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Jakarta, 30 September 2021 - Upaya pengurangan gas emisi rumah kaca melalui optimalisasi penggunaan 
transportasi publik dan alternatif moda rendah emisi menjadi tren positif di kota-kota dunia. Untuk 
menularkan tren positif ini di kota-kota di Indonesia, Institute for Transportation and Development Policy 
(ITDP) menginisiasi kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan 
Republik Indonesia melalui proses penandatangan Nota Kesepahaman pada Kamis, 30 September 2021. 
 
Penandatanganan nota kesepahaman ini diselenggarakan secara hybrid di Gedung Karsa, Ruang Singosari 
lantai 3, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dihadiri oleh Direktur Jenderal Perhubungan 
Darat Drs. Budi Setiyadi, SH., M.Si, Direktur ITDP Asia Tenggara Faela Sufa, dan hadir secara virtual CEO 
ITDP Global Heather Thompson.  
 
Kerjasama ini akan berjalan di melalui serangkaian kegiatan bertajuk Reducing Emissions Through 
Integration and Optimization of Public Transport in Indonesia pada periode Agustus 2019 hingga Agustus 
2022 yang didanai oleh ICI (International Climate Initiative). Di mana salah satu tujuannya adalah untuk 
mengembangkan dan meningkatkan layanan transportasi publik yang rendah karbon, penciptaan ruang 
kota ramah bersepeda hingga sistem transportasi umum massal yang inklusif dan dapat dijangkau oleh 
seluruh masyarakat.  
 
Dengan diberlakukannya kesepakatan antara ITDP dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, maka 
akan mendukung penciptaan pemahaman yang komprehensif bagi penyelenggaraan sistem angkutan 
umum massal. Tidak hanya terbatas pada Pemerintah Pusat namun juga Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia dapat berkesempatan untuk mendapatkan peningkatan 
kapasitas mengenai pembangunan transportasi berkelanjutan, termasuk penerapan perspektif gender 
dan isu inklusivitas di dalamnya. Serta menciptakan pengembangan sistem angkutan umum massal yang 
lebih terarah dalam mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan layanan transportasi publik, juga 
dapat mendorong perluasan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan dan pelayanan angkutan umum, 
percepatan kajian alternatif moda rendah emisi, hingga penciptaan kota ramah sepeda. 
 
Dalam kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Drs. Budi 
Setiyadi, SH., M.Si menyampaikan komitmen pemerintah untuk mengurangi dampak yang diakibatkan 
oleh polusi udara dengan pengurangan penggunaan kendaraan bermotor pribadi serta peningkatan 
layanan transportasi umum massal di berbagai kota di Indonesia. 
 
“Kami berharap melalui MoU ini, terjadi sinkronisasi program kerja selama satu tahun ke depan. 
Kolaborasi pengetahuan dan pengalaman atas kebutuhan kota-kota dari kami dan keahlian 
pendampingan dari kota-kota di negara lain oleh ITDP diharapkan bisa mendorong penciptaan sistem 
angkutan umum yang lebih baik dan peningkatan kapasitas daerah untuk mengadopsi fasilitas sepeda,” 
ungkap Drs. Budi Setiyadi, SH., M.Si. 



 
 

 
Selaku CEO ITDP, Heather Thompson menyatakan bahwa dengan adanya kerjasama ini dapat menjadi 
awal baik bagi ITDP dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam mewujudkan ide dan konsep atas 
perencanaan infrastruktur, penyelenggaraan dan pengoperasian baik untuk layanan transportasi umum 
massal dan juga integrasi antar moda, hingga hubungan ke masyarakat dan strategi sosialisasinya.  
 
“ITDP meyakini, pemerintah memiliki otoritas yang dapat mengubah sistem transportasi publik dan 
transportasi tidak bermotor di Indonesia menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan,” tutup Heather 
Thompson.  
 
Sebagai langkah selanjutnya, ITDP akan menyusun rangkaian rekomendasi dan kegiatan pengembangan 
sistem angkutan umum massal dan transportasi tidak bermotor yang mendorong perluasan kapasitas 
daerah dalam penyelenggaraannya.  
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Unduh dokumentasi di sini.  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1SZIkyfVIbTOx-EgmYPhB29kEYPtjM2wN?usp=sharing
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The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) bekerja di seluruh dunia untuk 

merancang    dan mengimplementasikan sistem transportasi yang berkualitas tinggi dan juga kebijakan-

kebijakan yang dapat membuat kota menjadi lebih hidup, lebih layak untuk ditinggali dan berkelanjutan. 

ITDP  adalah  lembaga  nonprofit yang  terdepan dalam  inovasi  dan  menyediakan keahlian teknis  

untuk mengakselerasi pertumbuhan transportasi berkelanjutan dan perkembangan perkotaan di 

seluruh dunia. Melalui proyek transportasi, pembuatan kebijakan dan publikasi penelitian, kami bekerja 

untuk mengurangi emisi karbon, menambahkan inklusi sosial dan meningkatkan kualitas hidup warga 

perkotaan. 
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