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Abstrak
Konsep transportasi terbentuk karena adanya proses pergerakan (movement) atau perpindahan
manusia dan barang dari titik asal (origin) ke titik tujuan (destination). Pergerakkan tersebut timbul
dikarenakan adanya pertimbangan akan kepentingan dan kegiatan publik yang tidak berada hanya di
satu titik, melainkan dibanyak titik. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui korelasi antara pemilihan titik temu atau nodes peletakan transportasi publik dengan alasan atau pertimbangannya.
Masyarakat Jakarta dipilih menjadi responden penelitian karena tingginya pergerakkan dan aktivitas.
Penelitian ini menggunakan metode grounded theory, dengan pengumpulan data secara kualitatif,
melalui online - survei berupa kuesioner. Hasilnya, ditemukan adanya kecendrungan responden memilih 5 (lima) titik prioritas peletakan, yaitu perkantoran, institusi pendidikan, bandara/pelabuhan,
komersial dan hunian, dengan alasan kelimanya merupakan titik aktivitas publik, jangkauan jauh dari
transportasi publik dan memiliki mobilitas yang tinggi.
Kata-kunci : masyarakat jakarta, pemilihan titik temu, pertimbangan pemilihan, transportasi publik

Pengantar
Perencanaan transportasi publik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan
kota dan wilayah. Hal tersebut dikarenakan Sistem transportasi menghubungkan bagian-bagian
didalam kota dan memungkinkan adanya pergerakan atau perjalanan.
Adanya perjalanan atau pergerakan merupakan
konsep awal transportasi, yaitu mobilitas yang
dapat dilakukan melalui suatu lintasan tertentu
yang menghubungkan asal dan tujuan. Transportasi juga memiliki peran penting dalam perencanaan kota, yaitu sebagai alat bantu untuk
mengarahkan pembangunan didaerah perkotaan
dan sebagai prasarana bagi pergerakan manusia
dan atau barang yang timbul akibat adanya kegiatan di daerah perkotaan (Tamin, 1997:5).
Dimana pola pergerakan tersebut akan selalu
berubah-ubah. tergantung dari tinggi rendahnya
aktivitas masyarakat di kota tersebut. Semakin
tinggi tingkat aktivitas disuatu kota, maka semakin tinggi pula mobilitas yang tercipta.
1

Transportasi publik atau pembentuk sirkulasi
didefinisikan sebagai pembentuk, pengarah dan
pengendali pola aktivitas manusia di dalam kota
atau kawasan atau permukiman (Hamid Shirvani,1985). Terdapat elemen-elemen dalam
membentuk transportasi, salah satu nya adalah
elemen garis semu, berupa sarana perhubungan
(link atau linkage) dan terminal (nodes) (Khisty
dan Kent, 2005).
Menurut Kevin Lynch, elemen garis semu atau
linkage dapat berbentuk jaringan jalan (transportasi), jalur pedestrian (manusia), ruang terbuka dan sebagainya. Sedangkan elemen titik
simpul atau nodes adalah merupakan titik temu,
dimana aktifitas dari berbagai arah saling bertemu di satu titik, dan dapat berubah ke titik
lainnya, seperti halte, stasiun, jembatan, dsb.
(Kevin Lynch, 1960). Peletakan simpul ini, bisa
berada di titik asal atau tujuan publik, seperti
area dengan tata guna lahan campuran (mixuse)1, dengan 11 titik didalamnya.

Toding, Kosmas, M. Yamin Jinca, Shirly Wunas, Sistem Transit Oriented Development (Tod) Perkeretapian Dalam Rencana
Jaringan Kereta Api Komuter Mamminasata, hal. 8
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Maka, tujuan penelitian ini adalah menemukan
korelasi antara pemilihan titik temu (nodes) dengan pertimbangan pemilihannya. Hasilnya, titik-titik atau simpul-simpul terpilih, dapat dijadikan sebagai pertimbangan prioritas peletakan
titik temu transportasi publik (berupa halte, stasiun dan jembatan).
Metode
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif (Creswell,2008) yang bersifat eksploratif (Groat & Wang, 2002). Dengan tujuan
mendapatkan data berupa informasi mengenai
titik-titik temu (nodes) dan alasan pertimbangan
pemilihannya.

malam hari. Pada siang hari, jumlah penduduk mencapai 11.201.620, sedangkan pada malam hari 10.075.310. Dengan 1.382.
296 orang merupakan komuter BODETABEK
(Bogor - Depok - Tangerang - Bekasi). Hal
tersebut membuktikan bahwa tingginya mobilitas dan pergerakan aktivitas di Jakarta berlangsung selama 24 jam (siang-malam).
Sebagai (1) Respon atas pertanyaan pertama
(mengenai pekerjaan responden. Terdapat lima
kategori, yaitu dengan persentase 9% adalah
wiraswasta (26), 47% mahasiswa atau pelajar
(134), 34% karyawan (96) dan masing-masing
5% tidak bekerja (14) dan belum bekerja (15%).

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data menggunakan metode survey primer dalam bentuk kuesioner online dalam
format Google Form, yang dibagikan secara bebas atau non-random sampling, baik melalui
sosial media ataupun pribadi. Pertanyaan dalam
kuesioner disusun secara kualitatif atau bersifat
terbuka (open-ended). Setiap pertanyaan dijawab oleh responden dengan bebas atau tanpa
ada interfensi opini dari peneliti.
Dalam survei primer tersebut, responden diminta untuk mengisi empat pertanyaan, yaitu
(1)pekerjaan, (2)pemilihan titik temu peletakkan
transportasi publik dan (3)pertimbangan atau
alasan pemilihannya.
Responden ditujukan kepada masyarakat atau
orang-orang yang pernah/sedang beraktifitas di
Jakarta. Dengan total responden berjumlah 285
orang. Hal tersebut dikarenakan, Jakarta merupakan kawasan Kawasan Metropolitan terbesar

di dunia dan merupakan kawasan perkotaan
terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah
penduduk mencapai lebih dari 20 juta jiwa
pada tahun 2007 (Arrauda Vioya, 2010).
Menurut Berita Resmi Stastistik, BPS Provinsi
Jakarta no.12/02/31/Th.XVII 2015, terdapat
perbedaan antara jumlah pergerakan penduduk atau mobilitas di Jakarta ketika siang dan
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Diagram 1. Histogram Analisis Distribusi Pekerjaan
Responden

(2) Respon atas pertanyaan kedua, yaitu
pemilihan titik-titik temu peletakkan transportasi
publik oleh responden, seperti halte, stasiun,
jembatan, dsb. Terdapat 11 alternatif titik1 yang
peneliti tunjukkan kepada responden. Titik-titik
tersebut meliputi permukiman (residential) , perkantoran (office), komersil (commercial), ruang
terbuka (open spaces), pendidikan (education),
pusat kesehatan (health center), hiburan dan
olahraga (entertainment and sport), pemerintahan (administration area), industrial (industry), area peribadatan (worship) dan bandara & pelabuhan (airports and ports).
Didapatkan hasil analisis distribusi Peletakkan
Titik Temu (diagram 2) yang telah dipilih oleh
responden.
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Diagram 2. Histogram Analisis Distribusi Area Peletakan Titik-Titik Temu (nodes) Transportasi Publik

Hasilnya, pilihan titik temu untuk transportasi
publik dari yang tertinggi hingga terendah, yaitu
titik perkantoran (office/employment area)
86.6%, pendidikan (education) 85.9%, bandara
dan pelabuhan (airports & ports) 83.5%, komersial (commercial) 81.4%, hunian atau permukiman (residential) 74.0%, olahraga, rekreasi,
wisata dan hiburan (sports, recreation, tourism
& entertainment) 67.7%,
pusat kesehatan
(health center) 66.3%, ruang terbuka public
(public open spaces) 56.8%, area peribadatan
(worship area) 47.7%, titik pemerintahan
(administration area) 43.1%, dan area industri
(industrial area) 30.5%.
(3) Respon atas pertanyaan ketiga, yaitu alasan
atau pertimbangan pemilihan titik temu transportasi publik.

Dalam memilih titik-titik peletakan nodes
transportasi publik, responden mempertimbangkan area yang menjadi titik kepentingan
tinggi masyarakat harus diprioritaskan (19%),
selanjutnya area yang membutuhkan kemudahan akses (17.8%), titik yang sulit menjangkau transportasi publik (10.8%), frekuensi
pengunjung tinggi (ramai dikunjungi), titik fasilitas publik (8.8%), kepadatan pelaku aktivitas
(ramai dikunjungi), titik kemacetan (7.2%),
intensitas pengguna kendaraan pribadi (5.6%),
jam sibuk bersamaan (5%), integrasi fungsi
(3%), jauh dari pusat kota (area terpencil atau
perkampungan) (2.2%), tempat rekreasi dan
tidak memiliki kendaraan pribadi (1%) dan tempat berkumpul masyarakat (0.8%).
Metode Analisis Data
Analisis data menggunakan metode (content
analysis) secara kualitatif. Setelah responden
memilih titik-titik temu transportasi publik (diagram 2), dilakukannya tiga tahap analisis content. Tahap pertama, open coding, yaitu mengidentifikasi kata kunci yang disebutkan oleh responden, mengenai alasan pemilihan titik-titik
tersebut (diagram 3). Dikarenakan analisa yang
digunakan berbasis data teks, maka tahapan ini
memungkinkan responden untuk memberikan
lebih dari 1 (satu) kata kunci.

Diagram 3. Histogram Analisis Distribusi Pertimbangan Pemilihan Titik Temu

Tahap kedua, axial coding, yaitu dengan mengkategorikan kata-kata kunci (pada tahap pertama). Hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada
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data yang overlapping atau tumpang tindih.
Selanjutnya, Tahap ketiga, Selective coding, yaitu adanya penentuan respondensasi antara antara pemilihan titik temu transportasi publik
dengan alasannya. Hal tersebut dilakukan dengan mengakumulasikan frekuensi kategori keduanya (pada tahap kedua).

Tabel 1. Kategori Pertimbangan Peletakan Titik- Titik
Temu (nodes) Transportasi Publik
No

1

Kategori
Titik Interaksi
Sosial (52) – 9%

Pertama,yaitu open coding, mengidentifikasi
kata-kata kunci dari data yang diperoleh. Contoh
open coding dari jawaban responden atas alasan pemilihan titik temu transportasi publik.
“karena tempat tempat tersebut terkadang di
daerah jakarta sangat sulit mendapatkan transportasi sehingga mengharuskan subjek untuk
berjalan jauh dari tempat tersebut agar menemukan transportasi”.(Karyawan, 23 tahun)
“Karena menurut saya tempat-tempat itu yg
biasa masyarakat kunjungi saat weekdays maupun weekend,dan agak sulit menemukan transportasi umum disana”. (Mahasiswa, 19 tahun)
Berdasarkan respon tersebut, didapatkan beberapa kata kunci atasan pertimbangan pemilihan
titik temu, yaitu “sulit menemukan transportasi
publik”, “jauh untuk berjalan kaki” dan “frekuensi pengunjung tinggi”
Kedua, yaitu axial coding, melakukan pengelompokkan kata - kata kunci yang bermakna
sama untuk mendapat kategori yang lebih luas.
Untuk mencegah adanya data bias, pengkategorian ini dilakukan dengan diskusi dengan
pihak kedua dan ketiga (teman dan dosen pembimbing penelitian). Didapatkan 5 kategori atau
klasifikasi alasan / pertimbangan pemilihan titiktitik temu transportasi publik (tabel 1).
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Tempat
Berkumpul (4)

Masyarakat

Tempat Rekreasi (5)
Titik Fasilitas Publik (43)

Analisis dan Interpretasi
Sesuai pemaparan pada (metoda analisis data),
terdapat tiga tahapan dalam metode analisis ini,
yaitu, Open Coding, Axial Coding dan Selective
Coding (Creswell, 1998).

Kata Kunci

2

Titik
Aktivitas
Publik (207) –
37.0%

Titik Kepentingan Tinggi
(95)
Kepadatan Pelaku Aktivitas
(42)
Integrasi Fungsi (15)
Frekuensi Pengunjung
Tinggi (48)
Titik Strategis (7)
Jauh dari Pusat Kota (11)

3

Tidak Tejangkau
oleh
Transportasi
Publik (70) –
12.5%
Pedestrian
Friendly (49) –
8%

Akses Dekat (10)

4

5

Mobilitas Tinggi
(178) – 31.7%

Sulit Menemukan
Transportasi Publik (54)

Bisa
Diakses
Berjalan Kaki (39)

dengan

Titik Kemacetan (36)
Jam Sibuk Bersamaan (25)
Intensitas
Pengguna
Kendaraan Pribadi (28)
Kemudahan Akses (89)

Hasil analisis distribusi alasan peletakkan titik
temu (tabel 1), terlihat bahwa responden
mempertimbangan faktor-faktor dominan, yaitu
pertama, titik temu (nodes) merupakan titik
aktivitas publik dengan jumlah 207 penyebutan
(37%), kedua, titik mobilitas tinggi (31.7%),
ketiga, titik yang tidak terjangkau oleh transportasi public (12.5%), selanjutnya titik interaksi
sosial (9%) dan pedestrian friendly (8%).
Ketiga, yaitu selective coding. penentuan korespondensi antara antara pemilihan titik temu
transportasi publik (diagram 2) dengan pertimbangan peletakkannya (diagram 3). Hal ini
dimaksudkan untuk mengetahui hubungan dan
melihat tingkat kebetulan (coincidence) antara
keduanya.
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Semakin GELAP warna yang terbentuk, maka
semakin TINGGI URGENSI kebutuhan yang dipilih oleh responden. Terdapat 3 (tiga) tingkat
hirarki atau kecendrungan dalam pemilihan titik
temu transportasi publik, yaitu hirarki pertama,
kedua dan ketiga.
Diagram 4. Histogram Analisis Distribusi Faktor
Pertimbangan Titik Temu (nodes) Transportasi
Publik

Sebelumnya, peneliti akan menjabarkan mengenai hirarki atau kepentingan pemilihan titiktitik tersebut. Dimana hirarki tersebut sebagai
alat bantu untuk memahami susunan titik-titik
temu transportasi publik, seperti halte, stasiun,
jembatan, dsb yang sebaiknya didahulukan atau
diprioritaskan penerapannya. Dengan adanya
hirarki peletakan, maka korespondensinya dengan kecendrungan pertimbangan pemilihannya
pun akan semakin mudah untuk dianalisis.
Hirarki Peletakan Pemilihan Titik Temu Transportasi
Mengacu pada (diagram 2), dari 11 titik terpilih1,
terdapat urutan kepentingan atau hirarki antara
titik temu transportasi terpilih dengan alasan
pemilihannya (diagram 3). Untuk memudahkan
pemahaman dalam pemetaan tingkatan peletakan titik temu, peneliti membagi 3 level atau
zona hirarki, yaitu hirarki 1 (satu), 2 (dua) dan 3
(tiga). Pembagian tingkatan tersebut ditentukan
melalui jumlah frekuensi komulatif oleh responden.

Berikut

merupakan

gambaran

urutan

Hirarki 1 (urgensi tinggi), yaitu titik temu dengan penyebutan >200 (lebih dari 200) kali oleh
responden (lihat diagram 2), perkantoran (office
/ employment area) 12% (247), pendidikan
(education) 12% (245), bandara dan pelabuhan
12% (airports & ports) (238), komersial (commercial) 11% (232), hunian atau permukiman
(residential) 10% (211).
Hirarki 2 (urgensi sedang), merupakan titik temu dengan penyebutan 150<x<200 (diantara
150 hingga 200) kali oleh responden (lihat diagram 2), yaitu area olahraga, rekreasi, wisata
dan hiburan (sports, recreation, tourism &
entertainment) 9% (193), pusat kesehatan
(health center) 9% (189), dan ruang terbuka
publik (open spaces) 8% (162).
Hirarki 3 (urgensi rendah), yaitu titik temu
dengan penyebutan <150 (kurang dari 150) kali
oleh responden (lihat diagram 2), dengan titik
peribadatan (worship) 7% (136), titik pemerintahan (administration area) 6% (123) dan
area industri (industrial area) 4% (87).
Persentase ke-11 titik pada diagram 5 (Histogram Analisis Korespondensi Hirarki Peletakan
Titik Transportasi Publik oleh Responden) berbeda dengan persentase pada diagram 2 (Histogram Analisis Distribusi Area Peletakan Titik-Titik
Temu (nodes) Transportasi Publik). Hal tersebut dikarenakan pada diagram 2, hanya
memaparkan persentase berdasarkan frekuensi
distribusi area pada masing-masing titik (persentase tidak 100%), sedangkan pada diagram
5, adanya susunan hirarki atau kepentingan,
dimana persentase berdasarkan frekuensi distribusi area pada keseluruhan titik (persentasi
100%).

atau

Diagram 5. Histogram Analisis Korespondensi Hirarki
hirarki kepentingan peletakannya (diagram 6).
Peletakan Titik Transportasi Publik oleh Responden
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Korespondensi Pemilihan Titik Temu Transportasi dan Pertimbangan Pemilihannya
Setelah menganalisis hirarki titik peletakan,
maka tahap selanjutnya yaitu menganalisis korespondensi atau hubungan pemilihan titik-titik
tersebut dengan alasan atau pertimbangannya.
Mengacu pada (diagram 6), bahwa terdapat
tingkat kecendrungan (hirarki) dalam pertimbangan pemilihannya, yaitu titik aktivitas publik
(207 kali penyebutan), kedua, titik mobilitas
tinggi (178 kali penyebutan), ketiga, titik yang
tidak terjangkau oleh transportasi public (70 kali
penyebutan) , selanjutnya titik interaksi sosial
(52 kali penyebutan) dan pedestrian friendly (49
kali penyebutan).
Mobilitas Tinggi (178)
ADMINISTRATION
HEALTH CENTER
Titik Aktivitas Publik (207)
OFFICE
RESIDENTIAL
Tidak Terjangkau Trans. Publik (70)
EDUCATION
ENTERTAINMENT
AIRPORTS & PORTS
COMMERCIAL
INDUSTRIAL
Pedestrian Friendly (49)
Titik Interaksi Sosial (52)
WORSHIP
OPEN SPACES
Diagram 6. Histogram Analisis Korespondensi antara
Pemilihan Peletakan Titik Temu Transportasi Publik
(hitam) dengan Pertimbangan pemilihannya (merah)

Pertimbangan pertama adalah area aktivitas
publik (tabel 1), terpilih sebanyak 207 kali
(37%), yaitu titik fungsi perkantoran (office)
dan tempat tinggal (residential). Keduanya
dianggap sebagai titik dengan kepentingan
tinggi (kebutuhan masyarakat), padat akan
pelaku aktivitas (ramai dikunjungi setiap harinya), merupakan titik integrasi fungsi (yang
seharusnya terhubung dengan semua jangkauan
fungsi), frekuensi pengunjung tinggi (sering
dikunjungi) dan titik strategis bagi responden.
Ditambah lagi, kedua titik tersebut juga meruE 134 | Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2016

pakan titik dengan mobilitas tinggi dan secara
tidak langsung, responden juga menganggap
titik-titik tersebut sebagai titik yang sulit dijangkau dengan transportasi publik.
Hal tersebut dikarenakan, baik titik perkantoran
maupun tempat tinggal, keduanya sebagai kebutuhan fisiologis yang menunjang pemenuhan
kebutuhan manusia untuk papan berupa tempat tinggal, bekerja. (Boedhi Laksito, 2014).
Sehingga disebut sebagai titik dengan kepentingan tinggi.
Kedua, area mobilitas tinggi (tabel 1), terpilih
sebanyak 178 kali (31.7%), dengan pertimbangan merupakan titik kemacetan, jam sibuk
cenderung bersamaan, tingginya intensitas
pengguna kendaraan pribadi, serta membutuhkan kemudahan akses. Titik yang dimaksud
adalah area pemerintahan (administration)
dan fasilitas kesehatan (health center).
Selain itu, keduanya juga dianggap sebagai titik
aktivitas publik, karena keduanya merupakan
fasilitas umum pelayanan kota dan secara tidak
langsung, merupakan titik yang tidak terjangkau
oleh transportasi publik. Menurut Achmad Caesar dan Heru Purboyo Hidayat Putro, “Dalam

kasus fasilitas umum, seperti rumah sakit,
masyarakat yang berkegiatan disana memiliki
tingkat social dan ekonomi yang beragam,
mulai dari masyarakat berpendapatan rendah,
hingga masyarakat dengan pendapatan tinggi
membutuhkan fasilitas umum tersebut. Pemerintah perlu melibatkan transportasi umum
dalam system jaringan untuk mengakses fasilitas umum tersebut, agar tercipta keadilan
bagi masyarakat yang tidak mampu dan tidak
memiliki kendaraan pribadi.” (Achmad Caesar,
Heru Purboyo Hidayat Putro).
Ketiga, area yang tidak terjangkau transportasi
publik (tabel 1), terpilih sebanyak 70 kali
(12.5%) atau dianggap sebagai area yang jauh
dari pusat kota (sulit diakses dari area terpencil)
dan sulit menemukan transportasi publik, seperti
area pendidikan (education), rekreasi atau
hiburan (entertainment), bandara atau pelabuhan (airports and ports), komersial (commercial) dan industri (industrial). Padahal, titik
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- titik fungsi tersebut juga dianggap sebagai titik
aktivitas publik dan memiliki mobilitas tinggi.

budaya, taman lingkungan, plaza, lapangan
olahraga….(Hakim, 2003 : 50).

Pertimbangan keempat, area titik interaksi sosial
berkaitan dengan pertimbangan kelima, yaitu
area fungsi yang membutuhkan jalur manusia
(tabel 1) yang baik dan ramah, terpilih masingmasing sebanyak 52 (9%) dan 49 kali (8%),
yaitu (1) area peribadatan (worship area),
seperti masjid, gereja, pura, wihara, dsb. Fungsi
didalamnya, meliputi sebagai tempat pelak-

Ruang terbuka ini terbentuk karena adanya
kebutuhan akan perlunya tempat untuk bertemu
atau berkomonikasi satu sama lain (Bappeda Tk.
I Bali , 1992 : 28). Keduanya dianggap responden sebagai salah satu pertimbangan peletakan titik temu transportasi umum, karena
sama-sama berkaitan dengan konsep berinteraksi atau berkomunikasi. Dimana bentuk komunikasi bukan hanya dilakukan secara horizontal (dengan sesama manusia), melainkan
juga secara vertikal (rohaniah).

sanaan kegiatan peribadatan, tempat pertemuan masyarakat, tempat bermusyawarah,
tempat perlindungan, tempat kegiatan sosial,
tempat pengobatan, tempat latihan, tempat
penerangan dan belajar, dan tempat berdakwah (Ibid, p.54-55). (2) Area ruang
terbuka publik (public open spaces), seperti
taman kota, taman

Untuk mempermudah melihat antara kecendrungan korelasi antara hirarki pemilihan 11 titik
temu (diagram 5) dengan pertimbangannya
(diagram 6) yang telah peneliti paparkan diatas,
peneliti menggambarkannya dalam bagan
dibawah ini (diagram 7).

Diagram 7. Histogram Korespondensi Tingkat Kecendrungan Pemilihan Titik Temu Peletakan Transportasi
Publik dengan Tingkat Kecendrungan Pemilihannya
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Kesimpulan
Titik-titik temu (nodes) transportasi publik (berupa halte, stasiun dan jembatan) yang cenderung dianggap prioritas atau memiliki urgensi
tinggi adalah titik perkantoran (office / employment area), area pendidikan (education) dan
bandara dan pelabuhan (airports & ports), komersial (commercial) dan hunian (residential).
Hal tersebut dikarenakan pertimbangan responden bahwa kelimanya merupakan titik aktivitas
publik, memiliki mobilitas tinggi dan sulit atau
seringkali tidak dijangkau oleh transportasi publik.
Responden cenderung menjadikan titik aktivitas
publik sebagai pertimbangan utama dalam pemilihannya, yaitu area bekerja (office) dan area
hunian (residential), karena dianggap memiliki
tingkat kepentingan tinggi, padat akan pelaku
aktivitas (ramai dikunjungi setiap harinya),
merupakan titik integrasi fungsi (yang seharusnya terhubung dengan semua jangkauan
fungsi), frekuensi pengunjung tinggi (sering dikunjungi) dan titik strategis bagi responden. Hal
tersebut juga membuktikan bahwa mayoritas
responden menganggap titik asal publik (origin),
yaitu hunian dan tujuan publik (destination),
yaitu area bekerja sebagai titik yang diprioritaskan terdapat nodes transportasi publik.
Dari pemaparan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi perencana maupun perancang kota atau pihakpihak terkait dalam perencanaan sistem transportasi publik, bahwa diperlukannya integrasi
antara jaringan transportasi publik (linkage)
dengan titik temunya (nodes), khususnya pada
titik perkantoran, institusi pendidikan, bandara/pelabuhan, komersial hingga area hunian.
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