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Transportasi 
Massal Jakarta

Tugas yang diemban Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono 
tidak ringan. Kemacetan, masih menjadi persoalan yang harus dihadapi 

Pemprov DKI Jakarta. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan pernah 
menegaskan ada tiga permasalahan utama di Jakarta yang harus ditangani, 
yakni banjir, tata kota dan kemacetan.

Untuk mengurai masalah kemacetan, Presiden Joko Widodo menyarankan, 
agar ditangani dengan pendekatan multidisiplin bersama stakeholder 
transportasi, termasuk Kementerian Perhubungan yang memiliki otoritas di 
dalam menggulirkan kebijakan terkait moda transportasi darat.

Berbagai kebijakan pengaturan lalu lintas kendaraan sudah diberlakukan di 
Pemprov DKI Jakarta. Mulai dari kebijakan 3 in 1, hingga pengaturan lalu lintas 
sistem  Ganjil Genap (GAGE). Namun upaya tersebut  belum bisa mengatasi 
persoalan kemacetan terutama yang terjadi pada jam sibuk.

Salah satu strategi mengatasi kemacetan dengan mengalihkan tren 
masyarakat, dari menggunakan kendaraan pribadi ke sarana transportasi 
umum. Hanya saja agar masyarakat mau beralih menggunakan transportasi 
massal tentunya dibutuhkan sarana transportasi massal yang tidak saja aman, 
nyaman, dan  tepat waktu, tapi juga tarifnya terjangkau. 

Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan moda transportasi massal sebagai 
sarana mobilitas warganya.  Mulai dari Transjakarta,  Bus Rapid Transit (BRT), 
Light Rapid Transit (LRT), KRL hingga  Moda Raya Terpadu (MRT). 

Pemprov DKI Jakarta juga terus meningkatkan pelayanan  transportasi 
publik. Perluasan layanan juga didukung upaya integrasi ruang dan transportasi 
antarmoda.  Hingga kini telah terbangun Sembilan simpul integrasi antar moda 
di Jakarta. 

Hasilnya, jangkauan transportasi publik kian meluas. Kini hampir 87 persen 
wilayah Jakarta sudah terjangkau transportasi massal. Selain itu jumlah 
penumpang juga meningkat secara signifikan. Penumpang tahunan meningkat 
dua kali lipat, dari 144 juta pada 2017 menjadi 288 juta pada 2019. 

Meski begitu, Pemprov masih terus meningkatkan layanan transportasi 
publik. Menggandeng pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, 
Pemprov DKI Jakarta mengembangkan moda transportasi MRT.  Dalam rencana 
jangka panjang ada empat jalur MRT Jakarta yang telah dan sedang dibangun 
yakni MRT Jakarta Fase 1, 2, 3 dan 4. 

MRT Jakarta Fase I sudah selesai. Presiden Joko Widodo telah meresmikan 
transportasi publik MRT Jakarta fase pertama rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel 
Indonesia (HI), pada Maret 2019 lalu. *

Beranda
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LAPORAN UTAMA

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan 
berbagai transportasi massal, mulai dari Bus Rapid 
Transit (BRT),Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT), 
hingga Lintas Rel Terpadu (LRT). Sejauh mana 
dampaknya terhadap upaya  mengatasi persoalan 
kemacetan di ibu kota?

 

JALAN PANJANG MENATA ANGKUTAN 
MASSAL JAKARTA

6
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga 
Muara Angke, Jakarta Utara, Perusahaan Umum Daerah 
(Perumda) PAM Jaya membangun tujuh kios air. 
Seperti apa manfaat yang dirasakan warga?
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Jalan Panjang 
Menata Transportasi 
Massal Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
mengembangkan  berbagai transportasi 
massal, mulai dari  Bus Rapid Transit  
(BRT),Transjakarta, Moda Raya Terpadu 
(MRT), hingga Lintas Rel Terpadu (LRT). 
Upaya mengatasi persoalan kemacetan 
di ibu kota?

6

Awal November lalu, masyarakat Jakarta 
yang melintasi kawasan Harmoni, Jakarta 
Pusat dibuat terkesima dengan temuan 

trem peninggalan kolonial Belanda di   bakal calon 
Stasiun MRT Harmoni. Lintasan trem sepanjang 1,4   
kilometer tersebut berada sekitar 25 sentimeter di 
bawah lapisan aspal Jalan Gajah Mada.

Tahun lalu trem serupa juga ditemukan para 
pekerja proyek MRT Jakarta saat penggalian di 
kawasan Glodok, Jakarta Barat. Temuan trem ini 
langusng mengundang perhatian publik. Sejumlah 
arkeolog memperkirakan, jalur trem yang ditemukan 
merupakan sisa trem listrik yang dibangun 
Pemerintah Kolonial Belanda pada 1800-an. Jalur ini 
menghubungkan Harmoni dengan Pasar Ikan. 

Terlepas dari nilai sejarah yang mengiringi 
penemuan kembali trem listrik tersebut, hasil 
penggalian jalur transportasi massal era Kolonial 
Belanda ini menunjukkan bahwa sejak Jakarta 

Foto
Safran H.
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Pemerintah 
Provinsi DKI 
Jakarta terus 
berupaya 
menghadirkan 
angkutan massal 
untuk mendukung 
mobilitas 
warganya,yang 
aman, nyaman 
dengan tarif yang
terjangkau.
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masih bernama Batavia, Pemerintah telah 
menghadirkan transportasi massal untuk warga 
Jakarta. 

Dikutip dari berbagai sumber, Pemerintah 
Belanda mulai mengoperasikan trem sebagai 
alat transportasi massal di Batavia sejak 
1869. Awalnya trem digerakkan dengan 
menggunakan tenaga kuda. Kapasitasnya 
sekitar 40 penumpang. 

Seiring berkembangnya teknologi, Pemerintah 
Kolonial mengganti trem kuda dengan uap, 
hingga akhirnya beralih menggunakan trem 
listrik yang dinilai lebih efektif dan jauh lebih 
murah. Trem listrik mampu mengangkut lebih 
banyak penumpang, sekitar 60 orang.

Seiring perkembangan kota Jakarta, pada 
1960 trem listrik yang melayani sejumlah rute 
tersebut resmi dihapus.  Jakarta pun mulai 

Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
          EDISI 12 TAHUN 2022



8

         EDISI 12 TAHUN 2022
Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

kehilangan transportasi massal. Peran trem 
kemudian digantikan dengan bus yang dikelola 
Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD). 

Sayangnya bus pun tidak mampu mengakomodir 
mobilitas warga sehingga harus ditopang 
dengan angkutan-angkutan penunjang yang 
berukuran lebih kecil seperti mikrolet, Kopaja, dan 
sebagainya.  Di sisi lain, kepemilikan kendaraan 
pribadi juga terus meningkat di Jakarta hingga 
memicu kemacetan yang masih menjadi 
persoalan klasik di Jakarta sampai saat ini. 

Tidak Berhenti Berkembang

Dalam modul studi transportasi  “Opsi Angkutan 
Massal: Transportasi Berkelanjutan”, angkutan 
massal merupakan angkutan yang beroperasi di 
jalur khusus tetap atau jalur umum potensial yang 
terpisah serta digunakan secara eksklusif. Moda 
ini beroperasi sesuai jadwal yang ditetapkan 
dengan rute yang didesain dengan perhentian-

“Transportasi yang bersifat massal 
sangat diperlukan untuk menggerakkan
mobilitas secara bersamaan dalam 
waktu bersamaan,”
 
Djoko Setijowarno
Ketua Bidang Advokasi dan 
Kemasyarakatan MTI Pusat.
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Foto
Dok: Jakpro

Untuk  
mengakomodir 
mobilitas warga, 
Pemprov DKI 
Jakarta juga 
menyediakan 
layanan transportasi 
angkutan-angkutan 
penunjang yang 
berukuran lebih kecil 
seperti mikrolet.
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perhentian tertentu. Angkutan massal pun tidak 
bisa disamakan dengan angkutan umum. Setiap 
angkutan massal merupakan bagian angkutan 
umum, tetapi belum tentu angkutan umum 
merupakan angkutan massal. 

Sebagai sebuah metropolitan Jakarta terus 
berupaya menghadirkan angkutan massal 
untuk mendukung mobilitas warganya. Urgensi 
pembangunan angkutan massal di ibu kota 
dimulai sejak dioperasikannya Transjakarta 
koridor 1 yang menghubungkan Blok M-Kota 
pada 2004 lalu. Sejak itu, Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta terus berupaya untuk membangun 
sistem angkutan atau transportasi massal.

Saat ini setidaknya ada sejumlah 
sistem transportasi massal yang 
dikembangkan Jakarta seperti 
BRT, Transjakarta, MRT Jakarta, 
dan LRT Jakarta.  Selain itu ada 
juga LRT Jabodetabek, kereta 
api bandara, dan commuter 
line yang disediakan pemerintah 
pusat.

Urgensi angkutan massal sebagai 
moda transportasi masa depan di 
Jakarta semakin menguat pasca pelantikan 
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono oleh 
Presiden Joko Widodo, Oktober lalu. Kepada 
Heru, Presiden Joko Widodo menginginkan 
penggunaan transportasi massal yang lebih 
intensif di Jakarta untuk memecahkan persoalan 
kemacetan di ibu kota.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan 
MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menyambut 
positif arahan Presiden Joko Widodo tersebut. 
Menurutnya, penggunaan angkutan massal di 
Jakarta harus dioptimalkan. Terlebih Jakarta 
merupakan kota yang berkembang. 

“Kota sejatinya adalah  tentang perpindahan 
orang bukan mobil. Urban mobility adalah 
bagaimana orang dapat berpindah dengan 
semua pilihan yang ada. Mobil bukannya 
dilarang di perkotaan, tapi prioritas pergerakan 
kota diberikan pada moda yang paling efisien 
menggunakan ruang jalan,” jelas Djoko. 

Transportasi yang bersifat massal sangat 
diperlukan untuk menggerakkan mobilitas 
secara bersamaan dalam waktu bersamaan.   
Karena itu   pembangunan angkutan massal 
di Jakarta sudah sangat urgen. “Jika masing-
masing individu menggunakan kendaraan 

pribadi, tentunya akan menimbulkan 
kemacetan dan peningkatan populasi 

udara,” kata Djoko.

Menurut Djoko, sebagai pusat 
ekonomi, keterbatasan sistem 
angkutan umum massal di 
Jakarta tidak hanya berdampak 
pada kemacetan,   tapi juga 
kerugian ekonomi yang ditaksir 

mencapai Rp65 triliun per 
tahunnya.  Keterbatasan angkutan 

massal juga membuat belanja 
transportasi warga Jakarta menjadi 

lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota 
lain seperti Paris, Beijing, dan Singapura. 

“Di Indonesia, termasuk di Jakarta itu rata-rata 
masih di atas 25 persen. Padahal, Kota Beijing 
7 persen, Paris 3 persen dibanding penghasilan 
bulanan mereka,” kata Djoko.

Pengamat Transportasi Universitas Indonesia 
Alvinsyah juga menilai urgensi angkutan 
massal di Jakarta. Meski demikian, ia menilai 
keberhasilan pembangunan sistem transportasi 
massal harus didukung dengan jaringan 
perjalanan tanpa kendaraan bermotor (Non-

LAPORAN UTAMA 9

          EDISI 12  TAHUN 2022
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Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait 
untuk menyelesaikan program-program yang 
sudah direncanakan. Termasuk berupaya 
menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang 
sudah ada, sekaligus merencanakan dan 
membangun angkutan massal itu sendiri. 

Heru menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen untuk 
menghadirkan pelayanan transportasi yang 
terintegrasi untuk memudahkan aktivitas, 
dan mobilitas warga sekaligus mendorong 
penyelenggaraan transportasi yang 
berkelanjutan. 
             sam/Nis

          EDISI 12 TAHUN 2022
Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Foto
Safran H.

TransJakarta 
menjadi 
‘tulang 
punggung’ 
dalam 
membangun 
integrasi 
dengan mikro 
bus, bus 
berukuran 
sedang, dan 
kendaraan 
umum lainnya.

Motorized Transport/NMT) seperti jaringan 
pedestrian. 

Termasuk kebijakan pendukung seperti 
intensifikasi aktivitas ruang di sekitar stasiun, 
penyediaan fasilitas parkir terpadu di stasiun 
(park & ride) atau di tempat-tempat tertentu 
untuk sistem angkutan massal berbasis 
jalan. “Termasuk juga berbagai kebijakan 
“pembatasan” operasional kendaraan pribadi,” 
kata Alvinsyah. 

Sementara itu,  Pj Gubernur DKI Jakarta Heru 
Budi Hartono mengatakan, Pemprov DKI 
Jakarta saat ini telah berkoordinasi bersama 
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Transportasi Massal Meningkatkan 
Produktivitas Kota
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Transportasi perkotaan menjadi urat nadi 
kehidupan kota, sekaligus indikator kemajuan 

sebuah kota tersebut. Sementara transportasi massal 
menjadi sistem transportasi masa depan perkotaan. 
Lantas bagaimana dengan Jakarta? Seperti apa 
urgensi pembangunan transportasi massal dan apa 
saja dampaknya? Berikut petikan wawancara  JaKita 
dengan pengamat transportasi dari Universitas 
Indonesia, Alvinsyah: 

Seperti apa urgensi transportasi massal 
di Jakarta?

Sangat “urgen” dan mutlak, bahkan sejak pertama 
TransJakarta beroperasi. Apalagi dengan asumsi 
aktivitas masyarakat berjalan seperti biasa, artinya 
tidak seperti kondisi pandemi ya.

Apa dampaknya jika transportasi massal 
dibangun dengan baik?

Produktivitas kota akan meningkat, karena mobilitas 
masyarakatnya akan jauh lebih cepat, lebih efisien. 
Kualitas hidup masyarakat akan jauh meningkat 
karena waktu tidak terbuang percuma di jalan. 
Walaupun saat ini banyak aktivitas yang bisa dilakukan 
secara daring, namun aktivitas yang bersifat interaksi 
fisik masih merupakan kebutuhan alami manusia. 

Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia 
Alvinsyah: 

 
Menurut Anda transportasi massal seperti 
apa yang tepat untuk Jakarta? 

Mempertimbangkan struktur wilayah kota  Jakarta 
saat ini, semua moda angkutan umum mulai yang 
kecil sampai dengan yang sangat massal dibutuhkan 
untuk memudahkan mobilitas masyarakat. Kuncinya 
semua moda harus dikelola secara terpadu baik 
operasional, fisik maupun sistem transaksi. 

Bagaimana memaksimalkan transportasi 
massal di Jakarta?

Keberhasilan sistem angkutan umum multimoda  
harus didukung sistem dan jaringan perjalanan tanpa 
kendaraan bermotor, seperti jaringan pedestrian, 
jalur sepeda, dan sebagainya.  Termasuk juga 
kebijakan pendukung, seperti intensifikasi aktivitas 
ruang di sekitar stasiun, penyediaan fasilitas parkir 
terpadu di stasiun atau di tempat-tempat tertentu 
untuk sistem angkutan massal berbasis jalan. 
Juga berbagai kebijakan pengaturan permintaan 
(Transport Demand Management/TDM) dan 
berbagai “pembatasan” operasional kendaraan 
pribadi, seperti ganjil genap, jalan berbayar, tarif 
parkir progresif, pajak tambahan BBM, insentif & 
disinsentif pengembangan guna lahan di beberapa 
wilayah kota.   sam
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Babak Baru 
Proyek MRT
Untuk mengembangkan transportasi publik  Moda Raya 
Terpadu (MRT) di Jakarta, Pemerintah Indonesia 
menggandeng sejumlah negara, mulai dari Jepang, 
Inggris hingga Korea Selatan. Seperti apa kerja samanya?

12
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Foto
Rizky aditya

Meskipun terbilang 
baru, MRT Jakarta 
merupakan 
transportasi publik 
yang inklusif dan 
ramah terhadap 
penumpang 
prioritas seperti 
lanjut usia, ibu 
hamil, anak 
kecil, hingga 
penyandang 
disabilitas.
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Babak Baru 
Proyek MRT

Pembangunan transportasi massal di Jakarta 
memasuki babak baru.  Pada pertengahan 
November 2022 lalu, pemerintah Indonesia 

meneken kerjasama dengan Jepang dan Inggris.   
Kedua negara tersebut sepakat melakukan investasi 
pembangunan infrastruktur transportasi, khususnya 
Moda Raya Terpadu  (MRT).

Penandatangan yang dilakukan di sela rangkaian 
kegiatan  Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa 
Dua, Bali itu dihadiri  Penjabat Gubernur DKI Jakarta 
Heru Budi Hartono dan Menteri Perhubungan (Menhub) 
Budi Karya Sumadi. Sedangkan perwakilan dari 
Jepang, dihadiri oleh Wakil Menteri untuk Kerja Sama 
Luar Negeri Jepang Satoru Mizushima. Sementara dari 
Inggris diwakili oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia 
dan Timor Leste, Owen Jenkins.

Kerja sama yang ditandatangani berupa   Memorandum 
of Cooperation (MoC)  antara pemerintah Indonesia 
dan Jepang tentang kelanjutan pembangunan MRT 
Jakarta East-West Line Fase I. Sedangkan kerja sama 
dengan  Inggris, berupa penandatanganan surat 
ketertarikan untuk bekerja sama atau Letter of Intent 
(LoI)  tentang Kerja Sama Pembangunan MRT Jakarta.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi   mengaku 
bersyukur banyak negara yang berkeinginan untuk 
melakukan investasi pembangunan infrastruktur 
transportasi di Indonesia, khususnya MRT. Ia berharap, 
nota kesepahaman ini, menjadi langkah awal dalam 
percepatan pengembangan MRT di Jakarta sebagai 
solusi untuk mengurangi kemacetan. 

Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste 
Owen Jenkins mengaku bangga dapat mengambil 
bagian dalam pengembangan transportasi kereta di 
Indonesia, termasuk proyek MRT Jakarta East-West 
Line Fase I  dan proyek LRT Jakarta.

Menurut Owen,  Inggris selalu siap untuk mendukung 
Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta 
untuk mengembangkan fase-fase MRT berikutnya, 
termasuk melalui Expression of Interest dari UK Export 
Finance untuk menyiapkan pendanaan sebesar USD 
1,25 miliar. 

Pendapat serupa juga diungkapkan Wakil Menteri 
untuk Kerja Sama Luar Negeri Jepang Satoru 

13
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Mizushima.  Menurutnya,  Jepang selama ini 
telah berpartisipasi dalam pembangunan MRT 
Jakarta koridor Selatan-Utara (Lebak Bulus- 
HI) yang telah diresmikan oleh Presiden Joko 
Widodo pada Maret 2019 lalu.

Saturo yakin, pengalaman kerja sama kedua 
negara dalam membangun MRT, akan 
membantu memfasilitasi pembangunan MRT 
selanjutnya, yaitu koriduor Timur-Barat (East-
West).

Kerja sama Korea Selatan 

Tidak hanya menggandeng Jepang dan Inggris, 
Pemerintah Indonesia juga menandatangani 
kerja sama dengan Pemerintah Korea Selatan 
(Korsel) untuk pembangunan MRT Jakarta Fase 4 
dengan lintas Fatmawati-Kampung Rambutan. 

Sebelumnya, Menhub  Budi Karya telah 
melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan 
pada Juni 2022 lalu. Dalam kunjungan itu, kedua 

“Semoga upaya ini dapat mendorong 
perubahan perilaku dan gaya hidup 
masyarakat dalam bertransportasi ramah 
lingkungan dan berkelanjutan, selain 
juga bisa menjadi solusi untuk mengurai 
kemacetan,”

Heru Budi Hartono
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta  

Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
          EDISI 12 TAHUN 2022
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negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama 
yang tidak hanya di sektor perkeretaapian, 
tetapi juga di sektor transportasi lainnya, mulai 
dari transportasi darat, laut, hingga udara. 

Selain itu MoU bersama Korea Selatan juga 
merupakan tindak lanjut pembicaraan pada 
kegiatan 28th ASEAN Transport Minister Meeting 
yang diselenggarakan pada 16 -17 Oktober 2022 
lalu di Bali. Dalam pertemuan bilateral tersebut, 
Korea Selatan menyampaikan minatnya untuk 
turut berpartisipasi membangun MRT Jakarta 
Fase 4 dengan lintas Fatmawati-Kampung 
Rambutan.

Bagi Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, 
pembangunan MRT Jakarta Fase 4 merupakan 
salah satu upaya menciptakan moda 
transportasi publik berorientasi transit yang 
semakin luas dan berkembang. 

“Semoga upaya ini dapat mendorong perubahan 
perilaku dan gaya hidup masyarakat dalam 
bertransportasi ramah lingkungan dan 
berkelanjutan, selain juga bisa menjadi solusi 
untuk mengurai kemacetan,” ujar Heru Budi.

Heru Budi berkeyakinan, pengembangan 
Moda Raya Terpadu (MRT) dapat mengalihkan 
penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi 
umum di Ibu Kota.   “Saya berharap proyek 
pengembangan MRT ini dapat terlaksana dengan 
baik, tepat waktu, dan dapat memudahkan 
aktivitas masyarakat di Jakarta,” ucapnya. 

Pengguna transportasi massal di Jakarta 
memang masih kecil. Berdasarkan data 
Dinas Perhubungan DKI Jakarta, pada 2018 
menunjukkan jumlah pengguna angkutan 
umum hanya mencapai 6,9 persen. Sementara 
pengguna sepeda motor di Jakarta mencapai 
68,3 persen dan mobil 21,5 persen. 

Karena itulah, Pemprov DKI Jakarta berupaya 
untuk mengembangkan transportasi massal 
dengan mengembangkan transportasi berbasis 
kereta, seperti MRT.  Saat ini, MRT Jakarta yang 
sudah beroperasi yakni rute Lebak Bulus-
Bundaran HI   dengan rata-rata penumpang 
per hari diperkirakan mencapai 123.491 orang. 
Sedangkan moda transportasi Transjakarta per 

hari menyentuh hingga satu juta penumpang 
dengan armada sebanyak 1.869 unit.

Selanjutnya, proyek pembangunan MRT Jakarta 
memasuki fase 2 yang membentang sepanjang 
sekitar 11,8 kilometer dari kawasan Bundaran 
HI hingga Ancol Barat. Fase 2 ini melanjutkan 
koridor Utara—Selatan fase 1 yang telah 
beroperasi sejak 2019 lalu, yaitu dari Lebak Bulus 
sampai dengan Bundaran HI. 

Dengan hadirnya fase 2 ini, total panjang jalur 
Utara-Selatan menjadi sekitar 27,8 kilometer 
dengan total waktu perjalanan dari Stasiun 
Lebak Bulus Grab hingga Stasiun Kota sekitar 45 
menit. 

Pembangunan fase 2 merupakan proyek strategis 
nasional berdasarkan Peraturan Presiden 
Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi 
Nasional. 

Adapun  yang menjadi landasan penetapan 
jalur dan stasiun di fase 2A yakni Keputusan 
Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 
1713 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan 
Atas Gubernur Nomor 1728 Tahun 2018 tentang 
Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalur 
Mass Rapid Transit Koridor Bundaran HI Kota. 

Fase 2 terdiri dari dua tahap, yaitu fase 2A dan 
fase 2B. Fase 2A terdiri dari tujuh stasiun bawah 
tanah yakni Stasiun Thamrin, Monas, Harmoni, 
Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. 
Sedangkan Fase 2B terdiri dari dua stasiun 
bawah tanah (Mangga Dua dan Ancol) dan 
satu depo di Ancol Barat dengan panjang jalur 
sekitar enam kilometer. Fase 2B sedang dalam 
tahap studi kelayakan.

Saat ini yang sedang dalam proses pembangunan 
yakni fase 2A yang menghubungkan Stasiun 
Bundaran HI hingga Kota sepanjang sekitar 5,8 
kilometer. Pekerjaan pembangunan Stasiun 
Thamrin dan Monas Fase 2A MRT Jakarta telah 
mencapai 45,5 persen pada 25 Oktober 2022 
lalu.   

       bam
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“Pengembangan 
Transportasi di Jakarta 
sudah on the track”

Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) 
Haris Muhammadun:

Majunya sebuah kota teridentifikasi dari 
lancarnya mobilitas warga karena 
konektivitas pada sistem transportasinya. 

Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) 
menilai kota ini telah bertransformasi menjadi 
sebuah kota maju dengan transportasi yang 
terintegrasi. Berikut pernyataan Ketua DTKJ Haris 
Muhammadun kepada JaKita tentang sistem 
transportasi yang terselenggara di Jakarta saat 
ini:

Bagaimana peran angkutan massal terhadap 
upaya mengatasi kemacetan di Jakarta?

Sesuai dengan target Rencana Induk Transportasi 
Jabodetabek (RITJ) moda share pergerakan 
orang di DKI Jakarta yang menggunakan 
angkutan umum adalah 60 persen. Dengan 
target tersebut, peran angkutan umum massal 
untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di 
Jakarta sangat penting. Ini sudah menjadi 
komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk 
meningkatkan pelayanan angkutan umum 
semakin baik lagi. 

Sistem transportasi seperti apa yang sebaiknya 
dikembangkan di Jakarta?

Konsep pengembangan transportasi di DKI 
Jakarta sudah on the track (sesuai jalurnya) 
dengan perubahan paradigma dari “car oriented 
development” ke “transit oriented development”. 
Karenanya pembangunan transportasi massal 
di DKI Jakarta sangat masif dilakukan seperti 
MRT Jakarta, LRT Jakarta, TransJakarta dan 
Mikrotrans yang tergabung dalam sistem 
transportasi Jaklingko. 

Jakarta mengacu pada penataan transportasi 
di negara mana saja?

Banyak contoh yang bisa kita jadikan patokan 
untuk diterapkan di DKI Jakarta. Hong Kong salah 
satu kota yang bisa kita jadikan acuan. Angkutan 
umum baik yang berbasis rel maupun jalan 
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bisa menjadi tulang punggung pergerakan. 
Selanjutnya, kota Shen Zhen, China, juga bisa 
jadi acuan untuk pengembangan elektrifikasi 
transportasi. Paris juga bisa jadi acuan untuk 
penerapan “push and pull policy” karena 
menggunakan kendaraan pribadi di kota itu 
tidak nyaman, di mana kecepatan kota hanya 
dipatok 30 km/jam dan fasilitas parkir berbiaya 
tinggi. 

Apa terobosan yang diperlukan Jakarta?

Sebagai kota global, Jakarta harus mencontoh 
kota-kota besar di negara modern yang 
transportasinya sudah maju. Sebagai contoh, 
Jakarta sudah memberlakukan integrasi tarif 
angkutan umum seperti yang sudah diberlakukan 
di negara maju. Ini salah satu terobosan yang 
baik, dimana masyarakat pengguna MRT, LRT, 
Trans Jakarta, tarifnya sudah bundling hanya 
Rp10.000, bisa pindah moda selama 3 jam. Nah, 

terobosan-terobosan lain sedang dalam proses 
seperti pemberlakuan ERP (Electronic Road 
Pricing) sebagai pengganti sistem Ganjil Genap 
(GAGE), dan lain sebagainya.

Bagaimana Anda melihat kerja sama 
Pemprov DKI Jakarta dengan negara 
Jepang dan Inggris?

Kami menyambut baik kerja sama Pemprov DKI 
Jakarta dengan Pemerintah Jepang dan Inggris 
dalam pembangunan MRT Fase 4. Intinya, 
semakin banyak negara yang berinvestasi di 
Jakarta akan semakin baik. Kita bisa belajar 
dan transfer teknologi, lalu membandingkan 
diantara negara-negara tersebut dan bisa 
diambil yang paling baik. Paling penting jika 
banyak pihak yang berinvestasi di Jakarta, maka 
Jakarta akan bisa memilih model yang terbaik, 
efisien dan efektif.  
         sya
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Melongok Transportasi Massal 
di Negeri Matahari Terbit

Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Foto
Dok : Dharma W.

BELUM

Foto
Dok: Pribadi

Kereta api 
Jepang adalah 
sistem transpor-
tasi yang sangat 
efisien dan 
dikenal sebagai 
salah satu-
layanan trans-
portasi paling 
baik di dunia.
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Jepang merupakan kiblat transportasi massal. 
Negara tersebut dianggap telah sukses 
menjadikan transportasi umum sebagai 

instrumen angkutan massal. Jaringan angkutan 
antarkota di Jepang umumnya menggunakan 
kereta api cepat yang bernama Shinkansen. 
Kecepatannya mencapai 270 km per jam. Dengan 
kecepatan itu, Shinkansen dapat menempuh 
perjalanan dari Tokyo ke   Osaka sejauh 552 km 
dengan waktu 2 jam 30 menit. 

Kereta api Shinkansen tidak menimbulkan 
bunyi berisik, sehingga penumpangnya dapat 
duduk dengan nyaman. Gerbong kereta api 
Shinkansen bersih, para petugas juga melayani 
para penumpang dengan ramah dan santun. 
Transportasi di Jepang menjadi model keberhasilan 
pengembangan transportasi massal bagi negara-
negara lain di dunia.

Asikin warga Kelurahan Susukan,   Jakarta Timur 
punya cerita tersendiri soal transportasi massal di 
Jepang.  Ia pernah tinggal di Jepang selama satu 

Transportasi di Jepang 
menjadi model keberhasilan 
pengembangan transportasi 
massal bagi negara-negara 
di dunia. Seperti apa 
transportasi di sana?
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“Saya melihat infrastruktur transportasi 
di Jepang berkembang sangat pesat,”

Asikin 
Warga Kelurahan Susukan, 
Jakarta Timur.

tahun. Saat itu ia   mendapat tugas belajar dari 
kantornya untuk mengikuti pelatihan teknik elektro 
di   Prefektur Toyama, Jepang.   “Saya melihat 
infrastruktur transportasi di Jepang berkembang 
sangat pesat,” ujar Asikin ketika ditemui JaKita.

Asikin merupakan lulusan Teknik Elektro Universitas 
Indonesia. Ia bekerja di perusahaan manufaktur 
di Jakarta. Pada 2002 ia berkesempatan belajar 
selama satu tahun untuk mendalami bidangnya 
sebagai teknisi listrik.

Bukan hanya saat 2002 saja, beberapa kali 
Asikin sering bertugas di Jepang. Bahkan pada 
2019 ia kembali mendapatkan pelatihan dari 
perusahaannya. Sehingga dia menyaksikan 
perkembangan moda transportasi di Jepang. 
“Sama persis yang terjadi di Jakarta ini ada MRT 
dan ada LRT Jakarta,” ujar Asikin. 

Menurut Asikin transportasi di Jepang   memang 
menjadi kebutuhan utama. Karena itu, ia juga 
harus mengalokasikan anggaran untuk biaya 
transportasi. “Biaya hidup di Jepang lumayan 
mahal dan yang paling menyita biaya adalah 
biaya transportasi,” ujarnya.

Asikin   menceritakan, jarak kantornya dari Stasiun 
Toyama ke  stasiun Kurobe  itu sama dengan jarak 
Stasiun Manggarai ke Stasiun Depok Baru. Pada 
saat pertama kali ke Jepang pada 2002 ongkos 
transportasinya sekitar 150 yen atau setara dengan 
Rp 16 ribu. “Saat ini biayanya mencapai 630 yen 
atau setara dengan Rp 71.190,” katanya.

Asikin mengkalkulasi, untuk biaya selama satu bulan 
estimasi dana yang dibutuhkan untuk transportasi 
sebesar 18.900 yen. Sementara gaji rata-rata WNI 
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di Prefektur Toyama berkisar di angka 150 ribu yen 
sampai 200 ribu yen atau sekitar Rp 16 juta sampai 
Rp 22 juta dalam sebulan.  

Saat berdiskusi bersama Asikin,  JaKita juga berhasil 
disambungkan oleh rekan bisnisnya, warga Toyama 
Jepang, Tetsuo Urata. Melalui perbincangan itu 
dia menjelaskan bahwa perkembangan moda 
transportasi di Jepang terbilang masif.

“Pembangunan jalur kereta cepat di Toyama itu 
berlangsung selama 7 tahun lamanya, termasuk 
perubahan sistem rail, dan sistem pembayarannya 
juga termasuk,” ujar Tetsuo yang diterjemahkan 
Asikin.

Dia membenarkan, warga Jepang sangatlah 
bergantung pada kereta, sementara bus hanya 
digunakan untuk jarak menengah (dalam kota) 
bukan untuk perjalanan jauh. Operasional kereta 
dalam kota saja di kota besar seperti Tokyo hanya 
melayani sampai pukul 23.00, sementara di kota 

kecil seperti Toyama kereta beroperasi hanya 
sampai pukul 20.00 waktu setempat.

“Jadi ketika terlambat untuk naik kereta terakhir, 
terpaksa menggunakan taksi yang ongkosnya 
lebih mahal yaitu 420 yen per kilometer (Rp42 
ribu). Jika dengan kereta 630 yen itu untuk sekali 
perjalanan,” ujarnya.

Tetsuo sempat berkunjung ke Jakarta pada 2019 
silam. Ia mengatakan MRT Jakarta juga merupakan 
pembangunan yang luar biasa. Dia mengatakan 
potensi Jakarta sebagai kota   metropolitan 
mengalami perubahan yang drastis dari masa 
ke masa. ”Saya kagum dengan perkembangan 
transportasi di Jakarta,” katanya. 

Jakarta memang mengalami perkembangan 
transportasi cukup besar. Integrasi transportasi 
massal di Jakarta dapat dilihat dengan 
terbangunnya MRT, LRT, dan perkembangan koridor 
Transjakarta.   gro
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Foto
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Warga Jepang 
sangatlah 
bergantung 
pada kereta 
sebagai sarana 
transportasi.
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“Terkumpul di halte, kami tunggu trem dari 
kota Yang bergerak di malam hari sebagai 
gigi masa”

Di halte Cililitan ketika menunggu bus 
Transjakarta sekitar pukul sepuluh malam 
hari itu, saya teringat dua baris sajak 

terakhir Chairil Anwar, Aku Berkisar Antara 
Mereka. Saya membacanya pertama kali 
semasa remaja di Pusat Dokumentasi Sastra H. 
B. Jassin, dari skripsi Arief Budiman di Fakultas 
Psikologi, Universitas Indonesia. Malam itu saya 
membayangkan tubuh Chairil yang kurus akibat 
TBC dan beberapa penyakit lain, jelang tutup 
usia pada umur relatif muda: 27 tahun.

Trem, kendaraan umum berbasis rel, yang 
dinanti Chairil malam itu. Pada 1949, tahun yang 
penting dalam sejarah kita. Belanda akhirnya 
menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia, 
yang mengakhiri masa revolusi kemerdekaan 
sejak 1945. Seperti penyair binatang jalang 
tersebut, saya duduk di halte. Bagai trem 
yang dinantinya, saya menunggu bus yang 
membawaku menyusuri “gigi masa”. Saya tak 
tahu persis kenapa Chairil menggunakan kata 
“gigi” untuk menggambarkan “masa”. Sebagai 
pembaca, saya berhak menafsirkan puisinya. 
The death of the author, kata semiolog Prancis, 
Roland Barthes. 

Sehari-hari kita mungkin dikunyah “gigi masa”. 
Sebagaimana firman Tuhan dalam Al Quran: 
“Demi masa. Sesungguhnya manusia dalam 
keadaan merugi. Kecuali yang beriman dan 
beramal saleh. Yang saling meneguhkan dalam 
kebenaran dan kesabaran.” Hidup manusia bisa 
tergerus zaman bila tak beradaptasi dengan 
perubahan. Misalnya dari menaiki trem ke kereta, 
LRT, lalu MRT, yang sama-sama transportasi 

publik berbasis rel. Atau saya yang sempat naik 
oplet pada masa kanak, kemudian mikrolet, 
Kopaja, Metro Mini, bus PPD, hingga Mikrotrans 
serta Transjakarta sekarang. 

Bukan hanya tarifnya yang berubah, dari Rp 
100 waktu saya SMP naik Metro Mini menjadi 
Rp 3.500 naik Transjakarta sekarang. Tapi juga 
cara pembayarannya berubah, dari uang receh 
menjadi kartu yang lebih praktis. Dengan kartu 
JakLingko, saya pun kini dapat menaiki tiga 
moda transportasi (Transjakarta, MRT, LRT) 
yang terintegrasi dengan harga relatif murah: 
maksimal Rp 10 ribu selama tiga jam. 

Sopir bus dan angkot pun tak lagi ugal-ugalan 
untuk mengejar setoran dengan ngebut, ngetem, 
atau menurunkan penumpang seenaknya. Kini 
mereka digaji sesuai panjang kilometer yang 
ditempuh untuk mengantar penumpang. Semua 
bus Transjakarta ber-AC, yang disusul Mikrotrans 
ber-AC. Kamera CCTV di dalamnya dapat 
merekam pula perbuatan kriminal, kemacetan, 
maupun kecelakaan yang dimonitor kantor 
pusat Transjakarta.

“Hujan menimpa. Kami tunggu trem dari kota. 
Ah hati mati dalam malam ada doa”

Hujan Desember menambah rasa sentimental 
saya di halte malam itu. Raga dan hati sudah 
lelah sekali pada malam hari. Tapi, Chairil masih 
menyisakan doa, harapan kepada Yang Maha 
Tak Tepermanai. Kerja keras serta asa yang 
akhirnya diapresiasi dunia lewat penghargaan 
bergengsi Sustanaibility Transport Award 2021. 
Saya pun menaiki bus listrik yang nyaris tak 
bersuara dan tak mencemarkan langit Jakarta. 
Lantas saya turun di trotoar yang lebar dan 
nyaman untuk jalan kaki. Lampu-lampu cantik 
di jembatan penyeberangan menghibur kedua 
mata yang mulai mengantuk.  Ramdan Malik
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Realisasi Investasi 
di Jakarta Rangking Satu
Peningkatan realisasi investasi di DKI Jakarta berkat peran 
pemerintah dalam mendorong transformasi perekonomian.
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Prestasi gemilang baru saja diraih 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 
Jakarta. Kementerian Investasi/Badan 

Koordinasi Penanaman Modal/BKPM) 
menyatakan DKI Jakarta menjadi provinsi yang 
menempati urutan pertama pada realisasi 
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 
Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. 

Realisasi PMDN DKI Jakarta periode Januari 
- September 2022 sebesar Rp64,8 triliun. 
Sedangkan realisasi PMA sebesar Rp44,1 triliun. 
Total investasi PMDN dan PMA DKI Jakarta ini 
mencapai Rp108,9 triliun. Capaian tersebut 
meningkat 50,2 persen dibandingkan tahun 
sebelumnya, 2021 yang sebesar Rp72,5 triliun 
pada periode yang sama. 

Jika dirincikan berdasarkan wilayah kota 
administrasi DKI Jakarta pada periode Januari-
September 2022, realisasi investasi PMDN dan 
PMA terbesar ada di Jakarta Selatan yang 
mencapai Rp53,6 triliun. Disusul Jakarta Pusat 
yang sebesar Rp21,19 triliun. Di urutan ketiga, 
Jakarta Timur yang tercatat Rp17,76 triliun. 
Selanjutnya, Jakarta Utara dengan nilai Rp9,22 
triliun. Kemudian Jakarta Barat sebesar Rp7,13 
triliun. Terakhir, Kepulauan Seribu dengan 
realisasi investasi sebanyak Rp684 juta. 

Foto
Safran H.

Pemerintah 
Provinsi 
(Pemprov) 
DKI Jakarta 
menempati 
urutan pertama 
dalam realisasi 
investasi.
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Kepala Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, 
Benni Aguscandra mengatakan, 
peningkatan realisasi investasi 
itu berkat peran pemerintah 
dalam mendorong transformasi 
perekonomian. Sesuai amanah 
Undang-Undang Cipta Kerja dan 
penanganan pandemi COVID-19 
secara optimal. 

“Alhamdulillah, kinerja investasi 
DKI Jakarta mencatatkan hasil 
yang positif,” ujar Benni di Mal 
Pelayanan Publik DKI Jakarta, 
November 2022 lalu.

Benni optimis DKI Jakarta mampu 
mencapai realisasi investasi PMDN 
dan PMA   sebesar Rp124,5 triliun 
pada akhir 2022. Hal ini sesuai 
target yang ditetapkan dalam 
Perjanjian Kinerja DPMPTSP DKI 
Jakarta 2022.

Adapun total realisasi investasi 
PMDN dan PMA Provinsi DKI Jakarta 
triwulan III periode Juli-September 
2022 tercatat Rp28,4 triliun. PMDN 
sendiri menyumbang Rp14,4 triliun 
dan PMA Rp14 triliun. 

Jika dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya, 2021 dengan periode 
yang sama, jumlah investasi yang 
diperoleh sebesar Rp23,9 triliun. 
Sehingga, terjadi peningkatan 

Total realisasi investasi PMDN dan PMA 
Provinsi DKI Jakarta triwulan III periode 
Juli-September 2022 tercatat Rp28,4 
triliun, dengan rincian PMDN  menyumbang 
Rp14,4 triliun dan PMA Rp14 triliun.

Benni Aguscandra
Kepala Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta.

Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
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nilai investasi sebesar 18,8 persen pada triwulan 
ketiga tahun ini.
 
Menurut Benni, usaha terbesar dalam realisasi 
PMDN terdiri dari sektor transportasi, gudang, 
telekomunikasi, perdagangan, reparasi, jasa, 
perumahan, kawasan industri dan perkantoran 
serta pertambangan. 

Sedangkan usaha terbesar realisasi PMA pada 
triwulan III 2022 terdiri dari sektor transportasi, 
gudang, telekomunikasi, perumahan, kawasan 
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industri dan perkantoran, jasa, perdagangan, 
reparasi dan pertambangan. 

Strategi Menarik Ivestor

Benni menjelaskan berbagai strategi untuk 
menarik investor dalam upaya mendorong 
laju pertumbuhan investasi di Jakarta. Terbaru, 
DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta menggelar 
diseminasi pengisian Laporan Kegiatan 
Penanaman Modal (LKPM) untuk para pelaku 
usaha di lima wilayah kota administrasi pada 
Oktober-November 2022. 

Kegiatan diseminasi pengisian LKPM untuk 
para pelaku usaha di lima wilayah kota 
administrasi juga menghadirkan berbagai 
narasumber dari Kementerian Investasi, 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akademisi 
dan pelaku usaha.

Menurut Benni, dalam kegiatan diseminasi 
pengisian LKPM terdapat materi-materi 
seputar perekonomian yang dikemukakan 
oleh para narasumber profesional dan 
berpengalaman di bidangnya. Sehingga, 
kegiatan ini diharapkan dapat menambah 
wawasan dan memberikan informasi tentang 
kondisi perekonomian di Jakarta secara global. 
Kegiatan ini juga membuka kesempatan 
untuk menjalin kerja sama dengan sesama 
pelaku usaha dan berbagai manfaat lainnya 
bagi pengembangan usaha. 

“Kegiatan sosialisasi ini penting dilakukan 
agar pelaku usaha, baik pelaku UMKM 
maupun pelaku usaha menengah dan besar 
memahami tata cara pelaporan LKPM secara 
daring melalui sistem Online Single Submission 
Risk Based Approach,” papar Benni dalam 
kegiatan Diseminasi LKPM untuk wilayah kota 
administrasi Jakarta Utara. 

Selain itu, lanjut Benni, pelaporan LKPM menjadi 
salah satu sumber informasi pemerintah 
terkait perkembangan dunia usaha dan 
menjadi bahan pertimbangan pemerintah 
dalam menyusun suatu kebijakan.   Yen

JakEvo, Inovasi 
Layanan Perizinan

DKI Jakarta dinilai sebagai provinsi 
teratas di Indonesia yang paling mudah 

berusaha. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
mengupayakan berbagai reformasi melalui 
inovasi layanan perizinan agar semakin 
mempermudah pelaku usaha. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta 
melayani masyarakat yang ingin mengajukan 
proses pengurusan izin dokumen secara online 
melalui situs Jakarta Evolution (JakEvo). 

Dengan menggunakan JakEvo, masyarakat 
dapat mengajukan surat perizinan secara 
online tanpa perlu mendatangi kantor 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara langsung. 
JakEvo dapat diakses melalui situs resminya 
di http://jakevo.jakarta.go.id dan dapat 
diunduh melalui Google Play Store untuk para 
pengguna ponsel Android. 

Lamanya proses pengurusan izin dokumen 
melalui JakEvo tergantung kategori perizinan 
yang diajukan pemohon. Contohnya, waktu 
pengerjaan untuk izin tenaga kesehatan sekitar 
3-5 hari kerja. Namun untuk IMB, ketetapan 
ruang kota, pembuangan air limbah dan usaha 
konstruksi lainnya makan waktu lebih lama 
karena diperlukan survei di lapangan. 

Untuk mengajukan pengurusan izin bisa secara 
online dengan mengakses situs http://jakevo.
jakarta.go.id. Selanjutnya mengisi kolom 
Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor 
Kartu Keluarga (KK). Pada halaman selanjutnya, 
pilih kategori perizinan yang ingin diajukan. 
Kemudian lengkapi data formulir perizinan dan 
unggah berkas-berkas yang dibutuhkan.  

      yen

Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
          EDISI 12 TAHUN 2022
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Kios Air di 
Muara Angke
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga 
Muara Angke, Jakarta Utara, Perusahaan Umum Daerah 
(Perumda) PAM Jaya membangun tujuh kios air. 
Seperti apa manfaat yang dirasakan warga?

PAM Jaya resmikan tujuh kios air di Muara 
Angke, Jakarta Utara. Upaya ini dilakukan 
sebagai solusi penyediaan air berkualitas 

bagi warga Jakarta Utara. Kios air itu dibangun di 
lahan milik warga yang bersedia ditunjuk sebagai 
pengelola. Lokasinya ada di wilayah yang selama 
ini belum terdapat akses air perpipaan.

Kontan saja, hadirnya kios air bersih tersebut 
disambut gembira warga Muara Angke, 
Penjaringan, Jakarta Utara. Terlebih, harga yang 
ditawarkan tergolong murah, hanya Rp400 untuk 
20 liter.

Santoso, salah satu warga Muara Angke, mengaku 
sangat senang sekali dengan adanya kios air. 
Ia bukan hanya bisa mendapatkan air secara 
mudah, tapi juga dengan harga yang terjangkau. 
“Alhamdulillah sekarang saya bisa mendapatkan 
air bersih dengan harga yang terjangkau,” katanya 

Selama ini untuk memenuhi kebutuhan air 
bersih Santoso membeli air dari tukang gerobak 
keliling seharga Rp5.000 untuk satu pikulan. 
Sebulan ia bisa menghabiskan ratusan ribu untuk 

memenuhi kebutuhan air bersih keluarganya. 
Untuk menyiasatinya, Santoso seringkali mandi 
di tempat kerjanya. Jatah air bersih yang dibeli 
di tukang gerobak untuk istri dan anaknya yang 
masih balita. 

PAM Jaya mencatat kebutuhan normal warga per 
rumah tangga mulai dari minum, masak, mandi 
hingga mencuci mencapai 150 liter/orang/hari 
atau setara dengan 20-25 meter kubik (m3). 
Minimal kebutuhannya 30 liter/orang/hari atau 3 
m3/orang/hari.

Pada November 2022 lalu, PAM Jaya telah 
membangun tujuh kios air di Muara Angke. 
Upaya ini sebagai solusi cepat penyediaan air 
yang berkualitas untuk warga Jakarta. Selain 
menggratiskan 4.000 liter air pertama bagi kios 
air di Muara Angke, PAM Jaya juga memberikan 
100 jeriken untuk warga yang dititipkan kepada 
pengelola kios air. 

Harga Terjangkau

Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin 
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Muara Angke

mengatakan, satu kios air mampu melayani 
sekitar 200 KK. Setiap kios air mampu menyuplai 
air sekitar 12.000 liter setiap hari. Total 84.000 liter 
air digelontorkan PAM Jaya setiap hari. Pengiriman 
air dilakukan menggunakan mobil tangki ke lokasi 
kios air, maksimal tiga kali pengiriman per hari.

“Alhamdulillah, saat ini PAM Jaya telah 
membangun sebanyak 172 Kios Air yang tersebar 
di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. 
Sasarannya adalah Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah,” ujar Arief. 

Warga Muara Angke, lanjut Arief, dapat membeli 
air cukup dengan Rp400/jeriken atau setara 20 
liter jika mengambil langsung di kios air. Namun 
jika diantar ke tempat, warga harus membayar 
Rp1.200/jeriken. Harga tersebut masih jauh lebih 
murah dibandingkan harga air yang biasa dijual 
tukang air keliling rata-rata Rp5.000/jeriken. 

Sedangkan tarif air yang dikenakan PAM Jaya 
kepada pengelola kios air sebesar Rp3.550 per 

1.000 liter. Tarif ini sesuai dengan kelompok III A 
dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 11 
Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis 
(PTo) Air Minum Semester 1 Tahun 2007. 

Arief memastikan, air yang disediakan kios air 
PAM Jaya harganya terjangkau dan kualitasnya 
terjamin. “Air yang dikirimkan ke seluruh Kios 
Air PAM Jaya merupakan air yang diproduksi di 
Instalasi Pengolahan Air PAM Jaya yang sesuai 
standar Permenkes 492 Tahun 2010,” jelasnya. 

Dipastikan penyediaan kios air itu sebagai solusi 
cepat sementara. Nantinya akan diganti dengan 
perpipaan. Sesuai dengan target 100 persen 
cakupan pelayanan air minum perpipaan di DKI 
Jakarta pada 2030.  Untuk mencapai 100 persen 
cakupan pelayanan dengan pelanggan sebanyak 
2.006.167, PAM Jaya membutuhkan suplai air baru 
sekitar 11.000 liter per detik. 

          yen

Foto
Dok : Pribadi

PAM Jaya 
menempatkan 
tujuh kios air 
bersih di kawasan 
Muara Angke, 
Penjaringan, 
Jakarta Utara, 
yang tersebar 
pada sejumlah 
titik  yang  
dibangun pada 
lahan milik warga 
yang bersedia 
ditunjuk sebagai 
pengelola.
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Busway Fans Club 
Bersatu untuk Transjakarta
Busway Fans Club (BFC) hadir sebagai wadah penghubung 
antara pengguna dan penggemar Transjakarta. 
Apa saja kegiatannya?

Mobilitas warga Jakarta tergolong tinggi. 
Aktivitasnya terbilang padat. Hal ini 
mempengaruhi kondisi lalu lintas di Ibu 

Kota. Penggunaan transportasi umum seperti 
bus Transjakarta pun menjadi alternatif pilihan 
warga Jakarta, karena bisa menghemat waktu 
dan tenaga selama di perjalanan menuju 
tempat tujuan.  

Transjakarta sangat nyaman. Armadanya 
dilengkapi pendingin ruangan (Air Conditioner/
AC). Penumpangnya juga tidak perlu repot-repot 

menyiapkan uang tunai, karena ongkosnya 
menggunakan kartu elektronik yang bisa di tap 
on di halte atau bus, sehingga lebih praktis. 

Tarifnya pun relatif murah. Jika penumpang naik 
pukul 05.00-07.00 WIB hanya dikenakan tarif 
Rp2.000/orang. Namun beranjak pukul 07.00-
24.00 WIB dan 24.00-05.00 WIB tarifnya menjadi 
Rp3.500/orang. 

Berkat kenyamanan itulah, Transjakarta menjadi 
moda transportasi favorit bagi warga Jakarta. 

Foto
Dok: Pribadi

Komunitas 
Busway Fans 
Club (BFC) 
terdiri dari 
berbagai 
kalangan di 
antaranya 
pelajar, 
mahasiswa, 
pekerja dan 
profesional 
di bidang 
transportasi 
publik.
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Bahkan, saking banyaknya pengguna, pada 
akhirnya mengilhami terbentuknya komunitas 
Busway Fans Club (BFC) yang mewadahi para 
pecinta sistem transportasi Bus Rapid Transit 
pertama di Asia Tenggara dan Asia Selatan 
tersebut. 

Busway Fans Club (BFC) berdiri pada 1 Desember 
2013 lalu oleh Junaedi, Miono, Taufik dan kawan-
kawan yang memang merupakan pengguna 
dan penggemar Transjakarta. BFC hadir sebagai 
wadah penghubung antara pengguna dan 
penggemar Transjakarta serta stakeholder 
terkait. 

Menurut Ketua BFC, Adi Febrian Valentino, 
komunitasnya terdiri dari berbagai kalangan 
di antaranya pelajar, mahasiswa, pekerja 
dan profesional di bidang transportasi publik. 
Catatan Adi menunjukkan saat ini di grup 
Facebooknya ada sekitar 10.000 anggota, namun 
yang aktif kurang lebih 20 hingga 30 orang. 

“Yang ingin bergabung dengan BFC, syaratnya 
mudah, cukup hadir di acara kopdar yang 
diumumkan di grup Facebook minimal 3 kali, 
maka sudah dapat mengisi formulir untuk 
bergabung di komunitas BFC,” ujar Adi kepada 
Jakita. 

Adi pun membeberkan program komunitasnya. 
BFC menurut Adi rutin menggelar diskusi 
bersama anggota untuk menampung masukan, 
saran, dan gagasan yang nantinya akan 
disampaikan ke stakeholder  terkait. 

BFC juga giat kopdar dan keliling menggunakan 
Transjakarta, termasuk moda transportasi 
lainnya untuk refreshing setidaknya sebulan 
sekali. BFC juga memiliki kegiatan sosial tahunan 
di antaranya berbagi takjil Ramadhan untuk 
pengemudi dan petugas Transjakarta.  

Selain itu, BFC berkolaborasi dengan komunitas 
sejenis yang juga fokus dengan layanan 

transportasi publik, terutama Transjakarta. 
Diskusi, audiensi, sosialisasi, dan kegiatan 
lainnya menjadi agenda utama untuk kolaborasi. 

“Diharapkan dengan adanya kolaborasi ini 
dapat memicu perbaikan dan penyempurnaan 
layanan Transjakarta,” kata Adi.

Menurut Adi, banyak pengalaman yang 
dialaminya selama bersama BFC. Sukanya, 
berkumpul dengan teman-teman pengguna 
dan penggemar Transjakarta serta menjadi 
penghubung antara masyarakat dengan 
stakeholder terkait. Dukanya, jika ada layanan 
Transjakarta yang menurun performanya atau 
bahkan dihentikan operasinya. “Ini pula yang 
menjadi PR komunitas agar performa layanan 
Transjakarta selalu baik dan meningkat,” 
katanya. 

Adi berharap, layanan Transjakarta bisa 
meluas, aman, nyaman, dan inklusif. Terlebih 
dengan hadirnya bus pink Transjakarta 
dapat memfasilitasi penumpang perempuan 
untuk bertransportasi dengan aman dan 
nyaman. “Sosialisasi Transjakarta pink kepada 
masyarakat terutama penumpang perempuan 
juga perlu dimaksimalkan,” ujarnya. 

Adi berharap armada khusus untuk perempuan 
seperti itu bisa ditambah. Hanya saja   
penambahannya harus disesuaikan dengan 
permintaan di koridor-koridor utama yang 
okupansi penumpang wanitanya terbilang 
tinggi. “Sepuluh persen bus khusus perempuan 
di satu koridor,” kata Adi. 

Dengan demikian berbagai permasalahan yang 
kerap terjadi di Transjakarta, seperti pelecehan 
seksual di kendaraan umum dapat diatasi 
dengan baik. Masyarakat juga lebih   percaya 
menggunakan Transjakarta sebagai sarana 
transportasi untuk bermobilitas di Jakarta. 

         yen
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Foto
Safran H.

Kebaya 
Kerancang atau 
disebut juga 
Kebaya Encim 
adalah salah 
satu kebaya 
Betawi yang 
sedang digemari 
anak muda masa 
kini.

KHAS BETAWI
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Kebaya Kerancang atau 
yang populer disebut 
Kebaya Encim, salah satu  
kebaya adat Betawi yang 
sarat nuansa Cina, Arab, 
Belanda, dan Portugis. 

33

Ciri sebuah suku bangsa 
dikenali dari busananya. 
Kebaya salah satu yang 

menjadi ciri pakaian khas di 
sejumlah suku di Indonesia. 
Setiap daerah memiliki sebutan 
tersendiri. Di Betawi ada Kebaya 
Kerancang. 

Sebelumnya, berdasarkan 
Peraturan Gubernur No 11/2017 
tentang Ikon Budaya Betawi, 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
menetapkan 8 Ikon Budaya 
Betawi, salah satunya Kebaya 
Kerancang ini.

Menurut budayawan dari 
Lembaga Kebudayaan Betawi 
(LKB) Rudy Haryanto, Kebaya 
Kerancang, populer disebut 
Kebaya Encim, adalah salah 
satu jenis kebaya adat Betawi. 

Rudy menyebut, jenis busana 
tradisional ini sangat lekat 
dengan keseharian warga 

di Batavia saat itu terutama 
wanita paruh baya, wanita 
muda dan remaja. 

Pada masanya, busana ini 
dihiasai dengan renda dan 
brokat ala Eropa yang dilapisi 
bordiran sehingga terkesan 
langsung dibordir.

“Karena banyak variasi bordiran 
membuat kebaya terlihat 
berongga. Itulah mengapa 
disebut Kebaya Kerancang. 
Kerancang artinya berongga,” 
jelas Rudy kepada JaKita. 

Rudy menambahkan Kebaya 
Kerancang sarat nuansa Cina, 
Arab, Belanda, dan Portugis. Hal 
itu bisa terlihat dari sulaman 
pada kebaya yang merupakan 
hasil kreasi seni Betawi yang 
mengadaptasi sentuhan 
budaya asing bercampur 
budaya lokal dan imajinasi 
masyarakatnya.

Bahan setelan kebaya bordir 
kerancang dibordir dengan 
motif bunga di bagian bawah 
dan pergelangan tangan. 
Kebaya model ini biasanya 
digunakan saat mendampingi 
pengantin wanita dalam 
upacara pernikahan.

Jenis Kebaya Kerancang

Kebaya Betawi ini biasanya 
dipadankan dengan kain 
panjang dan selendang untuk 
memberikan kesan lebih formal 
dan feminin.

Kebaya Kerancang, lanjut Rudy, 
sebenarnya memiliki banyak 

jenis. Bahkan, kata dia, meski 
populer dengan nama Kebaya 
Encim, keduanya memiliki 
sedikit perbedaan.

Bedanya hanya pada panjang 
kebaya yang lebih pendek dan 
meruncing di bagian bawah 
depan. “Itu disebut Kebaya 
Encim,” ujar Rudy.

Rudy menambahkan, dilihat 
dari panjangnya, Kebaya 
Kerancang ini dibagi dua jenis. 
Kebaya yang agak pendek, 
meruncing ke depan antara 
12-30 cm dari pangkal disebut 
Kebaya Sonday. Kemudian 
ada kebaya dengan bawah 
lengan   mengembang dengan 
lingkaran 20-35 cm. “Kebaya ini 
disebut model Kebaya Goeng,” 
katanya.  

Seiring dengan perkembangan 
zaman, Kebaya Kerancang tak 
selalu dipadankan dengan kain 
panjang dan selendang atau 
ikat pinggang. Kaum milenial 
Betawi telah memadankan 
Kebaya Kerancang dengan rok 
atau celana panjang.

Seiring dengan berjalannya 
waktu, model fesyen juga 
terus berkembang. Busana 
khas Betawi ini dimodifikasi 
sedemikian rupa tanpa 
menghilangkan keasliannya 
dan harus tetap dilestarikan. 
“Semoga kita bisa melestarikan 
pakaian khas Betawi ini agar 
jangan sampai tergerus 
zaman” ujar Rudy  berharap. 

                  sya
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Hari Disabilitas Internasional tahun 2022 
dirayakan di Jakarta dengan berbagai 
kegiatan. Penjabat (Pj) Gubernur DKI 

Jakarta Heru Budi Hartono merayakan Hari 
Disabilitas Internasional bersama ratusan 
penyandang disabilitas di Taman Lapangan 
Banteng, Jakarta Pusat pada 3 Desember 2022 
lalu.  Di sana, Heru Budi menyempatkan diri untuk 
menyalami dan menyapa para penyandang 

Wujudkan Jakarta Kota 
Ramah Disabilitas

disabilitas. Sesekali ia berbincang dengan  para 
penyandang disabilitas. 

Dalam acara bertajuk “Jakarta Cinta Disabilitas” 
tersebut, Heru Budi memberikan bantuan 
secara simbolis kepada penyandang disabilitas. 
Puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional 
itu juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan. 
Mulai dari pentas seni, pembuatan SIM D untuk 

Foto
Dharma W.

Pemprov DKI 
Jakarta telah 
berkomitmen 
untuk 
menjadikan 
Jakarta 
sebagai kota 
yang ramah 
bagi kaum 
disabilitas.

Berbagai upaya dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan 
kota yang ramah disabilitas. Mulai dari menyediakan fasilitas yang ramah 

bagi kaum disabilitas, bantuan sosial, Alat Bantu Fisik (ABF) hingga 
kesempatan bekerja di perusahaan.
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disabilitas, bazar UMKM, hingga pemberian 
penghargaan. 

Heru Budi menyampaikan, acara ini bertujuan 
untuk memberikan semangat dan peluang   
kepada penyandang disabilitas. Karena itu, 
pada peringatan Hari Disabilitas Internasional 
kali ini, Heru Budi   membuka kesempatan 
bagi penyandang disabilitas untuk bekerja di 
perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) melalui kegiatan job fair bagi 
disabilitas. 

Kegiatan job fair bagi disabilitas  ini diikuti oleh 
20 perusahaan baik BUMD maupun perusahaan 
swasta. Kegiatan ini merupakan kolaborasi 
antara Bazis,   Baznas, Dinas Sosial, dan   Dinas 
Tenaga Kerja. “Saya ucapkan terima kasih 
kepada perusahaan yang sudah berinisiasi 
menerima rekan-rekan disabilitas untuk 
bekerja,” ujar Heru Budi. 

Heru Budi menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta 
memiliki komitmen yang tinggi terhadap 
penyandang disabilitas. “Percayalah, kami 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah 
sarana prasarana yang ramah terhadap rekan-
rekan difabel,” ucap Heru Budi.

“Seperti diketahui, menurut Data Badan Pusat 
Statistik (BPS), pada tahun 2020   proporsi 
penyandang disabilitas usia 18 hingga 59 tahun 
di Jakarta sebesar 22,1 persen dari jumlah 
nasional. Kondisi tersebut menjadi gambaran 
bahwa penyandang disabilitas memerlukan 
perhatian khusus. 

Pemprov DKI Jakarta telah berkomitmen untuk 
menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah 
bagi kaum disabilitas. Salah satunya, Pemprov 
DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan 
Daerah (Perda)   Nomor 10 tahun 2011 tentang 
Perlindungan Penyandang Disabilitas.  

Untuk menyediakan fasilitas yang ramah 
disabilitas tersebut, Pemprov DKI Jakarta 
melakukan revitalisasi trotoar agar ramah bagi 

penyandang disabilitas. Pemprov DKI Jakarta 
juga   menyediakan pelican crossing, yaitu 
fasilitas penyeberangan yang ramah disabilitas.

Untuk memudahkan penyandang disabilitas 
bertransportasi, PT MRT Jakarta (Perseroda), juga 
menyediakan fasilitas, mulai dari fasilitas 
lantai bertekstur untuk panduan langkah bagi 
penyandang tuna netra, huruf timbul khusus 
yang tersedia di dalam elevator hingga jalur 
landai yang berada di elevator, dan toilet khusus 
disabilitas.

Perusahaan plat merah milik Pemprov DKI 
Jakarta itu juga menyediakan fasilitas Digital 
Intelligent Assistant (DINA) atau Layanan Cerdas 
Ramah Disabilitas yang ditempatkan di stasiun 
MRT. DINA merupakan sistem   yang membantu 
pelanggan untuk menghubungi petugas secara 
virtual dalam bentuk pilihan audio atau video 
dan dilengkapi dengan huruf braille.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan 
dasar dan mencegah kerentanan sosial bagi 
penyandang disabilitas, Pemprov DKI Jakarta 
juga telah memberikan Kartu Penyandang 
Disabilitas Jakarta (KPDJ). 

Melalui KPDJ ini, penyandang disabilitas dapat 
menikmati bantuan sosial sebesar Rp300 ribu/
orang/bulan dan berbagai layanan publik 
secara gratis.   Data di Dinas Sosial   DKI Jakarta 
menunjukkan, hingga Juni 2022, ada 3.095 Warga 
Binaan Sosial   (WBS) penyandang disabilitas 
yang telah terlayani kebutuhan dasarnya. 

Sementara untuk mempermudah penyandang 
disabilitas melakukan aktivitas sehari-hari, 
Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi  DKI Jakarta   juga 
memberikan bantuan kepada penyandang   
disabilitas berupa Alat Bantu Fisik (ABF). Hingga 
kini Dinsos telah menyalurkan 1.519 Alat Bantu 
Fisik (ABF).Bantuan tersebut berupa kursi roda 
anak, kursi roda dewasa, hearing aid, tongkat 
netra, hingga tongkat kaki tiga, dan tongkat 
walker.   
       bam
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Berbagai koleksi benda kuno dari berbagai 
negara dan zaman tersimpan rapi 

di Museum di Tengah Kebun. 
Apa saja koleksinya?

Harta Karun 
Museum 

di Tengah Kebun

Di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan ada 
museum yang cukup unik. Namanya Museum 
di Tengah Kebun. Lokasinya di Jalan Kemang 

Timur Nomor 66, Kelurahan Bangka, Kecamatan 
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. 

Bagi para pecinta museum, mungkin sudah tidak 
asing lagi dengan museum milik Alm. Sjahrial Djalil 
tersebut. Di sana   tersimpan kurang lebih 4000 
koleksi benda-benda-benda kuno dari berbagai 
negara dan zaman.  

Akhir November lalu, JaKita menyambangi museum 
tersebut. Sebelumnya, JaKita melakukan reservasi 
secara online terlebih dahulu. Ada tujuh orang yang 
ikut dalam rombongan JaKita tersebut. Ada aturan 
di museum untuk bisa memasuki musim tersebut 
minimal harus berjumlah 7 orang. 

Tidak sulit  bagi JaKita untuk menemukan museum 
tersebut. Selain berada di jalan utama Kembang 
Timur, lokasinya juga persis di seberang Masjid 
Jami Nurul Huda. Dari masjid tersebut tinggal 
menyeberang jalan. Museum sudah terlihat. 

JaKita langsung menuju museum tersebut. Ada 
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Foto
Bams

Museum di 
Tengah Kebun 
memiliki 2.841 
koleksi. Semua 
koleksi itu 
tersebar di 
17 ruangan 
di bangunan 
utama seluas 
700 meter 
persegi.

tulisan “Museum di Tengah Kebun” di depan 
pintu gerbang. Warna tulisannya kuning dengan 
latar belakang warna coklat. Terlihat mencolok, 
sebagai penanda bagi siapapun yang ingin 
mengunjungi museum tersebut. 

Rombongan JaKita disambut pintu gerbang 
dari kayu setinggi hampir tiga meter. Kami pun 
langsung berjalan melewati selasar halaman 
sepanjang hampir 50 meter dengan lebar tujuh 
meter. 

Sebelum memasuki museum, kami diminta 
untuk mengganti alas kaki kami dengan 
sandal yang sudah disediakan. Kami juga 
diminta untuk menyimpan barang bawaan 
di lemari penyimpanan. Memasuki museum 
kami dipandu, Prajodi Daris Andaru dan kurator 
museum. 

Begitu masuk ke dalam ruangan, hamparan 
karpet asli dari Pakistan langsung memanjakan 
kaki. Ruangan yang menyambut kami pertama 
kali adalah Budda Myanmar. Nama tersebut 
menjadi simbol utama, karena ada patung 
Budda dari Myanmar di ruangan tersebut.

Dari ruang tersebut, kami dipandu ke ruang 
makan yang juga berisi koleksi benda langka 
dan bernilai sangat tinggi. Ada meja makan 
antik, lampu gantung estetik, dan peralatan 
makan yang juga sangat langka. 

Berikutnya, kami menuju ruang prasejarah 
(Sebelum Masehi/SM) yang berisi koleksi dari 
zaman prasejarah. Untuk menuju kesana, kita 
akan lewat di selasar Nandi Swara, dengan 
gemercik suara air ada di kanan dan kiri jalan 
kecil yang menjadi jembatan di atas selasar. 
Terasa sejuk dan menenangkan.

Ihwal penamaan tersebut, Jodi menyebut 
bahwa itu merujuk pada sebuah patung dari 
batu andesit dan berasal dari pecahan relief di 
sebuah candi di Jawa Tengah. Patung tersebut 
bernama Nandi Swara dan berdiri persis di 
samping kiri pintu masuk menuju ruang SM.

Selesai di selasar, kita pun langsung masuk ke 
dalam ruang SM. Mata kita langsung dimanjakan 
pemandangan koleksi yang berderet rapi di 
dalam lemari-lemari, atau dipajang di atas 
meja dan lemari kecil.
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Ada koleksi gerabah, tembikar, dan benda-
benda otentik lainnya yang berasal dari zaman 
prasejarah. Semua koleksi tersebut bersatu 
dengan koleksi lain yang berasal dari banyak 
kebudayaan di seluruh dunia. Selain itu, ada 
juga patung replika dari tokoh-tokoh dunia yang 
berasal dari abad pertengahan. 

Beranjak dari ruang tersebut, kami langsung 
dipandu ke ruang pribadi pemilik sekaligus 
kolektor barang di dalam museum. Ruang 
tersebut adalah kamar tidur dan kamar mandi 
pribadi. Keduanya terhubung langsung oleh 
sebuah pintu dari dalam kamar.

Tak begitu lama di ruang kamar mandi, kami 
langsung dipandu ke ruang tidur utama yang 
banyak didominasi oleh nuansa Budda yang 
simbol utamanya adalah patung Budda yang 
dipajang di lemari kecil yang berhadapan 
langsung dengan ranjang. 

Menariknya, di langit-langit kamar, terdapat 
sketsa-sketsa yang abstrak berbentuk garis 
dan warna-warni. Ternyata, sketsa tersebut 
memang dibuat khusus sebagai sarana terapi 
penyakit Parkinson yang sedang diderita pemilik 
museum.

Setelah dari kamar tidur, kami diajak ke makam 
dari pemilik museum, Sjahrial Djalil, seorang 
pengusaha dan tokoh periklanan Indonesia 
Makam tersebut lokasinya tidak jauh dari 
bangunan gazebo yang bergaya anggun berdiri 
di tengah taman.

Lokasi tersebut kami kira menjadi destinasi 
terakhir di dalam museum. Ternyata, masih 
ada sajian terakhir, yaitu lukisan tiga dimensi 
(3D) yang berisi gambar rahasia gajah dengan 
balutan kaligrafi bahasa Arab.

Terakhir, Jodi memandu kami untuk melihat 
fosil pohon tertua yang berasal dari Masa 
Triassic berusia 248 juta tahun lalu, fosil kerang 
dari Maroko sekitar 200 juta tahun lalu, dan 
fosil lebah. Ketiga koleksi tersebut mengakhiri 
perjalanan kami di museum tersebut.

Anda yang tertarik untuk datang, harus 
melakukan reservasi dahulu melalui daring 
yang bisa diakses dalam akun sosial media 
resmi mereka. Dalam sepekan, hanya dua hari 
museum beroperasi, yakni Sabtu dan Minggu. 
Ada dua sesi tur, pagi dan siang. Silahkan dipilih 
yang paling nyaman.   
       sam
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Stasiun Listrik Tenaga Surya 
di Dukuh Atas



PT MRT Jakarta menyiapkan tiga stasiun pengisian 
pengisian listrik tenaga surya (solar charging 

station) di kawasan berorientasi transit (TOD) Dukuh 
Atas, Terowongan Kendal, Jakarta Pusat. Penyediaan 
pengisian listrik tenaga surya sebagai upaya mendukung 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menurunkan 
emisi gas rumah kaca hingga 30 persen pada 2030 dan 
untuk memperkuat ekosistem transportasi publik yang 
ramah lingkungan.*

WARNA JAKARTA 41
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Stasiun Listrik Tenaga Surya 
di Dukuh Atas




