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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu permasalahan yang hampir sering terjadi di seluruh kota besar di dunia 

ialah mengenai permasalahan transportasi. Penyebab permasalahan transportasi 

tersebut dapat dilihat karena terbatasnya prasarana dan sarana, meningkatnya angka 

urbanisasi, rendahnya tingkat kedisiplinan berlalu lintas, pergerakan yang 

dilakukan manusia semakin jauh setiap harinya, serta kurang baiknya sistem 

perencanaan transportasi. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat 

mengakibatkan kemacetan, gangguan kesehatan yang salah satunya karena polusi 

udara yang semakin meningkat, serta permasalahan lingkungan yang sulit untuk 

dihindari (Tamin, O.Z, 2000). Berdasarkan prediksi dari kenaikan penduduk dunia, 

sektor transportasi perkotaan untuk beberapa tahun kedepan akan mengalami 

tantangan yang ditandai dengan naiknya populasi penduduk berkisar antara 2,2 

miliar jiwa pada tahun 2010 menjadi 9,2 miliar jiwa pada tahun 2020, hal ini 

mengakibatkan dua per tiga jumlah penduduk yang ada hidup akan beraktivitas 

pada kawasan perkotaan (Gadonneix, 2011).  

Kota Jakarta termasuk kedalam salah satu kota metropolitan yang memiliki 

perkembangan penduduk yang sangat pesat di setiap tahunnya, hal tersebut 

berdampak terhadap tingginya jumlah pergerakan di Kota Jakarta. Tercatat menurut 

data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015, setiap harinya sekitar 19,4 

juta orang melakukan pergerakan menuju ke daerah sekitar ibukota dengan 

persentase penggunaan kendaraan pribadi mencapai 76% (persen). Sedangkan, 

persentase penggunaan kendaraan umum hanya mencapai 24% (persen). Keadaan 

tersebut merupakan salah satu hal yang mengakibatkan kemacetan di Ibukota 

Jakarta yang disebabkan karena penggunaan kendaraan pribadi yang masih 

mendominasi. 

Pengalihan orientasi penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan massal dapat 

menjadi salah satu alternatif solusi dalam mengatasi persoalan perangkutan di Kota 

Jakarta. Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini telah menyediakan berbagai konsep 
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angkutan massal diantaranya Light Rapid Transit (LRT), Bus Rapid Transit (BRT), 

dan khususnya MRT (Mass Rapid Transit) untuk menghindari permasalahan 

kemacetan lalu lintas. Pengembangan angkutan massal berupa  MRT (Mass Rapid 

Transit) koridor 1 sudah beroperasi pada awal tahun 2019 dimana pada koridor 1 

ini, sudah terbangun jalur kereta sepanjang kurang lebih 16 kilometer yang meliputi 

10 (sepuluh) kilometer jalur layang dan 6 (enam) kilometer jalur bawah tanah. 7 

(tujuh) stasiun jalur layang tersebut terdiri dari Stasiun Lebak Bulus, Haji Nawi, 

Blok M, Blok A serta Sisimangaraja. Selain itu, terdapat 6 (enam) stasiun yang 

jalurnya berada di bawah tanah dimulai dari Stasiun MRT Senayan, Istora, 

Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas dan Bundaran Hotel Indonesia (HI). 

Diperkirakan moda transportasi MRT ini dapat melayani penumpang hingga 

173.000 orang per hari (Statistik Transportasi DKI Jakarta, 2017). 

Konsep pengembangan angkutan massal tidak dapat berjalan optimal apabila tidak 

didukung oleh pengembangan yang kompak disekitar titik transit. Pengembangan 

kawasan yang berorinteasi pada titik transit dapat dikenal dengan konsep transit 

oriented development. Konsep transit oriented development (pengembangan 

berbasis transit) merupakan konsep penataaan kawasan yang mengintegrasikan 

perencanaan ruang dengan sistem transportasi kota. Penataan ruang kawasan TOD 

terdiri dari area permukiman campuran, perkantoran, perdagangan jasa, ruang 

terbuka serta fasilitas publik dengan kondisi fisik lingkungan yang walkable serta 

nyaman untuk seseorang bergerak dengan adanya fasilitas transit, sepeda, berjalan 

kaki maupun mobil. Fungsi-fungsi area tersebut kemudian diakomodir dengan 

menggunakan transportasi publik yang dapat dihubungkan dengan titik transit 

(Calthorpe, 1993). Penerapan konsep TOD di suatu kawasan perkotaan menjadi 

salah satu indikator dari penerapan smarth growth, dimana pengembangan lahan 

pada kawasan TOD harus dibuat seefisien mungkin. Manfaat dari adanya konsep 

pembangunan berbasis TOD ini antara lain sebagai upaya untuk meningkatkan 

pengguna pejalan kaki, menurunkan penggunaan kendaraan pribadi, menghidupkan 

kembali kawasan pusat kota dengan meningkatkan kepadatan kawasan di sekitar 

kawasan transit, meningkatkan aktivitas dan kegiatan dari berbagai fungsi di sekitar 

kawasan transit serta membuka intensitas dan densitas pembangunan di sekitar area 

transit, meningkatkan kesempatan bagi kegiatan dan fungsi di sekitar area transit 
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serta membuka kesempatan untuk pengembangan kota dengan bentuk kompak. 

Manfat ini tentunya dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi karena 

mobilitas yang dilakukan oleh masyarakat hanya terfokus di kawasan TOD 

sehingga permasalahan kemacetan akan berkurang. Berdasarkan hal tersebut, maka 

peneliti ingin mengetahui lokasi kawasan titik stasiun MRT yang dapat 

dikembangkan menjadi kawasan transit oriented developmet secara eksisting dan 

rencana kedepannya berdasarkan komponen-komponen TOD yang telah 

ditetapkan, agar nantinya pengembangan angkutan massal berbasis transit MRT 

(Mass Rapid Transit) dapat berjalan optimal karena didukung dengan komponen-

komponen TOD disekitar titik pergantian moda serta dengan terintegrasinya 

komponen-komponen TOD di kawasan titik transit diharapkan dapat mengurangi 

pengunaan kendaraan pribadi yang akan berdampak pada menurunnya tingkat 

kemacetan di Kota Jakarta. 

1.2. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta dan 

Peraturan Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Provinsi DKI Jakarta terdapat 8 (delapan) 

kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan transit oriented development 

diantaranya kawasan Stasiun MRT Dukuh Atas, Manggarai, Blok M, Harmoni, 

Pasar Senen, Grogol, Jatinegara dan Pulo Gerbang. Namun, dari ke 8 (delapan) 

kawasan tersebut hanya 2 (dua) kawasan yang dilewati oleh titik Stasiun MRT 

Jakarta diantaranya Kawasan Dukuh Atas dan Kawasan Blok M. 

Kawasan Dukuh Atas merupakan kawasan yang sangat strategis di daerah pusat 

perkembangan kegiatan ekonomi yaitu pada pertemuan 2 (dua) pusat bisnis 

Sudirman-Thamrin dan Kuningan, dimana kawasan transit ini berpengaruh besar 

terhadap pergerakan di DKI Jakarta serta dapat menghubungkan jalur transit 

bersifat lokal dengan jalur nasional dan regional. Sedangkan, kawasan Blok M 

merupakan salah satu kawasan dengan pusat bisnis yang tidak hanya mampu 

melayani skala lingkungan melainkan skala regional hingga Jabodetabek, serta 

penggunaan lahan sangat bervariasi ditandai dengan adanya berbagai kegiatan pada 
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kawasan inti seperti perdagangan jasa, perkantoran serta perumahan. Secara 

eksisting walaupun Kawasan Dukuh Atas dan Kawasan Blok M telah ditetapkan 

menjadi kawasan TOD secara regulasi, namun ketersediaan dan konektivitas jalur 

pejalan kaki masih sangat kurang terbukti dengan masih banyaknya jalur pejalan 

kaki yang terputus dan masih adanya ruas jalan yang belum dilalui oleh jalur pejalan 

kaki (Muzakkiy, 2016 dan Arsyad, 2017), konektivitas khusus antarmoda masih 

menjadi kendala, dengan kondisi tata ruang yang ada saat ini kondisi ideal belum 

dapat tercapai karena sarana khususnya jalur pejalan kaki sudah terbagun secara 

terpisah (Metrosindo News, 2018). Selain itu, penggunaan kendaraan pribadi yang 

masih sangat tinggi terutama di ruas-ruas jalan utama Kawasan Dukuh Atas dan 

Blok M yaitu Jalan Sudirman dan Jalan Sisingamangraja yang menyebabkan 

terjadinya kemacetan tidak hanya pada saat peak hour dan off hour saja melainkan 

setiap saat dan kesempatan (Tribun News, 2018), padahal kedua kawasan ini telah 

dilayani oleh berbagai alternatif angkutan massal diantaranya KRL commuter line, 

BRT, LRT dan MRT. Namun, penyediaan angkutan massal saja tidak dapat 

berjalan optimal apabila tidak didukung dengan kawasan sekitarnya, sehingga perlu 

dilakukan pengembangan urban form yang kompak di sekitar titik transit. 

Keberhasilan Kota Calgary, Kanada dalam menerapkan konsep TOD telah 

ditunjukan dengan kemampaunnya dalam mengurangi kemacetan, mengurangi 

pencemaran lingkungan akibat banyaknya kendaraan, meningkatkan aksesibilitas 

dan mobilittas serta efisisenya penggunaan energi di sektor transportasi (TOD Best 

Practice Handbook, 2004). Bahkan, dengan diterapkannya konsep TOD ini, Kota 

Jepang dan Hongkong dapat menekan penggunaan kendaraan bermotor dimana 

sekitar 90% (persen) aktivitas warganya dilakukan dengan transportasi umum 

(Kompasiana, 2017). Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan permasalahan 

pada penelitian ini adalah ‘Bagaimana pengembangan transit oriented 

development pada kawasan Stasiun Mass Rapid Transit Jakarta berdasarkan 

eksisting dan rencana?’ 
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1.3. Tujuan dan Sasaran   

1.3.1. Tujuan  

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dipaparkan maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengembangan transit oriented 

development pada kawasan Stasiun MRT Jakarta berdasarkan kondisi eksisting dan 

rencana. 

1.3.2. Sasaran 

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya, sebagai 

berikut: 

1. Teridentifikasinya karakteristik kawasan Stasiun MRT Jakarta berdasarkan 

indikator TOD. 

2. Teridentifikasinya kesesuaian karakteristik TOD pada Kawasan Stasiun 

MRT Jakarta 

3. Teridentifikasinya pengembangan transit oriented development pada 

kawasan Stasiun MRT Jakarta berdasarkan eksisting dan rencana. 

1.4. Ruang Lingkup 

1.4.1. Ruang Lingkup Substansi 

Ruang lingkup substansi pada penelitian ini meliputi indikator dan variabel terkait 

konsep dari Transit Oriented Development (TOD) yang dilihat dari kondisi 

eksisting dan rencana. Berdasarkan studi literatur terdapat 3 (tiga) variabel utama 

dengan 25 indikator yang membahas mengenai prinsip TOD, namun dalam 

penelitian ini hanya 3 (tiga) variabel dengan 14 indikator yang dipilih karena tidak 

semua indikator dapat/cocok digunakan di kawasan TOD MRT Jakarta. Selain itu, 

penentuan variabel dan indikator didasarkan pada hasil tinjauan studi dari beberapa 

pustaka ilmiah. Berikut merupakan ruang lingkup substansi yang digunakan 

diantaranya: 

1. Variabel kepadatan kawasan yang terdiri dari beberapa indikator yaitu 

intensitas guna lahan (KDB, KLB), kepadatan bangunan serta kepadatan 

penduduk. 
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2. Variabel keberagaman guna lahan yang terdiri dari beberapa indikator 

penggunaan lahan campuran meliputi proporsi penggunaan lahan 

residential dan proporsi penggunaan lahan non-residential, tipe hunian dan 

karakteristik retail. 

3. Variabel distance and design yang terdiri dari beberapa indikator meliputi 

ketersediaan jalur pedestrian, konektivitas jalur pedestrian, dimensi jalur 

pedestrian, fasilitas parkir sepeda, jaringan jalur sepeda, keterdedian 

fasilitas parkir (park and ride) dan ketersediaan jenis altertenatif moda. 

4. Penelitian ini mengidentifikasi pengembangan TOD di kawasan MRT 

Jakarta secara kondisi eksisting dan rencana berdasarkan rencana kebijakan 

yang terdapat di DKI Jakarta. 

5. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 182 Tahun 2012 

tentang Panduan Rancang Kota Pengembangan Koridor MRT Jakarta 

Tahap 1, Kawasan Dukuh Atas dan Blok M termasuk ke dalam tipologi 

TOD regional urban core (pusat kota), sehingga penggunaan parameter 

atau kriteria TOD pada masing-masing indikator dipertimbangkan 

berdasarkan skala pelayanan TOD pusat kota. 

1.4.2. Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah radius kawasan disekitar titik-

titik trasit MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta. Berdasarkan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2030 dan Rencana Detail Tata 

Ruang (RDTR) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2030, terdapat 8 (delapan) 

kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan transit oriented development 

diantaranya kawasan Dukuh Atas, Manggarai, Blok M, Harmoni, Pasar Senen, 

Grogol, Jatinegara dan Pulo Gerbang. Namun, diantara 8 (delapan) kawasan hanya 

terdapat 2 (dua) kawasan yang dilewati oleh titik staisun MRT yang berada di 

Kecamatan Kebayoran Baru, Tanah Abang, Setiabudi dan Menteng diantaranya 

sebagai berikut:  
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Tabel 1. 1 Penentuan Lingkup Wilayah 

No 
RTRW  

(Perda No 1 Tahun 2012) 

RDTR 

 (Perda No. 1 Tahun 2014) 

1 Dukuh Atas Dukuh Atas 

2 Manggarai Manggarai 

3 Blok M Blok M 

4 Harmoni Harmoni 

5 Pasar Senen Pasar Senen 

6 Grogol Grogol 

7 Jatinegara Jatinegara 

8  Pulo Gerbang 

Sumber: RTRW dan RDTR Kota Jakarta 

Berdasarkan hal tersebut, maka hanya terdapat 2 (dua) kawasan titik transit yang 

digunakan dalam objek penelitian diantaranya kawasan stasiun MRT Dukuh Atas 

dan kawasan stasiun MRT Blok M. Kawasan yang ditinjau adalah radius 800 meter 

dari titik transit MRT, dimana berdasarkan Handbook TOD Winnipeg Tahun 2011, 

skala TOD adalah kawasan dalam radius 400-800 meter dari titik transit. 

Sedangkan, untuk pembagian deliniasi kawasan berdasarkan Peraturan Menteri 

ATR/BPN Tahun 2017 dibatasi oleh batasan fisik berupa jalan dan sungai. 

. 
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 Sumber: Hasil Pengolahan GIS, 2020 

Gambar 1. 1 Ruang Lingkup Wilayah Studi 
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1.5. Sistematika Penyajian Laporan 

Penyajian laporan penelitian ini disusun menurut sistematika sekurang-kurangnya 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, 

ruang lingkup wilayah dan substansi dan sistematika penyajian laporan.  

BAB II : KAJIAN TEORI 

Bab ini menjelaskan terkait teori-teori yang dijadikan sebagai acuan dalam 

penelitian diantaranya berisikan teori mengenai sistem transportasi, mass rapid 

transit serta teori transit oriented development. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan terkait langkah atau cara yang digunakan dalam melakukan 

penelitian diantaranya pendekatan studi, metode pengumpulan data, metode 

analisis, kerangka pemikiran dan kerangka analisis. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM KAWASAN TRANSIT 

Bab ini menjelaskan terkait gambaran umum wilayah penelitian yang berhubungan 

dengan indikator atau variabel yang akan dibahas sesuai dengan ruang lingkup 

substansi penelitian. 

BAB V : PENGEMBANGAN TOD PADA KAWASAN STASIUN MRT 

JAKARTA 

Bab ini menjelaskan terkait analisis dan pembahasan sesuai dengan rumusan 

permasalahan yang terjadi untuk menjawab tujuan dan sasaran dari penelitan. 

Analisis yang dibahas mengenai indikator dan variabel Transit Oriented 

Development (TOD) berdasarkan kondisi eksisting dan rencana. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini menjelaskan terkait hasil kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah 

dilakukan. Selain itu, rekomendasi berisikan mengenai solusi dari penulis terkait 

permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. 

 

 




