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Pembangunan berbasis Transit / TOD
Sumber (TOD Standard 3.0 / ITDP)

Integrasi desain ruang kota untuk menyatukan 
orang, kegiatan, bangunan, dan ruang 
publik melalui konektifitas yang mudah 
dengan berjalan kaki dan bersepeda serta 
dekat dengan pelayanan angkutan umum 
yang sangat baik ke seluruh kota. 
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Hal tersebut berarti memberi akses untuk 
peluang dan sumber daya lokal dan kota 
menggunakan moda mobilitas yang paling 
efisien dan sehat dengan biaya dan dampak 
lingkungan paling minimal dan berketahanan 
tinggi terhadap kejadian yang mengganggu. 

TOD yang inklusif merupakan dasar yang 
dibutuhkan untuk keberlanjutan jangka panjang, 
keadilan, kesejahteraan yang merata, dan 
keamanan di kota.
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Kawasan Permukiman 
khas Jakarta
Kampung: Salah satu unit dasar kota, yang secara 
etimologis terkait dengan camp dan compound. 
Kampung telah memiliki ambang batas yang 
tersampaikan dengan baik dan seringkali sangat 
padat, pola perkotaaan tingkat rendah yang 
bercirikan kepemilikan tanah, yang sulit untuk 
dibukukan. Mereka seringkali mengandung 
spektrum keberagaman etnis dan tingkat 
pendapatan. Juga seringkali termasuk struktur 
sosial dari pulau dan tempat lain 

Abdoumaliq Simone, City Life from Jakarta to 
Dakar: Movements at the Crossroads
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Kampung
Tinjauan Kepusakaan

Satuan geografis, yang memiliki 
pola ruang (morfologi) dalam 
lansekap tertentu dan terkadang 
terdiri atas karakteristik alam 
tertentu dan lapisan sejarah 
tertentu.

Elemen struktural sebagai ‘kiblat’ 
(mesjid, klenteng, pasar, ruang 
keramat), sementara bangunan & 
jalan sebagai proses dan hasil 
interaksi dalam masyarakat



Kampung
Tinjauan Kepusakaan

Ada praktek, tradisi, sejarah lisan yang 
turun-menurun dan diwariskan, yang bisa 
jadi sudah tercampur dan 
terkontekstualisasi.

Memiliki keunikan yang membedakan 
antara kampung dengan ruang kota 
terencana/generik

Merupakan manifestasi keberagaman 
sosial, budaya dan ekonomi.

Menunjukkan kreativitas yang asli 
(genuine)



Kampung Kota Jakarta?
Kampung kota adalah tipikal permukiman yang memiliki karakteristik tersendiri dari 
keberagaman elemen masyarakatnya yang mengedepankan prinsip keswadayaan 
dan kebersamaan, sebagai ruang berimbang bagi permukiman dan sektor lain di 
dalam wilayahnya dan terjangkau ke/dari pusat kegiatan kota disekitar 
wilayahnya, serta memiliki bentuk adaptasi dan batas spasial yang khas 
berdasarkan konteks sejarahnya. 

Kampung memiliki kepadatan tinggi akibat terbentuk sendiri dari sekelompok 
rumah dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun, sehingga infrastruktur dan 
lingkungannya mengalami tingkatan degradasi tertentu, baik secara parsial 
maupun menyeluruh di wilayahnya.
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Tantangan:
1. Stigma terhadap Kampung
2. Masalah klasik: legalitas - 

formalitas
3. Tata Ruang dan Peraturan 

Zonasi
4. Perbaikan infrastruktur
5. Mata Pencaharian baru di 

kampung: pengemudi ojol
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Tokyo - Sesudah Perang Dunia 2
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Tokyo - Sesudah Perang Dunia 2
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Tsukishima - Tokyo
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Peluang
Konsep pembangunan berbasis 
transit seharusnya dipakai juga 
sebagai kesempatan untuk 
memperbaiki infrastruktur & 
kampung secara inklusif, lestari dan 
berkeadilan ruang. 

Transportasi publik pun tak hanya 
menjadi alat mobilitas, juga menjadi 
mekanisme “upward mobility”.

Morfologi perkampungan dan jaringan 
gang kecil memungkinkan 
terwujudnya mobilitas berbasis 
non-motor (jalan kaki dan sepeda)
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Hirarki RTRW/RDTR & Kampung



Kampung 
dalam
RTRW / RDTR
Kampung yang diakui dalam tata ruang 
sejauh ini adalah kampung yang 
berlokasi pada kawasan yang diduga 
maupun yang telah ditetapkan sebagai 
Cagar Budaya dengan sub zonasi 
Rumah Kampung (R1), dengan insentif g 
(pelestarian Kawasan Cagar Budaya)

Luar Batang, abad 18

Aquarium/Pasar Ikan
Pertengahan abad 20



Sub zona rumah kampung

Keterbatasan
teknokratis



Perbandingan Kampung & TOD di Asia
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Perbandingan Kampung & TOD di Asia
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Perbandingan Kampung & TOD di Asia
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Perbandingan Kampung & TOD di Asia
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Kampung Kali Pasir Cikini
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Transit terdekat:
1. Stasiun Godangdia 

(450-800m)
2. Halte Feeder 

Transjakarta 6H 
(200-500m)

3. Transportasi lain: 
Kopaja 502, P20



Kampung Kali Pasir Cikini
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Kampung Kali Pasir Cikini
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Usulan 
1. Tata Ruang: Menyusun strategi dan arahan 

terkait kampung kota (kawasan 
perkampungan) dalam Rencana Tata 
Ruang dan Wilayah

2. Tata Ruang (Detail): Merevisi peraturan 
zonasi dan intensitas pada kawasan 
perkampungan - tidak hanya terbatas pada 
R1 (Rumah Kampung), termasuk juga tabel 
ITBX. 

3. Tata Ruang (Detail): Memungkinkan adanya 
peraturan zonasi berbasiskan kawasan 
perkampungan (bukan per/persil). 

4. Tata Ruang (Detail): Penambahan intensitas 
secara bertahap dan progresif, BUKAN 
secara drastis. 

1. Infrastruktur: Perbaikan akses dari/ke 
transit terdekat, termasuk akses pejalan 
kaki. 

2. Infrastsruktur: “Kampung Improvement 
Program” yang berbasiskan rendah emisi, 
beserta insentif. 
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