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OVERVIEW
Secara harfiah, konsep pengembangan Transit Oriented Development (TOD) adalah
konsep pembangunan wilayah yang berfokus pada integrasi jaringan angkutan
umum massal berbasis rel dan moda transportasi tidak bermotor. Karena itu,
dalam pelaksanaannya konsep pengembangan TOD harus memperhatikan aspekaspek kemudahan dan kenyamanan mobilitas manusia, seperti berjalan kaki atau
bersepeda.
Suatu kawasan dapat dikatakan sebagai pengembangan TOD yang ideal apabila
akses menuju simpul transportsi massal dapat ditempuh dengan berjalan kaki atau
bersepeda kurang lebih 10-15 menit dan harus terkoneksi dengan baik. Kawasan
TOD juga harus memperhatikan kenyamanan bagi semua kalangan seperti
misalnya lansia, ibu hamil, anak-anak dan penyandang disabilitas.
Karena konsepnya yang efisien, modern, ekonomis dan memudahkan pergerakan
bagi kaum urban tersebut, bisa dimaklumi jika konsep TOD kerap menjadi gimmick
yang digunakan para pengembang properti untuk menjual produk residensial
mereka yang memiliki kelebihan karena berlokasi tak jauh dari stasiun KRL, MRT,
ataupun LRT.
Padahal pengembangan TOD sendiri memiliki konsep yang luas, tidak hanya
pengembangan terhadap satu fungsi tunggal. Melainkan tentang pengembangan
kawasan terpadu serba guna yang memiliki berbagai fungsi, seperti pemukiman,
komersial, ruang terbuka publik, rekreasi, fasilitas kesehatan dan sekolah.
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Dalam pelaksanaannya, ada beberapa tantangan bagi pengembang dalam
mengembangkan TOD di Indonesia, salah satunya aspek lokasi. Banyak kawasan
TOD yang berada di kawasan yang sudah mapan atau maju, sehingga perlu kajian
mendalam untuk bisa mengimplementasikan konsep TOD yang baru. Sementara,
tantangan lainnya adalah penyempurnaan regulasi agar dapat berjalan lebih ideal.
Sebab, pada umumnya, kawasan pengembangan TOD dibangun di atas lahanlahan pemerintah dengan status lahan HGB di atas HPL .
Lembaga konsultan properti mencatat, pertumbuhan residensial dengan konsep
TOD dalam dua tahun terakhir berjalan dengan lambat dikarenakan secara umum
demand untuk seluruh pasar properti memang tidak terlalu banyak.
Pada edisi Perspective Volume 04 kali ini, Properti Indonesia memetakan deretan
proyek propertI berkonsep TOD paling populer di kawasan Jabodetabek untuk
tahun 2022. Untuk menentukan proyek-proyek populer tersebut, Properti
Indonesia masih menggunakan platform teknologi riset PRIDE yang bertumpu
pada sistem pengolahan Big Data sebagai sumber utama dalam menganalisis topik
tertentu. Teknologi Big Data ini kemudian dimanfaatkan untuk memetakan suatu
isu menjadi beberapa aspek penting yang bersumber dari perbincangan di sosial
media. Periode pengumpulan berbagai materi dimulai dari tanggal 01 Januari 2022
sampai dengan 15 Maret 2022, termasuk dengan memanfaatkan media online
sebagai basis analisis.
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KEBUT UHAN UT AMA KONSUMEN
J ABODET ABEK ADAL AH AKSES J AL AN
TOL DAN TRANSPORTASI PUBL I K

Hasil analisis terhadap da t a cr awling kebut uh an war gan e t
yang kami lakukan sepa n jan g t ah un 2 0 2 1 me n yimpulk an
bahwa:
Kebutuhan utama yang me r e pr e sen t asikan 82 % suar a
warganet adalah akses jala n t ol ( 43%) da n t r an spor t as i
publik (39%) yang terdiri da r i ker e t a, bus, d an an gk ut an
perkotaan.
Bogor memiliki persent ase t e r t in ggi t e r ka it k e but uh an
akan transportasi pub lik.
Jakarta memiliki persen t ase t e r t in ggi t e r ka it k e but uh an
akan akses bandara.
Bekasi memiliki persen t ase t e r t in ggi t e r ka it k e but uh an
akan kawasan industr i.

5

SEPANJANG 1 JANUARI - 15 MARET
2022, KAMI MELAKUKAN ANALISIS
SUARA WARGANET TERHADAP
APARTEMEN TOD

Sebanyak 2,082 percakapan berhasil
kami jaring yang tersebar di
Instagram (36%), Blog (27%), Youtube
(20%), Twitter (10%), News (7%), dan
Facebook.
Peringkat pertama terbanyak adalah
Serpong Garden dengan share
sebesar 29,78% (620 percakapan).
Peringkat kedua adalah LRT City
Bekasi dengan 12,34% (257
percakapan).
Peringkat ketiga adalah Mahata
Tanjung Barat dengan 11,67% (243
percakapan)
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DARI 2,082 PERCAKAPAN TERJARING
59% BERTONASI NETRAL, 39%
POSITIF, DAN 2% NEGATIF

Mayoritas percakapan bernadakan netral (1.218 percakapan)
atau positif (814 percakapan), sedangkan yang bernadakan
negatif hanya minoritas (50 percakapan).
Puncak percakapan terjadi pada umumnya di rentang
pukul 12 sampai dengan 17. Hal ini terjadi merata di seluruh
proyek TOD.
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Timeline & Stream of mentions

Pada kali ini, keseluruhan percakapan tentang Apartements TOD
mencapai 2.082 percakapan. Berikut ini adalah urutannya.

620

SERPONG
GARDEN

243

MAHATA
TANJUNG
BARAT

257

LRT CITY
BEKASI

Percakapan mengenai serpong garden mencapai puncak pada
tanggal 30 Januari 2022 (35 percakapan). Penyebabnya karena
banyak akun yang menonton serta berkomentar mengenai
proses cor dak lantai dua yang diposting oleh akun pekerja
proyek bangunan yang berada di salah satu rumah yang berada
di Serpong Garden pada Kanal Youtube.
LRT Bekasi mencapai puncak pada tanggal 28 Januari 2022 (11
percakapan). hal ini disebabkan oleh akun yang memberitakan
LRT City Bekasi pada kanal News seperti market.bisnis.com
mengenai pengembangan Smart Digital Ecosystem di sekitar
Kawasan LRT City Bekasi.
Maharata Tanjung Barat mencapai puncak pada tanggal 22
Februari 2022 (18 percakapan). Disebabkan oleh banyak akun
yang menyukai postingan akun @samesta.mahatatanjungbarat
pada kanal Instagram yang mengadakan giveaway saldo e-wallet
bagi yang berhasil menyelesaikan puzzle salah satu contoh unit di
Mahata Tanjung Barat.
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PERSPEKTIF WARGA
TERHADAP HUNIAN TOD
SERPONG GARDEN
Harga dan lokasi adalah topik yang paling sering dibicarakan

LOKASI
30,9%

KELUHAN
EKSPEKTASI
0,3%

TAMPILAN
15,0%
HARGA
31,2%

SARANA & PRASARANA
22,6%
Percakapan mengenai Harga (31,2%) terdiri dari 1) Promosi
yang menarik 2) DP ringan 3) Resale value yang baik.
Percakapan mengenai Lokasi (30,9%) terdiri dari 1)
Kedekatan dengan sarana transportasi publik 2) Kedekatan
dengan kawasan komersial 3) Kedekatan dengan bank/ATM.
Percakapan mengenai Sarana (15,0%) terdiri dari 1) Taman,
dan 2) Keamanan.
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PERSPEKTIF WARGA
TERHADAP HUNIAN TOD
GRAND CENTRAL BOGOR
Harga dan lokasi adalah topik yang paling banyak dibicarakan

LOKASI
52%

KELUHAN
EKSPEKTASI
0,5%

TAMPILAN
2,0%
HARGA
44,6%

SARANA & PRASARANA
0.9%

Percakapan mengenai Lokasi (52,0%) terdiri dari 1)
Kedekatan dengan sarana transportasi publik 2)
Kedekatan dengan kawasan komersial 3) Kedekatan
dengan bank/ATM.
Percakapan mengenai Harga (44,6%) terdiridari 1) Resale
value yang baik, dan 2) Promosi yang menarik.
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PERSPEKTIF WARGA
TERHADAP HUNIAN TOD
LRT CITY BEKASI
Lokasi adalah topik yang paling banyak dibicarakan

LOKASI
50,8%

KELUHAN
EKSPEKTASI
0,0%

TAMPILAN
3,7%
HARGA
36,1%

SARANA & PRASARANA
9,4%

Percakapan mengenai Lokasi (50,8%) terdiri dari 1)
Kedekatan dengan sarana transportasi publik, dan 2)
Kedekatan dengan bank/ATM.
Percakapan mengenai Harga (36,1%) terdiri dari 1) Promosi
menarik, dan 2) Resale value yang bagus.
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PERSPEKTIF WARGA
TERHADAP HUNIAN TOD
MAHATA TANJUNG BARAT
Lokasi adalah topik yang paling banyak dibicarakan

LOKASI
58,4%

KELUHAN
EKSPEKTASI
0,0%

TAMPILAN
1,2%
HARGA
39,4%

SARANA & PRASARANA
1,0%
Percakapan mengenai Lokasi (58,4%) terdiri dari 1)
Kedekatan dengan sarana transportasi publik, dan 2)
Kedekatan dengan kawasan komersial.
Percakapan mengenai Harga (39,4) terdiri dari 1) Resale
value yang baik, dan 2) Promosi yang menarik.
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PERSPEKTIF WARGA
TERHADAP HUNIAN TOD
ROYAL SENTUL PARK
Harga adalah topik yang paling banyak dibicarakan

LOKASI
16,6%

KELUHAN
EKSPEKTASI
0,0%

TAMPILAN
10,9%
HARGA
60,3%

SARANA & PRASARANA
12,2%
Percakapan mengenai Harga (60,3%) terdiri dari 1) Resale
value yang bagus, dan 2) Promosi yang menarik.
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PERSPEKTIF WARGA
TERHADAP HUNIAN TOD
CISAUK POINT
Harga dan lokasi adalah topik yang paling banyak dibicarakan

LOKASI
34,4%

KELUHAN
EKSPEKTASI
0,0%

TAMPILAN
7,1%
HARGA
52,3%

SARANA & PRASARANA
6,1%
Percakapan mengenai Harga (52,3%) terdiri dari 1) Resale
value yang bagus, dan 2) Promosi yang menarik.
Percakapan mengenai Lokasi (34,4%) terutama terkait
kedekatan dengan sarana transportasi publik.
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PERSPEKTIF WARGA
TERHADAP HUNIAN TOD
LRT CITY CIBUBUR
Harga dan lokasi adalah topik yang paling banyak dibicarakan

LOKASI
35,8%

TAMPILAN
3,7%

KELUHAN
EKSPEKTASI
0,0%

HARGA
54,3%

SARANA & PRASARANA
6,2%
Percakapan mengenai Harga (54,3%) terdiridari 1) Resale
value yang baik, dan 2) Promosi menarik.
Percakapan mengenai Lokasi (35,8%) terutama terkait
kedekatan dengan sarana transportasi publik.
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PERSPEKTIF WARGA
TERHADAP HUNIAN TOD
ARUMAYA RESIDENCE
Harga adalah topik yang paling banyak dibicarakan

LOKASI
13,1%

KELUHAN
EKSPEKTASI
0,0%

TAMPILAN
2,4%
HARGA
77,4%

SARANA & PRASARANA
7,1%
Percakapan mengenai Harga (77,4%) terdiri dari 1) Promosi
yang menarik, dan 2) DP ringan.
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PERSPEKTIF WARGA
TERHADAP HUNIAN TOD
SOUTH QUARTER RESIDENCE
Harga dan lokasi adalah topik yang paling banyak dibicarakan

LOKASI
26,9%

KELUHAN
EKSPEKTASI
0,0%

TAMPILAN
19,2%
HARGA
38,5%

SARANA & PRASARANA
15,4%
Percakapan mengenai Harga (38,5%) terdiridari 1)
Resale value yang baik, dan 2) Promosi yang menarik.
Percakapan mengenai Lokasi (26,9%) terdiri dari 1)
Kedekatan dengan sarana transportasi publik, dan 2)
Kedekatan dengan bank/ATM
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PERSPEKTIF WARGA
TERHADAP HUNIAN TOD
FIFTY SEVEN PROMENADE
Harga dan tampilan adalah topik yang paling banyak dibicarakan

LOKASI
15,4%

KELUHAN
EKSPEKTASI
0,0%

TAMPILAN
30,8%
HARGA
46,2%

SARANA & PRASARANA
7,7%
Percakapan mengenai Harga (46,2%) seperti resale value
yang baik dan banyak promosi menarik.
Percakapan mengenai Lokasi (15,4%) seperti kedekatan
dengan sarana transportasi publik.
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PERSPEKTIF WARGA
TERHADAP HUNIAN TOD
CITRA LANDMARK
Harga adalah topik yang satu-satunya dibicarakan

LOKASI
0,0%

KELUHAN
EKSPEKTASI
0,0%

TAMPILAN
0,0%
HARGA
46.2%

SARANA & PRASARANA
0,0%
Percakapan mengenai Harga (46,2%) terdiri dari 1) Resale
value yang baik dan 2) Promosi yang menarik.
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KESIMPULAN
Peringkat pertama adalah Serpong Garden dengan share
sebesar 29,78% (620 percakapan), di peringkat kedua
terdapat LRT City Bekasi dengan 12,34% (257 percakapan),
dan di peringkat ketiga Mahata Tanjung Barat dengan
11,67% (243 percakapan).

Pada

periode

keseluruhan

ini

sebagian

apartement

besar

TOD

jumlah

berasal

percakapan

dari

Instagram

38,04% (792 percakapan), sisanya berasal dari Blog 23,39%
(487 percakapan), Video 21,33% (444 percakapan), Twitter
10,28% (214 percakapan), News 6,87% (143 percakapan)
dan Facebook 0,10% (2 percakapan).

Dari total percakapan keseluruhan Apartment TOD pada
periode

ini,

814

percakapan

diantaranya

bersentimen

positif, 50 percakapan bersentimen negatif, dan sisanya
1.218 percakapan bersentimen netral.
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