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• Perbaikan  angkutan 
umum.  Pada  tahun 
2002,  kendaraan 
umum  di  Jakarta 
mencapai  52  persen 
dari  total  kendaraan 
di  Ibu  Kota.  Pada 
tahun  2010, 
berkurang  sampai 
hanya  17 
persen.Faktornya 
karena  kendaraan 
umum  itu  kotor, 
tidak  menjangkau 
banyak wilayah, dan 
tidak  memberikan 
rasa  aman.  Oleh 
karena  itu,  perlu 
perbaikan  angkutan 
umum  secara 
menyeluruh.

• Pendistribusian 
penjualan  kendaraan 
pribadi.  Produksi 
mobil  tiap  tahun 
tidak bisa dihentikan 
karena  akan 
mengganggu 
pendapatan  negara. 
Maka  dari  itu, 
penjualan  mobil 
perlu  dibuat  merata 
atau  disebarkan  ke 
daerah  atau  mulai 
mengambil  langkah 
ekspor  ke  luar 
negeri.  Dengan 
demikian,  penjualan 
mobil  tidak  akan 

arus  dibuat  program 
jangka  pendek  dan 
jangka  panjang. 
Jangka  pendek, 
busway  harus 
terintegrasi 
antarkoridor  satu  dan 
koridor  lainya. 
Busway  harus  dibuat 
sampai  ke  setiap 
kelurahan  dan  harus 
dibangun  jalur  baru 
khusus  busway  di 
beberapa  wilayah 
tertentu,  sehingga 
jalur  busway  bisa 
lebih  lebar  dan  aman 
seperti  di  Bogota, 
Kolombia.  Busway 
juga  harus  terhubung 
dengan  sistem 
transportasi  lainya 
seperti  KRL  dan 
tempat fasilitas umum 
seperti  terminal, 
bandara  dan  stasiun 
kereta  api.  Bus 
transjakarta juga harus 
menjangkau  wilayah 
padat  penduduk  dan 
pasar.  Jumlah  bus 
transjakarta juga harus 
ditambah  sesuai 
prpoporsi  jumlah 
penumpang  sehingga 
memperkecil 
panjangnya  antrean 
dan  penumpang 
berjubel di dalam bus.

Meneruskan  sistem 
Pola  Transportasi 
Makro  yang  digagas 
pada  masa  Gubernur  
Sutiyoso.

• Menyelesaikan 
busway  hingga  15 
koridor.  Namun, 
untuk  busway, 
koridor  yang  padat 
akan  diubah 
menggunakan 
railbus.

• Meneruskan 
monorel dan MRT.

• Merevitalisasi 
ngkutan  umum 
dengan  sistem 
hibah.  Jadi,  yang 
lama  diganti  yang 
baru.  Dengan 
perbaikan  angkutan 
umum  ini, 
diharapkan 
masyarakat  akan 
mau  berpindah  ke 
angkutan umum.

• Masalah  mass 
rapid  transit 
(MRT).  Di 
Singapura  dan 
negara  lain  MRT 
 bisa  membawa 
penumpang  yang 
banyak. Di Jakarta, 
bisa. Misalnya  dari 
Lebak  Bulus 
sampai  ke 
Thamrim,  itu  satu 
Jakarta  bisa  dibuat 
sistem  MRT  yang 
sangat bagus.

• Membuat  double 
track bagi  kereta 
api  agar  mampu 
mempersingkat 
waktu  tempuh 
sebuah  rute  kereta 
api.

• Meneruskan 
proyek  Monorel. 
Jika  proyek 
tersebut diteruskan, 
ruwetnya 
transportasi  Jakarta 
bisa diurai.

• Menurunkan  tarif 
Jalan  tol  kota. 
APBD DKI hampir 
Rp  40  triliun  dan 
bisa  naik  hingga 
Rp  80  triliun, 
karena  potensi 
yang  besar  ini 
harus 
dimanfaatkan.  Di 
sisi  lain,  juga 

Otoritas transportasi 
jakarta (busway dan 
commuter line) sudah 
berjalan dengan 
penerapan-penerapan 
layanan yang 
terintegrasi:

• Penerapan  1  tiket 
untuk  penggunaan 
seluruh  transportasi 
transportasi  massal 
yang disediakan.

• Pusat  pengelolaan 
operasional  yang 
terpusat  dan 
terintegrasi  yang 
melibatkan juga PT. 
Commuter  dan 
TransJakarta.

• Transportasi  massal 
yang  disediakan 
memiliki  armada 
dan  ketepatan 
jadwal yang akurat.

• Angkutan  umum 
kecil  hanya 
beroperasi di daerah 
pemukiman, 
berfungsi  sebagai 
Feeder  ke  lokasi-
lokasi 
pemberhentian 
transportasi  massal 
(halte  atau  stasiun) 
dan  terintegrasi 
dalam  otoritas 
transportasi jakarta.

• Penghentian 
perijinan  kendaraan 

•Perbaikan  angkutan 
umum.  Pada  tahun 
2002,  kendaraan 
umum  di  Jakarta 
mencapai  52  persen 
dari  total  kendaraan 
di  Ibu  Kota.  Pada 
tahun  2010, 
berkurang  sampai 
hanya  17 
persen.Faktornya 
karena  kendaraan 
umum  itu  kotor, 
tidak  menjangkau 
banyak  wilayah,  dan 
tidak  memberikan 
rasa  aman.  Oleh 
karena  itu,  perlu 
perbaikan  angkutan 
umum  secara 
menyeluruh.

•Pendistribusian 
penjualan  kendaraan 
pribadi.  Produksi 
mobil  tiap  tahun 
tidak bisa dihentikan 
karena  akan 
mengganggu 
pendapatan  negara. 
Maka  dari  itu, 
penjualan  mobil 
perlu  dibuat  merata 
atau  disebarkan  ke 
daerah  atau  mulai 
mengambil  langkah 
ekspor ke luar negeri. 
Dengan  demikian, 
penjualan  mobil 
tidak  akan  terfokus 



terfokus  di  Jakarta 
yang  sudah  tidak 
memiliki  daya 
tampung  akan 
mobil-mobil baru.

• Melanjutkan 
kembali 
pembangunan 
monorail,  koridor 
busway,  dan  Mass 
Rapid  Transit 
(MRT). 
Pembangunan 
monorail  dinilai 
perlu  dilakukan 
kembali  karena 
tiang-tiang  monorail 
yang  sebenarnya 
sudah  siap  dipakai 
akan  sia-sia  jika 
dibiarkan  begitu 
saja.  Sedangkan 
pembengunan 
koridor  busway 
dinilai  perlu 
dipercepat.  Pada 
masa  pemerintahan 
Gubernur  Sutiyoso, 
ada  15  koridor 
busway  yang 
berhasil  dibangun. 
Sedangkan  pada 
masa  pemerintahan 
Gubernur  DKI 
Jakarta, Fauzi Bowo 
atau Foke hanya bisa 
membangun  1 
koridor busway.

• Membantu 

Untuk jangka panjang 
Jakarta wajib memiliki 
monorel  dan  subway. 
Dibandingkan  dengan 
kota di Asia Tenggara 
seperti  Singapura,  
Kuala  Lumpur  dan 
Bangkok,  maka 
Jakarta sudah semakin 
tertinggal.  Monorel 
dan  subway  meski 
investasinya  sedikit 
lebih  mahal,  namun 
memiliki  banyak 
kelebihan  karena 
berada  di  jalur 
tersendiri,  bahkan 
monorel  bisa  dibuat 
sampai di tepi jalan tol 
sehingga  bisa 
menjangkau  ke  di 
wilayah  pinggiran 
Jakarta  yang 
berbatasan  langsung 
dengan  daerah  sekitar 
seperti  Tangerang, 
Bekasi  dan  Depok. 
Monorel  dan  subway 
jelas  akan 
memperkecil  polusi 
udara dan menghemat 
pemakaian  BBM 
secara  massal,  lebih 
go green. Monorel dan 
subway dapat dikelola 
join  dengan  pihak 
swasta  agar  lebih 
profesional  dan 
menguntungkan. 
Perbaikan  dan 

merencanakan 
untuk 
meningkatkan 
pajak  kendaraan 
bermotor  agar 
warga  beralih  ke 
transportasi  masal 
tersebut.

• MRT harus terpadu 
dengan  daerah-
daerah  strategis 
seperti  bandara, 
pelabuhan  serta 
daerah  penyangga 
Jakarta  seperti 
Bogor,  Tangerang 
dan  wilayah-
wilayah lainnya.

• Meningkatkan 
kerjasama  antar 
lembaga 
pemerintah, 
khususnya  masalah 
keamanan.

• Melakukan 
pembatasan  jumlah 
kendaraan 
bermotor.  Hal 
tersebut  berkaitan 
dengan  langkah 
penerapan  pajak 
tinggi  bagi 
kendaraan 
bermotor.

• Mengenakan  tarif 
murah  dalam 
sistem  transportasi 
Jakarta.

• Meniadakan 
keberadaan 
angkutan  umum 

umum  swasta  yang 
tidak  masuk  dalam 
rencana  trayek  dan 
jalur  transportasi 
umum  yang  telah 
ditetapkan.

• Pengurangan 
kendaraan  umum 
yang masa produksi 
dan kondisi fisiknya 
sudah  tidak 
memadai/sudah 
habis  dan  atau  ijin 
trayeknya  sudah 
habis,  agar  tidak 
perlu  beroperasi 
pada  trayek/jalur-
jalur  yang  sudah 
masuk  dalam 
rencana  jalur/trayek 
transportasi massal.

• Pembangunan  lahan 
parkir  yang 
memadai  pada 
beberapa  titik 
penting 
pemberhentian 
transportasi  massal 
(Busway  & 
Commuterline)  di 
daerah  sekeliling 
Jakarta  yang 
penduduknya  cukup 
banyak  memasuki 
Jakarta.

Konsep dan sistem 
untuk Traffic 
Management yang 
terintegrasi dan 
menyeluruh dengan 

di Jakarta yang sudah 
tidak  memiliki  daya 
tampung akan mobil-
mobil baru.

•Melanjutkan kembali 
pembangunan 
monorail,  koridor 
busway,  dan  Mass 
Rapid  Transit 
(MRT). 
Pembangunan 
monorail  dinilai 
perlu  dilakukan 
kembali  karena 
tiang-tiang  monorail 
yang  sebenarnya 
sudah  siap  dipakai 
akan  sia-sia  jika 
dibiarkan begitu saja. 
Sedangkan 
pembengunan 
koridor  busway 
dinilai  perlu 
dipercepat.  Pada 
masa  pemerintahan 
Gubernur  Sutiyoso, 
ada  15  koridor 
busway yang berhasil 
dibangun. Sedangkan 
pada  masa 
pemerintahan 
Gubernur  DKI 
Jakarta,  Fauzi  Bowo 
atau Foke hanya bisa 
membangun  1 
koridor busway.

•Membantu 
peningkatan  daya 
angkut  kereta  api 



peningkatan  daya 
angkut  kereta  api 
dengan  cara 
pengurangan  tanah 
sebidang. Selama ini 
yang  menjadi 
persoalan 
peningkatan kapasita 
kereta  api  adalah 
adanya 94 titik tanah 
sebidang  yang 
tersebar  di  Jakarta. 
Oleh  karena  itu, 
untuk  membuat 
peningkatan 
kapasitas  kereta  api 
tanpa  hambatan, 
perlu  dibangun 
Flyover  atau 
underpass  sehingga 
tidak perlu menutupi 
jalan  yang 
dilintasinya.

• Integrasi  moda 
transportasi  yang 
memudahkan 
masyarakat  serta 
pemanfaatan  park 
and  ride  untuk 
mengurangi  lalu 
lintas  kendaraan 
pribadi  dari 
perbatasan  wilayah 
Jakarta masuk ke Ibu 
Kota.

peningkatan 
transportasi  publik 
akan  memiliki  efek 
positif  dalam  jangka 
panjang,  termasuk 
mengurangi  risiko 
kecelakaan  lalu  lintas 
di  jalan  yang 
menyebabkan 
kematian.  Dalam data 
Polda  Metro  Jaya 
antara  Januari-
Oktober  2011  tercatat 
sekitar  935  orang 
meninggal  dunia 
akibat kecelakaan lalu 
lintas  dan  sebagian 
besar  pengendara 
sepeda  motor.  Dari 
hasil  survei  sebagian 
besar  mereka  yang 
meninggal  di  jalan 
raya  adalah  kepala 
rumah  tangga  yang 
harus menghidupi istri 
dan  anaknya.  Maka 
dampak  sosial  akibat 
kecelakaan  lalu  lintas 
di  jalan  ini 
diperkirakan  menurut 
para  ahli 
menyebabkan 
kerugian  hampir  Rp 
100  triliun  pertahun, 
karena  banyak  anak 
kehilangan  ayahnya 
dan  banyak  keluarga 
kehilangan  kepala 
rumah  tangga  yang 
menopang  kehidupan 

kecil. Jakarta harus 
memiliki  rute yang 
terjangkau  luas, 
karena  itu 
kendaraan  kecil 
akan  diganti 
dengan  angkutan 
besar  seperti  bus 
agar  memuat  lebih 
banyak  dan  tidak 
menimbulkan 
kesemerawutan.

capaian: 

• Penerapan 
electronic  road 
pricing (ERP)  pada 
titik-titik  masuk 
Jakarta  yang 
frekuensi 
lalulintasnya  cukup 
tinggi  bagi 
kendaraan pribadi.

• Penerapan  pajak 
pemilikan 
kendaraan  pribadi 
progresif  untuk 
pemilikan  ganda 
kendaraan pribadi.

• Pengelolaan 
pembayaran  pajak 
pemilikan 
kendaraan  pribadi 
yang  terintegrasi, 
bekerjasama dengan 
Polda  Metro  Jaya, 
menggunakan Kartu 
Keluarga,  bukan 
hanya  Kartu  Tanda 
Penduduk.

• Pengoperasian 
secara  konsisten 
penegakan  hukum 
lalulintas, 
menggunakan Polisi 
Pamong  Praja  dan 
bekerjasama dengan 
Polda Metro Jaya.

• Mengurangi  dan 
memindahkan  titik-
titik  putaran  (U-
Turn)  di  banyak 
ruas  jalan  untuk 

dengan  cara 
pengurangan  tanah 
sebidang. Selama ini 
yang  menjadi 
persoalan 
peningkatan  kapasita 
kereta  api  adalah 
adanya 94 titik tanah 
sebidang  yang 
tersebar  di  Jakarta. 
Oleh  karena  itu, 
untuk  membuat 
peningkatan 
kapasitas  kereta  api 
tanpa  hambatan, 
perlu  dibangun 
Flyover  atau 
underpass  sehingga 
tidak perlu menutupi 
jalan  yang 
dilintasinya.

•Integrasi  moda 
transportasi  yang 
memudahkan 
masyarakat  serta 
pemanfaatan  park 
and  ride  untuk 
mengurangi  lalu 
lintas  kendaraan 
pribadi  dari 
perbatasan  wilayah 
Jakarta masuk ke Ibu 
Kota.



sehari-hari. Karena itu 
sebesar  apapun  nilai 
investasi  untuk 
membangun 
transportasi  publik 
yang  aman,  nyaman 
dan  memadai  masih 
lebih  kecil  dibanding 
resiko risiko tersebut.

mengurangi  antrian 
kendaraan berputar.

• Mewajibkan  pusat-
pusat  perbelanjaan 
memiliki  lokasi 
pemberhentian 
kendaraan  pribadi 
maupun  kendaraan 
umum/shuttle yang 
tidak  mengganggu 
lalulintas/jalan 
umum.

• Petugas  keamanan 
pusat-pusat 
perbelanjaan  dan 
gedung-gedung 
perkantoran 
diwajibkan  untuk 
membantu 
kelancaran lalulintas 
di  sekitar  lokasi 
mereka.

• Memiliki  sistem 
pengaturan  lampu 
pengaturan 
lalulintas  yang 
kontrolnya  terpusat 
bekerjasama dengan 
Polda Metro Jaya.

• Memasang  CCTV 
di  30  persen 
wilayah  lalu  lintas 
Jakarta,  kontrol 
yang  ketat  dan 
penegakan  hukum 
yang  konsisten  atas 
pelanggaran  yang 
dilakukan  oleh 
pengendara 
kendaraan pribadi.

• Membuka  kembali 



30 persen lajur jalan 
yang  digunakan 
oleh  pedagang  kaki 
lima  dengan 
merelokasi  mereka 
ke pasar-pasar, yang 
akan  direvitalisasi 
dengan  perluasan 
los-los  untuk 
mereka  di  lokasi-
lokasi pasar dan los-
los  di  lokasi-lokasi 
yang akan dibangun 
pedestrian  terpusat 
(area  bebas  dari 
kendaraan),  seperti 
kemungkinan  di 
Jalan  Jaksa,  Jalan 
Sabang, Jalan Cikini 
Raya,  Jalan 
Surabaya  dan 
beberapa  tempat 
lain.


