkatkan kesadaran warga kampus dalam kegiatan bersepeda 

maka UW membuat sebuah inovasi bernama Bike Buddy. Program ini merupakan 

program untuk mempertemukan para warga kampus yang baru memulai kegiatan 

bersepeda dan membutuhkan bantuan untuk menuju kampus dengan warga 
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kampus lain yang sudah berpengalaman. Program ini akan memberi rekomendasi 

pengendara sepeda yang menuju UW dan memiliki jadwal yang cocok antara satu 

sama lain. Caranya cukup mudah yaitu dengan mengisi formulir pada website 

https://transportation.uw.edu/getting-here/bike#bike-buddy. 

 

 

       Sumber : https://transportation.uw.edu/getting-here/bike#bike-buddy, 2019 

 

GAMBAR 2.18 

LAMAN WEB PENDAFTARAN BIKE BUDDY 

 

UW juga menyediakan lokasi untuk berganti pakaian atau bahkan mandi 

apabila berkeringat dalam perjalanan menuju kampus dengan berjalan kaki 

maupun dengan sepeda. Staf dan para mahasiswa yang beridentitas dapat 

menggunakan fasilitas pada gedung IMA dan pada area kolam renang Pavillion. 

Fasilitas lainnya yang disediakan oleh kampus UW adalah Bike Repair Stations 

atau tempat memperbaiki sepeda di dalam kampus yang tersebar di tujuh lokasi. 

Jalur sepeda juga disediakan khusus bagi pejalan kaki dan sepeda dengan total 20 

mil di setiap lokasi kampus dan digunakan oleh 10.000 orang tiap harinya. 
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Sumber : https://transportation.uw.edu/getting-here/bike , 2020 

 

GAMBAR 2.19 

JALUR SEPEDA UNIVERSITY OF WASHINGTON 

  

Sebagai antisipasi kehilangan sepeda, UW juga bekerja sama dengan Bike 

Index sebuah start up yang menyediakan layanan pendaftaran dan pembenahan 

sepeda.  Jika terjadi pencurian sepeda, program ini akan membantu 

mendapatkannya kembali. Pengguna Bike Index akan mendapatkan nomor seri, 

bukti kepemilikan dan informasi yang mengidentifikasikan kepemilikan sepeda 

mereka. Ketika sepeda dilaporkan hilang atau dicuri, pengguna dapat 

menggunakan Bike Index untuk mengidentifikasi, melihat lokasi, dan melacak 

keberadaan sepeda melalui komputer ataupun smartphone.   

UW menciptakan lingkungan yang accessible untuk semua orang. Hal ini 

untuk memenuhi standar yang dibuat oleh lembaga disabilitas nasional the 

Americans with Disabilities Act (ADA). ADA menegaskan bahwa entitas publik 

memiliki tanggung jawab dan otoritas pada penyediaan fasilitas, jalan, jalur 

pejalan kaki atau area lain yang dibangun bagi penggunaan publik harus memiliki 

Rencana Transisi (Transition Plan), untuk memenuhi standar aksesibilitas. Pada 

tahun 2019 penyediaan akses bagi disabilitas ini diwujudkan dalam bentuk 

pengadaan gatehouse, assisted enterance, multilevel enterance, manual enterance, 

pay at enterance, pay at machince, elevator, jalur yang memudahkan navigasi 

pengguna kursi roda, jalur tanpa tangga, serta underpass. 
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Sumber: UW Trantition Plan, 2019 

GAMBAR 2.20 

UW CAMPUS MOBILITY ROUTE  MAP 2019 

   

c. Temuan Preseden 

Sementara itu, tinjauan preseden yang telah dilakukan disajikan dalam 

bentuk tabel temuan preseden berupa poin poin implementasi smart mobility pada 

preseden smart campus berikut ini : 

 

TABEL II.4 

TEMUAN IMPLEMENTASI SMART MOBILITY PADA PRESEDEN  

SMART CAMPUS  

No. Temuan Lokasi 

1. Menyediakan akses kendaraan umum 
University of Central 

Florida (UCF) 

2. 
Menyusun pedoman acuan keamanan dan keefektifan 

akses 

University of Central 

Florida (UCF) 

3. 
Koordinasi terkait sistem transportasi dengan pemerintah 

lokal 

University of Central 

Florida (UCF) 

4. 
Pemenuhan fasilitas parkir yang memadai, aman, mudah 

diakses dan efektif 

University of Central 

Florida (UCF) 

5. 
Mengupayakan sistem transportasi multimoda yang 

terjangkau 

University of Central 

Florida (UCF) 
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No. Temuan Lokasi 

6. 
Mendorong mobilitas pejalan kaki dan kendaraan non-

vehicular 

University of Central 

Florida (UCF) 

7. Pilihan transportasi berkelanjutan 

University of Central 

Florida (UCF), 

University of Washington 

(UW) 

8. 
Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

dalam sistem mobilitas 

University of Central 

Florida (UCF) 

9. 
Menyediakan sistem sirkulasi  transportasi internal 

kampus 

University of Central 

Florida (UCF) 

10. Lokasi parkir yang terintegrasi (park and ride) 
University of Central 

Florida (UCF) 

11. 
Rute transportasi publik yang menghubungkan 

perumahan mahasiswa dan kampus 

University of Central 

Florida (UCF) 

12. 
Transportasi publik menghubungkan mahasiswa pada 

lokasi tempatnya mendapat kebutuhan dasar 

University of Central 

Florida (UCF) 

13. 
Jadwal transportasi publik menyesuaikan kebutuhan 

mahasiswa 

University of Central 

Florida (UCF) 

14. 
Meningkatkan kegiatan ride share dengan dukungan 

TIK 

University of Central 

Florida (UCF) 

15. 
Penggunaan moda transportasi publik internal kampus 

dengan mudah oleh mahasiswa beridentitas 

University of Washington 

(UW) 

16. 
Upaya reduksi pengguna kendaraan pribadi (single 

occupancy vehicle) 

University of Washington 

(UW) 

17. Mobilitas yang dapat mereduksi emisi gas rumah kaca 
University of Washington 

(UW) 

18. 
Menyediakan informasi yang lengkap dan mudah 

diakses terkait sistem dan ketentuan parkir 

University of Central 

Florida (UCF), 

University of Texas (UT) 

19. 
Memberikan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas 

untuk memudahkan akses berkegiatan di kampus 

University of Washington 

(UW) 

 

Sumber : Hasil olah pustaka, 2020


