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Abstrak - Pembangunan insfrastruktur publik berupa 
jaringan jalan merupakan langkah awal pengembangan 
kota. Fenomenanya implementasi sistem transportasi 
kurang efektif dan efisien serta  belum memenuhi aspek 
kenyamanan, aksesibilitas, kurang memiliki karakter 
ruang jalan dan belum memberi jawaban terhadap isu 
global & berkelanjutan (global warming & sustainable). 
Keberhasilan pengembangan wilayah kota sangat 
dipengaruhi oleh kehandalan sistem transportasi.  

Karakter ruang jalan ditandai dengan 
perencanaan sekuen, yaitu rancangan yang menyertakan 
urutan kejadian dan menciptakan suatu pengalaman 
menyenangkan dalam peristiwa pergerakan sehingga 
dapat menghindari kebosanan. Bagaimana konsep 
rekayasa insfrastruktur kota yang dapat menjawab 
tantangan masa depan. Gagasan penerapan teori place & 
content dalam perancangan ruang jalan dari sistem 
transportasi kota layak dipertimbangkan.  

Surabaya sebagai kota pesisir seharusnya 
mengantisipasi terjadinya peningkatan muka air laut, 
sebaiknya menerapkan konsep rancang jalan layang 
susun dengan penerapan sekuen, menjadi alternatif  
tuntutan aksesibilitas antar bangunan bertingkat tinggi 
(highrise building).  

 
Kata Kunci : sekuen jalan layang susun 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang    
Perkembangan kota Surabaya, terlihat 

fenomena tumbuhnya bangunan berlantai banyak, 
kepadatan ruas jalan akibat jumlah kendaraan 
meningkat pesat sedangkan volume ruang jalan 
cenderung tetap. Setiap ruas jalan mempunyai 
batas maksimum beban yang dipebolehkan 
melintasinya, akibat dari beban yang lebih besar dari 
kapasitas yang dapat ditampung maka kemacetan 
terjadi, selain itu jalan tersebut cepat rusak (umur 
jalan menjadi pendek), sehingga perlu direncanakan 
penambahan volume ruang jalan yang lebih kokoh dan 
dapat menjawab tantangan  

Pemerintah Kota Surabaya juga berperan 
dalam terciptanya fenomena ini, warga kota lebih 
memilih kendaraan pribadi daripada angkutan umum  
sehingga menyebabkan permasalahan-kemacetan, 
lingkungan, dan pemborosan sumber daya alam. 
Masalah transportasi harus diselesaikan secara sistem 
yang terintegrasi, selain teknis tentunya juga terkait 
kenyamanan berkendara.  

Pemilihan moda merupakan bagian dari 
empat tahap perencanaan transportasi, yaitu trip 
generation, trip distribution, modal split dan route 
choice. Pemilihan moda termasuk pada tahap modal 
split. Sebelum melakukan analisa pemilihan moda, 
kita harus mengetahui dahulu besarnya bangkitan 
perjalanan dan distribusi perjalanan yang terdapat di 
kota Surabaya. Bangkitan perjalanan dapat dianalisa 
dari jumlah dan taraf perekonomian penduduk 
Surabaya yang cenderung meningkat. Sebaran 
perjalanan dapat ditunjukkan oleh persebaran tarikan-
tarikan perjalanan yang ada di Kota Surabaya berupa 
pusat-pusat kegiatan dan pelayanan. Penduduk 
Surabaya yang hendak melakukan perjalanan 
dihadapkan pada pilihan moda transportasi dan rute 
yang akan dilintasinya. Bagaimana merancang rute 
perjalanan yang terhindar dari kemacetan, lancar dan 
menyenangkan, sehingga dapat mengesankan serta 
selalu dikenang karena memiliki pemandangan unik 
dan khas di Surabaya. 

Rancangan jalur jalan tidak lagi 
diperuntukkan bagi beragam moda dalam satuan ruang 
jalan, jenis kendaraan bermotor berada bersama 
dengan kendaraan tidak bermotor, sehingga cenderung 
terjadinya konflik akibat perbedaan karakter dan 
kepentingan. Ruang jalan dengan on street parking 
akan lebih banyak menimbulkan masalah bagi publik 
penggunanya. Akses masuk dan keluar  bangunan 
secara langsung ke permukaan ruang jalan juga akan 
menimbulkan gangguan bagi publik pengguna jalan. 

 

B. Permasalahan 
Permasalahan timbul karena perkembangan 

sistem jaringan lebih lambat daripada pertumbuhan 
sistem kegiatan, selanjutnya akan berdampak ke 
sistem pergerakan. Fenomena kemacetan, polusi 
udara, pemborosan energi, kerawanan terjadinya 
kecelakaan dan keamanan sebagai dampak nya. 
Perubahan sistem kegiatan berupa pembangunan 
gedung berlantai banyak seharusnya sejalan dengan 
pembangunan & penyediaan sistem jaringan baik 
dalam skala makro/regional maupun mikro/lokal 
Perubahan tataguna lahan/ sistem kegiatan selalu 
menimbulkan dampak berbagai eksternalitas di 
kawasan/skala mikro atau regional. Penyediaan lahan 
untuk kegiatan ikutan ( tempat antrian taxi, pedagang 
asongan) atau dalam skala makro akan terjadi 
perubahan hirarkhi/klas jalan, sehingga perlu 
dipikirkan rancang bangun sistem jaringan yang 
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terkait dengan pembangunan sistem kegiatan. 
Pembangunan sistem jaringan berupa jalan tol, harus 
diimbangi dengan pembangunan jalan arteri  dan jalan 
kolektor serta jalan akses langsung ke sistem 
kegiatan/gedung berlantai banyak yang sudah 
dilengkapi dengan fasilitas parkir (building parking) 
sebagai prasyarat pendukung utama sistem jaringan 
skala mikro (development impact fee). Jadi bagaimana 
upaya memberikan pelayanan ke sistem kegiatan yang 
berkembang pesat melalui penyediaan sisten jaringan 
yang memadai sebagai wadah sistem pergerakan yang 
nyaman, aman, lancar dan memberikan kesan serta 
menyenangkan 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA. 
Transportasi adalah pergerakan orang dan/ 

atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain atau dari 
pusat kegiatan menuju ke pusat kegiatan lain (Wahyu 
Utomo,2006). Transportasi bukan tujuan akhir, 
melainkan sesuai permintaan pengguna, misalnya 
pergerakan untuk tujuan kerja, rekreasi, distribusi 
barang produk industri dalam skala lokal atau global. 
Tujuan transportasi adalah terpenuhinya maksud 
pergerakan orang/barang dalam menunjang 
kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan fasilitas 
pelayanan transportasi berbeda sesuai karakteristik 
kota, misalnya kota industri berbeda dengan kota 
pendidikan. Sub-sistem kegiatan dari kawasan 
permukiman, perkantoran atau perdagangan sebagai 
bangkitan. 
Sistem pergerakan berdasar jumlah, tujuan, waktu 
perjalanan, jarak, kecepatan dan moda yang 
digunakan. Sistem pergerakan adalah bangkitan 
pergerakan hasil dari sistem kegiatan. Sistem jaringan 
ialah jaringan jalan dengan simpul-simpul fasilitas 
layanan transportasi. Kualitas dan kuantitas salah satu 
sistem meningkat akan berdampak terhadap sistem 
yang lain. Perubahan atau perkembangan sistem 
kegiatan akan menimbulkan perubahan/kenaikan 
pergerakan (volume), bangkitan meningkat dan 
menimbulkan kemacetan baru, setelah pengembangan 
jaringan (pelebaran jalan). Pelarangan on- street 
parking akan berdampak menurunnya kegiatan 
ekonomi sepanjang koridor jalan bagi fasilitas 
perdagangan yang tidak memiliki off-street parking. 
Pengalihan rute angkutan penumpang umum akan 
berpengaruh positip terhadap salah satu koridor yang 
sebelumnya tidak dilalui angkutan tersebut. 
 Desain geometrik jalan layang susun meliputi 
pemilihan bentuk terbaik yang sesuai dengan situasi 
tertentu. Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah 
topografi medan, proyeksi dan karakter lalu lintas, 
dampak terhadap daerah sekitar serta lingkungan 
keseluruhan, kelangsungan hidup ekonomi, serta segi 
pembiayaan. Fungsi jalan layang susun adalah (1) 
menyediakan akses terhadap kawasan-kawasan 
dengan bangunan bertingkat banyak (2) 
mempermudah kemungkinan perpindahan kendaraan 
dari dari satu jalan lokal ke jalan bebas hambatan. 
 
Townscape, terdiri dari : serial vision, place dan 
content.  

Serial visi-sekuen (sequences) adalah sepenggal 
jalur/lorong lintasan gerakan manusia dari “titik awal” 
ke “titik akhir” yang terdiri dari berbagai macam 
tempat, yang tersusun secara seri, berurutan, menerus 
dan sinambung, dan masing-masing menyajikan 
tampilan pemandangan dan atau memancarkan makna 
yang terkandung di dalamnya (Existing View  to 
Emerging View). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tempat/Place [1], out of doors is colonized for social 
and business purpose, terdiri dari : 

1. Kelompok-1, berkenaan dengan PENGUASAAN  
atau PENEMPATAN suatu tempat 
(POSSESSION).  Yang termasuk dalam 
Kelompok ini ialah: Occupied Territory, 
Possession in Movement, Advantage, Viscosity, 
Enclaves, Enclosure, Focal Point, Precincts, dan 
Indoor Landscape and Outdoor Room 
 
 
 

Gb. 1.01.  Sikuen RASHTRAPATHI BHAWAN 

Sumber: Gordon Cullen, The Concise TOWNSCAPE, h.20. 

 

SIKUEN, Contoh – 01 

Sikuen dari “CENTRAL VISTA” menuju 

Istana Presiden Rashtrapathi Bhawan  

di New Delhi, India. 

Keterangan : 

1. Di sini dan di sana  

2. Misteri  

3. Di sini dan di sana / Screen Vista 

4. Surprise (ungkapan) 

1 2 

3 4 
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2. Kelompok-2, berkenaan dengan SENSASI dan 
PERSEPSI seseo-rang terhadap POSISInya di 
suatu tempat (SENSE OF POSITION).  Yang 
termasuk dalam kelompok ini ialah: Outdoor 
Room and Enclosure, Multiple Enclosure, Block 
House, Insubstantial Space, Defining Space, 
Looking out of Enclosure, dan Thereness. 

3. Kelompok-3, berkenaan dengan HUBUNGAN 
antara keadaan DI SINI dan DI SANA.  Ada dua 
jenis hubungan di sini dan di sana.  Sub 
Kelompok 3.1. Di sini yang telah diketahui dan 
di sana yang juga telah diketahui; kelomppok ini 
terdiri dari: Here and There, Looking Into 
Enclosure, Pinpointing, Truncation, Change of 
Level, Netting, Silhouette, Grandiose Vista, 
Division of Space, Screened Vista, Handsome 
Gesture, Closed Vista, Deflection, Projection and 
Recession, Incident, Punctuation, Narrows, 
Fluctuation, Undula-tion, Closure, dan 
Recession.   

Sub Kelompok 3.2. Di sini yang diketahui dan di 
sana yang belum/ tidak diketahui.  Kelomppok 
ini terdiri dari: Anticipation, Infinity, Mystery, 
dan The Maw. 

4. Kelompopk-4, berkenaan dengan 
KESINAMBUNGAN (atau KETER-
HUBUNGAN) dan KEBERLANJUTAN suatu 
tempat dengan/ke tem-pat lain (Linking and 
Joinning).  Yang termasuk dalam kelompok ini 
ialah: Pedestrian ways, Continuity, dan Hazard.   

Isi/ makna (Content), terdiri dari metropolis, town 
arcadia, park 
 
 
 

III.  IDE GAGASAN 
Asumsi sistem kelembagaan sudah baik, 

artinya aspek legal/hukum dapat menjamin tersedianya 
dana pembangunan fasilitas layanan transportasi dari 
income sektor transportasi. Aspek organisasi juga 
sudah sinkron, artinya tidak terjadi pembangunan 
tambal-sulam dan tumpang tindih antar fasilitas 
infrastruktur (listrik,telepon,air bersih,air 
buangan,sampah). Kebijakan pemberian ijin 
perubahan tataguna lahan untuk sistem kegiatan sudah 
sangat selektip dengan prasyarat ketat & konsisten, 
karena pembangunan sistem jaringan berjangka 
panjang serta membutuhkan dana besar. Konsep 
pendanaan pembangunan sistem jaringan berorientasi 
ke potensi lokal/nasional dari dunia usaha/swasta atau 
investasi dengan melibatkan sistem lingkungan 
internal/masyarakat warga kota, sistem lingkungan 
eksternal dengan melibatkan investor skala global dan 
sistem spatial karena otonomi daerah. 

Sistem jaringan yang mampu menjawab 
tantangan global warming cenderung mengarah ke 
pembangunan jalan layang susun, karena dapat 
meminimalisir terjadinya penggusuran lahan kota. 
Jalan layang susun di rancang sebagai development 
impact fee dari keberadaan bangunan berlantai banyak, 

berupa multi function building, sebagai sistem 
kegiatan yang dapat diakses langsung serta 
memperhatikan sekuen di sepanjang ruang jalan, 
dengan memanfaatkan potensi visual fasade dari 
bangunan berlantai banyak sebagai focal point.   
 
 

IV.  KESIMPULAN 
Seiring perkembangan teknologi infrastruktur 

jalan tol yang makin maju, nampaknya banyak hal 
yang harus dibenahi. Perubahan spesifik ke arah 
pengembangan yang lebih signifikan, adalah 
aksesibilitas ke bangunan bertingkat banyak harus 
lebih dipandang sebagai visi ke depan dengan berbagai 
inovasi peruntukan(fungsi), desain (teknis) serta aspek 
perencanaan cost-nya. Pendetailan tersebut 
dimaksudkan agar perencanaan kota yang akan dibuat 
menjadi optimal hingga ke aspek-aspek yang detail, 
bukan hanya aspek-aspek umum saja. 

Surabaya sebagai kota pesisir seharusnya 
mengantisipasi terjadinya peningkatan muka air laut, 
sebaiknya menerapkan konsep rancang jalan layang 
susun dengan penerapan sekuen, menjadi alternatif  
tuntutan aksesibilitas antar bangunan bertingkat tinggi 
(highrise building). 

Pengembangan jalan layang susun dapat 
dibarengi dengan pengembangan land development 
(bisnis, properti dan kawasan industri) supaya jalan 
layang tersebut lebih hidup. Bilamana konsep jalan 
layang susun dapat terealisasi, maka perputaran 
ekonomi akan mendorong pertumbuhan dan 
perkembangan sektor ril dan berdampak positif 
terhadap kesejahteraan masyarakat.  

 
 

DAFTAR PUSTAKA 
1. Gordon Cullen, 1973, The Concise 

“Townscape”, The Architectural Press 
2. Anne Vernez Moudon, 1991, Public Streets 

for Public Use, Columbia University Press, 
New York. 

3. Dirjen Penataan Ruang-Dep. PU,2006, 
Metropolitan Indonesia : Kenyataan dan 
Tantangan dalam Penataan Ruang, Edisi ke-
1, Jakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

G-8  ISBN : 978-979-18342-3-0 

 

 
Halaman ini sengaja dikosongkan 

 


