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DAFTAR SINGKATAN
AFD: Badan Prancis untuk Pembangunan (Agence Française de Développement)
BAPPENAS: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BRT: Angkutan Bus Cepat (Bus Rapid Transit)
CEPACs: Sertifikat Potensi Hak Guna Bangunan (HGB) Tambahan (Certificados de Potencial Adicional de
Construção)
CEREMA: Pusat keahlian dan enjiniring untuk Risiko, Lingkungan, Pergerakan, dan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kota (Centre d'études et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et
l'Aménagement)
ITS: Sistem Transportasi Cerdas (Intelligent Transport System)
LRT: Angkutan Kereta Ringan (Light Rail Transit)
LTA: Otoritas Transportasi Darat (Singapore) (Land Transport Authority)
MP3EI: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
PPP: Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS (Public Private Partnership)
PTA: Otoritas Pengelola Angkutan Umum (Public Transport Authority)
RPJMN: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
RUNK: Rencana Umum Nasional Keselamatan
SPV : Perusahaan yang didirikan dengan suatu tujuan khusus guna menguasai aset tertentu (Special
Purpose Vehicle)
TOD: Pengembangan Berorientasi Transit (Transit Oriented Development)
TDM: Manajemen Kebutuhan Transportasi/MKT (Transportation Demand Management)
UMTA: Otoritas Persatuan Angkutan Umum Metropolitan (Kochi) (Unified Metropolitan Transport
Authority)
VTRA: Usaha patungan Veolia Transport dan RATP Asia
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KATA PENGANTAR
Seminar “Menemukan solusi transportasi perkotaan : tantangan pembiayaan dan integrasi jaringan ”
berlangsung pada 23 Juni 2014 di Bandung. Tujuan seminar ini adalah untuk mengembangkan lebih
dalam gagasan-gagasan di Indonesia dan khususnya di wilayah metropolitan yang sedang menghadapi
masalah utama transportasi perkotaan.
Seminar
tentang
transportasi
perkotaan
diprakarsai oleh AFD (Badan Perancis untuk
Pembangunan), BUSINESS FRANCE (Badan untuk
Promosi Internasional Perusahaan-perusahaan
Perancis), Kedutaan Besar Perancis yang bekerja
sama dengan Kementerian Perhubungan serta
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS) Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa
Barat, Pemerintah Kota Bandung dan Perusahaan
Kereta Api Nasional, PT. Kereta Api Indonesia
(Persero), mendukung penyelenggaraan acara ini
dengan memberi gambaran yang terkait dengan
pembangunan sistem transportasi perkeretaapian
di Bandung.
Seminar ini dibuka oleh Kedutaan Besar Perancis
dan
Kementerian
Perhubungan
Republik
Indonesia dengan memberikan pidato sambutan.
BAPPENAS dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
memaparkan beragam tantangan yang dihadapi
Indonesia terkait dengan masalah transportasi.
Untuk menutup sesi pertama presentasi, Walikota
Bandung, Bapak Ridwan Kamil, memaparkan
karakteristik kota Bandung dengan berbagai
proyeknya.

Para peserta yang terdiri dari pejabat tinggi,
pembuat keputusan, peneliti dan teknisi dari
sektor transportasi mendapat masukan tentang
pembiayaan proyek transportasi perkotaan dari
presentasi-presentasi yang dipaparkan oleh Ibu
Françoise METEYER-ZELDINE, Wakil Direktur
Departemen Eropa dan Internasional CEREMA
(Pusat keahlian dan teknis untuk Risiko,
Lingkungan, Mobilitas, dan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kota) dan Bapak David MEQUINION,
Direktur Infrastruktur dan Sistem Jaringan
ARTELIA. Pentingnya integrasi jaringan dan
kelembagaan dibahas oleh Bapak Etienne
LHOMET, Direktur Lembaga Konsultan DVDH (Des
Villes & Des Hommes). Sesi tentang inovasi dalam
sektor transportasi perkotaan dipimpin oleh
Bapak Thierry MOCQUIAUX, Direktur Proyek
untuk usaha patungan Veolia Transport dan RATP
Asia (VTRA). Bapak Alain RIES, Ketua Divisi Energi
dan Transportasi AFD, mempresentasikan
berbagai proyek dan misi yang didukung oleh AFD
di Indonesia dan di negara lain yang dilanjutkan
dengan kesimpulan yang diberikan oleh Bapak
LHOMET. Bapak Ipoeng POERNOMO selaku
Direktur Pengembangan Egis Indonesia, yang juga
moderator seminar sehari ini, mengingatkan
kembali tantangan yang akan dihadapi Indonesia
di bidang transportasi perkotaan di masa depan
dan mengucapkan terima kasih kepada semua
peserta dan tim penyelenggara.
Seminar ini diakhiri dengan sesi terbuka bagi
peluang bisnis yang diselenggarakan oleh
BUSINESS FRANCE, dengan mengumpulkan
perusahaan-perusahaan
Perancis
yang
mempunyai keahlian dalam sektor transportasi.
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PENDAHULUAN – TANTANGAN PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI PERKOTAAN
Selama beberapa dekade terakhir, semakin banyak daerah perkotaan di seluruh dunia yang mulai
menghadapi masalah transportasi. Kenyataan ini terjadi terutama di banyak daerah yang mengalami
pertumbuhan pesat di negara-negara berkembang, yang terkadang menerima ratusan penduduk baru
setiap harinya. Namun dampak pertumbuhan demografi yang sejalan dengan peningkatan pergerakan
individu tersebut tidak dapat dihalangi.
Untuk mempertahankan pencapaian perbaikan
standar kehidupan, pergerakan tidak bisa dicegah.
Transportasi perkotaan menjadi satu tantangan
utama bagi sebagian besar kota-kota yang sedang
berkembang. Pergerakan pada kenyataannya
merupakan suatu elemen kunci untuk mendorong
perkembangan ekonomi dan sosial. Strategi dan
solusi untuk memperbaiki transportasi perkotaan
bermacam-macam, dan harus disesuaikan dengan
situasi kota tersebut.
Di Pulau Jawa, pulau berpenduduk terbesar di
Indonesia, lebih dari 140 juta orang hidup di
wilayah dengan luas kira-kira 130.000 km2,
dengan kepadatan mendekati 1.100 penduduk
setiap km2. Tingginya angka pertumbuhan
demografi dan ekonomi yang diikuti oleh eksodus
pedesaan yang terus-menerus, menghasilkan
proses urbanisasi yang cepat. Populasi empat kota
utama di Pulau Jawa saat ini telah jauh melebihi
jutaan jiwa: Jakarta memiliki hampir 10 juta
penduduk, Surabaya lebih dari 3 juta, Bandung
sekitar 2,5 juta dan Semarang dengan 1,5 juta
penduduk. Urbanisasi yang pesat ini akan terus
meningkat karena diperkirakan 60% dari
penduduk Indonesia akan tinggal di kota sebelum
tahun 2025. Perluasan wilayah kota dan pesatnya
pertumbuhan ekonomi menghasilkan suatu
peningkatan
kebutuhan
pergerakan
dan
permintaan transportasi yang signifikan.
Pada kenyataannya, transportasi perkotaan
mempunyai dampak ekonomi yang penting.
Aktivitas ekonomi terancam apabila satu kota
menghadapi masalah kemacetan yang parah. Oleh
karena itu, Pemerintah Indonesia telah memutuskan
untuk mendukung pembangunan dan reorganisasi
sektor transportasi perkotaan agar dapat
mempertahankan pembangunan ekonomi negara.
Dukungan ini harus dilaksanakan pada level
pengambil keputusan yang berbeda, dari tingkat

kota sampai tingkat nasional. Namun, kesulitannya
tetap terdapat pada cara untuk meningkatkan dan
mengkoordinasikan sistem transportasi dalam skala
yang berbeda.
Pada tingkat nasional, strategi BAPPENAS adalah
memperbanyak penggunaan transportasi umum,
dengan cara meningkatkan persentase saat ini yang
berada di 23% menjadi 32% menjelang akhir 2019.
Beberapa tindakan telah dilakukan, termasuk
pelaksanaan lokakarya nasional tentang transportasi
umum pada November 2013. Pembangunan
transportasi umum berbasis bus (Angkutan Bus
Cepat / Bus Rapid Transit – BRT) di wilayah
perkotaan merupakan salah satu tindakan utama
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMN) 2015-2019 yang dikembangkan oleh
BAPPENAS. Sampai saat ini, kira-kira 1.100 BRT bus
telah dioperasikan di 17 kota yang meliputi Batam,
Palembang, Pekanbaru, Riau, Jakarta, Tangerang,
Bogor, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Solo,
Manado, Gorontalo, Denpasar, Ambon, Padang dan
Makassar. 0,6 juta orang per hari telah dapat
diakomodasi oleh sistem transportasi ini. Enam
kota saat ini sedang membangun jaringan kereta api
kota. Disamping tindakan-tindakan yang telah
dilakukan di bidang transportasi umum, pentingnya
pengintegrasian prasarana transportasi dalam
lingkungan kota juga ditekankan. Pembuatan serta
optimalisasi simpul intermoda transportasi di Tanah
Air merupakan prioritas strategi Pemerintah.
Untuk mempercepat pembangunan transportasi
perkotaan, Pemerintah Indonesia memberi
perhatian khusus pada lima persoalan yang
ditangani dengan strategi-strategi berikut ini:
1. Transportasi
dan
Interaksi
Strategi
Penggunaan
Lahan,
yang
bertujuan
meningkatkan peran transportasi untuk
mendukung pembangunan penggunaan lahan
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melalui fasilitas Parkir dan Menumpang atau
Park and Ride (P & R), Pengembangan
Berorientasi Transit atau Transit Oriented
Development (TOD), Pengendalian Dampak
Transportasi atau Transportation Impact
Control (TIC), serta memperbaiki aksesibilitas
sampai dengan titik terakhir di wilayah
perkotaan;
2. Strategi Perbaikan Mobilitas Kota, yang
bertujuan mengoptimalkan peran transportasi
umum melalui perbaikan prasarana kota (jalan
dan
prasarana
multimoda),
perbaikan
transportasi umum kota dan jasa layanan
pengiriman;
3. Strategi Pengurangan Kemacetan Kota, yang
dimaksud untuk mengurangi beban kemacetan
di area perkotaan dengan memperkuat
Manajemen Kebutuhan Transportasi atau
Transportation Demand Management (TDM)
dengan efek "dorong" (misalnya Sistem Jalan
Berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP),
sistem perparkiran , dll.) dan efek "tarik"
(misalnya pembangunan sistem BRT, MRT),
dan meningkatkan Traffic Supply Management
(TSM)
dengan
pembangunan
Sistem
Transportasi Cerdas atau Intelligent Transport
Systems (ITS) untuk mengatur manajemen
kapasitas dan prioritas;
4. Strategi Pengurangan Polusi Udara Kota, yang
dimaksudkan untuk mengurangi beban polusi
kota dengan mengurangi emisi Gas Rumah
Kaca /GRK, polusi udara dan kebisingan;
5. Strategi Peningkatan Keselamatan, yang
dimaksudkan
untuk
meningkatkan
keselamatan transportasi jalan raya dengan
menambah tingkat kesadaran semua warga
negara,
dan
tetap
memperbaiki
dan
membangun fasilitas serta prasarana yang
mendukung keselamatan transportasi jalan
raya, sesuai dengan Rencana Umum Nasional
Keselamatan (RUNK) dan Decade of Action for
Road Safety.
Pada tingkat domestik, kota-kota besar telah
meluncurkan
Rencana
Induknya,
yang
mengadaptasi strategi nasional untuk memenuhi
tantangan dalam negeri.

Rencana Induk Transportasi Perkotaan Daerah
Metropolitan Bandung yang diberlakukan pada
jangka waktu tahun 2011 sampai tahun 2025
misalnya, meliputi berbagai tindakan untuk
menghadapi tantangan transportasi, seperti
proyek Kereta Api Kota Bandung, dengan
perkiraan anggaran sebesar 175 juta USD, yang
sebagian didanai oleh AFD. Proyek ini bertujuan
memordenisasikan jalur kereta antara Padalarang
dan Cicalengka (termasuk Bandung) dengan
penguatan jalur sepanjang 42 km, duplikasi
sebagian dari jalur kereta dan elektrifikasi penuh
sepanjang koridor tersebut. Pembangunan viaduct
sepanjang 4.1 kilometer di Bagian Timur Stasiun
Pusat Bandung, yang juga merupakan bagian dari
proyek tersebut, bertujuan untuk menghindari
banyaknya persimpangan jalan yang saat ini
menyebabkan
kemacetan
parah.
AFD,
bekerjasama
dengan
pemilik
kepentingan
setempat, mengusulkan untuk mempelajari
reorganisasi Stasiun Pusat Bandung dan
sekitarnya
untuk
mempromosikan
sistem
intermoda dan mendukung integrasi kota yang
lebih baik.
Walikota Bandung, Bapak Ridwan Kamil, telah
memperkenalkan beberapa proyek pergerakan
kota untuk membuat kota lebih bersahabat dan
nyaman untuk ditinggali. Saat ini, hanya 20%
penduduk Ibukota Bandung yang menggunakan
fasilitas transportasi umum. Artinya, sebagian
besar penduduk masih menjadi kontributor dalam
menambah kemacetan, polusi, dan kebisingan
dengan menggunakan kendaraan pribadi. Ada
beberapa gagasan yang dilontarkan antara lain :
proyek monorel , proyek kereta gantung di bukit
atas kota, modernisasi armada bus, promosi
bersepeda, pembuatan "skywalk" (suatu struktur
jembatan yang dipersembahkan untuk para
pejalan kaki di Wilayah Pusat Bisnis) atau
pengenalan bus turis gratis. Namun, pertanyaanpertanyaan tentang pendanaan, pelaksanaan,
pengelolaan dan pengembangan proyek-proyek
transportasi perkotaan tersebut belum terjawab.
Seminar yang diselenggarakan dan dimoderatori
oleh para ahli Indonesia dan Prancis serta
perusahaan-perusahaan Prancis khusus di bidang
ini, memberikan kesempatan untuk
berbagi
pengalaman dan pengetahuan. Pengembangan
prasarana transportasi di Indonesia harus
menghadapi tiga tantangan utama berikut ini:
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•

Opsi skema
digunakan;

•

Integrasi semua pemilik kepentingan
dalam suatu kerangka dan dan sistem
pelengkap dan

pendanaan

yang

dapat

•

Penyebaran metodologi dan teknologi
yang inovatif, seperti ITS.

10

11

BAB 1 – PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSPORTASI
PERKOTAAN: MASALAH PENDANAAN
Pendanaan transportasi perkotaan merupakan
salah satu pekerjaan yang paling menantang bagi
pembuat keputusan di negara-negara yang sedang
berkembang seperti Indonesia. Ekonomi yang
berkembang dengan pesat di wilayah-wilayah itu
perlu untuk mengandalkan prasarana yang efisien,
yang tergantung pada pendanaan yang kuat. Akan
tetapi “siapa yang dapat mendanai dan yang harus
mendanai transportasi perkotaan?”. Kerangka
kerja pendanaan dalam sektor transportasi
perkotaan biasanya dimiliki oleh tiga pemilik
kepentingan utama yaitu: otoritas publik,
penerima manfaat langsung, dan penerima
manfaat
tidak
langsung.
Selanjutnya,
pengembangan
prasarana
transportasi
mempengaruhi nilai lahan, yang mungkin juga
menjadi sumber pendanaan.

Siapa mendanai apa?
Otoritas publik merupakan salah satu pemain
utama yang terlibat dalam pendanaan mode
transportasi perkotaan, baik untuk prasarana
(paling sering) atau – sering, tetapi tidak secara
sistematis – dalam pengoperasian jaringan melalui
pembayaran subsidi, maupun melalui manajemen
langsung oleh perusahaan-perusahaan di kota.
Sumber pendanaan publik untuk anggaran
transportasi dapat berasal dari pajak, badan
pendanaan internasional, atau pola Kemitraan
Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private
Partnership (PPP). Sumber keuangan dapat
berasal dari tingkat lembaga publik berbeda yang
memainkan peran di bidang transportasi, mulai
dari tingkat Kota sampai tingkat Daerah atau
Negara.

Penerima manfaat langsung adalah pengguna yang
menerima manfaat secara langsung sistem
transportasi multi moda. Mereka dapat menjadi
pengguna transportasi umum yang menyumbang
untuk pendanaan sistem tersebut dengan cara
membeli tiket, atau pengguna kendaraan bermotor
pribadi yang dapat dikenai:

-

-

Biaya karena menggunakan prasarana
khusus (jalan raya, jembatan);
Pungutan
biaya
kemacetan
untuk
mengakses wilayah seperti pusat kota, biaya
parkir;
Biaya-biaya lainnya yang terkait dengan
kepemilikan mobil, seperti pajak atas
produk bahan bakar, dll.

Penerima manfaat tidak langsung mengacu pada
orang-orang yang mendapat manfaat dari adanya
sistem transportasi dan aksesibilitas yang
didapatkan tanpa perlu menjadi pengguna langsung.
Mereka adalah pemilik lahan tempat tinggal atau
pemilik lahan bisnis yang nilai lahannya naik dengan
kehadiran sistem transportasi atau bisa juga mereka
yang melakukan aktivitas bisnis yang secara tidak
langsung mendapat manfaat dari prasarana
transportasi dalam hal transportasi pelanggan atau
pengantaran barang.

Di setiap kota, kategori pemilik kepentingan yang
berbeda ini dapat memainkan suatu peran yang
berbeda dan membawa solusi berbeda untuk
mendanai sistem transportasi, yang bergantung
pada lembaga dan kondisi sosial politik.

Setiap
solusi
yang
diusulkan
harus
memperhatikan
efisiensi
ekonomi
sistem
transportasi,
serta
efisiensi
sosial
dan
lingkungannya.
Pengembangan
sistem
transportasi yang berhasil adalah pengembangan
yang bisa mempertahankan rendahnya biaya
dalam memenuhi kebutuhan penduduk saat ini
dan yang akan datang, serta membatasi dampak
pada lingkungan setempat dan global. Kurangnya
koordinasi antara tindakan berbagai pemilik
kepentingan dapat menyebabkan organisasi yang
tidak efisien. Pembentukan otoritas transportasi
menjamin kesinambungan yang lebih terpercaya
karena kontribusi semua pemilik kepentingan
dapat dikoordinasikan. Bandung mungkin ingin
menuju ke arah jenis organisasi serupa.
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Penerima manfaat
langsung

Penerima manfaat
tidak langsung

Kontribusi publik

Memperlihatkan kontras susunan dana operasi (total biaya): setiap kota harus mengetahui komposisi pendanaan dari kota itu sendiri.
sumber: CODATU

Apa
solusi
pendanaan
untuk
pengembangan
transportasi
di
Indonesia?
Pengembangan prasarana transportasi seperti
sistem Angkutan Massa Cepat atau Mass Rapid
Transit di wilayah metropolitan Jakarta (proyek
KA Commuter Jabodetabek) atau reorganisasi
Stasiun Pusat Bandung saat ini mempengaruhi
nilai lahan dan bangunan di sepanjang proyek.
Penilaian kenaikan harga lahan selalu merupakan
masalah yang kontroversial pada pasar properti
setempat. Beragam solusi dapat diterapkan untuk
memperoleh nilai yang diinginkan.

• “Pajak pertambahan nilai” adalah pajak
atas kenaikan nilai properti

“Pajak pertambahan nilai” berbeda dari pajak
properti karena kenaikan nilai properti bukan
disebabkan tindakan pemilik (seperti renovasi dan
perbaikan), namun imbas yang disebabkan oleh
keputusan/tindakan otoritas. Walau demikian,
penilaian keuntungan harga lahan masih
berdasarkan pada pasar properti, yang seringkali
tidak dapat diprediksi, hal ini dapat menimbulkan
risiko.

Pajak pertambahan nilai tidak populer dan tidak
mudah untuk diimplementasi. Di banyak lokasi
proyek transportasi di Indonesia, sebagian besar
wilayahnya telah dipadati penduduk atau
bangunan, solusi ini mungkin bukan yang paling
sesuai.
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F OKUS 1:

NILAI LAHAN: PENGALAMAN TREM DI DUBLIN (IRLANDIA)
Kereta trem di Dublin, mulai dioperasikan pada tahun 2004, sebagian dibiayai oleh Skema Kontribusi Pembangunan. Di
Irlandia, undang-undang mewajibkan pengembang properti untuk membayar kontribusi keuangan standar untuk
membantu pendanaan di wilayah yang proyeknya sedang dibangun. Pengembang juga harus membayar kontribusi
tambahan diluar kontribusi keuangan standar berdasarkan kenaikan nilai lahan di sekitar prasarana baru.
Dua pasal baru dalam “Undang-undang Perencanaan dan Pembangunan Irlandia 2000” memperbolehkan otoritas
perencanaan untuk mengeluarkan otorisasi guna mengembangkan stasiun di sekitarnya, dengan syarat pengembang
swasta memberikan kontribusi secara finansial pada pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan prasarana
transportasi baru. Pajak secara langsung sebanding dengan kenaikan nilai lahan yang dihasilkan oleh proyek
transportasi publik.
Dalam contoh kereta trem Dublin:
Di wilayah tempat tinggal: kontribusi berjumlah €250,000 per hektar
Di wilayah perdagangan: kontribusi berjumlah €570,000 per hektar
Skema ini membantu untuk membiayai sebagian modal yang diinvestasikan dan membuat wilayah baru untuk urbanisasi,
jadi memberi kesempatan baru kepada pengembang yang berkeinginan untuk membayar kontribusi tambahan.
Selain itu, pengembangan perkotaan sekitar stasiun telah menghasilkan klien baru dan kenaikan penghasilan dari tarif.
Oleh karena itu, ini merupakan solusi win-win baik untuk pihak otoritas transportasi maupun pengembang properti.

• “Biaya dampak” adalah pajak atas nilai
pengembangan perkotaan yang akan
dibangun
Dalam hal proyek kota di masa mendatang,
otoritas publik dapat mengenakan “biaya dampak”
pada pengembang properti untuk mendanai
prasarana transportasi umum.
Pengembang
properti secara langsung akan membangun
prasarana transportasi umum atas biayanya

sendiri atau mereka harus mendanai prasarana
yang disediakan oleh otoritas publik .
Contoh biaya dampak yang terkenal adalah Biaya
Transit Impact Development Fee (TIDF) yang
dilaksanakan oleh pemerintah kota San Francisco
pada April 1981. Pajak tersebut dikenakan pada
gedung-gedung kantor baru di pusat kota agar
dapat membiayai:
-

Investasi transportasi umum;

14

Biaya operasi tambahan yang dihasilkan
oleh proyek tersebut.

mengembangkan wilayah khusus dalam ruang
lingkup proyek kota yang terpadu.

Konsep ini juga lazim di Australia (dikenal sebagai
“Value Increment Financing” atau VIF) yaitu
Negara meminjamkan kepada pengembang
properti ekuivalen dari estimasi nilai perolehan
yang diciptakan oleh infrastruktur baru dengan
suku bunga yang rendah dan untuk periode lebih
dari 10 tahun. Wilayah yang baru dibangun akan
menghasilkan nilai bagi pengembang properti dan
lebih besarnya pendapatan pajak yang akan
membiayai prasarana transportasi umum yang
baru. Mekanisme ini mengoptimalkan ruang kota
di sepanjang prasarana transportasi umum. Model
ini dapat diterima oleh masyarakat karena tidak
dianggap sebagai pajak tambahan.

Contohnya, Perusahaan Kereta Api Indonesia PT.
Kereta Api memiliki aset lahan yang konsekuen
sepanjang jalur rel dan stasiun Bandung, yang
dapat mendukung pengembangan suatu proyek
perkotaan yang terpadu.

-

P ERIMETER INDIKATIF ASET LAHAN S TASIUN P USAT
B ANDUNG.

• Pengembangan
aktivitas
bisnis
dan
perumahan di atas lahan milik otoritas
publik
Di banyak negara, otoritas publik memiliki aset
lahan yang signifikan adalah hal yang lazim.
Biasanya, mereka membeli lahan yang terletak
dekat dengan lokasi prasarana transportasi, untuk
membantu pembangunan perkotaan di area
sekitarnya.
Selanjutnya Otoritas Publik dapat menjual lahan
kepada pengembang swasta dengan memasukkan
nilai tambah yang diperkirakan (proyek kota masa
depan) dalam harga jual. Pembelian lahan
lainyang diperkirakan (cadangan lahan) dapat
menjadi
suatu
solusi
finansial
untuk

Selain menggunakan lahan cadangan, otoritas
publik
juga
berusaha
mengoptimalkan
penggunaan lahan dekat stasiun atau sepanjang
jalur transportasi utama. Terkadang, nilai lahan
yang ditempati prasarana itu sendiri dapat
meningkat. Pengembangan aktivitas perdagangan
sepanjang jalur metro atau di stasiun kereta
maupun bus merupakan suatu cara untuk
menghasilkan uang dan membiayai sebagian
investasi dan biaya operasional dalam sistem
transportasi.
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F OKUS 2:

KOTA BARU AGUAS CLARAS (BRAZIL):
PENGEMBANGAN PERKOTAAN MENDANAI
JALAN KERETA API BAWAH TANAH
Aguas Claras, kira-kira 20 kilometer di luar pusat kota Brasilia, yang terletak di kota baru (kota satelit) Taguatinga,
sebagian besar tidak digunakan sampai awal tahun 1990-an. Lahannya dimiliki oleh Terracap, agen lahan Distrik
Federal, yang juga dikenal sebagai “Agensi Pengembangan Distrik Federal”. Pada Desember 1992, keputusan dibuat
untuk mengembangkan wilayah ini dan membangun Brasilia – jalan kereta bawah tanah Samambaia, yang
menghubungkan wilayah Rencana Percontohan dengan kota satelit yang telah berkembang sekitar Brasilia. Lahan yang
dibeli dikembangkan oleh Terracap dan dijual sebagai bidang tanah perorangan kepada pengembang properti, agar
dapat mencapai pendapatan nilai lahan yang signifikan dengan investasi.
Proyek ini –yang pertama di Brazil – sangat berhasil, karena permintaan properti di wilayah tersebut sangat tinggi. Biaya
sebesar $570 juta diperlukan untuk membangun prasarana bawah tanah dan 85% dihasilkan dengan menjual plot-plot
lahan. Biaya pengembangan lahan dalam persiapan untuk menjual plot lahan saat itu bernilai sebesar €37 juta.
Prosedur yang sama diikuti oleh Metro DF untuk pembangunan stasiun terakhir Aguas Claras, yang beroperasi sejak
akhir tahun 2013. Saat ini, sekitar 135.000 penduduk tinggal di kota baru ini, yang berarti bahwa angka perkiraan untuk
tahun 2020 telah dicapai.
Oleh karena Terracap merupakan administrator lahan Distrik Federal yang tidak berkembang , Metro DF merencanakan
untuk menggunakan prosedur baru ini untuk meningkatkan kepadatan penduduk wilayah yang disebut “Jockey Club”ini ,
yang tercatat untuk mengakomodir desentralisasi agen pemerintah tertentu yang sangat terpusat dalam proyek Rencana
Percontohan, walaupun kehidupan kelas menengah di kota satelit. Metro DF berencana untuk membangun daerah
komersial seluas 39.000 m2 di sekitar stasiun Samanbia dan Asa Norte.

• Penjualan Hak Guna Bangunan (HGB)
tambahan bagi para pengembang properti
Perusahaan publik atau otoritas lokal mempunyai
solusi pembiayaan lain melalui penjualan Hak
Guna Bangunan (HGB) tambahan. Solusi ini juga
dikenal sebagai “Sertifikat Potensi Hak Guna
Bangunan (HGB) Tambahan” atau CEPACs
(Certificados
de
Potencial
Adicional
de
Construção) di Brazil. CEPACS dapat dianggap
sebagai jaminan keuangan serta alat politik kota.

Mereka
membiayai
kotamadya
dengan
kemungkinan mengubah peraturan penggunaan
lahan dan menjual Hak Guna Bangunan (HGB)
yang lebih besar daripada koefisien okupansi
lahan, di wilayah tertentu, agar dapat membiayai
prasarana fisik dan sosial yang diperlukan untuk
proyek-proyek
pengembangan
perkotaan.
Banyaknya sertifikat CEPACs yang dikeluarkan
dibatasi dan mereka ditujukan untuk wilayah
khusus agar dapat meningkatkan kepadatan
penduduk di wilayah target.
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F OKUS 3:

CEPACS DI RIO DE JANEIRO (BRAZIL):
5 JUTA METER PERSEGI YANG AKAN DIREVITALISASI
DI P ORTO M ARAVILHA
Di Rio, seperti di banyak kota, pengoperasian pelabuhan telah dipindahkan dari pusat kota, yang meninggalkan ribuan
meter persegi hanggar, silo dan perumahan. Dekatnya daerah ini dengan daerah pusat sejarah membuat kepemilikan
lahannya menjadi istimewa, tetapi masih memerlukan program renovasi total. Oleh karena itu, dengan undang-undang
tambahan yang disetujui pada bulan Desember 2009 (LC 101/2009), dewan kota Rio menciptakan tindakan
kelembagaan dan keuangan yang diperlukan untuk menetapkan gerakan proyek yang disebut “Porto Maravilha”.
terciptanya Operasi Gabungan Kota Porto Maravilha;
terciptanya Perusahaan Pengembangan Perkotaan Wilayah Pelabuhan Rio de Janeiro (CDURP), yang
mengelola proyek dewan kota;
Perubahan rencana induk kota Rio, agar dapat mengubah peraturan pembangunan dan penggunaan lahan.
Untuk pelaksanaan proyek dan pembiayaan bagian publiknya, pemerintah kota mengeluarkan 6.436.722 CEPAC untuk
545 reais per sertifikat, yang mewakili potensi pedanaan 3.5 miliar reais (€1.05 miliar) yang dijual dengan cicilan tunggal
pada bulan Juni 2011 kepada bank publik, Bank Tabungan Federal (CAIXA). Selanjutnya bank ini memasukkan CEPAC
yang diperoleh dari pasar sekunder, dengan cicilan yang berturut-turut. Pada bulan Juli 2013, hampir seperempat
sertifikat CEPAC telah dijual kembali di pasar sekunder kepada investor, dengan harga dua kali lipat harga awalnya.
Dengan menggunakan pendekatan yang berbeda dari pendekatan yang digunakan di Sao Paulo ini, kota Rio de Janeiro
dapat memiliki 3,5 miliar reais yang segera dipakai untuk dialokasikan di proyek tersebut, dan khususnya untuk
membiayai pembangunan sistem kereta trem sepanjang 44 km yang sedang dibangun. Bank Tabungan Federal
menghitung pendapatan nilai pada pasar sekunder, yang selanjutnya dialokasikan di berbagai proyek perumahan dan
pengembangan yang dibiayai bank di seluruh negeri.

• Kerjasama Pemerintah Swasta
Skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)
menjadi hal yang semakin lazim untuk mendanai
pengembangan transportasi perkotaan. PPP atau
“Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)” di
Indonesia awalnya diperkenalkan pada awal tahun
1990-an untuk pengembangan proyek prasarana,
khususnya jalan tol.
Tujuan KPS adalah untuk melibatkan sektor
swasta
dalam
investasi
awal
dan/atau
pengoperasian suatu proyek dengan menyerahkan
beberapa tugas kepada mitra swasta dan
mengalihkan
sebagian
risiko,
dengan
menjaminkan suatu keadaan yang cukup
menguntungkan (dengan menggunakan subsidi
sektor publik jika perlu) untuk menarik investor.

Biasanya KPS berupa kontrak jangka panjang,
sepenuhnya atau sebagian membiayai tahap
Desain
dan
Pembangunan
atau
tahap
Pengoperasian dan Pemeliharaan. Dua jenis utama
KPS adalah “kontrak konsesi”, yang risikonya
terkait pengoperasian dan komersial dialihkan ke
sektor swasta, dan “kontrak affermage” (atau
kontrak konsesi) yang risiko komersialnya tetap
menjadi tanggung jawab sektor publik.
KPS bukan merupakan sumber keuangan baru.
Pada kenyataannya, mereka menggerakkan sektor
swasta untuk menanggung beban keuangan
sementara,
baik
untuk
investasi
atau
pengoperasian.
Prinsip umum KPS adalah bahwa mitra swasta
secara bertahap menutup biayanya, dengan
mendapatkan ganti rugi untuk bagian otoritas
publik, atau dengan pembayaran oleh pengguna
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layanan dan/atau prasarana. Bagaimanapun juga,
otoritas prasarana atau layanan pengontrak
membayar biaya KPS. Memang, beban investasi
atau operasional yang ditanggung sementara oleh
mitra swasta merupakan biaya tambahan bagi
pemilik. Sehingga, KPS biasanya tidak digunakan
semata-mata untuk alasan keuangan. Namun, hal
ini tidak berarti bahwa KPS tidak bermanfaat.
Tentu saja sektor swasta memiliki keuntungan
lainnya, yang dapat dimanfaatkan dengan KPS:
-

Pengetahuan dalam aktivitas industri dan
komersial yang kompleks: Pelaksanaan proyek
transportasi
perkotaan
memerlukan
keterampilan dan keahlian yang khususnya
ditemukan dalam sektor swasta;

-

Fleksibilitas: Peraturan mengenai manajemen
publik dapat menghalangi manajemen proyek
industri dan komersial seperti pembangunan
dan pengoperasian prasarana transportasi.
Kerja sama dengan sektor swasta, di bawah
kendali publik, dapat membantu mempercepat
dan mengoptimalkan manajemen proyek;

-

Manajemen personil yang lebih baik: Dengan
dilimpahkannya pengoperasian prasarana
transportasi kepada mitra swasta, bukan
otoritas transportasi melainkan mitra swasta
yang bertanggung jawab merekrut dan
mengelola staf operasional, yang berarti biaya
administrasi yang lebih rendah untuk mitra
publik dan terutama sekali, menjadikan
pergerakannya lebih fleksibel;

-

Ekonomi skala: Hal ini dapat dicapai dengan
membawa mitra keuangan, pembangun dan
operator yang mapan, manajer dari banyak
prasarana;

-

Mendorong efisiensi: Hal ini harus diatur
selama tahap tender, dan selanjutnya dengan
memberikan penghargaan kepada operator
swasta berdasarkan indikator kinerja.

diterapkan pada proyek yang kompleks, dengan
banyak antarmuka dan risiko (khususnya pada
perencanaan), walaupun KPS memerlukan lebih
banyak antisipasi.

Prinsip
keberhasilan:
mengabaikan pengguna

jangan

Masalah keuangan saat ini merupakan salah satu
perhatian
utama
pemangku
kepentingan
Indonesia. Apabila dikelola secara bijaksana oleh
otoritas publik, KPS mungkin skema yang sesuai
dan efisien yang dapat dipertimbangkan di
Indonesia. Di Perancis, jenis opsi keuangan ini
dipimpin oleh Otoritas Transportasi, suatu
organisasi politik yang mempunyai kekuasaan
kuat untuk membuat keputusan.
Otoritas transportasi juga dapat secara langsung
memanfaatkan “pajak transportasi khusus” yang
berlaku untuk semua pemberi kerja di wilayah
yang dilayani oleh jaringan transportasi publik,
yang merupakaan skema tipikal Perancis. Manfaat
langsung untuk pengguna terlihat dengan cepat
dibandingkan dengan skema Anglo-Saxon yang
lebih rumit.
Namun demikian, reorganisasi pajak tidak mudah
dilaksanakan: hal ini merupakan proses jangka
panjang yang memerlukan konsesus politik. Inilah
alasan
mengapa
Indonesia
seharusnya
mengorientasikan strategi keuangannya menuju
cara-cara lainnya yang lebih efisien untuk jangka
pendek, seperti skema KPS. Sebagaimana
dijelaskan di atas, implementasi pajak atas
perolehan properti juga dapat menjadi solusi
keuangan yang sangat efisien, tetapi tidak dengan
mudah diterima dan memerlukan kerangka kerja
hukum yang sangat khusus. Namun, beberapa
contoh yang menjanjikan memperlihatkan bahwa
solusi yang sederhana dapat ditemukan. Spekulasi
pada pasar properti dapat menjadi suatu solusi
yang sukses, walaupun risiko pasar tidak akan
diabaikan.

Dibandingkan dengan manajemen publik yang
tradisional, KPS kadang-kadang lebih baik
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BAB 2 – PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSPORTASI
PERKOTAAN: ANTAR MODA, APA YANG
DIPERTARUHKAN DAN BAGAIMANA
MELAKSANAKANNYA?
Tujuan dari jaringan transportasi terpadu adalah
membuat transportasi umum lebih menarik
daripada moda perorangan. Tidak dapat
dipungkiri bahwa suatu jaringan transportasi
umum terpadu dapat menjaring lebih banyak
pengguna. Fakta penjelasan utama adalah bahwa
suatu integrasi yang baik menyederhanakan
pemahaman dan akses sistem transportasi dan
mengurangi waktu perjalanan antar moda.
Pengembangan antar moda, yang dapat dipahami
sebagai kombinasi dari jenis moda transportasi
yang berbeda dalam satu perjalanan, sangat
bergantung pada sistem terpadu.
Apabila tidak ada integrasi, pada aspek "fisik"
(stasiun simpangan), pada aspek "sistem" (sistem
tiket) atau pada aspek "keuangan" (kebijakan
tarif), persaingan antar moda transportasi dapat
terjadi. Dalam hal ini, hasil pengoperasian dari
setiap perusahaan secara langsung terancam. Oleh
karena itu, integrasi jaringan transportasi sama
artinya dengan efisiensi ekonomi.
Dengan mahalnya proyek transportasi perkotaan,
gagasan untuk menyerahkan manajemen kepada
pemain swasta terlihat sebagai solusi yang

pragmatis. Namun, walaupun intervensi sektor
swasta mendukung pengurangan biaya publik,
implementasi suatu strategi yang komprehensif
dan terpadu di sekitar proyek tersebut pasti
memerlukan pembentukan Otoritas Pengelola
Angkutan Umum / Public Transport Authority
(PTA).

Antar moda: Dimensi kelembagaan
• Apa peran dan tanggung jawab PTA?
Bentuk PTA yang berbeda dapat ditemukan
melalui contoh-contoh di luar negeri. Jenis misi
yang diserahkan adalah kriteria pembeda.
Identifikasi
berbagai
fungsi
yang
akan
dilaksanakan oleh PTA adalah proses yang
kompleks dan erat hubungannya dengan tingkat
integrasi yang berbeda. Fungsi ini dapat dibatasi
pada peraturan transportasi publik dan organisasi
semua aktivitas transportasi penumpang, atau
dikembangkan atas semua kompetensi yang
terkait dengan mobilitas. Bentuk yang paling
terpadu dari Otoritas transportasi secara langsung
menghubungkan masalah transportasi dengan
masalah perencanaan kota.

Wilayah fokus Otoritas Transportasi Publik
Pengembangan perkotaan
Integrasi transportasi perencanaan perkotaan
Kebijakan mobilitas kota
Lalu lintas dan perparkiran
Logistik kota
Integrasi moda

Seluruh “pasar” transit publik
Organisasi “transit tidak resmi”
Layanan mobilitas
Taksi

Peraturan transportasi umum
Kerangka peraturan
Identifikasi jaringan dan
Layanan yang diwajibkan
Memantau Kewajiban layanan publik
Layanan yang dikontrakkan
Standar teknis
Promosi dan informasi
Pemantauan kualitas
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F OKUS 4:

OTORITAS TRANSPORTASI DARAT SINGAPURA
Otoritas Transportasi Darat Singapura (LTA) di Singapura mungkin merupakan salah satu contoh yang paling terpadu
dari suatu Otoritas Transportasi Metropolitan. LTA ditugaskan dengan merumuskan kebijakan transportasi lahan dan
bekerjasama dengan erat dengan otoritas penanggung jawab pengembangan perkotaan. Mereka merencanakan dan
melaksanakan proyek untuk transportasi penumpang dengan kapasitas tinggi, prasarana jalan dan jalur pejalan kaki.
Mereka juga mengatur kepemilikan kendaraan, manajemen lalu lintas, dan pemeliharaan prasarana jalan. Walaupun
mereka tidak secara langsung menetapkan tarif transportasi umum, mereka membantu Badan transportasi umum untuk
melakukannya. Namun, mereka mengatur penawaran layanan dan pemeliharaan prasarana transportasi umum.
Jadi, LTA telah menyelesaikan kontrol atas semua fungsi strategis, perencanaan layanan, bagian layanan peraturan dan
umum. LTA memilih untuk mengontrak perusahaan pengoperasian swasta untuk memberi layanan yang memerlukan
keahlian khusus.
LTA mengembangkan secara kuat penggunaan lahan dan keterpaduan transportasi, serta mekanisme pembiayaan yang
inovatif seperti jangkauan nilai lahan, penentuan harga jalan secara elektronik, sistem kuota kendaraan, dll.

• Berbagai tingkat tindakan
Sebagai bahan pemikiran bagi pemangku
kepentingan
Indonesia,
metodologi
yang
mengandalkan analisis tiga tingkat diusulkan di
bawah ini:
Tingkat strategis menanggapi pendekatan jangka
panjang (10 tahun dan lebih). Pada tingkat ini,
pemimpin
politik
menentukan
kebijakan
transportasi dan tujuannya dalam wilayah yang
dilayani, tingkat pemisahan moda, konsumen yang
ditargetkan, tingkat subsidi dan sumber daya yang
tersedia.
Tingkat taktis berorientasi terhadap visi jangka
menengah (5 sampai 10 tahun) dan menentukan
sifat penyediaan angkutan yang harus memenuhi
tujuan di atas. Pada tingkat ini, moda transportasi,

jaringan, grid tarif, jadwal, frekuensi dan jenis
layanan yang ditawarkan dijelaskan secara
terperinci. Proyek-proyek utama, prasarana atau
“sistem dan peralatan”, dirancang dan dilaksanakan.
Tingkat taktis ini bukan tanggung jawab
administrasi.
Akhirnya, tingkat operasional dimaksud untuk
mengembangkan semua moda transportasi yang
tepat untuk memenuhi kebutuhan seperti yang
ditetapkan pada tingkat taktis, dan untuk
menjamin pemberian layanan yang tepat.
Tujuannya adalah melaksanakan secara tepat
layanan transportasi seefisien mungkin. Pada
tahap ini, operator publik atau swasta
bertanggung
jawab
atas
semua
aspek
pengoperasian termasuk manajemen personil,
manajemen kendaraan, pemeliharaan, dll.
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Rumus kebijakan dan target
Apa yang ingin kita capai? Dengan sumber daya apa?
Perwakilan
(wilayah yang akan dilayani, tingkat ganti rugi, tingkat aksesibilitas, fitur
terpilih
umum layanan

TINGKAT TAKTIS
Mencirikan solusi yang diperlukan untuk memenuhi target:
Apa layanan yang perlu dikembangkan untuk mencapai target ini?
Bagaimana?
Tarif tetap, jalur, moda, tabel waktu, jenis layanan

Otoritas
Penyelenggaraan
Transportasi

JANGKA
MENENGAH

JANGKA
PANJANG

TINGKAT STRATEGIS

Mengembangkan sarana yang tepat untuk menjamin sistem pengantaran
Bagaimana layanan dapat diberikan secara efisien?
Manajemen, pemeliharaan kendaraan, manajemen pribadi, dapat dikonsumsi,
pembaharuan armada, dll.

Operator

JANGKA
PENDEK

TINGKAT OPERASIONAL

Berbagai tingkatan tindakan
Tiga tingkat tindakan yang berhubungan dengan
tiga perspektif waktu yang berbeda ini, sering
dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda. Tiga
tingkat tindakan ini juga dapat dirundingkan
antara pemangku kepentingan yang berbeda
untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan
transportasi. Perwakilan yang dipilih harus secara
jelas bertanggung jawab atas ketetapan kebijakan
transportasi,
sehubungan
dengan
strategi
metropolitan lainnya, dan dibantu dalam tugas ini
oleh Otoritas Transportasi Publik. Oleh karena itu,
PTA harus bertanggung jawab menerapkan semua
strategi. Urutan berikut ini berfokus pada PTA,
bagaimana melaksanakannya dan hubungannya
dengan pemangku kepentingan lainnya.

Otoritas Transportasi dapat menjadi suatu otoritas
publik tertentu, sebuah departemen badan publik
yang telah ada atau bahkan sebuah perusahaan
yang didirikan oleh otoritas setempat. Akses
langsung ke perwakilan kota dianjurkan agar
dapat memastikan bahwa masalah transportasi
akan sangat diprioritaskan.

Hal-hal penting untuk membentuk PTA

Apa saja fungsi dari Otoritas Transportasi?
Ini mungkin salah satu masalah yang paling
menentukan untuk digambarkan selama proses
pelaksanaan Otoritas Transportasi. Fungsinya
dapat dibatasi pada organisasi transportasi umum
yang sederhana, atau diperpanjang sampai
keseluruhan manajemen mobilitas dalam wilayah,
dan bahkan dapat dihubungkan dengan masalah
perencanaan kota.

Unsur berikut ini dapat berguna untuk berbagai
kota di Indonesia yang mempertanyakan
pentingnya Otoritas Transportasi.
Seberapa luas wilayah yang diperlukan?
Ketentuan perimeter hukum yang memadai
sangatlah penting. Batas administratif yang lebih
kecil daripada batas wilayah perkotaan tidak akan
mendukung suatu kebijakan metropolitan yang
terpadu. Sebaliknya, batas yang terlalu besar
dapat menyebabkan pemberian layanan ke
wilayah pedesaan, yang mengalami masalahmasalah khusus.
Bagaimanakah bentuk legal Otoritas?

Siapa saja yang harus dilibatkan?
Komposisi dewan dan alokasi tugas menentukan
skema administrasi. Dewan direksi akan terkait
dengan tingkat administrasi
yang berbeda
(Kotamadya, Daerah, dll) dan yang lainya akan
meliputi perwakilan sektor ekonomi, konsumen,
LSM, dll.

Apa yang dapat menjadi sumber keuangan?
Mengetahui dengan jelas bagaimana pendapatan
tarif akan dibagi antara PTA dan operator sistem
sangat penting. Dalam banyak hal, pendapatan
dapat melewati PTA untuk didistribusikan
kembali kemudian di antara pemangku
kepentingan tertentu. PTA biasanya menerima
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hibah dari Pemerintah Pusat atau pejabat
berwenang setempat, pada visi jangka panjang
untuk
memungkinkan
investasi,
sebagai
pelengkap sumber dayanya sendiri.
Sumber daya manusia dan keahlian apa saja
yang ada di PTA?

Efisiensi PTA akan sangat bergantung pada latar
belakang staf dan kemampuannya untuk
mengalihdayakan tugas khusus kepada konsultan
luar. Perekrutan pegawai dari badan pemerintah
lain atau dari operator akan membantu struktur
organisasi
baru
untuk
mengembangkan
keterampilan yang berbeda.

F OKUS 5:

MATRIKS FUNGSI KOTA KOCHI SAAT INI
DAN KEMUNGKINAN YANG AKAN DATANG
Kota Kochi, terletak di bagian selatan India, bermaksud untuk mengimplementasi Otoritas Persatuan Angkutan Umum
Metropolitan atau Unified Metropolitan Transport Authority (UMTA) untuk meningkatkan manajemen umum transportasi.
AFD, yang mendukung tindakan tersebut, menyelenggarakan sebuah workshop pada Maret 2014 yang mengumpulkan
banyak pemangku kepentingan untuk membahas peta jalan Otoritas yang akan dibentuk. Dalam salah satu sesi, fungsi
setiap pemangku kepentingan dibahas. Latihan partisipatif ini menghasilkan suatu peta sintetis organisasi saat ini di
sektor transportasi. Masalah kemungkinan evolusi dan peran UMTA yang akan datang juga dibahas pada waktu yang
sama.
Setiap moda transportasi saat ini dikelola oleh otoritas khusus. Pemilik prasarana atau sarana perkeretaapian, lembaga
keuangan, dan operator kadang-kadang berbeda untuk moda transportasi yang sama. Dengan terimplementasinya
UMTA, beberapa fungsi akan dikumpulkan di bawah tanggung jawab satu lembaga.
UMTA Kochi yang akan datang secara ideal seharusnya fokus pada tingkat strategis, yang meliputi formulasi pendekatan
perencanaan multi moda, sesuai dengan tinjauan Rencana Mobilitas Komprehensif yang ada, dan pengisian celah
tertentu seperti kebijakan perparkiran.

Matriks fungsi eksisting
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Matriks fungsi baru termasuk UMTA

GOI: Government of India/Pemerintah India
GOK: Government of Kerala/Pemerintah Kerala
GCDA: Greater Cochin Development Authority/Otoritas Pengembangan Cochin dan sekitarnya
KSRTC: Kerala State Road Transport Company/Perusahaan Milik Negara Angkutan Darat Kerala
WTC: Water Transport Company/Perusahaan Angkutan Air

Antar moda: pentingnya integrasi
jaringan
Indonesia
sedang
mengalami
peningkatan
kebutuhan mobilitas dan permintaan transportasi
yang signifikan akibat pengembangan wilayah
perkotaan. Prasarana jalan kereta api yang terletak
di sepanjang struktur sumbu Timur-Barat di Pulau
Jawa melewati banyak persimpangan jalan,
khususnya di wilayah metropolitan, yang membuat
lalu lintas lebih sulit lagi. Manajemen lalu lintas jalan
perlu dikoordinasikan dengan lalu lintas kereta api
untuk kebutuhan mobilitas yang lebih baik. Integrasi
transportasi umum dan pribadi merupakan bagian
dari rencana strategis nasional BAPPENAS, tetapi
peningkatan mobilitas kota tidak akan mungkin
tanpa promosi transportasi umum. Koordinasi
antara berbagai moda transportasi memang

merupakan masalah utama untuk mengurangi
penggunaan kendaraan pribadi dan mendukung
penataan mobilitas.
Koordinasi jaringan jalan kereta api dengan moda
transportasi umum lainnya, seperti antar kota
atau bus regional, Angkutan Bus Cepat atau Bus
Rapid Transit (BRT), bus kota reguler, kereta
gantung, taksi atau bahkan sistem para transit
diperlukan untuk membuat mobilitas lebih efisien.
Jaringan transportasi umum yang tertata dengan
baik juga seharusnya dapat meningkatkan
aksesibilitas sampai pusat (hub) bandara terdekat.
Selanjutnya, integrasi pejalan kaki dan pengguna
sepeda tidak dapat diabaikan. Hal ini bahkan
menjadi masalah utama di banyak kota.
Antar moda dan integrasi perlu dikembangkan
melalui kerangka kerja lembaga dan keuangan
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yang cukup. Pembentukan Otoritas Transportasi
dapat menjadi suatu sarana untuk mengumpulkan
semua masalah transportasi dan memungkinkan
integrasi yang lebih baik. Desain dan

pembangunan progresif dari suatu jaringan
transportasi umum yang berjenjang dapat menjadi
target jangka panjang, yang menata semua
tindakan PTA sepanjang peta jalan umum.

F OKUS 6:

RAMALAN EVOLUSI PEMISAHAN MODA ADDIS ABABA (ETHIOPIA)
Sebuah penelitian tentang kebiasaan pergerakan Addis Ababa memperkirakan kemungkinan evolusi pemisahan moda.
Penelitian tersebut dapat dijadikan acuan untuk strategi jangka panjang bagi transportasi perkotaan.

Antar moda juga mengacu pada integrasi masalah
transportasi dan perencanaan kota. BAPPENAS
merasa prihatin dengan masalah ini karena RPJMN
memadukan suatu strategi yang bertujuan
mengimplementasikan sistem transportasi yang
mendukung pengembangan penggunaan lahan.
Strategi Interaksi Transportasi dan Guna Lahan
menyarankan untuk mengandalkan secara
ekstensif Pengembangan Berorientasi Transit atau
Transit Oriented Development (TOD) dan
meningkatkan akses sistem transportasi di
wilayah perkotaan.

Berkenaan dengan kota Bandung, yang sebagian
besar terdiri dari kawasan perumahan, dapat
dicatat bahwa pusat kota dapat direvitalisasi.
RPJMN dan Rencana Induk Kota merupakan alat
penting untuk mendukung visi pengembangan
yang
terpadu.
Pengembangan
perkotaan,
khususnya ke arah timur, dapat menjadi
kesempatan untuk mengembangkan bentuk baru
urbanisasi yang menggabungkan aktivitas tempat
tinggal, pekerjaan dan kesenangan. Namun,
campuran fungsi kota menjadi lebih efisien jika
dilayani dengan jaringan transportasi umum
terpadu yang baik dan dapat diandallkan.
Pengembangan prasarana transportasi kadang-
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kadang
merupakan
tenaga
penggerak
pengembangan perkotaan yang baik penataannya.
Kasus ini bisa dilihat di kota Bordeaux, Perancis,
yang
mengubah
bentuk
dengan
mengimplementasi jaringan Light Rail Transit
(LRT) sepanjang 44 kilometer.

dalam proyek perkotaan yang lebih besar. Stasiun
Pusat Bandung yang telah dikenali sebagai salah
satu tempat penumpukan multi-moda harus
mendukung keterkaitan proyek perkotaan yang
lebih besar, untuk stasiun kereta api dan
sekitarnya.

Pendekatan global harus sejalan dengan dengan
tujuan antar moda. Stasiun multi-moda, yang
memudahkan sistem antar moda, harus dipadukan

Pembangunan kembali kota dengan proyek transportasi umum – metamorfosa Bordeaux

Antar moda: peran utama stasiun
antar moda utama
Pusat (hub) multi moda sangat penting untuk
memastikan efisiensi jaringan transportasi. Pusat
itu memudahkan konsumen untuk mengubah
dengan mudah skala mobilitasnya, dari perjalanan
di daerah setempat menjadi perjalanan antar kota
atau antar daerah, apabila pusat tersebut meliputi
layanan bus regional atau stasiun kereta api.
Penataan
simpul
antar
moda
yang
menggabungkan berbagai moda transportasi
cukup kompleks, sementara moda tersebut harus
tetap optimal manfaatnya bagi pengguna. Fasilitas
akses perparkiran, pejalan kaki dan akses
bersepeda,
tempat
pemberhentian
taksi
merupakan bagian yang akan dimasukkan dalam
pusat antar moda. Sebagaimana disarankan dalam
RPJMN, optimisasi terminal, pembangunan Parkir
dan Menumpang atau Parks and Rides dan

informasi waktu nyata yang berdasarkan ITS
merupakan tindakan yang diperlukan untuk
mempermudah dan mendukung penggunaan
sistem transportasi umum selain moda pribadi di
Indonesia.
Di dalam stasiun antar moda, area khusus pelancong
dirancang untuk mempermudah perpindahan dari
satu moda ke moda lainnya. Banyak fasilitas layanan
yang dimasukkan, seperti meja informasi, tempat
duduk, aktivitas perdagangan, dll. Informasi yang
berkaitan dengan moda transportasi ditampilkan di
stasiun. Akan tetapi, bagian tersulit dari tugas
tersebut adalah koordinasi jadwal dari moda
transportasi yang berbeda.
Stasiun antar moda perlu dihubungkan dengan
semua fasilitas kota lainnya. Pusat antar moda
yang besar harus terpadu di dalam kota dalam
ruang lingkup proyek perencanaan kota yang lebih
besar.
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F OKUS 7:

STUDI KASUS
STASIUN KERETA API BORDEAUX (PERANCIS)
Bordeaux, kota di Perancis, dengan penduduk hampir satu juta jiwa, dapat dianggap sebagai tempat pertemuan
berbagai skala yang berbeda, dari tingkat daerah sampai tingkat Eropa. Pada tingkatan Eropa, kota tersebut terletak
di persimpangan antara Paris dan kota-kota di bagian utara Eropa, dan Spanyol. Stasiun kereta api akan segera
menerima jaringan Kereta Super Cepat (TGV) untuk mempermudah koneksi antar negara Eropa ini. Akan tetapi,
stasiun kereta api Bordeaux juga terhubung dengan banyak jaringan.
Setiap tahun 10 juta pelancong melewati stasiun kereta api Bordeaux Saint-Jean. Stasiun kereta api telah berhasil
ditingkatkan menjadi simpul multi moda, yang secara progresif mengintegrasikan stasiun bus kota, stasiun bus antar
kota, layanan antar jemput bandara, stasiun trem, sistem sewa sepeda swalayan, dll. Saat ini, tempat tersebut
dilengkapi dengan seluruh tingkat layanan transportasi, yang melayani semua jenis kebutuhan pergerakan.
Aksesibilitas juga dipermudah untuk transportasi pribadi dengan disediakannya fasilitas parkir, tempat
pemberhentian taksi, dan tempat penurunan penumpang. Namun, transportasi umum tetap di pusat sistem. Stasiun
antar moda dilengkapi dengan layar informasi yang menyediakan jadwal waktu untuk kereta daerah dan nasional,
dan untuk layanan kota juga. Stasiun kereta api dirancang untuk mempermudah perjalanan semua penjelajah
dengan banyak layanan dan pusat informasi .
Stasiun kereta api Bordeaux Saint-Jean menjadi proyek perkotaan yang lebih besar dan ambisius, yang
mengintegrasikan tidak hanya pergerakan, tetapi juga fasilitas ekonomi, sosial dan lingkungan. Seluruh proyek
dirancang untuk mencakup semua jenis fasilitas tempat tinggal, kantor, perdagangan dan pariwisata, kawasan publik
dan hijau di dalam CDB ini.
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BAB 3 – PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSPORTASI
PERKOTAAN: TANTANGAN DAN INOVASI YANG
DIPERLUKAN DALAM TRANSPORTASI PERKOTAAN
Pendekatan multi moda merupakan suatu
tantangan dari segi inovasi. Agar lebih efisien,
jaringan multi moda perlu menggabungkan secara
fisik berbagai moda transportasi (di dalam pusat
transportasi), tetapi jaringan tersebut juga perlu
mengandalkan arsitektur sistem yang lebih
terbuka.
Contohnya, jadwal waktu dapat disesuaikan
dengan perjalanan tertentu dari mayoritas
penduduknya. Hal ini dapat mempengaruhi
pergerakan penumpang setiap harinya demikian
pula dengan kereta api komuter dan jalur bus
penghubung
untuk menjangkau pusat kota.
Jadwal waktu kereta api dan bus dapat
disesuaikan untuk meminimalisasi waktu total
perjalanan, walaupun masalah yang tampak
sederhana ini selalu terbukti cukup sulit
diselesaikan.
Optimalisasi
perjalanan
bagi
pengguna serta kenyamanannya adalah tantangan
baru untuk transportasi perkotaan. Hal ini
memberi dukungan bagi sistem transit massa
daripada kendaraan pribadi.

Inovasi tiket dan pendekatan multi
moda
Sistem tiket terpadu (ITS) melahirkan inovasi di
bidang transportasi umum. Teknologi ini
memungkinkan pengguna untuk membeli hanya
satu tiket yang sesuai untuk beberapa moda
transportasi. Hal ini terjadi di Paris (Perancis), yang
jaringan transportasi umumnya dilengkapi dengan
sistem kartu pintar yang dapat digunakan untuk
moda apapun (bus, kereta api bawah tanah, kereta
api komuter, dll.). Jadi, antar moda disukai, tidak
seperti jaringan lainnya yang tiketnya tidak
terintegrasi. Hal ini terjadi di Jakarta, orang yang
berpergian harus membeli tiket khusus untuk
mengakses moda yang berbeda walaupun jaringan
tersebut meliputi wilayah multi moda. Efisiensi
jaringan publik di sini menyulitkan pengguna.
Otoritas Transportasi dapat mengusulkan dan
mengimplementasikan solusi untuk meringankan
kurangnya integrasi antar moda.

Koordinasi layanan transportasi dapat diterapkan
pada skala geografi yang berbeda. Sistem tiket
terpadu dapat menggabungkan moda transportasi
dari pusat kota sampai pinggiran kota bahkan
pedesaan. Jika beberapa operator dilibatkan
dalam multi moda ini dan dengan skema
multidimensi, sekali lagi hal ini merupakan peran
otoritas
transportasi
untuk
memastikan
koordinasi proses secara keseluruhan. PTA dapat
meminta operatornya untuk menanamkan modal
pada tingkat taktis dan mengembangkan strategi
yang berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Memaksimalkan
kapasitas
membangun prasarana baru

dan

Dalam bidang transportasi, banyak inovasi
diciptakan untuk meningkatkan kapasitas sistem.
Biasanya, hal ini merupakan salah satu masalah
utama pemangku kepentingan yang bertanggung
jawab atas prasarana transportasi. Hal ini makin
dibenarkan ketika pemerintah kota harus
menghadapi proses urbanisasi yang pesat.
Namun, kapasitas jaringan perlu disesuaikan
untuk kebutuhan pergerakan saat ini dan di masa
yang akan datang. Pembangunan prasarana baru
harus konsisten dengan perkiraan permintaan
pergerakan. Contohnya, mungkin tidak relevan
jika terdapat layanan angkutan massa antara dua
wilayah tempat tinggal, karena kebanyakan
perjalanan terjadi di suatu kota berasal dari
kawasan residensial menuju ke tempat kerja atau
tempat
rekreasi.
Sesuai
dengan
jumlah
permintaan tertentu, moda transportasi kolektif
lainnya dapat memadai, seperti moda taksi
kolektif atau para-transit (minibus, angkot, dll).
Kadang-kadang, prasarana lama hanya diganti
dengan prasarana baru dengan cara meningkatkan
sistem daripada menciptakan rute angkutan
umum yang baru. Cara ini menyebabkan
tercapainya kapasitas yang lebih besar dan
penjualan yang pesat. Indonesia adalah gambaran
yang baik dalam hal perkembangan kereta api
perkotaan yang akan dialami oleh enam kota
metropolitan dan tiga kota besar sesuai dengan
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RJPMN 2015-2019, yaitu Medan, Palembang,
Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, Semarang,
Yogyakarta, and Denpasar.
Selain peningkatan prasarana jalan kereta api,
BAPPENAS
juga
merencanakan
untuk
mengembangkan dan/atau mengimplementasikan
sistem BRT di 29 kota metropolitan dan kota-kota
besar di Indonesia (termasuk penyelesaian sistem
BRT Transjakarta). Strategi nasional juga
mencakup pembangunan
angkutan massa
berbasis rel (MRT dan LRT) termasuk MRT
Ibukota Jakarta, LRT (Monorel massadan Trem) di
Surabaya, Bandung, Makassar dan proyek jalur
layang kereta api di Jakarta.
Inovasi dalam jaringan transportasi juga
mencakup rancangan sarana perkeretaapian
untuk
menjawab
permintaan,
kapasitas,
kecepatan, kenyamanan, dan keselamatan.
Perbaikan keteraturan waktu antara, perbaikan
keselamatan, perbaikan keseimbangan sosioekonomi, dll., sebagai fitur yang banyak dicari
untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan
jaringan transportasi. Semua perbaikan tersebut
tentu saja harus sejalan dengan kondisi keuangan
yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab
atas sistem tersebut (operator atau otoritas
transportasi ).

Dari solusi angkutan massa sampai
angkutan pribadi
Jaringan multi moda seringkali kompleks, tetapi
untuk berkinerja baik, jaringan tersebut perlu
dipahami dengan mudah oleh pengguna. Informasi
bagi penumpang sangatlah penting untuk efisiensi
suatu sistem. Informasi yang langsung (real-time)
saat ini menggunakan teknologi rendah yang dengan

mudah dapat diterapkan pada setiap jenis sistem
transportasi. Sistem tersebut harus mencakup Pusat
Kendali yang berkinerja baik untuk mengumpulkan
dan memberikan data secara langsung yang berasal
dari seluruh jaringan. Meja atau layar informasi
harus terletak di setiap stasiun, baik itu di tempat
pemberhentian bus, stasiun kereta bawah tanah
ataupun di simpul antar moda .
Jenis teknologi ini juga dapat membantu untuk
penyesuaian kembali lalu lintas ketika layanan
terganggu. Pengguna terkadang dapat diberitahu
secara cepat dengan ponsel cerdas melalui
jaringan internet. Jadi, masing-masing pengguna
mengetahui waktu tunggu rata-rata sebelum lalu
lintas menjadi teratur kembali. Perpindahan moda
transportasi juga harus disesuaikan jika terjadi
gangguan yang signifikan. Contohnya, jika jalur
kereta api bawah tanah sementara tidak berfungsi,
jalur bus dapat mengambil alih.
Yang terakhir, tapi tidak kalah pentingnya, inovasi
angkutan umum terdiri dari layanan pribadi baru.
Inovasi tersebut dapat berupa aplikasi khusus
ponsel cerdas yang menunjukkan cara terbaik
untuk menghindari terlalu banyaknya pergantian
selama perjalanan atau opsi angkutan terbaik
untuk pergi lebih cepat dari titik A ke titik B.
Inovasi tersebut dapat berupa layanan tiket
pribadi, jika tiket dapat dibeli di luar stasiun,
untuk menghindari antrian dan menghemat
sedikit waktu.
Banyak cara untuk meningkatkan sistem
transportasi dengan cara yang mudah untuk
diterapkan. Tujuan utama yang perlu diingat
adalah membawa solusi pada masalah pergerakan,
khususnya agar konsumen semakin loyal terhadap
angkutan umum yang berkelanjutan, dan
memperkaya pengalaman perjalanan.
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F OKUS 8:

RATP PARIS, SUATU KOMBINASI SOLUSI
Daerah Ile-de-France mengumpulkan 11,6 juta penduduk dan 6 juta pekerjaan. Daerah tersebut mewakili 29% dari
Produk Nasional Bruto dan menghimpun 22.5% dari tenaga kerja nasional di wilayah seluas 12.000 Km2. Setiap hari, 41
juta perjalanan dilakukan oleh penduduk daerah ini.
Layanan transportasi diselenggarakan oleh STIF, Otoritas Transportasi Ile-de-France. Otoritas tersebut mengelola
operator untuk moda transportasi yang berbeda, yaitu SNCF, operator jalan kereta api nasional, dan RATP, operator
kereta api bawah tanah Perancis yang tersohor.
RATP di Paris mengoperasikan salah satu jaringan multi moda terbesar di dunia:
-

14 jalur kereta api bawah tanah (2 tanpa masinis) ;

-

2 jalur pinggiran kota (RER A & RER B) ;

-

3 jalur kereta trem (T1, T2, T3) ;

-

Lebih dari 300 jalur bus …

Walaupun jaringan Paris sangat padat dan menawarkan kemungkinan pergerakan yang besar, permintaan dan lalu
lintas masih terus tumbuh. Penyebaran perkotaan saat ini menuntut semakin banyak solusi angkutan massa
regional/orbit. Selanjutnya, munculnya budaya ramah lingkungan saat ini yang digabung dengan masalah kemacetan
jalan dan batasan ekonomi menghasilkan indikasi moda yang mendukung transportasi umum.
Untuk menanggapi dua tantangan ini, RATP telah merencanakan untuk membangun prasarana baru, seperti
perpanjangan jaringan kereta trem. Akan tetapi proyek yang paling menantang adalah Proyek Grand Paris. Proyek
tersebut terdiri dari kereta bawah tanah otomatis sepanjang 130 km dengan 40 stasiun antar moda. Proyek ini bertujuan
mempromosikan pergerakan dari kota ke kota dan mengurangi kepadatan jaringan. Otomasi jalur kereta api bawah
tanah harus mendukung lebih tingginya kecepatan komersial dan kapasitas (terutama karena tidak ada taksi
pengemudi). Moda ini harus dioperasikan pada tahun 2025. Biaya sementara jaringan kereta api bawah tanah otomasi
baru ini sekitar € 35 miliar.
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©Sumber RATP

STIF juga berencana untuk memberikan suatu desain baru stasiun bagi konsumen agar mereka merasa lebih nyaman.
Contohnya, meja informasi dengan staf yang proaktif dan ruang terbuka di dalam stasiun antar moda akan
diimplementasikan. Layanan IT mencoba untuk semakin berorientasi pada ponsel cerdas. Proyek inovasi untuk jaringan
Paris saat ini berorientasi pada tiket pribadi dan layanan informasi, terutama melalui pengembangan aplikasi. Tujuan
pelaksanaan teknologi baru ini adalah untuk mendapatkan konsumen yang lebih setia dan memperkaya pengalaman
perjalanan.

Dari solusi transportasi massa menjadi “transportasi saya”
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KESIMPULAN
Indonesia sedang meneliti lebih jauh opsi terbaik
untuk menyelesaikan masalah pergerakan yang
berkelanjutan. Masalah saat ini menyangkut
skema keuangan yang akan ditetapkan agar dapat
meningkatkan jaringan transportasi. Strategi
ambisius dari negara harus berdasarkan kepada
perencanaan yang terpadu, yang mencakup aspek
keuangan serta aspek pengembangan operasional
dan prasarana transportasi.
Selama seminar, pertukaran pendapat dengan
peserta mengangkat banyak hal terkait
pembangunan
Indonesia
dan
terutama
pembangunan di Bandung karena banyak peserta
yang merupakan para pemangku kepentingan
setempat. Para peserta tertarik dengan semua
subyek yang dibahas selama presentasi dan
banyak masalah didiskusikan, seperti: “Bagaimana
Pemerintah
dapat
bekerja
sama
untuk
mempercepat
pembangunan
prasarana?”,
“Bagaimana melibatkan masyarakat?”, “Bagaimana
mengimplementasikan alat seperti PPP di kotakota di Indonesia?”, “Bagaimana mengubah dari
sistem kepemilikan swasta menjadi sistem
kepemilikan pemerintah?”, “Apakah untuk
membangun infrastruktur terlebih dahulu agar
dapat mengubah kebiasaan merupakan solusi
yang terbaik, atau haruskah masyarakat
mengubah sikapnya terlebih dahulu?”, “Bagaimana
bekerja sama dengan kota-kota di luar negeri?”…
Seminar ini membahas beberapa pengalaman
internasional, yang memberi sebagian jawaban
atas pertanyaan-pertanyaan ini. Referensi untuk
pengalaman keberhasilan atau kegagalan penting
untuk dipelajari, agar kesalahan tidak berulang.
Dengan adanya kemajuan teknologi Indonesia
yang pesat, negara berharap akan mencapai suatu
“lompatan katak” di bidang transportasi
perkotaan,
dengan
mengabaikan
tahap
pembangunan
konvensional
yang
dialami
beberapa negara berkembang lainnya.
Untuk memberikan refleksi yang terkait dengan
pengembangan pergerakan di Bandung, empat hal
dapat mengikhtisarkan masalah utama yang
dibahas selama seminar:

1.

Mendirikan
Otoritas
Transportasi
merupakan suatu aset nyata untuk
membuat proyek transportasi lebih
bermanfaat
bagi
wilayah
yang
bersangkutan dan semua pengguna,
melalui manajemen layanan transportasi
yang berbeda di bawah satu direktorat.
Dasar pemikiran dan tindakan dari
berbagai
tingkat
lembaga
dapat
diharmonisasikan di bawah Otoritas ini.
Suatu wilayah yang mengandalkan
Otoritas Transportasi yang efisien dapat
membangun suatu visi yang lebih jelas
dalam pengembangan pergerakannya.
Manajemen lalu lintas, manajemen
perparkiran, keamanan dan kendaraan
tidak bermotor juga dapat direncanakan
sejalan dengan layanan angkutan umum;

2.

Suatu integrasi pragmatis dari berbagai
moda transportasi juga merupakan solusi
yang baik yang mendukung pergerakan
yang berkelanjutan. Pusat antar moda
diperlukan untuk membangun suatu
jaringan terpadu. Stasiun Pusat Bandung
sedang menuju jenis pengembangan ini;

3.

Penyatuan antara sistem transportasi
umum dan pengembangan perkotaan
diperlukan untuk mengubah gaya hidup
kota
menuju
opsi
yang
lebih
berkelanjutan dan nyaman;

4.

Masalah
transportasi
perkotaan
memerlukan
pengetahuan
dan
penyebaran pengalaman agar tidak
mengulangi kesalahan dari skema kota
lain. Oleh karena rekayasa Prancis dikenal
dalam bidang tertentu transportasi,
seminar ini menjadi wadah untuk berbagi
pengalaman
yang
berhasil
dan
pengetahuan tentang aspek keuangan,
operasional dan implementasi.

Beberapa pengalaman terbaik tersebut dapat
disesuaikan dengan konteks Indonesia dan
diimplementasi di kota metropolitan atau kota
yang menghadapi masalah transportasi
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PENYELENGGARA DAN MITRA
AFD
AFD, the Agence Française de Développement, adalah lembaga keuangan
pembangunan publik yang telah beroperasi selama tujuh puluh tahun untuk
mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di
negara berkembang dan pada Provinsi Seberang Laut Prancis. AFD
melaksanakan kebijakan bantuan pembangunan dari pemerintah Prancis.
Bekerja di empat benua, dengan tujuh puluh satu kantor lapangan dan biro,
AFD menyediakan pembiayaan dan dukungan untuk proyek-proyek yang
meningkatkan taraf hidup, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan
melindungi bumi. Pada tahun 2013, AFD menyerahkan € 7.8 miliar untuk
proyek-proyek di negara berkembang dan di Provinsi Seberang Laut Prancis. Proyek-proyek yang dibiayai
AFD ini akan menyediakan sekolah bagi anak-anak, meningkatkan kesehatan ibu, mendukung persamaan
antara pria dan wanita, mendukung petani dan usaha kecil, dan mendukung akses air minum, transportasi
dan energi. Proyek-proyek yang baru dibiayai ini juga akan membantu mengurangi kerusakan iklim
dengan mengurangi hampir setara 3,3 juta metrik ton karbon dioksida setiap tahun.
Sejak tahun 2007, AFD telah aktif di Indonesia, dengan mendukung proyek-proyek yang bertujuan
mendukung ppertumbuhan yang hijau dan inklusif. Sejauh ini, AFD telah memberi pinjaman di berbagai
bidang (energi, pertanian, kehutanan, industri, sanitasi, transportasi) untuk jumlah total sebesar 1,550
Juta USD.

BUSINESS FRANCE (DAHULU UBIFRANCE)
BUSINESS France adalah lembaga nasional yang mendukung pengembangan
internasional ekonomi Perancis yang bertanggung jawab untuk mendorong
pertumbuhan ekspor dengan bisnis Perancis, serta mempromosikan dan
memfasilitasi investasi internasional di Perancis.
BUSINESS France mempromosikan perusahaan-perusahaan, citra bisnis dan
daya tarik nasional Perancis sebagai lokasi investasi, dan juga menjalankan
program magang internasional VIE.
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Didirikan pada tanggal 1 Januari tahun 2015 melalui merger antara UBIFRANCE dan Invest in France
Agency, Business FRANCE memiliki 1.500 pegawai, baik di Perancis dan di 70 negara di seluruh dunia,
yang bekerja dengan jaringan mitra publik dan swasta.
www.businessfrance.fr

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN – REPUBLIK INDONESIA
Kementerian Perhubungan adalah kementerian yang bertanggung jawab atas transportasi di
dalam negeri. Tanggung jawab khususnya dapat meliputi mengawasi keselamatan di jalan,
transportasi udara, transportasi laut, transportasi kereta api, mengembangkan kebijakan
transportasi pemerintah, menyelenggarakan transportasi umum, dan pemeliharaan dan
pembangunan prasarana.

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
BAPPENAS - REPUBLIK INDONESIA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS bertanggung jawab untuk
membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan
pembangunan. BAPPENAS bertanggung jawab atas: Persiapan rencana pembangunan
nasional jangka panjang (RPJMN); Penerjemahan Visi, Misi, dan Presiden Program Kerja ke
dalam rencana pembangunan nasional jangka menengah; Persiapan rencana kerja
pemerintah (RKP); Koordinasi, perumusan, dan penilaian perencanaan pembangunan
nasional; Mendukung persiapan Anggaran Belanja Nasional.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Jawa Barat merupakan sebuah Provinsi di Indonesia. Jawa Barat terletak di bagian barat
Pulau Jawa dan ibukota dan pusat kota terbesarnya adalah Bandung. Total wilayah provinsi
ini seluas 34.816,96 km². Jumlah penduduk provinsi tersebut sebesar 46,3 juta (pada tahun
2014) dan Jawa Barat paling banyak penduduknya dan provinsi yang paling padat
penduduknya di Indonesia.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Bandung merupakan ibukota provinsi Jawa Barat di Indonesia, kota terbesar ketiga menurut
jumlah penduduknya, dan kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia dengan
penduduk kota yang menyebar lebih dari 10 juta dengan total wilayah seluas 167,67 km².
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MENEMUKAN SOLUSI TRANSPORTASI PERKOTAAN:
TANTANGAN PEMBIAYAAN DAN INTEGRASI JARINGAN
Indonesia telah mengalami pertumbuhan demografi dan
ekonomi selama beberapa tahun terakhir ini. Seluruh negeri
mengalami proses urbanisasi yang pesat dalam menghadapi
eksodus pedesaan secara tetap dan signifikan. Namun hal
ini belum diikuti dengan perkembangan prasarana kota,
khususnya di bidang penyediaan transportasi, energi dan air.
Pemerintah Indonesia menyadari peran penting pergerakan
untuk memenuhi masalah pertumbuhan jumlah penduduk
kota dan pembangunan ekonomi. Masterplan Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (disingkat
MP3EI) disetujui pada tahun 2011 untuk periode 2011-2025.
Dalam konteks rencana strategis ini, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) telah
membuat suatu Rencana Pembangunan Nasional Jangka
Menengah
(RPJMN)
agar
dapat
mempercepat
pengembangan transportasi perkotaan.
Seminar tentang “Menemukan solusi transportasi perkotaan:
tantangan pembiayaan dan integrasi jaringan” yang
diselenggarakan pada 23 Juni 2014 di Bandung, bertujuan
untuk memberikan pandangan pada jaringan transportasi
Indonesia di masa yang akan datang dengan mengacu pada
pengalaman di Perancis dan pengalaman terbaik
internasional lainnya serta berbagi gagasan untuk dipelajari
lebih lanjut untuk mungkin selanjutnya dapat
diimplementasikan di Indonesia. Dokumen ini meringkas
esensi diskusi dan memberi kesimpulan utama acara
tersebut.

Dibuat oleh Des Villes et Des Hommes,
Konsultan untuk pergerakan yang berkelanjutan.
Des Villes et Des Hommes adalah anggota dari
jaringan CODATU.
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