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 BAB II 

KAJIAN LITERATUR 

 

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa kajian literatur yang dirasa dapat 

menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini. Secara keseluruhan atau garis besar 

dari kajian literatur yang dapat mencakup penjelasan tentang transportasi, 

transportasi perkotaan dan permasalahannya, pengembangan transportaasi umum 

bersamaan dengan pembangunan jalur sepeda, non-motorized transport, dan bike 

sharing dan penerapan bike sharing di berbagai kota. 

 

2.1 Transportasi 

Menurut (Morlock, 1978) Transportasi didefinisikan sebagai kegiatan 

memindahkan atau mengangkut sesuatu dari suatu tempat ketempat lain. 

Transportasi merupakan sarana yang memiliki peran sebagai alat untuk 

keberlangsungan interaksi antar manusia dan sebagai alat untuk memudahkan 

manusia dalam memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Menurut 

(Fatimah, 2019) adanya aktivitas dan interaksi sosial antar manusia tersebut 

memerlukan sarana penunjang yang memadai. Sarana penunjang tersebut antara 

lain adalah jaringan transportasi dan layanan transportasi. Transportasi merupakan 

komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem pemerintahan, dan 

sistem kemasyarakatan. Kondisi sosial demografis wilayah memiliki pengaruh 

terhadap kinerja transportasi di wilayah tersebut. Tingkat kepadatan penduduk akan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan transportasi melayani 

kebutuhan masyarakat (Aminah, 2018). 

Menurut (Tamin O. Z., Perencanaan dan Permodelan Transportasi, 1997) 

transportasi diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut: 

1.  Mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, 

lancar, tertib dan teratur.  
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2.  Memadukan transportasi lainnya dalam suatu kesatuan sistem transportasi 

nasional. 

3.  Menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan untuk menunjang 

pemerataan petumbuhan dan stabilitas serta sebagai pendorong, penggerak 

dan penunjang pembangunan sosial.  

 

2.2 Transportasi Perkotaan dan Permasalahannya 

Transportasi perkotaan merupakan suatu proses dimana terjadinya 

pemindahan yang terjadi pada wilayah yang bukan pertanian dengan susunan fungsi 

kawasan sebagai pusat perdagangan dan jasa atau permukiman. Tujuan transportasi 

perkotaan sendiri sangat luas sekali yaitu membentuk sistem perkotaan dimana kota 

akan hidup dengan sistem transportasi yang baik. Saat ini kota-kota yang ada di 

dunia sedang menghadapi masalah yang sama di bidang transportasi perkotaan. 

Problema pada bidang transportasi tersebut pada umumnya memiliki inti pada 

aspek penyediaan transportasi perkotaan yang baik, penghematan energi, dan 

dampak dari pola transportasi yang berkembang. Menurut (Kusbianto, 1993) 

tingginya urbanisasi meruapakan salah satu hal yang dapat menimbulkan berbagai 

masalah transportasi di perkotaan diantaranya tingginya motorisasi, meningkatnya 

kemacetan, timbul dampak yang buruk bagi lingkungan. 

 

2.2.1 Solusi Permasalahan Transportasi Perkotaan  

Menurut (Umar, 2015) untuk mengatasi permasalahan transportasi 

perkotaan agar mampu mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan ada 

beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan diantaranya : 

a. Meningkatkan sitem mobilitas perkotaan 

b. Pembangunan jalan berkelanjutan 

c. Pembangunan sistem transportasi berkelanjutan 
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2.3 Pengembangan Transportasi Umum Bersamaan Dengan 

Pembangunan Jalur Sepeda 

Pembangunan jalur sepeda menjadi simbol dari pembagian ruang jalan, hal 

tersebut menunjukkan bahwa ada pengguna ruang jalan lain selain mobil dan motor. 

Pembagian ruang ini sangat penting, terlebih ketika kota mau menjadikan pesepeda 

yang merupakan pengguna jalan rentan menjadi prioritas di ruang jalan. Berkendara 

di jalan dimana terdapat perbedaan kecepatan kendaraan yang signifikan, dapat 

menjadi ancaman bagi pesepeda. Oleh karena itu, jalur khusus sepeda harus 

menjadi prioritas pembangunan demi keselamatan pesepeda. Jalur sepeda juga 

dapat mendukung adanya moda alternatif dalam bertransportasi. (ITDP, 2019). 

Saat ini kota-kota di dunia sedang mempromosikan penggunaan non-

motorized transport sebagai moda transportasi utama. Hal tersebut ditandai dengan 

pembagunan jalur-jalur sepeda di seluruh wilayah perkotaan agar masyarakat 

beralih menggunakan sepeda sebagai transportasi umum dan mampu 

mengintegrasikan sepeda bersama dengan transportasi umum lainnya. Pelaksanaan 

kebijakan perencanaan yang mempengaruhi penyediaan fasilitas sepeda dan 

integrasi dengan angkutan umum merupakan proses kompleks yang telah dilakukan 

dari waktu ke waktu (Tsenkova & Mahalek, 2014). Salah satu contohnya adalah 

Kota Curitiba di Brazil dan Kota Bogota di Colombia.  Kota Curitiba di Brazil dan 

Kota Bogota di Colombia merupakan perkotaan yang membangun jalur sepeda 

sebagai bentuk dukungan dalam menjadikan sepeda sebagai transportasi umum. 

Pembangunan jalur sepeda di berbagai sudut kota diharapkan mampu memicu 

keinginan masyarakat dalam menggunakan sepeda sebagai transportasi dan mampu 

mengintegrasikan penggunaan sepeda dan transportasi umum lainnya seperti BRT. 

Kota Bogota merupakan kota yang memiliki jumlah penduuduk lebih dari 7 

juta penduduk yang juga menghadapi masalah perkotaan seperti kemacetan lalu 

lintas dan polusi udara akibat dari penggunaan kendaraan bermotor dan hal tersebut 

mampu mempengaruhi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Menurut 

(Development Asia, 2016) Kota Bogota perlu menyediakan moda transportasi yang 

terjangkau dan dapat diandalkan karena populasi yang terus menerus meningkat 

serta Kota Bogotá perlu menerapkan infrastruktur dan kebijakan yang diperlukan 

untuk mempromosikan bersepeda  
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Pada tahun 2016 Kota Bogota telah membangun jaringan jalur khusus 

sepeda sepanjang 376 kilometer (km) untuk mempromosikan bersepeda sebagai 

moda transportasi berbiaya rendah dan tanpa emisi di kota yang padat lalu lintas. 

Pemerintah kota telah membangun sistem CicloRuta yang kini memiliki tiga siklus 

jaringan yaitu jaringan utama, jaringan sekunder, dan jaringan pelengkap. Jaringan 

utama menghubungkan pusat kota dan daerah pemukiman terpadat, serta terhubung  

dengan jaringan sekunder. Jaringan Sekunder menghubungkan daerah pemukiman, 

taman dan terhubung dengan TransMilenio serta sistem bus rapid transit (BRT) 

kota. Jaringan pelengkap terdiri dari jalur sepeda yang membentang di sepanjang 

tepi sungai dan lahan basah yang mengelilingi kota, dan menghubungkan ke area 

rekreasi dan rute eksternal. Pada  tahun 2020 pemerintah Kota Bogota berencana 

mulai membangun jalur sepeda sebanyak 200 km. Menurut (Jaramillo, 2020) pada 

bulan maret 2020 Kota Bogota telah membuat jaringan jalur sepeda darurat 

sepanjang 84 km yang tujuannya agar di masa yang akan datang Kota Bogota 

mampu menjadikan  50% perjalanan dilakukan dengan sepeda atau alternatif 

mobilitas mikro lainnya. Saat ini Kota Bogota telah  memiliki lebih dari 500 km 

jalur sepeda yang tujannya mampu memiliki jalur sepeda 500 m dari setiap rumah. 

Menurut (Copenhagenize Design Company, n.d.) pangsa moda sepeda meningkat 

dari 6% menjadi 9% dalam dua tahun terakhir dan Kota Bogota menargetkan di 

tahun 2020 ini pemakaian akan meningkat menjadi 10%. 

Selain Kota Bogota, Kota Curitiba juga mengembangkan penerapan jalur 

sepeda untuk mendukung penggunaan sepeda sebagai moda transportasi. Kota 

Curitiba merupakan sebuah perkotaan yang terletak di Brazil yang mengedepankan 

penggunaan ruang publik dan meningkatkan kualitas hidup. Kota Curitiba ini telah 

mengambil resiko untuk mencipktakan jaringan sepeda yang luas demi 

meningkatkan kualitas kehidupan penduduknya.  Pada awal tahun 1980an Kota 

Curitba mulai melakukan pembangunan jalur sepeda dan mencari alternatif model  

untuk memperluas jalur sepeda  Dari sini munculah pendapat bahwa sepeda lebih 

fleksibel digunakan dibandingkan dengan kendaraan bermotor.  

 Kota Curitiba mulai membangun jalur sepeda lebih dari 100 km dan telah 

merencanakan 200 km lagi untuk dibangun. Pada tahun 1980an-1990an jalur 

sepeda yang dibangun di Kota Curitiba tersebar di berbagai sudut kota seperti  di 



23 

 

 

atas kanal sungai, dibebarapa taman yang ada di kota untuk menghubungkan taman-

taman di perkotaaan dan di sepanjang jalur kereta api yang padat penduduk. 

Kemudian pada dekade pertama abad ini, Kota Curitiba mulai tidak 

memeperhatikan tentang keberadaan dan pengembangan perencanaan jalur sepeda. 

Oleh sebab itu, berbagai kelompok masyarakat mulai mendesak pemerintah Kota 

Curitiba untuk mulai melihat sepeda sebagi moda transportasi dan mulai 

memepertimbangkan untuk merencanakan sepeda dalam rencana umum. Sejak saat 

itu pemerintah Kota Curitiba mulai membangun sirkuit bersepeda di pusat kota,  

namun sepeda hanya bisa diakses saat hari minggu dan hanya tersebar di pusat kota 

saja. Kemudian pada tahun 2012 akhir Kota Curitiba mulai memperbaiki kebijakan 

yang ada dan mulai membangun jalur sepeda di sepanjang jalur BRT, di setiap 

stasiun terminal bus. Hal tersebut dilakukan untuk memfasilitasi integrasi antar bus 

dan sepeda serta meningkatkan kualitas angkutan umum yang ada. Pada akhir 

Tahun 2013 barulah Pemerintah Kota Curitiba mulai merencanakan kebijakaan 

untuk meningkatkan penggunaan sepeda di Kota Curitiba. Dalam waktu 4 tahun 

sekitar 40 juta dolar diinvestasikan untuk infrastruktur sepeda, merombak jalur 

sepeda sepanjang 100 km, menambah 200km jalur sepeda, menerapkan parkir 

sepeda disemua terminal bus dan taman, serta menerapkan jaringan sepeda mikro 

di kawasan industri 

 

2.4 Non-Motorized Transport 

Saat ini perkotaan-perkotaan di berbagai negara maju menjadikan 

transportasi berkelanjutan menjadi tujuan utama pembangunan perkotaan yang 

salah satunya diwujudkan oleh penggunaan non-motorized transport  bisa disebut 

juga sebagai transportasi aktif atau transportasi bertenaga manusia seperti 

bersepeda dan berjalan kaki serta jenis lain seperti skateboard, scooter, dan becak 

(Vanderschuren, 2015). Non-motorized transport. memiliki peran penting dalam 

sistem transportasi yang efisien. Hal ini karena non-motorized transport merupakan 

mobilitas dasar dan transportasi yang terjangkau (Litman, 2012). Menurut (ITDP, 

2016)  non-motorized transport (NMT) adalah elemen penting untuk mendorong 

transportasi urban. Non-motorized transport merupakan aspek penting dalam 
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menciptakan sistem transportasi yang nyaman, aman dan efisien serta terintegrasi 

antar moda transportasi. Bentuk non-motorized transport yang populer adalah 

berjalan kaki dan bersepeda. Non-motorized transport merupakan jenis pendekatan 

yang menjadi salah satu alternatatif untuk mengurangi masalah transportasi di suatu 

wilayah. Non-motorized transport merupakan suatu moda transportasi yang tidak 

menggunakan mesin atau motor dalam penggunaannya. Non-motorized transport 

menjadikan berjalan kaki, bersepeda serta transportasi yang tidak menghasilkan 

polusi lainnya ke dalam sistem transportasi utama.  

 

2.5 Bike Sharing  

Bike sharing adalah bentuk mobilitas bersama yang menyediakan 

penggunaan sepeda jangka pendek kepada pengunjung, komuter, atau wisatawan 

(Iwamsa, 2019). Sistem bike sharing dimaksudkan untuk meningkatkan jaringan 

sistem transportasi multimoda dengan menyediakan moda alternatif untuk para 

pejalan kaki, dan angkutan umum (NACTO, 2017). Menurut (ITDP, 2016) bike 

sharing adalah pendekatan inovatif untuk mobilitas perkotaan, menggabungkan 

kenyamanan dan fleksibilitas sepeda dengan aksesibilitas transportasi umum. 

Sistem bike sharing terdiri dari armada sepeda yang disediakan di jaringan stasiun 

terletak di seluruh kota. Sepeda tersedia sesuai permintaan, menyediakan akses 

cepat dan mudah untuk perjalanan singkat, terkait transit perjalanan, dan perjalanan 

wisata. Bike sharing menawarkan kepada orang-orang pilihan transportasi lain, 

yang sehat dan menyenangkan (San Antonio BCycle, 2017). (Nelson & Nygard, 

2014) berpendapat bahwa sistem bike sharing pada dasarnya adalah usaha untuk 

menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan dengan menggunakan sistem 

penyewaan untuk pemakaian sepeda.  

Program bike sharing telah menjadi alternatif trasnportasi umum bagi 

sejumlah kota. Hal ini karena bike sharing memberikan opsi untuk transportasi 

perkotaan yang non-polusi, aktif, sehat dan menarik.  Berbeda dengan sistem 

penyewaan tradisional, bike sharing lebih dirancang sebagai alternatif moda 

transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan sistem transportasi umum 

kota yang ada. Peletakan bike sharing pun diatur dengan jarak interval yang telah 
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ditetapkan antar stasiun sehingga memudahkan pengguna untuk mengaksesnya 

menuju ke terminal transportasi umum, kantor, atau pusat perbelanjaan. Selain 

bersih, murah dan cocok sebagai moda transportasi alternatif jarak dekat, bersepeda 

berpotensi untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, ketersediaan tempat parkir dan 

biaya penggunaan jalan raya (Mcclintock, 2002) dalam (Chrisswantara, 2015). 

Menurut Midgley (2009), tujuan utama dari perancangan smart bike sharing ini 

adalah: 

 Mengisi celah dan memperbaiki kinerja sistem transportasi kota dengan 

mengedepankan transportasi yang berkelanjutan. 

 Memperbaiki kualitas hidup lebih sehat dengan bergerak dan mengurangi 

polusi udara. 

 Membiasakan kembali sepeda sebagai moda transportasi. 

 

2.6.1 Manfaat Bike Sharing 

Bike sharing adalah pilihan transportasi yang relatif murah dan cepat serta 

dapat memberikan berbagai manfaat bagi mobilitas, ekonomi, kesehatan, 

keselamatan, dan kualitas hidup. Menurut (Toole Design Group, 2014) : 

 Memperluas dan meningkatkan layanan angkutan yang ada; 

 Mengurangi ketergantungan pada transportasi pribadi; 

 Memperkenalkan pengendara baru tentang manfaat bersepeda; 

 Memberikan peningkatan ekonomi untuk bisnis lokal; 

 Mengurangi pengeluaran transportasi rumah tangga; 

 Meningkatkan kesehatan fisik dan mental; dan 

 Mengurangi emisi gas rumah kaca. 

Menurut (Fehr & Peers, 2015) bike sharing memiliki banyak manfaat 

seperti manfaat finansial, manfaat lingkungan, dan manfaat bagi mobilitas 

pergerakan sehari-hari. 

1. Manfaat Finansial 

Bike sharing adalah pilihan yang relatif murah dan mudah diterapkan 

untuk memperluas jangkauan moda transportasi perkotaan. Bike sharing juga 

merupakan alternatif transportasi yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan 
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rendah. Bagi kebanyakan masyarakat, biaya transportasi adalah biaya tertinggi 

kedua sebagai persentase pengeluaran rumah tangga.  Sistem bike sharing dapat 

membantu bisnis, dan menyediakan pilihan murah untuk pergi ke tempat kerja atau 

melakukan perjalanan singkat di siang hari. Bisnis bisa juga mendapat keuntungan 

dari mensponsori atau beriklan di stasiun berbagi sepeda. Terakhir, sistem berbagi 

sepeda dapat menjadi tambahan yang menarik dan terkenal untuk kota yang 

menarik wisatawan dan pengunjung. 

2. Manfaat Lingkungan 

Bike sharing merupakan transportsi yang tidak menghasilkan 

polusi. Sebagian besar stasiun bike sharing bertenaga surya, dan 25% penggunaan 

bike sharing menggantikan perjalanan kendaraan bermotor, sehingga mampu 

mengurangi emisi karbon akibat asap kendaraan bermotor. Bike sharing 

mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dengan memiliki manfaat 

meningkatkan kualitas udara. 

3. Manfaat Bagi Kesehatan 

Bersepeda adalah bentuk aktivitas fisik berdampak rendah bagi kerusakan 

lingkungan dengan manfaat kesehatan seperti mengurangi obesitas, penyakit 

jantung, dan penyakit gaya hidup menetap lainnya. Dengan meningkatnya jumlah 

penggunaan bike sharing dapat bermanfaat bagi kesehatan masyarakat.  

4. Manfaat Mobilitas 

Bagi penduduk dan pengunjung, bike sharing memberikan pilihan 

mobilitas tambahan untuk mengisi celah dalam perjalanan yang cukup jauh jika 

dijangkau dengan berjalan, tetapi tidak cukup lama untuk menggunakan taksi atau 

kendaraan lainnya. Bike sharing bisa sangat efektif dalam memenuhi kebutuhan 

"jarak jauh" antara tujuan dan halte transit, untuk memperluas jangkauan sistem 

transit dengan biaya yang sangat rendah dan sebagai konektivitas antar sarana 

transportasi. 

 

2.6 Penerapan Bike Sharing di Berbagai Kota 

Bike sharing telah mengalami perubahan selama perkembangannya, dari 

sepeda gratis yang diserahkan kepada komunitas untuk digunakan secara bebas 
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hingga sistem yang lebih berteknologi maju dan aman. Inti dari bike sharing adalah 

siapa pun dapat mengambil sepeda di satu tempat dan mengembalikannya ke tempat 

lain, membuat transportasi dari titik-ke-titik, dan dapat dilakukan dengan tenaga 

manusia. Menurut (ITDP, 2018) saat ini, lebih dari 600 kota di seluruh dunia 

memiliki bike sharing sendiri. Sistem terbesar berada di Cina, tepatnya di kota 

Hangzhou dan Shanghai, di Paris, London, dan Washington, D.C. Sistem yang 

sangat sukses ini telah membantu mempromosikan bersepeda sebagai pilihan 

transportasi yang layak. Setiap kota telah membuat bike sharing miliknya sendiri, 

menyesuaikannya dengan konteks lokal, termasuk kepadatan kota, topografi, cuaca, 

infrastruktur, dan budaya. Meskipun contoh kota lain dapat berfungsi sebagai 

panduan yang berguna, tidak ada pemodelan tunggal bagi penerapan bike sharing. 

Selain negar-negara luar, Indonesia juga saat ini telah mulai menerapkan bike 

sharing sebagai moda transportasi contohnya di Kota Bandung, DKI Jakarta dan 

Surabaya. 

 

2.6.1 Velib Bike Sharing - Paris 

Paris merupakan pusat kota yang padat penduduk dengan penggunaan 

sistem angkutan umum yang paling banyak digunakan. Paris merupakan sebuah 

kota terkenal yang sering dijadikan destinasi wisata favorit dunia, karena hal 

tersebut Kota Paris pun tak luput dari perkembangan kota yang berujung pada 

kemacetan. Pada tahun 2007, pemerintah Kota Paris memperkenalkan Velib bike 

sharing program ke seluruh Kota Paris. Hal tersebut dilakukan pemerintah Kota 

Paris sebagai salah satu solusi dari kemacetan dan emisi gas rumah kaca dan 

menjadikan paris sebagai kota yang ramah sepeda. Penerapan bike sharing ini 

berada di seluruh pusat kota dan daerah-daerah padat penduduk di Kota Paris 

dengan jarak antar stasiun yaitu 300 m. Stasiun velib dapat ditemukan di setiap 

beberapa blok seluruh kota Paris (±28 stasiun bike sharing/mi²). Stasiun sepeda 

berkisar sekitar 12 dock/stasiun di wilayah yang jarang dikunjungi hingga 70 

docks/stasiun di sekitar tempat-tempat wisata. Kepadatan pengguna sepeda 

biasanya meningkat di sekitar kawasan pusat perdagangan dan jasa/transit. 

Persebaran stasiun bike sharing dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 
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GAMBAR 2. 1 

PETA PERSEBARAN STASIUN VELIB BIKE SHARING-PARIS 

 

Sejak diterapkannya velib bike sharing, Kota Paris mengalami 

peningkatan penggunaan sepeda sebanyak 70% dan pengurangan kemacetan dan 

penggunaan kendaraan pribadi sebanyak 5% (NYC Dept. City Planning, 2009). 

Pada pembukaan velib bike sharing di Kota Paris, tercatat ada sebanyak 13.000 

pengguna yang menggunakan bike sharing, hinggga akhir tahun 2007 terdapat 

100.000 pelanggan velib bike sharing. JcDecaux melaporkan pada tahun petama 

perjalanan penggunaan velib bike sharing sebanyak 27,5 juta dengan rata-rata 

perjalanan 75.000/hari. Selama musim dingin jumlah perjalanan bike sharing di 

Paris menurun menjadi 73.000/hari. 

 

2.6.2 Bicing Bike Sharing- Barcelona 

Bicing yang dijalankan oleh ClearChannel Adshel adalah bike sharing 

yang ada di Barcelona. Bicing diluncurkan pada bulan Maret 2007, dengan 1.500 

sepeda. Seperti Velib', stasiun-stasiun sepeda terletak di daerah terpadat di 

Barcelona. Namun, tidak seperti program lain,  bicing dirancang hampir secara 

eksklusif untuk warga Barcelona. Program ini hanya menawarkan langganan 

Sumber : Etouring.com  
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keanggotaan tahunan, tidak ada tiket harian atau mingguan tersedia bagi wisatawan 

untuk dibeli. Sama seperti velib, bicing bike sharing ternyata jauh lebih sukses dari 

pada perkiraan. Hal tersebut dibuktikan dengan penjualan keanggotaan bicing yang 

mencapai 100.000 orang pada tahun pertama. 

 

 
 

 
GAMBAR 2. 2 

PETA PERSEBARAN STASIUN BICING BIKE SHARING-BARCELONA 

 

 

2.6.3 Bike.bdg Bike Sharing- Bandung 

Kota Bandung merupakan salah satu Kota yang telah menrapkan bike 

sharing sebagai salah satu moda transportasi alternatif. Penerapan bike sharing di 

Kota Bandung diresmikan pada tahun 2017. Pemerintah Kota Bandung 

menyediakan bike sharing sebagai salah satu solusi dari kemcetan yang ada di Kota 

Bandung. Bike sharing di kota bandung ini berawal dari gagasan masyarakat Kota 

Bandung yang tergabung dalam komunitas bike.bdg yang peduli akan masalah 

kemacetan yang ada di Kota Bandung. Dilihat dari jumlah pengguna sepeda yang 

ada di dalam komunitas tersebut dan peningkatan penggunaan sepeda oleh 

masyarakat, menjadi salah satu indikator mengapa Kota Bandung menerapkan bike 

sharing sebagai salah satu sarana transportasi yang nyaman dan terjangkau serta 

memiliki manfaat untuk mengurangi polusi udara dan memudahkan mobilitas 

sekaligus meningkatakan kesehatan masyarakat dengan berolahraga. Kota Bandung 

Sumber : barcelonamap360  
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menyediakan 30 stasiun yang tersebar di beberapa titik yang masing-masing 

stasiunnya terdapat 10 sepeda. Persebaran stasiun bike sharing dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini : 

 

 
 
 

GAMBAR 2. 3 

PETA PERSEBARAN STASIUN BIKE.BDG BIKE SHARING-BANDUNG 

 

Menurut Kasubag TU UPT Angkutan Dishub Kota Bandung Ade Surya 

mengatakan dalam rentang 1-30 Juni terjadi peningkatan penyewaann mencapai 

empat kali lipat dibandingkan bulan juni tahun lalu. Pada tahun ini tercatat ada 2000 

pengguna BOSEH. Dari pantauan Dishub Kota Bandung spot peminjaman sepeda 

paling banyak berada di tiga titik favorit yaitu Jalan Riau, Alun-alun Kota Bandung, 

Cibeunying dan Dago.

Sumber : Dishub Kota Bandung 2019 

 


