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MOBILIZE Jakarta 2021: Konferensi Transportasi Berkelanjutan Daring 

Merayakan Kota Jakarta  
Sebagai pemenang Sustainable Transport Award (STA) 2021, Jakarta menjadi tuan rumah konferensi 

tahunan transportasi berkelanjutan, MOBILIZE yang diselenggarakan secara daring.  

 

Jakarta, 06 Oktober 2021 - Sejatinya, selama penyelenggaraan semenjak tahun 2015, MOBILIZE 

Summit diselenggarakan secara langsung di kota-kota pemenang STA. Tujuannya, menjadi bahan 

pembelajaran dan diskusi bersama oleh para peserta yang hadir dalam konferensi ini. Memasuki 

tahun kedua pandemi, MOBILIZE Summit kembali diselenggarakan secara daring. Setelah tahun 

sebelumnya diselenggarakan untuk merayakan Pune (kota pemenang STA 2020), tahun ini 

MOBILIZE Summit diselenggarakan untuk merayakan kemenangan Jakarta.  

 

 
 

MOBILIZE Jakarta 2021: Virtual Summit Series akan dilaksanakan dengan 3 bagian seri webinar. 

Dibuka dengan presentasi utama (keynote speech) pada hari Rabu (06/10), di mana Gubernur 

Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo 

akan menyampaikan perkembangan pembangunan transportasi berkelanjutan di Jakarta.  

Selanjutnya pada 3 November 2021, akan diselenggarakan webinar teknis membahas lebih detail 

tentang upaya dan rencana pembangunan transportasi berkelanjutan di Jakarta. Kemudian 

ditutup dengan diskusi mendalam pada 1 Desember 2021 yang berfokus pada pembangunan 

http://mobilize.itdp.org/
http://mobilize.itdp.org/


 

fasilitas sepeda dan bersepeda di kota, di mana Jakarta akan berada dalam satu panel dengan 

kota Bogota, Kolombia dan kota Rio de Janeiro, Brasil.  

 

 
 

Sebagai pembuka seri webinar, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Kepala Dinas 

Perhubungan DKI Jakarta Syafrin, Liputo menyampaikan paparan bertajuk “Building Jakarta 

Resiliency through Sustainable Mobility” melalui tayangan video relay. Publik dapat ikut 

menyaksikan sesi Keynote Speech dengan mendaftar melalui tautan registrasi. Informasi lebih 

lanjut mengenai MOBILIZE Summit dapat diakses melalui MOBILIZE.  
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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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