
SistimSistim TransportasiTransportasi

RekayasaRekayasa TransportasiTransportasi AngkutanAngkutan
MassalMassal



AngkutanAngkutan massalmassal

•• AngkutanAngkutan masalmasal padapada umumnyaumumnya merupakanmerupakan
angkutanangkutan umumumum

•• DefenisiDefenisi angkutanangkutan umumumum adalahadalah sistimsistim
transportasitransportasi yang yang dapatdapat dipergunakandipergunakan oleholeh
umumumum dengandengan syaratsyarat--syaratsyarat tertentutertentu
–– MisalnyaMisalnya ;  ;  bisbis kotakota



AngkutanAngkutan umumumum berdasarkanberdasarkan sifatsifat operasinyaoperasinya dapatdapat
dibagidibagi duadua jenisjenis ::

•• DemanDeman fix ; fix ; AngkutanAngkutan umumumum yang yang harusharus beroperasiberoperasi padapada waktuwaktu
yang yang telahtelah ditentukanditentukan, , adaada atauatau tidaknyatidaknya penumpangpenumpang..

•• DemanDeman ResponsifResponsif ;  ;  angktanangktan umumumum yang yang beroperasiberoperasi sesuaisesuai
dengandengan demandeman yang yang adaada..

•• Para transit : Para transit : angkutanangkutan umumumum yang yang tidaktidak punyapunya jadwaljadwal dandan ruterute
yang yang pastipasti
–– MisalnyaMisalnya Taxi, Taxi, OjekOjek, , AngkotAngkot..



RekayasaRekayasa transportasitransportasi massalmassal

•• BertujuanBertujuan untukuntuk memberikanmemberikan gambarangambaran tentangtentang
angkutanangkutan masalmasal dandan kebutuhannyakebutuhannya sertaserta
operasionalnyaoperasionalnya untukuntuk dapatdapat dikeloladikelola dandan
direncanakandirencanakan saranasarana dandan prasaranaprasarana
penunjangnyapenunjangnya dengandengan baikbaik

•• UmumnyaUmumnya merupakanmerupakan angkutanangkutan umumumum
diperkotaandiperkotaan



HubunganHubungan sistemsistem kotakota dengandengan angkutanangkutan
umumumum

•• Kota Kota berkembangberkembang sejaksejak revolusirevolusi pertanianpertanian didi
eropaeropa. . 

•• AngkutanAngkutan umumumum merupakanmerupakan suatusuatu kebutuhankebutuhan
untukuntuk dapatdapat menghidupkanmenghidupkan kotakota tersebuttersebut..



PendudukPenduduk kotakota sebagaisebagai penggunapengguna transportasitransportasi
massalmassal

•• PendudukPenduduk kotakota dibagidibagi duadua kelompokkelompok
–– KelompokKelompok ChoiceChoice

KelompokKelompok masyarakatmasyarakat yang yang mempungaimempungai pilihanpilihan untukuntuk
melakukanmelakukan pergerakanpergerakan dalamdalam memnuhimemnuhi kebutuhannyakebutuhannya dandan
umumnyaumumnya punyapunya kendaraankendaraan pribadipribadi

–– KelompokKelompok captivecaptive
KelompokKelompok masyarakatmasyarakat yang yang hanyahanya punyapunya satusatu pilihanpilihan
dalamdalam mobilisasimobilisasi



SistimSistim JaringanJaringan AngkutanAngkutan UmumUmum

•• JaringanJaringan terdiriterdiri daridari ;;
–– Rute/trayekRute/trayek
–– Terminal/InterchangeTerminal/Interchange
–– Stopan/halteStopan/halte

•• ProsesProses terbentukknyaterbentukknya jaringanjaringan adalahadalah evaluative evaluative 
dan/ataudan/atau simultansimultan

•• JaringanJaringan dipengaruhidipengaruhi oleholeh jenisjenis kendaraankendaraan dandan rencanarencana
operasioperasi

•• UntukUntuk menentukanmenentukan jaringjaring memungkinkanmemungkinkan perluperlu trial trial 
and error and error atauatau simulasisimulasi



ProsedurProsedur PerencanaanPerencanaan

•• LihatLihat pole pole pergerakanpergerakan dandan prasaranaprasarana yang yang adaada
•• RancangRancang altrnatifaltrnatif jaringanjaringan dandan rencanarencana operasioperasi
•• LakukanLakukan evaluasievaluasi dandan iterasiiterasi sampaisampai equilibriumequilibrium



AspekAspek PerencanaanPerencanaan SaranaSarana angkutanangkutan UmumUmum

•• AspekAspek fisikfisik
perencanaanperencanaan PrasaranaPrasarana :Terminal , :Terminal , haltehalte dlldll

•• AspekAspek Manajerial/operasionalManajerial/operasional
KapasitasKapasitas, , jadualjadual, , dlldll



FaktorFaktor yang yang berpengaruhberpengaruh perencanaanperencanaan ruterute

•• PersentasePersentase daerahdaerah yang yang dapatdapat dilayanidilayani oleholeh sistimsistim
angkutanangkutan umumumum

•• JumlahJumlah pergantianpergantian lintasanlintasan (transfer) yang (transfer) yang 
diperlukandiperlukan dalamdalam pergerakanpergerakan penumpangpenumpang daridari
asalasal keke tujuantujuan

•• PengaturanPengaturan frekwensifrekwensi
•• JarakJarak halte/stopanhalte/stopan
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