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Soalnya 

• Bagaimana bisa individu dan institusi 
dimotivasikan untuk mendukung transportasi 
dengan emisi rendah?  

• Dua jenis polusi udara 
• Gas pemanasan global 
• Emisi yang berbahaya bagi kesehatan manusia  

• Berbagai jenis kendaraan menghasilkan efek yang 
berbeda. 

• Fokusnya bukan kemacetan per se 
• Perilaku yang jelek mungkin menghasilkan 

emisi lebih rendah. 



Metodologi 

• Dibantu oleh mahasiswa2 
– Sindhu, Fajar, Adis, Zefanya, Ridwan 
– seminar pascasarjana saat semester yang lalu 

• Perubahan perilaku 
• Jakarta dan transportasi 

– pengalaman2 
– bacaan 
– wawancara2 
– rekaman video situs2 penting 
– pengamatan2 



Analisis: Solusi? 



Alternatif dengan emisi rendah atau 
tanpa emisi 

• Busway 
– or bis swasta baru 

• Kereta api 
– termasuk MRT 

• Sepeda 

• Pejalan kaki 
– tidak praktis 

• Kendaraan listrik, hibrida, atau yang lain dengan 
emisi rendah 



Nomor2 

• Penumpang Busway 
– ~380,000 sehari 

• Penumpang KRL 
– ~400,000 sehari 

• Penumpang MRT 
– tujuan = 630,000 sehari 

• Jumlah perjalanan 
– ~37 juta perjalanan sehari 
– Transportasi massal yang beremisi rendah (<4%, dengan 

MRT; 2.1% sekarang) tidak bisa 
memecahkan masalah emisi  – hanya dapat 
menguranginya. 
• Efek yang jauh lebih besar jika bus swasta terpaksa 

mengubah kendaraan. 



Solusi lain? 

• Entah pemindahan besar sekali tempat tinggal 

– sangat tidak mungkin 



Solusi lain? 

• Atau peraturan baru, ditegakkan secara efektif 

– Juga sangat tidak mungkin 

– Pilihan 

• membatasi lalu lintas 

• membatasi pilihan kendaraan baru 

• mengganti bis, bajaj, dan kendaraan pemerintah 

• Semuanya di atas lebih mudah dari menguji emisi 
kendaraan setiap tahun. 

• memerlukan mesin CNG 



Solusi lain? 

• Perusahaan milik pemerintah atau 
dikontakkan oleh pemerintah lebih efektif 
– Busway dan KRL 

• Kemajuan yang mungkin lewat tindakan 
secara individu / di laur pemerintah 
– Memotivasikan perubahan perilaku negatif  

(berhenti) yang sulit di antara orang Jakarta. 

– Lebih baik: membuat perubahan terlihat positif 
(diinginkan). 



Bantuan (advocacy) 

• Bagian penelitian 

• Upaya pro-sepeda yang lebih skala kecil 



Bike4Transportation 

• Menggunakan prinsip dari pemasaran sosial 

– Perubahan seharusnya: 

• Mudah 

• Bermanfaat emosional 

• Populer 

• Sesuai dengan situasi.  

– Tujuan adalah mendorong supaya tindakan 
tertentu menjadi alternatif otomatis baru. 



Bike4Transportation 

• Jalur sepeda baru direncanakan. 
– Seharusnya ada hambatan fisik harus memblokir 

sepeda motor. 
– Polisi harus mencegah vendor, mungkin dengan 

bantuan dari kelompok di luar pemerintah. 
– Harus mencakup rute yang berguna untuk 

transportasi biasa. 
– Seharusnya beratap 
– Didukung oleh prasarana, khususnya parkir sepeda 
– Didukung oleh kelompok pro-cycling 

• dengan atau tanpa jalur baru 



Bagaimana bisa membantu 

• Projek ini 

– Berbagi dengan saya 

• Kota dan bumi kita 

– Menjadi pahlawan! 

• Berbagi mobil, naik transit umum, berjalan kaki atau 
gowes daripada naik mobil atau moto sendiri. 

• Sarankan perubahan di dalam organisasi . 
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