A

SEJARAH
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 45 Tahun 1974 Juncto Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979. Sebagai pelaksana Keputusan
Presiden di atas, Organisasi dan Tata Kerja Badan ini disempurnakan melalui Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM 91/OT.002/Phb-80, dan selanjutnya disetujui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam
suratnya Nomor B-299/1/MENPAN/4/80 tanggal 22 April 1980.
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan adalah pelaksana tugas penelitian dan pengembangan
(litbang) dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan.

VISI
“ Terwujudnya Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sebagai pusat pengetahuan untuk
penelitian, pengembangan, dan teknologi transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai
tambah”

MISI
•
•
•
•
•
•
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Melakukan penelitian, pengembangan dan teknologi (litbangtek) bagi perumusan kebijakan strategis
transportasi.
Melakukan kerja sama dengan lembaga IPTEK.
Melakukan pelayanan penelitian, pengembangan dan teknologi transportasi.
Penguatan database transport.
Mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengembangan dan teknologi di bidang transportasi.
Penguatan sarana prasarana, SDM, kelembagaan penelitian, pengembangan dan teknologi.

RINGKASAN EKSEKUTIF
Kegiatan pokok penelitian Badan Litbang Perhubungan yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara
berupa penelitian/studi dan telaahan/ kajian yang sifatnya lintas sektoral, transportasi antarmoda, transportasi
jalan dan perkeretaapian, transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan, serta udara. Pada tahun 2019,
Badan Litbang Perhubungan telah menyelesaikan 168 studi yang terdiri dari 27 studi besar, 5 studi sedang, dan
136 studi kecil.
Terdapat beberapa penelitian di Badan Litbang Perhubungan yang menjadi penelitian strategis seperti Studi
Grand Design Transportasi di Pulau Lembeh, Bitung, Sulawesi Utara Penelitian Rencana Pengoperasian Ro-Ro
Dumai-Malaka, Evaluasi Penerapan Electronic Toll Collection (ETC), Penentuan Pola dan Pusat Distribusi Logistik
di Tol Trans Jawa, Potensi Pemanfaatan Terminal Penumpang Menjadi Pusat Logistik (Studi Kasus Terminal
Simpang Periuk, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan), Studi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di Lintas Selatan
Pulau Jawa, Studi Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Survei
Potensi Angkutan Lebaran Tahun 2019, Studi Penyusunan Road Map Pengembangan Teknologi Perkeretaapian,
Studi Optimalisasi Peran Perla Sebagai Feeder Angkutan Laut Untuk Muatan General Cargo, Studi Potensi Jasa
Transportasi Laut Pada ALKI Dalam Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim, Studi Pengukuran Emisi Gas
Buang dari Pengoperasian Kapal Laut Niaga Domestik, Studi Pemetaan/Sebaran Pelabuhan Sungai dan Danau
di Indonesia, Studi Pemilihan Transportasi Air Untuk Menunjang Pariwisata, Penelitian Pemilihan Pelabuhan
Untuk Konsolidasi Muatan Balik Tol Laut di Kepulauan Maluku, Penelitian Basic Design Dan Key Plan Motorized
Barge Untuk Mengurangi Beban Lalu Lintas Angkutan Jalan Jakarta-Surabaya, Penelitian Pengembangan
Design Breakwater Disesuaikan Dengan Wilayah Perairan, Studi Penyusunan Rencana Induk (Masterplan)
Pembuatan Bandar udara Perairan (Waterbase) dan Pengoperasian Pesawat Udara Perairan (Seaplane) di Pulau
Gili Iyang, Pulau Senua dan Danau Toba, Pengembangan Purwarupa Peralatan Detektor Genangan Air (Standing
Water Detector/ SWD) di Landas Pacu Untuk Proses Sertifikasi, Pengembangan Purwarupa Detektor Angin
Geser Lapisan Rendah (Low Level Wind Shear Detector/LLWSD) di Bandara Untuk Proses Sertifikasi, Penelitian
Penyusunan Air Cargo Transshipment Master Plan di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Badan Litbang Perhubungan menyelenggarakan kegiatan penunjang lainnya seperti:
1. Kegiatan Seminar/ Workshop/ Focus Group Discussion (FGD) bertujuan untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan pokok Badan Litbang Perhubungan dan dalam rangka transfer of knowledge bagi para peneliti.
Pada tahun 2019, Badan Litbang Perhubungan telah melaksanakan kegiatan Seminar/ Workshop/ Focus
Group Discussion (FGD) sebanyak 25 kali.
2. Temu Karya Peneliti merupakan ajang untuk mengembangkan kreativitas para peneliti dan saling tukar
menukar informasi serta sebagai forum peneliti untuk mengembangkan potensi diri dan mempublikasikan
karya ilmiahnya. Pada tahun 2019, Badan Litbang Perhubungan telah melaksanakan Temu Karya Peneliti
sebanyak satu kali yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019. Keempat pusat penelitian transportasi
di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan turut berpatisipasi dalam Temu Karya Peneliti. Penilainya yaitu
para peneliti senior Badan Litbang Perhubungan bekerja sama dengan para peneliti dari Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI).
3. Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penelitian dan Pengembangan Transportasi Tahun 2019, dilaksanakan
pada tanggal 18 s.d 20 Januari 2019 di Hotel Aryaduta, Jakarta, dengan tema “Revitalisasi Badan Litbang
Perhubungan Sebagai Lembaga Penyusun Rekomendasi Kebijakan Transportasi di Era Revolusi Industri
4.0”.
4. Kegiatan Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK) bertujuan untuk mewujudkan sinergitas penelitian dan
pengembangan dalam mendukung kualitas berbagai prioritas nasional melalui inovasi dan kolaborasi
penelitian antar lembaga kelitbangan dan stakeholder. Kegiatan diselenggarakan pada tanggal 6 Agustus
2019 di Hotel Aryaduta dengan tema “Penguatan Litbang Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)”.
5. Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Badan Litbang Perhubungan dilaksanakan melalui diklat-diklat
yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Perhubungan, lembaga penyelenggara diklat non kementerian,
dan melalui magang.
6. Serah terima hasil penelitian ditandai dengan adanya penandatanganan Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan dan penyerahan studi dalam bentuk hardcopy maupun softcopy. Pada tahun 2019 telah
dilaksanakan serah terima hasil penelitian sebanyak 145 kajian dan penelitian.
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7. Jumlah makalah yang dipublikasikan pada warta penelitian dan jurnal penelitian yaitu sebanyak 54 makalah
dengan komposisi publikasi yaitu 10 artikel jurnal pada Warta Penelitian, 12 artikel jurnal pada Jurnal
Transportasi Multimoda, 10 artikel jurnal pada Jurnal Penelitian Transportasi Darat, 12 artikel jurnal pada
Warta Ardhia (Jurnal Udara), dan 10 artikel jurnal pada Jurnal Penelitian Transportasi Laut.
8. Publikasi penelitian juga dilakukan melalui penyusunan buku Knowledge Sharing Program (KSP) yang
bertujuan untuk memasyarakatkan hasil penelitian. Sebanyak 11 buku Knowledge Sharing Program (KSP)
telah disusun pada tahun 2019. Dalam rangka meningkatkan kualitas publikasi hasil penelitian, pada tahun
2019 Badan Litbang Perhubungan telah mengajukan sebanyak 11 (sebelas) penelitian kepada Ditjen HAKI
Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh Hak Cipta.

iv
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

2

B

adan Litbang Perhubungan memiliki
peran penting sebagai unit kerja
penunjang
pelaksanaan
tugas
Kementerian
Perhubungan
melalui
penyelenggaraan
penelitian
dan
pengembangan di bidang transportasi.
Pelaksanaan
tugas
penelitian
dan
pengembangan diarahkan dalam rangka
mewujudkan pelayanan jasa transportasi,
yaitu melalui: (1) penyusunan kebijakan
teknis dan perencanaan transportasi; (2)
pelaksanaan penelitian kolaborasi melalui
kerja sama dengan perguruan tinggi dan
instansi terkait; dan (3) pengembangan
teknologi dan rekayasa di bidang transportasi.
Berdasarkan dokumen Rencana Strategis
Badan Litbang Perhubungan Tahun 20152019 telah ditetapkan program Badan
Litbang Perhubungan adalah Penelitian dan
Pengembangan Perhubungan Kementerian
Perhubungan.
Pencapaian
program
diwujudkan
melalui
penyelenggaraan
kegiatan penelitian dan pengembangan dan
kegiatan dukungan teknis dan manajemen
teknis lainnya. Kegiatan penelitian dan
pengembangan meliputi bidang transportasi
antarmoda,
transportasi
jalan
dan
perkeretaapian, transportasi laut, sungai,
danau dan penyeberangan dan transportasi
udara.

Seluruh penelitian yang dilaksanakan
sejak perencanaan hingga produk akhir
diorientasikan pada kebutuhan stakeholder/
user. Pemanfaatan hasil penelitian Badan
Litbang Perhubungan dapat bersifat ke
dalam (internal Kementerian Perhubungan)
dan
institusi
di
luar
Kementerian
Perhubungan atau masyarakat (eksternal).
Sebagai institusi penunjang di lingkungan
Kementerian Perhubungan, maka pelayanan
kepada unit kerja di lingkungan Kementerian
Perhubungan menjadi prioritas kegiatan
Badan Litbang Perhubungan. Para penerima
manfaat hasil penelitian dan pengembangan
Badan Litbang Perhubungan apabila
dikelompokkan terdiri dari:
1. Unit kerja operasional di lingkungan
Kementerian
Perhubungan
seperti
Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal,
Sekretariat Jenderal, Badan, KNKT dan
seluruh satker di lingkungan Kementerian
Perhubungan;
2. Masyarakat yang memanfaatkan hasil
litbang, yaitu Pemerintah Daerah beserta
jajarannya, kalangan akademisi, operator
transportasi, institusi terkait, masyarakat
profesional; dan
3. Peneliti itu sendiri untuk peningkatan
kompetensi dirinya dan pengembangan
penelitian transportasi.
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1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

TU G AS
Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan adalah menyelenggarakan penelitian dan
pengembangan di bidang transportasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018
Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan.

S TRU KTU R ORGA NISASI

Gambar I.1 Struktur Organisasi Badan Litbang Perhubungan
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F U NG SI
Penyusunan kebijakan teknis,
rencana, dan program penelitian
dan pengembangan di bidang
transportasi.

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, harmonisasi, dan kerja
sama penelitian dan pengembangan, dukungan teknis penelitian dan
pengembangan teknologi dan rekayasa, serta pengkajian kebijakan di
bidang transportasi;

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan bidang transportasi;

Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian
dan Pengembangan Perhubungan,

Pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Menteri.

Tugas dan Fungsi Sekretariat Badan dan Pusat-Pusat Litbang
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Tugas:

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pemberian pelayanan dukungan teknis dan
administratif penelitian dan pengembangan kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan
anggaran serta administrasi kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan
transportasi antarmoda, transportasi jalan dan perkeretaapian, transportasi laut, sungai,
danau dan penyeberangan dan transportasi udara;
b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian Badan Penelitian dan
Pengembangan Perhubungan’
c. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan ketatausahaan serta organisasi dan tata laksana
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
d. Pengelolaan data, hubungan masyarakat, hukum, serta publikasi hasil-hasil penelitian;
e. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan serta kerumahtanggaan.

Pusat Penelitian dan Pengembangan
Tugas:

Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidangnya.

Fungsi:

a. Penyiapan penyusunan rencana dan program serta anggaran penelitian dan pengembangan
di bidangnya;
b. Penyiapan penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan di
bidangnya;
c. Penyiapan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidangnya;
d. Penyiapan pelaksanaan penelitian, pengendalian pelaksanaan penelitian, pengembangan
teknologi dan rekayasa, serta dukungan teknis penelitian dan pengembangan di bidangnya;
e. Penyiapan kebutuhan peralatan, metode, data dan informasi penunjang penelitian dan
pengembangan, dokumentasi, publikasi, standardisasi, fasilitasi Hak Atas Kekayaan
Intelektual, dan diseminasi penelitian dan pengembangan di bidangnya; dan
f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
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1.3 KOMPOSISI PEGAWAI
Badan L itb a n g Pe r h u bu n gan memi l i ki p eg a wa i s ejuml a h 168 pegawai yan g
ter bagi a t as j abat a n s t rukt ura l da n ja b a t a n fung s i ona l .

1. ST RU KT U RAL
Jumlah pegawai Badan Litbang Perhubungan tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.
Bagan berikut menunjukkan bahwa terjadi tren penurunan jumlah pegawai yang cukup besar dalam kurun waktu
5 (lima) tahun terakhir.

Gambar I.2 Perkembangan Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Eselon II

2. FU N G S IO N A L
Pegawai dengan jabatan fungsional terbagi atas Jabatan Pelaksana Fungsional yang sebelumnya disebut
sebagai Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana yang sebelumnya disebut sebagai Jabatan
Fungsional Umum. Fungsional tertentu terdiri atas Fungsional Peneliti, Fungsional Teknisi Penelitian dan
Perekayasaan (Litkayasa), dan Fungsional Pranata Humas.

Fungsional Tertentu
a. Peneliti
Jabatan Fungsional Peneliti merupakan jabatan karier PNS yang memungkinkan untuk mencapai jenjang
pangkat/golongan sampai dengan Pembina Utama IV/e sesuai dengan jabatan yang diduduki berdasarkan
angka kredit yang dimiliki JF Peneliti : tidak ada impassing / penyesuaian langsung, tetapi melalui proses
penilaian angka kredit dan standar kompetensi.
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Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Penelitia adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan penelitian, pengembangan
dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau
pengkajian instansi pemerintah (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018).
Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Penelitian Indonesia (PERKA LIPI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pemilihan Bidang Kepakaran Peneliti. Kepakaran peneliti Badan Litbang Perhubungan terbagi menjadi
lima bidang penelitian yaitu transportasi antarmoda, transportasi jalan, transportasi rel, transportasi air, dan
transportasi udara.
Tabel I.1 Jumlah Fungsional Peneliti menurut Kepakaran Penelitian

Tabel I.2 Komposisi Jabatan Fungsional Peneliti Berdasarkan Jabatan dan Bidang Penelitian

Gambar I.3 Perkembangan Jumlah Peneliti Badan Litbang Perhubungan Tahun 2015-2019

Berdasarkan Grafik, terlihat tren jumlah peneliti cenderung mengalami penurunan selama 5 (lima) tahun terakhir.
Penurunan jumlah peneliti tertinggi terjadi di tahun 2018, yaitu sebesar 38% dari semula berjumlah 106 orang
berkurang menjadi 5 orang. Selanjutnya di tahun 2016 jumlah peneliti berkurang sebesar 17% menjadi 104
orang.
Peneliti Badan Litbang Perhubungan terdistribusi ke dalam 4 (empat) jenjang peneliti, yaitu Peneliti Utama,
Peneliti Madya, Peneliti Muda, dan Peneliti Pertama. Pada tahun 2019 Badan Litbang Perhubungan memiliki
Peneliti Utama sebanyak 3 orang. Perkembangan jumlah peneliti Badan Litbang Perhubungan berdasarkan
jenjang jabatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada gambar I.4.
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Gambar I.4 Perkembangan Peneliti Badan Litbang Berdasarkan Jenjang Jabatan

b. Litkayasa
Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
melalui Penyesuaian/ impassing diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Nomor 11 Tahun 2017. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Teknisi Penelitian dan Perekayasaan yang
selanjutnya disebut Teknisi Litkayasa adalah PNS pada instansi pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan penelitian
dan perekayasaan pada instansi pemerintah. Berikut komposisi Jabatan Fungsional Litkayasa di Badan Litbang
Perhubungan Tahun 2019:
Tabel I.3 Komposisi Jabatan Teknisi Litkayasa Berdasarkan Jenjang Jabatan dan Unit Kerja
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c. Pranata Humas
Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pranata Humas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pelayanan
informasi dan kehumasan. Hal ini diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2014 dan Nomor 31 Tahun 2014. Jumlah tenaga
Fungsional Pranata Humas Badan Litbang Perhubungan, sebagai berikut:
Tabel I.4 Jumlah Tenaga Fungsional Pranata Humas

Jabatan Pelaksana
Peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan. Jabatan pelaksana yang ada di Badan Litbang Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 47 Tahun 2020.
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Tabel I.5 Jabatan Pelaksana di Badan Litbang Perhubungan
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BAB II
KEGI ATAN PENUNJANG

A. PENINGKATAN KOMPETENSI
1. Pengembangan tenaga fungsional peneliti dilaksanakan melalui berbagai macam kegiatan yang bertujuan
untuk peningkatan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi para peneliti Badan Litbang Perhubungan,
antara lain sebagai berikut:
a. Keikutsertaan dalam kursus-kursus jangka pendek dan jangka panjang baik dalam maupun luar negeri;
b. Telah diselenggarakan pertemuan ilmiah di lingkungan Badan Litbang Perhubungan dalam bentuk ceramah ilmiah, focus group discussion, dan lokakarya;
c. Penyelenggaraan temu karya peneliti;
d. Keikutsertaan dalam seminar/workshop baik di dalam maupun luar negeri.
2. Pengembangan fungsional penelitian dan perekayasaan (litkayasa) melalui jabatan fungsional teknisi
litkayasa dilaksanakan melalui kegiatan:
a. Keikutsertaan para teknisi litkayasa dalam pelaksanaan penelitian untuk membantu para peneliti
khususnya pengumpulan data, membantu pengolahan data dan pengetikan hasil penelitian;
b. Mengikutsertakan Teknisi Litkayasa dalam pertemuan ilmiah, temu karya peneliti, diskusi ilmiah, seminar,
dan workshop dan lain-lain.
3. Peningkatan kualitas pranata humas dengan mengikutkan pelatihan kehumasan.
4. Pengembangan jabatan pelaksana:
Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan (Peraturan Menpan RB RI Nomor 41 Tahun 2018).
5. Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris sumber daya manusia Badan Litbang Perhubungan melalui
kursus Bahasa Inggris.

Gambar II.1 Study in the
frontier, outermost, and
underdeveloped regions go
digital at the school of public
policy and management
Tsinghua University,
17 – 21 Juni 2019

Gambar II.2 Pe latihan
Teknik Presentasi,
Hotel Ar yaduta
11 - 14 Maret 2019
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Tabel II.1 Daftar Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019

NO

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

JUMLAH
PESERTA

WAKTU PELAKSANAAN

1

Pelatihan Penulisan Ilmiah

20

28 s.d. 29 Januari 2019

2

Bimbingan Teknis Pengisian dan Perhitungan CO2
menggunakan aplikasi IT-EMS

1

5 Maret 2019

3

Pelatihan Statistik

20

5 s.d. 6 Maret 2019

4

Pelatihan Metodologi Penelitian

20

11 s.d. 14 Maret 2019

5

Penulisan Artikel Ilmiah

30

19 Maret 2019

6

Pelatihan Penulisan Jurnal Ilmiah

20

25 s.d. 28 Maret 2019

7

Pelatihan Teknik Presentasi

20

1 s.d. 5 April 2019

8

2019 Expert group Meeting and Regional Meeting
on Intelligent Transport System (ITS) Development
and Operation for Sustainable Transport Systems
in Asia and The Pasific

2

2 s.d 4 April 2019

9

IATA Training for the Passenger Fares and
Ticketing-Basic

2

5 s.d. 11 Mei 2019

10

Airport Collaborative Decision Making Training

2

16 s.d. 22 Juni 2019

11

Pilot Drone

9

8 s.d. 12 Juli 2019

12

Pelatihan Infografis

11

22 s.d. 25 Juli 2019

13

Training Konsep Dasar Rancang Bangun Air Craft
Cargo Convertion

16

13 s.d. 16 Agustus 2019

14

Pendampingan FAT (Factory Acceptance Test)
Pengadaan Wessel UIC 54

1

20 s.d. 26 Agustus 2019

15

Kursus Bahasa Inggris

20

3 September s.d. 22 Oktober 2019

16

12

04 September 2019

17

Pelatihan Policy Brief
26th ITS World Congress

2

21 s.d. 25 Oktober 2019

18

Analisis Data

25

19

IATA In-Flight Security Training

2

09 s.d. 14 Desember 2019

20

IATA Station/Ground Handling Management
Training

2

15 s.d. 21 Desember 2019

21

Bimtek Penulisan Jurnal Ilmiah
Internasional

15

30 Oktober s.d. 1 November 2019

26 Desember 2019

15

16

Gambar II.3 Analisis dan Viasualisasi Data Co Working Space Harmoni, 30 Oktober 2019 s.d 1 November 2019

Gambar II.4 Bimtek Metodologi Penelitian, Hotel Mercure Harmoni, 25 Maret 2019
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DIKLAT/ WORKSHOP INTERNASIONAL

Gambar II.5 Exper t group Meeting and Regional
Meeting on Intelligent Transpor t System (ITS)
Development and Operation for Sustainable
Transpor t Systems in Asia and The Pasific
Seoul, 2 - 4 April 2019

Gambar II.6 Study in the frontier, outermost, and
underdeveloped regions go digital at the school
of public policy and management
Tsinghua University, China, 17 – 21 Juni 2019

Gambar II.7 Diklat Konsep Dasar Rancang Bangun
Aircfar t Cargo Conver tion
Jakar ta, 13-16 Agustus 2019

Gambar II.8 Pendampingan FAT (Factor y
Acceptance Test) Pengadaan Wessel UIC 54
China, 20-26 Agustus 2019

Gambar II.9 26th ITS World Congress
Singapore, 21 - 25 Oktober 2019

Gambar II.10 Diklat Baggage Handling
Management
Tsinghua Univers ity, China, 16-21 Desember 2019

18

B. SEMINAR/ FGD/ WORKSHOP
Kegiatan ilmiah dilakukan dalam rangka membahas suatu permasalahan melalui pakarnya, tentang isu-isu
global, isu nasional dan isu strategis yang berkaitan dengan transportasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan
menghadirkan para pakar dan praktisi bidang transportasi baik dari institusi pemerintah seperti departemen
teknis, BUMN, perguruan tinggi negeri maupun swasta yang profesional di bidangnya.

KEGIATAN SEMINAR/ FGD/ WORKSHOP

Sumber : Badan Litbang Perhubungan, Januari 2020
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SEMINAR/ WORKSHOP/ FOCUSS GROUP DISSCUSSION TAHUN 2019
Sektretariat Badan Litbang Perhubungan
Rencana Induk Penelitian Transportasi Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024
Puslitbang Transportasi Antarmoda
1. Peningkatan Keterpaduan Transportasi Dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Bitung;
2. Peningkatan Dukungan Transportasi Nasional Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Kebutuhan Pengimplementasian Konsep Transit Oriented Development Sesuai Karakteristik Tata Guna
Lahan Sekitar Stasiun-Stasiun LRT Palembang;
4. Roadmap Pembangunan Transportasi Berkelanjutan;
5. Harmonisasi Kegiatan Riset dan Pengembangan Inovasi di Sektor Transportasi;
6. Pemetaan dan Agenda Riset Transportasi Nasional.
Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian
1. Pemanfaatan Intelligent Transport System (ITS) Dalam Pengangkutan Barang;
2. Pengaruh Pengoperasian Jalan Tol Trans Jawa Terhadap Pelayanan Transportasi Jalan;
3. Prediksi dan Strategi menghadapi Mudik Lebaran Tahun 2019;
4. Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2009 (1440 H);
5. Kesiapan Implementasi Mobil Listrik Sebagai Sarana Angkutan Umum di Indonesia;
6. Strategi Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas di Ruas Jalan Tol Cipali dan Cipularang;
7. Reformasi Kebijakan Penanganan Perlintasan Sebidang di Indondesia;
8. Membuka Keterisolasian Kabupaten Mahakam Ulu melalui pembangunan Sektor Transportasi.
Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, danau dan Penyeberangan
1. FGD Early Warning System (Sistem Peringatan Dini) dalam Rangka Mendukung Keselamatan Transportasi;
2. FGD Dukungan Transportasi Laut untuk Memperlancar Distribusi Barang ke Wilayah 3TP.
Puslitbang Transportasi Udara
1. Sinergitas Pengaturan Pengoperasian dan Pemanfaatan Drone di Indonesia;
2. Penelitian Percepatan Implementasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Pengembangan
Infrastruktur Bandar Udara di Indonesia dalam Mendukung Transportasi Udara yang Berkelanjutan;
3. Pengembangan dan Pemanfaatan Peralatan Produksi Dalam Negeri (TKDN) Untuk Menunjang Keselamatan
Penerbangan;
4. Penyusunan Kelembagaan Forum Riset dan Inovasi Transportasi;
5. Pengembangan Transhipment Kargo Udara di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar.
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Sekretariat Badan Litbang Perhubungan
Pe n i ng ka ta n Keter p ad u an Tran sp or t asi Dalam Mendukung Pengembangan Kaw as an
E konomi Khusus Bit ung

Gambar II.11 Pembukaan FGD Rencana Induk Penelitian oleh Kepala Badan Litbang Perhubungan
Yogyakar ta, 17 Oktober 2019

Rencana Induk Penelitian (RIP) Badan Litbang Kementerian Perhubungan 2020-2024 ini dimaksudkan
sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penelitian di lingkungan Kementerian Perhubungan. Selanjutnya
RIP Balitbang Perhubungan 2020-2024 ini menjadi acuan utama bagi segenap Pimpinan di lingkungan Badan
Litbang Perhubungan dalam mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan
kegiatan penelitian yang direncanakan.
Dikaitkan dengan berbagai persoalan dan perkembangan isu strategis dimaksud, maka keberadaan dan peran
penelitian dan pengembangan semestinya akan menjadi sangat penting dan strategis. Sudah saatnya peran
berbagai institusi penelitian dan pengembangan segera dikedepankan sebagai sumber penyedia berbagai
rekomendasi kebijakan serta standar teknis yang akan ditetapkan oleh para penyelenggara pemerintahan.
Dari berbagai institusi inilah diharapkan dapat lahir berbagai kebijakan strategis yang secara tepat mampu
mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah dan kepentingankepentingan politik lainnya.
Pertimbangan perlunya hasil penelitian sebagai masukan dalam penyiapan kebijakan dan penyusunan standar
teknis adalah:
1. Kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan dapat lebih ditingkatkan bila dilengkapi dengan
masukan dan rekomendasi yang diangkat dari hasil penelitian dan pengembangan yang terfokus dan teliti;
2. Hasil penelitian dan pengembangan dapat memperkuat landasan proses pengambilan kebijakan strategis
di lingkungan pemerintah melalui penyediaan masukan dan rekomendasi yang diangkat dari hasil penelitian
empiris yang relevan dengan kebutuhan;
3. Melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, pelaksanaan penelitian berikut kewenangan yang ada dapat
diwujudkan ke dalam suatu strategi dan arahan kebijakan yang mampu memicu kemampuan litbang secara
lebih mandiri.
4. Hasil penelitian dan pengembangan teknologi dapat menjadi dasar untuk penyusunan standar teknis
sehingga dapat teruji dengan baik.
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Puslitbang Transportasi Antarmoda
Pe n i ng ka ta n Keter p ad u an Tran sp o r t asi Dalam Mendukung Pengembangan K aw as an
E ko nomi Khusus Bit ung

Gambar II.12 Pembukaan FGD oleh Kepala Badan Litbang Perhubungan

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019
membahas mengenai “Peningkatan Keterpaduan Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus Bitung”.
FGD yang dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah, perguruan tinggi, praktisi, ahli kebijakan, dan peneliti di
lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran
arah pengembangan dan rencana pembangunan transportasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung
termasuk pengembangan transportasi Kawasan Cepat Tumbuh Pulau Lembeh dan sekitarnya.
Beberapa hal penting dari FGD ini, yaitu:
1. Pengembangan KEK memerlukan dukungan infrastruktur konektivitas utama untuk kawasan prioritas di
KEK;
2. Keterpaduan KEK Bitung dan Kawasan Pulau Lembeh merupakan strategi yang dapat mempercepat
pengembangan Pelabuhan Bitung baik sebagai simpul kegiatan ekspor impor maupun transhipment port
sebagai shortcut pergerakan kapal internasional; dan
3. Pengembangan keterpaduan kawasan dan transportasi membutuhkan adanya penyusunan legalitas
pengembangan transportasi yang terintegrasi untuk mewujudkan kelancaran arus barang dan mobilitas
orang yang efektif dan efisien dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
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Pe ni ng katan Du ku n g an Tran s por t asi N asional Dalam Penyelenggaraan
Pen anggulangan Bencana
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 membahas
mengenai “Peningkatan Dukungan Sektor Transportasi Nasional Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana”.
FGD yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah, perguruan tinggi, praktisi, ahli kebijakan, dan peneliti di lingkungan
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan ini bertujuan untuk memperoleh masukan kebijakan dan
strategi kebijakan sektor transportasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Beberapa hal penting dari FGD ini, yaitu:
1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang harus diaksanakan secara terencana, terpadu,
terkoordinasi, dan menyeluruh merupakan masalah kompleks, sehingga perlu dilakukan pengelolaan risiko
bencana (terdiri dari pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi yang semuanya didasari oleh perencanaan
infrastruktur), kolaborasi pentahelix dari pemerintah, akademisi, lembaga usaha, media dan masyarakat
serta adaptasi revolusi industri 4.0;
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana
melakukan kolaborasi pentahelix dan adaptasi revolusi industri dalam mewujudkan pemaduan birokrasi,
informasi, teknologi, dan kepakaran. Selain itu potensi revolusi industri 4.0 bertujuan dalam hal efisiensi,
kompleksitas data dan teknologi, serta kemudahan akses yang salah satunya diwujudkan melalui InaRISK
(portal kajian risiko bencana yang menampilkan informasi ancaman bencana, kerentanan, kapasitas, dan
risiko bencana. InaRISK juga dapat menampilkan pantauan indeks risiko bencana. Dukungan integrasi
InaRISK dengan data seluruh stakeholder terkait informasi penanggulangan bencana merupakan hal yang
penting, khususnya data infrastruktur dan sarana prasarana perhubungan);
3. Peran dan dukungan sektor transportasi nasional dalam penanggulangan bencana antara lain perencanaan
desain konstruksi infrastruktur perhubungan, pembuatan regulasi infrastruktur perhubungan berbasis
kebencanaan, menyediakan papan informasi rawan bencana dan sosialisasi kebencanaan pada infrastruktur
perhubungan, penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (jalur evakuasi, rambu evakuasi, dan titik
kumpul), pendistribusian logistik dan medis serta pengerahan taruna/taruni perhubungan pada saat kondisi
darurat bencana, identifikasi dan inventarisasi serta perbaikan kerusakan sarana dan prasarana transportasi
pasca bencana, serta menyusun rencana kontinjensi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) kedaruratan
menghadapi ancaman bencana pada infrastruktur perhubungan.

Gam bar II.1 3 FGD Peningkatan Dukungan Sektor Transportasi Nasional Dalam Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
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Kebutuhan Pengimplementasian Konsep Transit Oriented Development Sesuai Karakteristik
Tata Guna Lahan Sekitar Stasiun-Stasiun Light Rapid Transit (LRT) Palembang
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 ini membahas
mengenai “Kebutuhan Pengimplementasian Konsep Transit Oriented Development (TOD) Sesuai Karakteristik
Tata Guna Lahan Sekitar Stasiun-stasiun Light Rapid Transit (LRT) Sumatera Selatan”.
FGD yang dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah, perguruan tinggi, praktisi, ahli kebijakan, dan peneliti di
lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan ini bertujuan untuk memperoleh masukan
kebijakan dan strategi dalam pengimplementasian konsep TOD sesuai karakteristik tata guna lahan sekitar
stasiun-stasiun LRT Sumatera Selatan.
LRT Sumatera Selatan yang telah dioperasikan sejak 18 Agustus 2018 dibangun untuk meningkatkan pelayanan
transportasi dalam mendukung pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan, dan mendukung pelaksanaan
Asian Games Tahun 2018. LRT Sumatera Selatan ini memiliki 13 stasiun yang membentang sepanjang 23,4
Km dari Stasiun Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Kota Palembang hingga Stasiun DJKA di Kabupaten
Banyuasin, Sumatera Selatan.
Kondisi permasalahan operasional dalam penyelenggaraan LRT Sumatera Selatan saat ini disebabkan oleh
terbatasnya jangkauan dan akses pengumpan menuju halte terdekat LRT, ketersediaan trotoar standar yang
belum seluruhnya dibangun sepanjang jalur LRT, dan belum tersedianya halte bus dan tempat parkir di stasiun
yang terletak di pinggir kota.
Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam optimalisasi pengoperasian LRT Sumatera Selatan, yaitu:
1. Membatasi penggunaan kendaraan pribadi; menyediakan lahan parkir (park & ride) di sekitar area stasiun
LRT untuk memfasilitasi masyarakat yang membawa kendaraan pribadi yang akan menggunakan LRT;
2. Mengembangkan konsep desain kebutuhan TOD yang didasarkan pada jumlah permintaan akan keterpaduan
transportasi antarmoda dan karakteristik tata guna lahan sekitar stasiun;
3. Mengoptimalkan integrasi moda dengan memberikan wawasan kepada seluruh stakeholder terkait;
4. Memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Tenaga Ahli Perawatan Sarana dan Prasarana LRT Sumatera
Selatan.
Adapun langkah awal yang perlu dilakukan adalah membentuk tim gugus tugas (transport working group) untuk
mengimplementasikan rencana untuk pengembangan TOD yang kegiatannya berupa FGD terdiri dari:
1. FGD untuk mengkaji rute angkutan perkotaan;
2. FGD untuk smart payment partnership; FGD landuse partnership untuk menghentikan spekulasi lahan;
3. FGD untuk pengembangan regulasi multimoda dan TOD; dan
4. Apabila ada working group akan memberikan win solution untuk semua pemangku kepentingan, semua
pihak yang terkait.

Gam bar II.1 4 FGD Kebutuhan Pengimplementasian Konsep Transit Oriented Development (TOD) Sesuai Karakteristik
Tata Guna Lahan Sekitar Stasiun-stasiun Light Rapid Transit (LRT) Sumatera Selatan
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Roa d ma p Pe mba n g u n a n Tra n s p o r t a s i B e r ke l a n j u t a n
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 dalam rangka
pembahasan “Roadmap Pembangunan Transportasi Berkelanjutan” betujuan untuk memperoleh masukan
baik mengenai perkembangan pembangunan transportasi berkelanjutan dalam rangka mendukung rencana
pembangunan rendah karbon dan peran masing-masing moda dalam mendukung rencana pembangunan
rendah karbon maupun masukan terkait pembiayaan pembangunan transportasi berkelanjutan sehingga
penurunan emisi di sektor transportasi dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Kegiatan ini dihadiri oleh
perwakilan dari pemerintah, perguruan tinggi, praktisi, ahli kebijakan, dan peneliti di lingkungan Badan Penelitian
dan Pengembangan Perhubungan.
Beberapa hal penting dari FGD tersebut sebagai berikut:
1. Sektor transportasi merupakan salah satu penyumbang terbesar pencemaran tersebut. Untuk itu, perlu
program aksi di sektor transportasi yang telah terintegrasi dengan semua kementerian/lembaga, sektor
swasta, BUMN, industri dan akademisi dalam mendukung komitmen pemerintah mengurangi emisi Gas
Rumah Kaca sebesar 29% (unconditional) dan 41% (dukungan internasional) dari Business as Usual pada
tahun 2030. Program aksi transportasi berkelanjutan tersebut terdiri dari pemanfaatan energi terbarukan,
penggunaan bahan bakar karbon dan kegiatan efisiensi energi;
2. Konsep berkelanjutan dalam transportasi meliputi keberkelajutan ekonomi (economic efficiency),
kebelanjutan sosial (social equity) dan keberlanjutan lingkungan (ecological stability). Transportasi ramah
lingkungan mulai dikembangkan di semua moda transportasi seperti LRT Sumatera selatan, LRT Jakarta,
LRT Jabodebek, Automated People Mover System (APMS) Bandara Soekarno-Hatta, Metro Kapsul Bandung,
KA Bandara PT. Railink, MRT Jakarta, Kereta cepat Jakarta – Bandung, implementasi Eco Airport di Bandar
Udara Internasional Soekarno – Hatta, dan BRT menggunakan bahan bakar BBG jenis CNG;
3. Terkait dengan efisiensi energi, pada tahun 2013 sudah mulai dikembangkan kendaraan yang hemat energi
atau Low Cost Green Car/ KBH2 (kendaraan bermotor hemat energi dan harga terjangkau). Program dapat
mengurangi penggunaan energi sekitar 50%. Saat ini Indonesia juga masuk dalam deklarasi e-mobility pada
konvensi internasional UNFCC di Polandia dan diprediksi akan menjadi pemain terbesar industri otomotif di
dunia untuk PHEV dan electitical vehicle;
4. Pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterei [Battery Electric Vehicle | BEV] bertujuan
untuk i) Ketahanan Energi (mengurangi energi impor dan memanfaatkan energi domestik); ii) Lingkungan
(menurunkan emisi Gas Rumah Kaca); iii) Peluang persaingan global (Indonesia memiliki bahan baku
baterei) dan iv) Kemandirian (dalam Industri Kendaraan Bermotor bermerek nasional). Pengembangan
ini melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan produksi kendaraan bermotor
listrik kelembagaan, regulasi, prinsip transportasi berkelanjutan, tujuan ekonomi, sosial dan ekologi serta
pendanaan. Sinkronisasi juga dilakukan pada program di setiap lembaga/kementerian dalam suatu roadmap
dan timeline yang terkait waktu produksi, sarana dan prasarana pada saat operasional, jenis kendaraannya;
5. Percepatan ini memerlukan keberpihakan pemerintah, industri, dan masyarakat dalam menciptakan
ekosistem yang subur bagi transportasi berkelanjutan. Percepatan ini juga didukung oleh pembangunan
pabrik baterai di Morowali Sulawesi Tengah yang memiliki energi berkualitas tinggi. Untuk itu, Indonesia
harus dan siap untuk menjadi bagian rantai pasok global [Global Supply Chain] dalam industri Kendaraan
Bermotor Listrik, khususnya yang berbasis baterai dan infrastruktur lain yang perlu dikembangkan yaitu
Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU);
6. Selain langkah pengembangan dan percepatan, pengelolaan sampah baterai untuk mobil listrik menjadi
satu kesatuan dalam roadmap tersebut. Kandungan baterai memiliki bahan kimia yang berbahaya (karbon,
seng, air raksa, perak dan sebagainya) recycle limbah batere termasuk batere lithium.
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Pe me ta a n d a n A ge n d a R i s e t Tra n s p o r t a s i N a s i o n a l
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pembahasan “Pemetaan dan Agenda Riset Transportasi
Nasional” yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian
terkait bidang transportasi, lembaga penelitian, akademisi, peneliti, dan pakar transportasi.
FGD ini bertujuan untuk mengetahui dan memetakan kegiatan penelitian transportasi di Indonesia sehingga
terjadi penguatan sinergi dari berbagai elemen seperti akademisi, pelaku industri, pemerintah, komunitas dan
media, yang lebih intensif lebih cepat mendorong hilirisasi hasil riset life science, dan mendorong strategi
kolaborasi riset dari beragam pemikiran, dan terobosan.
Beberapa hal penting dari FGD tersebut sebagai berikut:
1. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan
kualitas penelitian; ada beberapa usulan perbaikan dalam melakukan pemetaan penelitian (diantaranya:
Dalam pemetaan penelitian perlu disusun pohon penelitian dengan melihat kondisi saat ini agar dapat
menentukan visi misi kedepan, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan stakeholder yang terkait
dengan kegiatan penelitian;
2. Dukungan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan riset merupakan salah satu unsur penting untuk
menunjang kegiatan penelitian;
3. Dalam perumusan peta riset nantinya terdapat konsep pengembangan data sebagai langkah strategis dalam
membangun basis data yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua stakeholder terkait serta peta
penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan kegiatan penelitian di berbagai sektor
sehingga hasil-hasil penelitian lebih terarah dan dapat diwujudkan sinergi di berbagai bidang penelitian.
Untuk itu, peta penelitian yang telah dihasilkan nantinya dapat disosialisasikan secara menyeluruh kepada
stakeholder terkait dengan kegiatan penelitian);
4. Kolaborasi dari berbagai elemen diupayakan untuk lebih intensif serta lebih cepat mendorong hilirisasi hasil
riset, mendorong strategi kolaborasi riset dari beragam pemikiran dan terobosan; dan diharapkan dengan
adanya pemetaan penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dapat
memberikan dampak peningkatan kolaborasi kegiatan penelitian (melalui: Dukungan operasional penelitian
dengan adanya fasilitasi kunjungan kerja, fasilitasi survei lapangan, dan insentif kajian/studi; diseminasi
dengan adanya lokakarya ilmiah, dialog publik berbasis hasil riset, dan insentif narasumber/tenaga ahli
perumusan kebijakan; dan tindak lanjut dengan melakukan nota kesepahaman untuk kerjasama dan
kolaborasi kegiatan penelitian dengan berbagai stakeholder terkait.

Gam bar II.1 5 FGD Pemetaan dan Agenda Riset Transportasi Nasional
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Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian
Pemanfaat an In te llige n t Tra ns po r t S ys t e m ( ITS ) D a l a m Pe n g a n g k u t a n B a ra ng

Gambar II.16 FGD Pemanfaatan Intelligent Transport System (ITS) Dalam Pengangkutan Barang

FGD dengan tema Pemanfaatan Intelligent Transport System (ITS) Dalam Pengangkutan Barang dilaksanakan
pada tanggal 14 Februari 2019 di Ruang Rapat Garuda, Badan Litbang Perhubungan.
Beberapa kesimpulan dari hasil FGD adalah sebagai berikut :
1. Intelligent Transportation System (ITS) pada prinsipnya penerapan teknologi maju di bidang elektronika,
komputer dan telekomunikasi yang dipadu dengan prinsip manajemen strategik untuk meningkatkan fungsi
transportasi secara keseluruhan. Empat komponen tersebut adalah (1) alat angkut (vehicle), (2) pengguna
(user), (3) infrastuktur, dan (4) sistem komunikasi. Sistem ini mampu memberikan informasi kepada pemilik
barang atau penumpang, serta operator angkutan sedemikian sehingga proses transportasi dapat berjalan
secara efektif dan efisien. ITS mampu memberikan informasi yang real time. Beberapa contoh aplikasi ITS
seperti transit system, fleet management system, emergency and security system, electronic payment, traffic
management system, dll;
2. Penggunaan ITS dalam operasional dalam pengangkutan barang di jalan raya diharapkan dapat menekan
angka kecelakaan dan memperpanjang umur rencana jalan. Dari penggunaan ITS tersebut diharapkan
dapat juga dikumpulkan beberapa data terkait kondisi kendaraan tersebut antara lain beban gandar (axle
load), axle weight, dan beban total (gross weight), jarak antar gandar (axle spacious), klasifikasi kendaraan
dan kecepatan kendaraan. Selain itu penggunaan ITS juga dapat membantu memprediksi umur jalan.
Mengevaluasi pemeliharaan jalan serta perawatan operasional jalan secara periodik juga dapat mengukur
vehicle damage factor seperti yang terjadi pada ruas jalan tol Tangerang-Merak;
3. Revolusi industri ke-4 yang sudah berjalan, memerlukan suatu sistem yang cerdas dan terintegrasi. Sistem
transportasi cerdas adalah rekayasa suatu sistem berbasis elektronik dan teknologi informasi yang
harapannya untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja sistem transportasi. ITS angkutan barang
(Indonesia National Single Windows) sistem ini merupakan sistem elektronik yang terintegrasi secara
nasional, yang dapat diakses melalui jaringan internet, yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan
dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan dokumen lain yang terkait dengan ekspor- impor;
4. Direktorat Bina Marga mewujudkan keselamatan jalan melalui pendekatan proaktif (sebelum kecelakaan
terjadi) dan pendekatan reaktif (setelah terjadinya kecelakaan). Pendekatan proaktif yaitu uji laik fungsi
jalan maupun audit keselamatan jalan. Untuk pendekatan reaktif setelah kecelakaan melalui investigasi
lokasi rawan kecelakaan seperti black spot dengan koordinasi dengan kepolisian;
5. Jalan mantap adalah jalan dengan kondisi jalan baik atau masih kerusakan sedang dan memenuhi
persyaratan teknis jalan. Status panjang jalan nasional yaitu 47.071 km dengan tingkat kemantapan 89.91
%. Komposisi jalan berdasarkan jenis perkerasan yang paling banyak adalah aspal sebesar 90.02%;
6. Kementerian PUPR yang menangani infrastruktur berkewajiban untuk mendukung pelaksanaan pembangunan
terpadu, efektif dan efisien. Efektif adalah cara mencapai suatu tujuan dengan pemeliharaan yang benar dari
beberapa alternatif. Efisien adalah menyangkut sumber daya yang minimal namun hasil maksimal.
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Pengaruh Pe n gope ra s ia n J a l a n To l Tra n s Ja w a Te r ha d a p Pe l aya na n
Tra n s p o r t a s i Ja l a n
FGD dengan tema Pengaruh Pengoperasian Jalan Tol Trans Jawa Terhadap Pelayanan Transportasi Jalan
dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2019 di Ruang Rapat Garuda, Badan Litbang Perhubungan.
Gambar 4. FGD Pengaruh Pengoperasian Jalan Tol Trans Jawa Terhadap Pelayanan Transportasi Jalan
Beberapa kesimpulan dari hasil FGD adalah sebagai berikut :
1. Melakukan suatu rancangan skema terhadap bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yaitu dengan melintasi
jalan tol Jakarta sampai Surabaya, tidak melintasi jalan nasional. Hal ini dilakukan agar mempercepat waktu
tempuh. Kendaraan bus AKAP akan berhenti pada 4 titik yaitu pemberhentian pertama di rest area Tegal atau
Pemalang jika sudah efektif pemberhentian pertama, pemberhentian kedua di Semarang, pemberhentian
ketiga di Solo dan pemberhentian terakhir adalah Surabaya. Tempat pemberhentian tersebut tidak melakukan
naik turun penumpang tetapi hanya untuk melakukan istirahat;
2. Sebagai antisipasi terhadap aspek keselamatan, maka akan disediakan fasilitas penginapan untuk pengelola
jalan tol, apotik untuk pembelian obat, helipad beserta helikopter untuk penanganan yang segera;
3. Setelah pengoperasian bus AKAP Trans Jawa berjalan dengan lancar, akan disiapkan bus AKAP Trans
Sumatera;
4. Perlu edukasi masyakarakat mengenai biaya tol baru yang mahal karena pembangunan infrastruktur jalan
tol memerlukan biaya yang sangat mahal hal ini dapat dilihat dari tahun pembangunan jalan tol tersebut;
5. Terkait Jalan Tol Trans Jawa dari Merak sampai Pasuruan (Grati) perlu diperhatikan mulai dari penatan
kawasan industri di sekitar jalan tol, antisipasi tingginya angka kecelakan, pengembangan fasilitas TIP
(Tempat Istirahat dan Pelayanan) harus terkait ada kegiatan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
dengan contoh sudah ada makanan khas solo yang dijual, Integrasi sistem transaksi, sistem MLFF (Multi
Lane Free Flow) yang membuat transaksi di gerbang tol tidak perlu menghentikan kendaraan, penerapan
WIM (Weigh In Motion) dengan pemerintah juga ikut berpatisipasi;
6. Untuk saat ini BPJT sedang melakukan sistem transaksi di jalan tol dengan Single Lane Free Flow yang
telah dilakukan di Bali dan Pantai Indah Kapuk. Penggunaannya cukup menempelkan stiker RFID (Radio
Frequency Indetification) pada bagian depan mobil, kemudian stiker akan memancarkan sinyal radio yang
akan diterima alat pembaca sinyal yang sudah dipasang di masing-masing gerbang tol;
7. Untuk meningkatkan minat pengemudi menggunakan tol agar ditinjau ulang besaran tarif tol terutama pada
ruas-ruas tol yang dirasa mahal oleh pengemudi antara lain Tol Cipali; Kanci Pejagan; Pejagan-Pemalang;
Pemalang-Batang; Batang-Semarang; Solo-Ngawi; Jombang-Mojokerto; Mojokerto-Surabaya. Salah satu
cara untuk menarik pengemudi truk dengan menerapkan diskon pada low season dan lainnya;
8. Ketersediaan bengkel atau rest area yang murah akan memperbesar probabilitas pemilihan jalan tol, semakin
besar tarif jala tol akan memperkecil probabilitas pemilihan jalan tol, ketersediaan akses tol memperbesar
probabilitas pemilihan rute jalan tol dan ketersediaan geometri atau perkerasan jalan yang baik akan
memperbesar probabilitas pemilihan jalan tol.

Gambar II.17 FGD Pengaruh Pengoperasian Jalan Tol Trans Jawa Terhadap
Pelayanan Transpor tasi Jalan
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Predik s i d a n S tra te gi me n g ha d a p i M u d i k L e b a ra n Ta hu n 2 0 1 9
FGD dengan tema Prediksi dan Strategi menghadapi Mudik Lebaran Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 9
April 2019 di Harris Vertu, Harmoni, Jakarta Pusat.
Beberapa kesimpulan dari hasil FGD adalah sebagai berikut :
1. Jalan tol Trans Jawa merupakan jalur yang paling banyak akan digunakan oleh pengguna mobil pribadi.
Jalur Jakarta-Cikampek merupakan jalur dengan pembebanan lalu lintas terbesar dari pengguna mobil
pribadi dari Jabodetabek, oleh karena itu perlu perhatian khusus pada segmen tersebut karena saat ini
masih terdapat beberapa pembangunan pada jalan tol ruas Jakarta-Cikampek;
2. Hambatan-hambatan yang ada saat ini seperti aktivitas pembangunan Elevated Toll dan perbaikan jalan
disarankan untuk dihentikan sementara mulai tanggal 26 Mei 2019 (H-10) sampai dengan tanggal 16 Juni
2019 (H+10);
3. Data terkait Laka Lantas mengalami penurunan, namun ada kekhawatiran terkait keselamatan di jalan raya,
yaitu dengan tersambungnya jalan tol sehingga pengemudi terlena dengan jalan yang mulus dan lurus serta
mengabaikan untuk beristirahat, sehingga dapat berujung pada kecelakaan;
4. Pelaksanaan mudik gratis yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan yang ditujukan untuk mengalihkan
pemudik sepeda motor, perlu disosialisasikan dan dikoordinasikan lebih baik lagi dengan instansi terkait di
daerah, agar tidak salah sasaran, dan bisa mengakomodir masyarakat bawah yang tidak dapat mengakses
internet. Mengingat pendaftaran yang telah berjalan, hanya dapat dilakukan melalui internet;
5. Anitipasi menghadapi kepadatan penumpang terutama untuk domestik di 36 bandara yang dipantau dengan
memastikan kemampuan dan kapasitas bandara yang disesuaikan dengan kapasitas seat yang berangkat
pada bandara tersebut serta menghimbau agar maskapai melakukan penerbangan sesuai dengan jam pada
ijin rute;
6. Terdapat pengurangan Armada Lokomotif sebanyak enam unit dari tahun 2018. Hal tersebut disebabkan
karena terdapat empat Lokomotif PT. TEL dikeluarkan dari Armada, satu Lokomotif Konservasi Ex. PLH
Sancaka, dan satu Lokomotif Padang Konservasi;
7. Beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran, Kantor Otoritas Pelabuhan, KSOP Kelas
I s/d V dan Kepala UPP Kelas I s/d III dalam rangka Penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2019 /
1440 H :
• Membuat rencana operasi;
• Mengidentifikasi permasalahan pada masa angkutan Natal tahun lalu dan angkutan lebaran sebelumnya;
• Rapat koordinasi dengan instansi terkait;
• Pos Koordinasi penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2019/ 1440 H.

Gamba r II.18 FGD Prediksi dan Strategi menghadapi Mudik Lebaran Tahun 2019
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Evaluasi Pe n ye le ngga ra a n An g k u t a n L e b a ra n Ta hu n 2 0 0 9 ( 1 4 4 0 H)

Gambar II.19. FGD Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2009

FGD dengan tema Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2009 (1440 H) dilaksanakan pada
tanggal 18 Juli 2019 di Ruang Rapat Garuda, Badan Litbang Perhubungan.
Beberapa kesimpulan dari hasil FGD adalah sebagai berikut :
1. Dari fakta dan data yang ada, penyelenggaraan angkutan lebaran untuk semua moda lebih baik dibandingkan
dengan tahun lalu;
2. Untuk langkah-langkah perbaikan :
a. Angkutan laut dan SDP:
1). Demand untuk angkutan laut meningkat salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan harga tiket
pesawat. Oleh karena itu, perlu menemukenali peningkatan standar pada angkutan laut, seperti
terpenuhinya ketersediaan kapasitas lebih dulu dan terangkutnya penumpang karena beralihnya
penumpang angkutan udara ke angkutan laut, belum pada pemenuhan kenyamanan. Kapasitas
per kapal diidentifikasi tanpa memperhatikan kenyamanan. Kapal PELNI handal terkait dengan
keselamatan walaupun kapal tersebut telah melampaui hampir tiga kali kapasitas penumpang
namun kenyamanan berkurang. Setelah kapasitas terpenuhi, kemudian perlu dicermati bagaimana
meningkatkan pelayanan (angkutan laut dan SDP);
2). Pengoperasian ruas jalan tol Palembang – Lampung berpengaruh terhadap pola antrian di
pelabuhan Bakauheni;
3). 52 % keterlambatan kapal dipengaruhi oleh cuaca. Keterlambatan juga dipengaruhi oleh kecepatan
Kapal, dimana pada saat ini kapal PELNI bergerak pada optimum speed bukan pada maximum speed
dengan pertimbangan efisiensi penggunaan bahan bakar. Selain pertimbangan efisiensi bahan
bakar perlu dipertimbangkan adanya toleransi kecepatan pada saat periode lebaran, sehingga
dapat menggunakan maximum speed, tidak hanya menggunakan optimum speed;
4). Sistem ticketing pada angkutan laut perlu diperbaiki. Dapat mengedukasi calon penumpang untuk
menggunakan pendaftaran online, yaitu bagaimana membuat sistem ticketing yang dapat menarik
minat calon penumpang untuk mendaftar secara online. Angkutan laut khususnya PELNI perlu
bertransformasi seperti yang dilakukan pada angkutan kereta api. Selain itu juga dapat mengatasi
permasalahan barang bawaan penumpang.
b. Angkutan udara
Permasalahan yang terjadi pada angkutan udara adalah masalah klasik, yaitu pembelian tiket online
yang rutenya menyambung, sehingga tiket menjadi mahal.
c. Angkutan kereta api
Jumlah penumpang kereta api untuk pengamatan H-10 s.d. H+10 (total 22 hari) mengalami kenaikan
sebesar 109% dibandingkan tahun 2018. Jumlah penumpang untuk kereta api bukan cerminan demand
namun cerminan supply.
d. Angkutan Jalan:
1). Kasus kecelakaan yang menabrak guardrail sehingga seperti tusuk sate, harus menjadi perhatian
bersama yaitu bagaimana desain guardrail yang aman;
2). Terkait pemasangan rumble strip di jalan tol, sebaiknya ada kajian dan pembahasan secara teknis;
3). Terkait perambuan, rambu-rambu penting dan nomor ruas jalan agar bisa diterapkan;

30

4). Pembangunan rest area permanen dapat mempertimbangkan desainnya seperti apa, misal rest area
yang tidak melekat di bahu jalan dan sekaligus dapat berfungsi sebagai TOD. Selain itu ketersediaan
rest area dinilai kurang pada saat periode lebaran namun bagaimana di luar periode lebaran, maka
dapat dikembangkan dua skenario, yaitu rest area permanen dan rest area tidak permanen yang
beroperasi pada waktu tertentu seperti pada saat periode lebaran, sehingga dapat dipertimbangkan
untuk dimasukkan dalam standar pelayanan;
5). Untuk kebijakan traffic, seperti pelarangan/ pembatasan lalu lintas angkutan barang (truk) dapat
melibatkan stakeholders terkait agar waktu pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi lebih efektif.
Contohnya penerapan one way di jalan tol yang dinilai cukup berhasil karena sudah direncanakan
dan diumumkan/ disosialisasikan sebelum penerapannya di jalan tol, namun tetap harus dicermati
dampaknya untuk di jalan non-tol;
6). Permasalahan one way pada saat arus balik dinilai kurang efektif, salah satu sebabnya karena pada
awal pemberlakuan one way arus balik berlaku hanya sampai dengan KM 70, kemudian diputuskan
untuk dilakukan perpanjangan jalur one way namun pengambilan keputusan tersebut sudah agak
terlambat. Oleh karena itu penerapan one way membutuhkan persiapan yang matang;
7). Mudik gratis disarankan agar mendorong penggunaan bus AKAP tetap pada rutenya dan
diberangkatkan dari terminal. Bus Pariwisata hanya berfungsi sebagai bus tambahan apabila AKAP
kurang. Kombinasi kedua angkutan tersebut menjadi penting dalammendukung penyelenggaraan
angkutan lebaran yang lebih baik;
8). Ramp check dapat dilakukan dua kali. Ramp check pertama dilakukan secara keseluruhan pada bus
AKAP jauh hari sebelum pelaksanaan angkutan lebaran untuk memberikan rekomendasi perbaikan
jika ditemukan kekurangan/ ketidaklaikan operasi kendaraan. Kemudian ramp check kedua dapat
dilakukan secara sampling pada bus AKAP saat mendekati penyelenggaraan angkutan lebaran.

Kesiapan Implementasi Mobil Listrik Sebagai Sarana Angkutan Umum di Indonesia
FGD dengan tema Kesiapan Implementasi Mobil Listrik Sebagai Sarana Angkutan Umum di Indonesia
dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2019 di Ruang Rapat Garuda, Badan Litbang Perhubungan.
Gambar 7. FGD Kesiapan Implementasi Mobil Listrik Sebagai Sarana Angkutan Umum di Indonesia
Beberapa kesimpulan dari hasil FGD adalah sebagai berikut :
1. Banyak hal yang harus dipertajam, ke depanya masih akan dilakukan diskusi-diskusi lanjutan (FGD) untuk
membentuk opini masyarakat agar tidak skeptis;
2. Dari sisi bisnis tetap harus pemerintah yang tampil untuk mensinergikan semuanya, karena jika pihak swasta
yang tampil akan berbeda orientasinya yang lebih mengedepankan bisnis (keuntungan);
3. Untuk public transport harus di dukung infrastrukur yang memadai harus instansi dan stakeholder terkait
dimana harus disinkronkan agar harmonisasi dapat sejalan dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah;
4. Orang bisnis memang melihat dari economical skill akan tetapi pemerintah harus tampil sebagai show case;
5. Pemerintah harus memicu missal dengan penggunaan mobil listrik untuk mobil dinas;
6. Tanggal 31 Agustus akan diadakan parade kendaraan listrik di Monas.

Gambar II.20. FGD Kesiapan Implementasi Mobil Listrik Sebagai Sarana Angkutan Umum di Indonesia
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Strat egi Menin gk a tk a n Ke s e la m a t a n L a l u L i n t a s d i R u a s Ja l a n To l Ci pa l i da n
C i p u l a ra n g
FGD dengan tema Strategi Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas di Ruas Jalan Tol Cipali dan Cipularang
dilaksanakan pada tanggal 26 September 2019 di Ruang Rapat Garuda, Badan Litbang Perhubungan.
Gambar 8. FGD Strategi Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas di Ruas Jalan Tol Cipali dan Cipularang
Beberapa kesimpulan dari hasil FGD adalah sebagai berikut :
1. Sekitar 80% dari penyebab kecelakaan adalah pengemudi, dengan kecepatan rata-rata kendaraan di ruas
jalan tol Cipali lebih dari 100 km/jam dan kecepatan rata-rata kendaraan di ruas jalan tol Cipularang lebih
dari 80 km/jam. Kecelakaan di jalan tol umumnya terjadi karena pengemudi mengemudikan kendaraannya
over speed;
2. Permasalahan pada ruas jalan tol Cipali adalah median jalan lebar di sepanjang ruas jalan tol. Tingkat
fatalitas tergantung dari overspeeding ataupun underspeeding. Bila melakukan speeding sesuai aturan paling
hanya terjerat saja di parit-parit namun bila overspeeding akan fatal akibatnya. Dari masalah ini ada upaya
melakukan treatment dengan melakukan wire rope, namun bila kecepatan tinggi wire rope dapat membuat
fatal kecelakaan karena bila pengemudi sedang melaju kencang maka wire rope dapat menggergaji/
membagi 2 kendaraan yang mengenainya.;
3. Permasalahan pada ruas jalan tol Cipularang memiliki geometri jalan yang elevasinya sangat ekstrim,
alinyemen jalan tol dari STA 100+000 ke STA 84+000 cenderung menurun dan berbelok. Solusinya akan
dilakukan optimalisasi terhadap geometri jalan tersebut perlu pertimbangan lebih lanjut terutama terhadap
treatment-nya;
4. Kunci permasalahan yang terjadi di jalan tol ada pada perilaku masyarakat sendiri yang dapat ditangani
dengan pemberian edukasi, penerapan teknologi yang memaksa pengguna jalan, pemberian sosialisasi
secara intensif dan penerapan sistem manajemen keselamatan yang baik;
5. Bila dilihat secara umum, indikasi penyebab kecelakaan di ruas jalan tol Cipali dan Cipularang, pada faktor
manusia yakni umumnya kelelahan dan kurangnya edukasi terhadap kendaraan yang dikemudikan, khususnya
pada sistem pengereman. Pada faktor kendaraan bagaimana karakteristik kendaraan tersebut, dimensi dan
muatan kendaraannya dan perbedaan karakteristik sistem pengereman (ada yang sistem fluida dan sistem
angin). Pada faktor geometri jalan dilihat bagaimana kondisi tanjakan dan turunan, bagaimana kemampuan
pengemudi menguasai medan jalan dan derajat kemiringan turunan jalan yang melebihi standar baku;
6. Dampak mengemudikan kendaraan dengan kondisi over dimensi yakni blindspot; sudut belok kemudi
menjadi besar; distribusi beban menjadi tidak sesuai dan kestabilan kendaraan berkurang. Sedangkan
dampak pengemudi mengendarai kendaraan overload antara lain performa kendaraan menurun, daya
pengereman berkurang, steering menjadi berat, keausan ban tidak normal, usia komponen rem, bearing roda
dan ban menjadi pendek;
7. Banyak pengemudi yang tidak memahami sistem rem pada mobil besar (primary brake dan secondary
brake), sehingga yang seharusnya pengemudi menurunkan kecepatan tetapi tidak dilakukan. Penggunaan
service brake secara menerus/ tanpa dibantu secondary brake maka service brake bekerja melebihi batas
kemampuannya untuk memperlambat putaran roda, sementara terjadi putaran mesin sesuai dengan posisi
roda gigi (posisi gigi tinggi) maka kondisi ini akan terjadi overheat pada tromol mengakibatkan brake efectivity
menurun selanjutnya pengemudi akan mencoba mengocok rem untuk memastikan rem dapat berfungsi.
Perlakuan ini justru menyebabkan tekanan angin di reservoar turun secara drastis sehingga ketika mencapai
batas minimal (dibawah 6 bar) maka pedal rem dan pedal kopling akan menjadi keras pada kondisi seperti
ini rem makin tidak berfungsi saat transmisi akan dipindah ke gigi rendah sudah sangat sulit, jika berhasil
mesin akan menjadi over speed dan pecah seperti yang terjadi di Cipularang.

Gambar II.21. FGD Strategi Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas di Ruas Jalan Tol Cipali dan Cipularang
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Reformasi Kebijakan Penanganan Perlintasan Sebidang di Indonesia
FGD dengan tema Reformasi Kebijakan Penanganan Perlintasan Sebidang di Indonesia dilaksanakan pada
tanggal 17 Oktober 2019 di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta.
Gambar 9. FGD Reformasi Kebijakan Penanganan Perlintasan Sebidang di Indonesia
Beberapa kesimpulan dari hasil FGD adalah sebagai berikut :
1. Tanggung jawab keselamatan diperlintasan merupakan tanggung jawab bersama baik itu pemerintah pusat,
daerah maupun masyarakat. Tahun 2013 telah melakukan kerjasama dengan kemenhub, namun perlu ada
pembaharuan karena adanya UU tahun 2014;
2. Komitmen dan koordinasi bersama DPR RI, Dirjen KA, KNKT, Kemendagri, Polri, Bappenas Jasa raharja dan
PT KAI;
3. Hanya 1.238 perlintasan sebidang berpintu yang dijaga oleh penjaga perlintasan sebidang dari total 4.854
perlintasan yang terdata. Sehingga masih ada 3.616 perlintasan yang belum tertangani, baik ditempatkan
penjaga maupun dipasang pintu perlintasan;
4. Dengan semakin tingginya frekuensi perjalanan kereta api, perlintasan sebidang semakin menjadi sumber
masalah. Maka, penutupan atau pengurangan perlintasan sebidang menjadi sangat mendesak dilakukan dan
harus menjadi salah satu program nasional dalam pengurangan kecelakaan transportasi. Hal ini diperkuat
dengan Bab VII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 mengenai “Perpotongan dan Persinggungan Jalur
Kereta Api dengan Bangunan Lain”. Pasal 91 ayat 1 menyatakan bahwa “Perpotongan antara jalur kereta
api dan jalan dibuat tidak sebidang”. Inilah yang menjadi dasar bagi untuk sesegera mungkin menutup
perlintasan sebidang guna menciptakan transportasi yang aman dan selamat.

Gambar II.22. FGD Reformasi Kebijakan Penanganan Perlintasan Sebidang di Indonesia
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Membuka Keterisolasian Kabupaten Mahakam Ulu melalui pembangunan Sektor
Transportasi
FGD dengan tema Membuka Keterisolasian Kabupaten Mahakam Ulu Melalui Pembangunan Sektor Transportasi
dilaksanakan pada tanggal 21 November 2019 di Hotel RedDoorz Premium, Bandung.
Beberapa kesimpulan dari hasil FGD adalah sebagai berikut :
1. Kita dapat memunculkan ikon-ikon di daerah Mahakam Ulu;
2. Kabupaten Mahakam Ulu dapat menarik investor dari sektor pariwisata sehingga dapat menumbuhkan
perekonomian di wilayah tersebut;
3. Pada tahun 2020 Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian akan melaksanakan kajian lanjutan di
Kabupaten Mahakam Ulu.

Gambar II.23. FGD Membuka Keterisolasian Kabupaten Mahakam Ulu Melalui Pembangunan Sektor Transportasi
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Puslitbang Transportasi Laut, Sungai dan Penyeberangan
Early Warning System (Sistem Peringatan Dini) dalam Rangka Mendukung Keselamatan
Transportasi

Gambar II.24. FGD Early Warning System (Sistem Peringatan Dini) Dalam Rangka Mendukung Keselamatan Transportasi
Jakarta, 09 Desember 2019

Kesimpulan yang dapat direkomendasikan dari Internasional FGD tersebut Badan Litbang Perhubungan, sebagai
berikut :
1. Peluang sistem BMKG berintegrasi dengan International Mobile Satelite Organisation (IMSO) sehingga akan
lebih luas penerima MSI-nya;
2. Peluang pemanfaatan kapal negara atau/dan kapal niaga sebagai receiver pancaran sinyal sensor dasar laut
apabila ada geseran atau ledakan vulkano yang bisa berpotensi tsunami lebih awal. Peluang meningkatkan
peranan kapal negara dan niaga atau kapal TNI AL dll, sebagai kapal penerima (receiver) sensor gempa
berpotensi tsunami dan sebagai penyebar informasi (MSI);
3. Peluang mengembangkan R and D terkait kedua hal tersebut diatas bersama dengan IMSO dan BMKG;
4. Peluang memanfaatkan aplikasi yang dikembangkan Mata Garuda sebagai alat notifikasi tsunami kepada
masyarakat;

Early Warning System (Sistem Peringatan Dini) dalam Rangka Mendukung Keselamatan
Transportasi
Bahan Penyiapan Strategi Penyelenggaraan Transportasi Laut Bersubsidi Bagi Daerah Tertinggal, Terpencil,
Terluar dan Perbatasan (3TP)
Kesimpulan yang dapat direkomendasikan dari Internasional FGD tersebut Badan Litbang Perhubungan, sebagai
berikut :
1. Penentuan Pelabuhan Konsolidasi;
2. Peningkatan muatan balik tol laut;
3. Meningkatkan manajemen pelayanan untuk kapal-kapal bersubsidi;
4. Badan pengelola transportasi laut bersubsidi;
5. Penentuan sentra-sentra baru armada pelra;
6. Menentukan besaran subsidi untuk pelayaran rakyat (pelra);
7. Pemanfaaatan kapal pelra yang dibangun oleh pemerintah dan telah diserahkan kepada pihak ketiga;
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8. Penggunaan teknologi epoxy laminates dalam pembangunan baru atau retroviting dan rebuilding kapalkapal kayu pelra;
9. Perlu pemberian subsidi pembangunan baru atau retroviting dan rebuilding untuk mendukung kapal-kapal
kayu pelra untuk penerapan teknologi epoxy laminates;
10. Pengembangan motorize container barge dan landing craft cargo yang berdasrkan konsep ship follow the
location (SFL) dan goal base construction system (GBS);
11. Pembangunan berdasarkan SFL dan GBS dengan mudah dapat dilakukan dengan teknologi yang sudah
dimiliki oleh galangan;
12. Kapal-kapal asing yang melintas di ALKI dapat dimanfaatkan sebagai shifting barang-barang ekspor dan
impor dari dan ke pelabuhan konsolidasi di daerah 3TP (tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan) agar
barang-barang ekspor/impor dapat dilakukan secara direct ke negara-negara tujuan;
13. Barang-barang yang akan diekspor melalui pelabuhan konsolidasi dapat diangkut dengan kapal MCB / LCC
ke kapal-kapal asing yang melintas di ALKI dalam rangka melaksanakan shifting;
14. Barang-barang impor yang berasal dari shifting kapal-kapal asing yang melintas di ALKI dapat didistribusikan
dengan kapal-kapal bersubsidi ke pelabuhan tujuan akhir sebagai muatan balik;
15. Pemanfaatan bus tanah air, kapal terbang rendah diatas permukaan air (WIG) craft, pesawat terbang air
(Seaplane), untuk mobilitas penumpang dan barang serta pengembangan pariwisata pada daerah 3TP;
16. Mengembangkan konsep Ship Follow the location (SFL) melalui logistic over the shore (LOTS) yang bisa
dimanfaatkan untuk infrastruktur transportasi alternative di daerah 3TP;
17. Menyusun road map milestones kerjasama / kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengoperasian bus
tanah air dan WIG didaerah 3TP;
18. Pembangunan dan Pengembang sarana dan prasarana transportasi laut untuk mendukung daerah 3TP
masih belum optimal;
19. Anggaran APBN terbatas;
20. Perlu menciptakan skema pendanaan yang menarik bagi investor;
21. Perlu adanya creative financing non APBN;
- pelabuhan muatan balik bisa di KPBU kan
- kapal MCB
22. Konsesi di pelabuhan;
23. Internal Connectivity;
24. Connectivity fisik, accessibility;
25. Intermodalitas;
26. Tidak hanya port to port namun sampai dengan end destination;
27. Tujuan Tol Laut membangun ekonomi daerah 3TP;
28. Melibatkan semua stakeholders;
29. Evaluasi bersama pemda terkait K-4 (Koordinasi, Komunikasi, Korespondensi dan Konfirmasi).
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Puslitbang Transportasi Udara
Sinergit as Pe n ga tura n Pe n gope ra s i a n d a n Pe m a n f a a t a n Dro n e d i I n do nesi a

Gambar II.25. FGD Sinergitas Pnegaturan Pengoperasian dan Pemanfaatan Drone di Indonesia

Kesimpulan yang dihasilkan :
1. Pemerintah telah menerbitkan PM 163 tahun 2015 tentang CASR part 107 yang mengatur small unmanned
aircraft system (UAS) atau drone yang berukuran kecil di bawah 25 kg. Mengingat drone yang telah
dikembangkan hingga saat ini sangat bervariasi hingga yang berukuran besar, perlu adanya update kerangka
regulasi dalam hal standarisasi dan sertifikasi terkait kelaikudaraan dan operasi. Di samping drone itu sendiri,
Pemerintah perlu menyiapkan training center untuk mendidik dan melatih pilot drone mengingat pentingnya
dan perlunya keahlian dan kecakapan seseorang dalam mengendalikan wahana terbang di dalam ruang
udara;
2. Selain itu, Pemerintah juga telah menerbitkan PM 180 tahun 2015 dan PM 47 tahun 2016 yang mengatur
pengendalian pengoperasian drone di ruang udara Indonesia, Untuk saat ini, unmanned traffic management
(UTM) umumnya mengatur pengoperasian drone pada ketinggian terbang rendah yaitu di bawah 500 ft,
namun visi pengelolaan lalu lintas udara untuk drone ditujukan untuk memungkinkan operasi pada setiap
ketinggian dan kelas ruang udara yang terintegrasi bersama-sama dengan pesawat udara berawak. Untuk
mempertahankan tingkat keselamatan penerbangan, pengawasan pengoperasian drone perlu dikembangkan
ke arah digitalisasi dan otomatisasi seperti penggunaan tracking devices automatic dependent surveillance
- broadcast (ADS-B) transponder;
3. Untuk meminimalkan ancaman terkait pengoperasian drone diperlukan penyusunan dokumen penilaian
resiko keamanan dan rencana mitigasi oleh industri penerbangan serta memaksimalkan peran dan fungsi
airport security committee dalam pengawasan keamanan. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti antidrone dapat diinisiasi oleh instansi terkait;
4. Saat ini belum ada regulasi khusus mengatur izin drone sebagai sarana angkutan udara. Namun, dalam hal
mendukung penyusunan regulasi tersebut perlu kesepakatan bersama mengenai penetapan kategori drone
sebagai pesawat udara atau alat angkut lain dan penggolongan pengoperasian drone sebagai kegiatan
angkutan udara niaga atau non niaga;
5. Penggunaan dan pemanfaatan drone sebagai sarana transportasi tentunya akan memberikan dampak
terhadap sistem transportasi udara nasional yaitu munculnya kompetisi bisnis antara sistem transportasi
konvensional dan teknologi terkini. Oleh karena itu diperlukan kebijakan pengaturan untuk menjaga kompetisi
bisnis yang sehat.
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Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Kargo Udara Transshipment di Bandar
Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali

Gambar II.25. FGD Penyusunan Rencana Induk (Master plan) Kargo Udara Transshipment di Bandar Udara Internasional
I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali.

Pokok-pokok utama yang diperoleh dari pelaksanaan Focus Group Discussion tersebut adalah sebagai berikut:
1. Sampai dengan saat ini, belum ada bandara yang menjadi pusat kargo transshipment di Indonesia. Pemilihan
Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sebagai pusat kargo transshipment di Indonesia mempertimbangkan
lokasinya yang strategis dan terhubung dengan banyak rute internasional, bahkan penerbangan internasional
yang transit cenderung memiliki waktu tempuh lebih singkat sekitar 20-30 menit jika dibandingkan dengan
transit di Singapura. Sejauh ini, tingkat utilisasi belly pesawat udara di Bandara Internasional I Gusti Ngurah
Rai masih rendah yaitu 12-17% dari kapasitas kargo yang tersedia. Data manifest menunjukkan bahwa
64% dari total penerbangan inward tidak mengangkut kargo dan 52% dari total penerbangan outward tidak
mengangkut kargo;
2. Proyeksi permintaan kargo transshipment dilakukan berdasarkan permintaan eksisting yang selama ini
telah ada dalam jumlah kecil, dan permintaan yang baru akan tumbuh setelah bisnis transshipment berjalan.
Jenis kargo yang diprediksi jumlahnya paling besar apabila fasilitas transshipment telah beroperasi adalah:
1) bahan kimia dan produk terkait; 2) bahan bakar, mineral, dan pelumas; 3) makanan dan binatang hidup.
Proyeksi kargo transshipment selama 5 (lima) tahun pertama sebesar 185 s/d 355 ribu ton per tahun;
3. Proyeksi permintaan digunakan sebagai acuan untuk perancangan fasilitas. Dengan metode systematic
layout planning, didapatkan kebutuhan luasan sebesar 30.000 m2 dengan perincian area-area racking,
penerimaan, block stacking, dan lainnya. Kebutuhan luasan telah dianalisis dengan rencana induk bandara
eksisting dari PT Angkasa Pura I. Terdapat 2 (dua) usulan peletakan fasilitas kargo transshipment, yaitu di
sisi utara dan selatan bandara;
4. Analisis keekonomian menunjukkan bahwa pengembangan terminal kargo transshipment di Bali akan
memberikan keuntungan bagi semua pihak. Untuk periode perencanaan selama 25 tahun, potensi keuntungan
yang didapatkan operator bandara diperkirakan sebesar 51 miliar rupiah dengan masa pengembalian 7
(tujuh) tahun. Untuk operator transshipment, ground handling, dan warehouse, perkiraan potensi keuntungan
sebesar 26 miliar rupiah dengan masa pengembalian sekitar 8 (delapan) tahun. Pemerintah akan
mendapatkan dampak positif seperti pemasukan pajak dan multiplier effects.
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Gambar II.26. FGD Acceleration Government Cooperation With Business Entities for Airport Infrastructure development in
Indonesia

Kesimpulan yang dihasilkan :
1. Perlunya penyempurnaan regulasi dalam pelaksanaan KPBU di Indonesia. Investor luar negeri tertarik
dengan proyek pengembangan dan pembangunan bandar udara di Indonesia. Di Indonesia investor luar
negeri memungkinkan ikut serta dalam proyek pengembangan dan pembangunan bandar udara melalui
skema KPBU untuk bandara-bandara yang dikelola oleh pemerintah dan limited concession/business to
business untuk bandara yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura, namun dalam pelaksanaanya terkendala
dengan persyaratan untuk mendapatkan izin Badan Usaha Bandar Udara (BUBU). Dengan demikian perlu
penyempurnaan atau revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2015 terkait kegiatan
pengusahaan di bandar udara untuk memudahkan SPC dalam mendapatkan izin BUBU;
2. Untuk menghindari ego sektoral, muncul pemikiran perlunya payung hukum setingkat undang-undang
tentang KPBU sehingga optimalisasi KPBU bisa lebih ditingkatkan lagi. Diharapkan dengan tersedianya
kelembagaan yang tepat dapat muncul sinergi dan memicu terjadinya akselerasi dalam pembangunan
infrastruktur sehingga percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat terwujud;
3. Di samping itu, realisasi dalam pelaksanaan proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha
(KPBU) dalam penyediaan infrastrukur di Indonesia khususnya bidang bandar udara harus terus diperbaiki
dengan meningkatkan kapasitas lembaga dan penguatan sumber daya manusia (SDM) yang menangani
KPBU bidang bandar udara.
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Peng emb anga n L aya na n Pe nye l e n g g a ra a n Pe n g u j i a n Ke s e ha t a n Perso nel
Pe ne r ba ng a n d i W i l aya h I n d o n e s i a

Gambar II.27. Penyerahan Plakat Penghargaan Kepada Assesor Pemeriksa Kesehatan

Pokok-pokok utama yang diperoleh dari pelaksanaan Focus Group Discussion tersebut adalah sebagai berikut:
1. Setiap personel penerbangan yang memiliki lisensi wajib melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala,
dengan pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap masa berlaku dan hasil pengujian kesehatan
personel penerbangan;
2. Diperlukan keseimbangan antara supply and demand dalam penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan
kesehatan personel penerbangan di Indonesia agar pengembangan pelayananan dapat berjalan dengan
maksimal;
3. Pertimbangan untuk penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan personel dibagi per wilayah (barat, tengah
dan timur) adalah dari segi efisiensi dan efektifitas pelayanan pemeriksaan bagi personel penerbangan
yang mempunyai home base diberbagai wilayah. Berdasarkan hasil pemetaan wilayah home base personel
penerbangan untuk potensi wilayah dengan jumlah personel penerbangan terbanyak yakni wilayah barat
yaitu DKI Jakarta, wilayah tengah yaitu Bali dan Sulawesi Selatan, wilayah timur yaitu Papua;
4. Perlunya arah kebijakan untuk pemisahan fungsi yang jelas sebagai operator dan regulator dalam
kelembagaan untuk mewujudkan efektifitas dalam pelaksanaan fungsi yang diemban;
5. Fungsi asessor pemeriksaan kesehatan personel sesuai dengan aturan yang berlaku adalah regulator
(Balai Kesehatan Penerbangan) sedangkan untuk pemeriksaan kesehatan personel penerbangan dapat
didelegasikan dalam bentuk Administration of Designeated Aviation Medical Examinier Representatives
(DAMER);
6. Perlunya arah kebijakan untuk memberikan peluang bagi DAMER pemeriksaan personel kelas 1 dengan tetap
memperhatikan kompetensi dokter penerbangan, kelengkapan fasilitas serta pengawasan pemeriksaan
sesuai dengan aturan yang berlaku.
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C. PUBLIKASI HASIL PENELITIAN
Warta Penelitian Perhubungan merupakan wadah publikasi ilmiah Badan Litbang Perhubungan dikelola oleh
Sekretariat Badan Litbang Perhubungan yang terbit setiap 6 (enam) bulan sekali. Warta Penelitian memuat
hasil-hasil penelitian bidang transportasi dari para peneliti Badan Litbang Perhubungan dan para peneliti dari
instansi lain yang terkait.
Jurnal Penelitian merupakan wadah publikasi ilmiah Badan Litbang Perhubungan yang dikelola oleh masingmasing Puslitbang. Jurnal rata-rata diterbitkan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun dengan memuat rata-rata
lima makalah setiap terbit.
Sebagai bentuk apresiasi dan sosialisasi terhadap hasil-hasil penelitian, Badan Litbang Perhubungan telah
mempublikasikan melalui Warta Penelitian dan Jurnal. Penerbitan ini dengan maksud agar hasil penelitian
dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh para pengguna jasa penelitian dan dalam rangka saling tukar menukar
informasi.
Tabel II.3 Jumlah Makalah Publikasi penelitian Badan Litbang Perhubungan dalam Bentuk Jurnal Penelitian

Gambar II.28 Publikasi Penelitian Badan Litbang Perhubungan dalam Bentuk Jurnal Penelitian

Dalam rangka meningkatkan kualitas keilmiahan dan mempermudah masyarakat umum mengakses penerbitan
hasil penelitian, Badan Litbang Perhubungan telah menggunakan OJS sebagai media publikasi jurnal online,
selain media cetak. Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur OJS menjadi unggulan layanan sebagaimana
ditetapkan dalam KP 606 Tahun 2017 tentang SOP Layanan Unggulan Kementerian Perhubungan.
website address: ojs.balitbanghub.dephub.go.id - www.wartaardhia.com
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Publikasi Makalah Tahun 2019
11 Judul Penelitian yang diajukan untuk mendapatkan HAK Cipta dari Ditjen HAKI Kementerian Hukum dan
HAM:
1. Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah di Papua Dalam Rangka Mendukung Tol Laut;
2. Sistem Informasi Transportasi Antarmoda di Kawasan Destinasi Wisata Sabang;
3. Keterpaduan Prasarana Transportasi Antarmoda pada Kawasan Destinasi Wisata Labuan Bajo;
4. Tipologi Potensi Transit Oriented Development (TOD) pada Light Rail transit (LRT) Palembang;
5. Efektivitas Penerapan Sistem Multi Lane Free Flow di Jalan Tol (Studi Kasus: Gerbang Tol Cikarang Utama);
6. Wajah Baru Perkeretaapian Indonesia (LRT Jabodebek dan Palembang);
7. Tipologi Potensi Transit Oriented Development (TOD) pada LRT Palembang;
8. Penerapan Green Zone di Kawasan Wisata Ubud, kabupaten Gianyar Bali;
9. Kereta Api Bandara Moda Baru Transportasi menuju Bandara;
10. Penyediaan Fasilitas Angkutan Jalan Bagi Difabel;
11. Evaluasi Kemanfaatan Rest Area Dalam Jaringan Jalan Tol Antar Kota, Studi Kasus Rest Area Cipali KM 130
dan 166.
11 Judul Buku Knowledge Sharing Program (KSP) Tahun 2019 :
1. Wajah Transportasi Antarmoda Pelabuhan Bali & NTB;
2. Mengenal Sistem Transportasi Nasional;
3. Perencanaan Transport Oriented Development (TOD) Angkutan Perkeretaapian;
4. Perencanaan dan Penataan Angkutan Barang di Pedesaan;
5. Angkutan Berbasis Online;
6. Peningkatan Keselamatan Jalan Untuk Anak-Anak;
7. Pelayanan Angkutan Barang Dengan Kereta Api di Pulau Sumatera;
8. Danau Toba sebagai Obyek Wisata;
9. Mewujudkan Kuala Tanjung Menjadi Hub Port Internasional;
10. Keamanan Penerbangan;
11. Angkutan Udara.
Warta Penelitian Perhubungan Vol. 31 Edisi 1 Tahun 2019:
1. Kesiapan Angkutan Jalan dalam Menghadapi Penerapan Standar Emisi Euro 4;
2. Penilaian Status Keberlanjutan E-Ticketing Bus Trans Semarang Mendukung Kota Pintar dengan Pendekatan
Multidimensional Scaling;
3. Analisis Kapal Berbahan Bakar LNG sebagai Marine Fuel dalam Mengurangi Emisi Gas Buang Terhadap Lalu
Lintas Kapal di Pelabuhan Bitung;
4. Implementasi National Single Window (Airportnet) dalam Upaya Mendukung Pelayanan Kargo Udara di
Bandar Udara Soekarno Hatta – Cengkareng.
Warta Penelitian Perhubungan Vol. 31 Edisi 2 Tahun 2019:
1. Analisis Kinerja Jalan Satu Arah di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
2. Implementasi Inaportnet dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
3. Efektivitas dan Efisiensi Program Tol Laut berbasis AHP (Studi Kasus: Pelabuhan Tahuna);
4. Pelabuhan Kuala Tanjung Sebagai Pelabuhan hub Internasional Ditinjau dari Aspek Jaringan Pelayanan;
5. Pengaruh Kualitas Layanan dan Nilai Pelanggan Terhadap Loyalitas Penumpang Garuda Indonesia di Bandar
Udara Radin Inten II Lampung.
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BAB III
KEGI ATAN PENELITI AN
TRANSPORTASI

A. KEGIATAN PENELITIAN

P

enelitian Badan Litbang Perhubungan didasarkan oleh pertimbangan konsep kebijakan nasional,
perkembangan lingkungan strategis; mandat RPJP, RPJMN, Renstra Kementerian Perhubungan, Rencana
Induk Riset Nasional; serta isu-isu strategis sektor transportasi.

Tema penelitian mengangkat isu strategis yang menjawab permasalahan transportasi dan dikelompokkan
berdasarkan kepentingan stakeholders, yaitu naskah akademis, usulan daerah melalui klinik transportasi, dan
jenis penelitian aplikatif (model/ design/ prototype).

Gambar III.1 Pertumbuhan Jumlah Penelitian Badan Litbang Perhubungan
Sumber : Badan Litbang Perhubungan, Januari 2020

Tabel III.1 Jumlah Penelitian Pada Tahun 2018

Sumber : Badan Litbang Perhubungan, Januari 2020
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Tabel III.1 Jumlah Penelitian Pada Tahun 2015 - 2019

Sumber : Data Diolah, Januari 2020

Gambar III.2 Perkembangan Jumlah Penelitian Badan Litbang Perhubungan Berdasarkan Bidang Penelitian
Sumber : Badan Litbang Perhubungan, Januari 2020

Badan Litbang Perhubungan telah menghasilkan sebanyak 137 rekomendasi kebijakan dari 168 penelitian yang
dilaksanakan pada tahun anggaran 2019. Rekomendasi kebijakan tersebut dikelompokkan dalam 5 (lima) bidang
penelitian, yaitu rekomendasi kebijakan di bidang transportasi antarmoda, transportasi jalan dan perkeretaapian,
transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan, transportasi udara dan kebijakan perencanaan transportasi.
Beberapa judul penelitian yang dilaksanakan berdasarkan bidang transportasi, antara lain:

47

1. TRANSPORTASI ANTARMODA
Studi Besar
1. Grand Desain Transportasi Di Pulau Lembeh, Bitung, Sulawesi Utara;
2. Standardisasi Fasilitas Alat Angkut Dan Penunjang Serta Digitalisasi Proses Logistik Dalam Mendukung
Distribusi Logistik;
3. Review Keterpaduan Layanan Angkutan Perintis Dalam Mendukung Peningkatan Aksesibilitas Antar Wilayah;
4. Strategi Peningkatan Efisiensi Biaya Transportasi Dalam Mendukung Penurunan Besarnya Rasio Biaya
Logistik Terhadap Gross Domestic Product;
5. Evaluasi Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda;
6. Penyusunan Forum dan Agenda Riset Transportasi nasional.

Studi Sedang
-

Studi Kecil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pemilihan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Domestik dan Internasional di Dumai ;
Potensi Demand angkutan Penumpang Kendaraan, dan Barang pada Pelabuhan di Dumai
Integrasi Transportasi Antarmoda pada Pelabuhan di Dumai;
Preferensi Pemilihan Rute Angkutan Barang (Tol dengan Non Tol) di Jawa;
Aksesibilitas Bandara Yogyakarta International Airport dalam Mendukung Transportasi Antarmoda;
Penentuan Pola dan Pusat Distribusi Logistik untuk Tol Trans Jawa;
Evaluasi Kinerja Intermodalitas Lintas KA Bandara di Palembang;
Pengembangan Aksesibilitas dan Angkutan Lanjutan pada Stasiun untuk Mendukung Pengaktifan Kembali
Jalur KA Bandung-Garut;
9. Evaluasi Tingkat Keterpaduan Transportasi Antar Pusat Kegiatan di Banyuwangi;
10. Potensi Pemanfaatan Terminal Penumpang Menjadi Pusat Logistik (Studi Kasus Terminal Simpang Periuk,
Musi Rawas, Sumatera Selatan);
11. Kajian Konektivitas dan Pemilihan Moda Bandung-Banjar;
12. Analisis biaya transportasi sebagai penentu biaya logistik produk pertanian tanaman pangan dari hulu ke
hilir di jawa barat;
13. Optimalisasi penerapan DO online;
14. Evaluasi Penerapan Electronic Toll Collection;
15. Tingkat Sensitivitas Penurunan Penumpang Angkutan Udara di Pulau Jawa;
16. Evaluasi Regulasi di bidang Angkutan Multimoda untuk mendukung penyelenggaraan Angkutan Multimoda;
17. Pemodelan logistik perkotaan untuk Produk Segar (perishable foods) di bandung;
18. Pola Sistem Transportasi dalam rangka meningkatkan daya saing produk hasil peternakan lokal di jawa
barat;
19. Peta Okupasi SDM Multimoda;
20. Commuters willingness to ride an integrated public transport services of MRT Jakarta;
21. Pemetaan Pusat Logistik;
22. Kajian Pola Pergerakan Orang dan Barang dalam Model Jaringan Transportasi Multimoda;
23. Kajian Aksesibilitas Angkutan Barang Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan di Pelabuhan Kuala Tanjung
dan Pelabuhan Belawan;
24. Penyusunan Indikator dalam Penilaian Aksesibilitas dalam Rangka Peningkatan Kinerja Antarmoda;
25. Penyusunan Sistem Transportasi di Ibukota Negara (IKN);
26. Penyusunan Sistem Transportasi Logistik di Ibukota Negara (IKN);
27. Penyusunan Kelembagaan Forum Riset Nasional;
28. Kajian Pola Ruang dan Perilaku Perjalanan di Wilayah Jabodetabek;
29. Kajian Ekonomi Tansportasi terhadap Road User Charging di Wilayah Jabodetabek;
30. Kajian Ekonomi Transportasi terhadap Kinerja Lalu Lintas di Wilayah Jabodetabek.
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2. TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN
Studi Besar
1. Studi Penyusunan Roadmap Pengembangan Teknologi Perkeretaapian;
2. Studi Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Menggunakan Teknologi Intelligent Transport System
(ITS).

Studi Sedang
1. Studi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) Di Lintas Selatan Pulau Jawa;
2. Studi Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan B3;
3. Survei Potensi Angkutan Lebaran Tahun 2019 (LRT/MRT).

Studi Kecil
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kajian Efektifitas Pelican Crossing di Jakarta;
Kajian Kebutuhan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian Pada Daerah Operasi 8 Surabaya;
Analisis Strategi Ketepatan Waktu Keberangkatan Kereta Api Commuter Jabodetabek;
Penetuan Pick Up Point Ojek Online di Stasiun;
Kajian Standart Keselamatan Ojek Online;
Pengaruh Mengemudi Malam dan Kondisi Jalan Yang Monoton Terhadap Tingkat Kelelahan Pengemudi Dan
Implikasinya Pada Kecelakaan (Studi Kasus Pada Pengemudi Akap);
7. Analisa Pengaruh Kehandalan Ban Terhadap Performansi Sarana Angkutan Barang;
8. Kajian Pengaruh Pembangunan Jalan Tol Brebes- Semarang Terhadap Ekonomi Masyarakat Terdampak;
9. Dampak Penerapan / Pembangunan Rass Zoss Terhadap Penurunan Angka Kecelakaan Di Sekolah;
10. Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemberlakuan Tarif Ojek Online;
11. Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2019/1440 H;
12. Pengembangan Angkutan Perintis Jalan Di Provinsi Bengkulu;
13. Kajian Evaluasi Penerapan Rambu Berdasarkan Geometrik Dan Karakteristik Jalan Ditinjau Dari Keselamatan
Berlalu Lintas;
14. Analisis Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Perpindahan Penggunaan Moda (Mode Shifting) Angkutan
Jalan Ke Moda Raya Terpadu (MRT);
15. Pengembangan Park And Ride Untuk Meningkatkan Pelayanan Angkutan LRT Kota Palembang;
16. Kajian Analisis Potensi Penerapan Badan Layanan Umum (Studi Kasus Terminal Tipe A Tirtonadi);
17. Kajian Efektifitas Program Keselamatan Lalu Lintas Untuk Anak-Anak;
18. Kajian Angkutan Wisata Di Wilayah Bromo, Tengger Dan Semeru;
19. Evaluasi Pelayanan Angkutan Umum Gratis Bagi Pelajar Dan Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten
Kebumen;
20. Optimalisasi Kinerja Angkutan Pedesaan Di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;
21. Kajian Simpul Transportasi Kabupaten Aceh Selatan;
22. Evaluasi Kereta Api Bandara Kualanamu;
23. Evaluasi Kereta Api Bandara Padang;
24. Kajian Potensi Angkutan Lebaran Tahun 2019 Berbasiskan Online Survei;
25. Dampak Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Pengoperasian Transjakarta Setelah 15 Tahun (Isu-1);
26. Kajian Dampak Ekonomi Operasional Transjakarta;
27. Evaluasi Kereta Api Bandara Manggarai - Soekarno Hatta;
28. Identifikasi Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Ruas Jalan Tol Cipali;
29. Kajian Penerapan Teknologi Pintu Dengan Pagar Otomatis Dan Yellow Box Di Perlintasan Sebidang;
30. Kajian Kebijakan Manajemen Petugas Penjaga Pintu Perlintasan Sebidang;
31. Perlintasan Sebidang Resmi Dan Tidak Resmi Ditinjau Dari Regulasi Perkeretaapian;
32. Kajian Penataan Parkir Angkutan Barang di Kabupaten Jepara;
33. Analisis Dampak Sosial Ekonomi Penerapan Rass Kota Salatiga;
34. Evaluasi Kereta Api Bandara YIA;
35. Evaluasi Teknis Dan Legalitas Terminal Slawi, Kabupaten Tegal;
36. Kajian Perlintasan Sebidang Dengan Ka Akibat Terbangunnya Jembatan Wijaya Kusuma Ngadiluweh Kab.
Kediri;
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37. Kajian Formulasi Track Access Charge (TAC) Atas Penggunaan Prasarana Perkeretaapian;
38. Kajian Kelayakan Angkutan Umum Perbatasan NTT (Nusa Tenggara Timur);
39. Kebutuhan Terminal Tipe A di Provinsi Kalimantan Utara;
40. Kajian Preferensi Angkutan Umum Di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
41. Kajian Daerah Rawan Kecelakaan Di Kabupaten Mamuju;
42. Kajian Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Enrekang;
43. Potensi Penyelenggaraan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Studi Kasus Ruas Jalan Pelabuhan Amolengo);
44. Studi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Kotamobagu;
45. Reaktivasi Pelayanan Angkutan Umum Perdesaan Di Kabupaten Kampar;
46. Kajian Kinerja Terminal Penumpang Tipe C Di Kabupaten Merauke;
47. Evaluasi Kinerja Simpang Dan Bukaan Median (Fasilitas U-Turn) Pada Jalan Perintis Kemerdekaan Dan
Jalan Urip Sumoharjo Kota Makasar;
48. Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan Di Kota Bekasi;
49. Kajian Teknis Pengembangan Rute Angkutan Perintis Jalan Di Tanjung Selor Prov. Kaltim-Kaltara;
50. Survey Potensi Pemudik Pada Angkutan Natal 2019 Dan Tahun Baru 2020.

3. T R AN S P O RTAS I L AU T, S U NG A I,
DAN AU , DA N PENYEBERA NGA N
Studi Besar
1. Studi Pemilihan Pelabuhan Untuk Konsolidasi Muatan Balik Tol Laut Di Kep. Maluku;
2. Penelitian Basic Design dan Key Plan Motorized Barge Untuk Mengurangi Beban Lalu Lintas Angkutan Jalan
Jakarta-Surabaya;
3. Penelitian Pengembangan Design Breakwater Disesuaikan Dengan Wilayah Perairan;
4. Studi Optimalisasi Peran Perla Sebagai Feeder Angkutan Laut Untuk Muatan General Cargo;
5. Studi Pengukuran Daya Beli Jasa Transportasi Laut Pada Wilayah Tertinggal Di Indonesia;
6. Studi Potensi Jasa Transportasi Laut Pada Alki Dalam Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim;
7. Studi Penataan Pelabuhan Laut Yang Terbuka Untuk Perdagangan Luar Negeri Dalam Rangka Mendukung
Pelabuhan Hub Internasional;
8. Studi Pengukuran Emisi Gas Buang Dari Operasional Kapal Laut Niaga Domestik;
9. Studi Pemetaan/Sebaran Pelabuhan Sungai Dan Danau Di Indonesia;
10. Studi Pemilihan Transportasi Air Untuk Menunjang Pariwisata;
11. Studi Peningktan Sistem Manajemen Transportasi Laut Dalam Rangka Antisipasi Kesiapan Indonesia
Menghadapi Mandatory IMO Member State Audit Scheme (Mimsas).

Studi Sedang
-

Studi Kecil
1. Evaluasi Pelaksanaan KP 775 Tahun 2018 di Pelabuhan Sekupang dan Batu Ampar;
2. Kesiapan Indonesia Dalam Penerapan Global Sulfur Cap sebesar 0,5%;
3. Kesiapan Pengoperasian Kapal 5000 DWT di Penyeberangan Merak-Bakauheni Dalam Rangka Penerapan
PM 88 Tahun 2014Penerapan PM 88 Tahun 2014;
4. Dukungan Infrastruktur Transportasi Penyeberangan di Bangka Selatan;
5. Dukungan Infrastruktur Transportasi Laut di Kabupaten Biak-Numfor;
6. Dukungan Infrastruktur Transportasi Laut di Kabupaten Tembraw untuk mendukung pendistribusian barang;
7. Pengembangan dan Peningkatan Status Pelabuhan Wini Kabupaten Timur Tengah Utara NTT;
8. Kriteria Infrastruktur Pelabuhan Sorong untuk mendukung Poros Maritim;
9. Biaya Transportasi Petikemas Melalui Pelabuhan (Studi Kasus : Pelabuhan Tg. Priok - Tg. Perak (PP));
10. Biaya Transportasi Barang Petikemas Dari dan Ke Hinterland Pada Pelabuhan Tg. Priok dan Tg. Perak Priok
dan Tg. Perak;
11. Kajian pelayanan kapal cepat lintas Bengkalis – Malaka;
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12. Kajian Finansial Pembangunan dan Pengoperasional Landing Craft Cargo (LCC);
13. Bentuk Kerjasama Pengelolaan dan PengusahaanAngkutan di Perairan Kepulauan Seribu;
14. Pembentukan Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;
15. Kebutuhan Sarana Kapal Penumpang dan Muatan Barang di Kepulauan Seribu;
16. Kajian kebijakan Muatan Kapal Berbasis Komputer;
17. Penghitungan Biaya Pembuatan Kapal Feeder Tol Laut LCC 500 DWT Dalam Rangka Mendukung Optimalisasi
Pelayanan Logistik Barang dan Konektivitas di Wilayah Indonesia Timur;
18. Potensi Penerapan Peralatan dan Perlengkapan Pengelolaan Limbah Sampah Terapung di Pelabuhan;
19. Penghitungan Biaya Pembuatan Kapal MCB Untuk Mengurangi Beban Lalu Lintas Angkutan Jalan Jakarta
- Surabaya;
20. Kajian optimalisasi pelabuhan Tengkayu I Tarakan;
21. Kajian Identifikasi Permasalahan Demand Penumpang Speedboat di Nunukan, Kalimantan Utara;
22. Kajian Holding Pelabuhan;
23. Kajian Identifikasi Permasalahan Transportasi Laut di Kalimantan Utara;
24. Kajian Pemindahan Pelayanan Kapal Pelni dari Terminal Batu Ampar ke Terminal Domestik Sekupang
Pelabuhan Batam;
25. Desain kapal penyeberangan sungai di Tapin, Kalsel;
26. Kebutuhan SDM Penyelenggara Sarana Transportasi Laut;
27. Kebutuhan SDM Penyelenggara Prasarana Transportasi Laut;
28. Kajian Kebijakan Untuk Optimalisasi Pelabuhan Kuala Tanjung;
29. Kajian Potensi Hinterland Pelabuhan Kuala Tanjung;
30. Kajian kesiapan Indonesia terhadap implementasi amandemen nomor 165 tentang Amandemen 2018 IS
Code yang akan berlaku penuh pada 1 Oktober 2020;
31. Kajian kesiapan Indonesia terhadap implementasi amandemen nomor 79 tentang Marpol Annexes I, II and
V, yang akan berlaku penuh pada 1 Oktober 2020;
32. Kajian kesiapan Indonesia terhadap implementasi amandemen nomor 80 tentang Marpol Annex II - Cargo
residues and tank washings of persistent floating products, yang akan berlaku penuh pada 1 Januari 2021;
33. Kajian kesiapan Indonesia terhadap implementasi amandemen nomor 170 tentang The International Code
for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk, yang akan berlaku penuh
pada 1 Januari 2021;
34. Kajian kesiapan Indonesia terhadap implementasi amandemen nomor 171 tentang The Code on the Enhanced
Programme of Inspections during Surveys of Bulk carriers and Oil Tankers, yang akan berlaku penuh pada 1
Januari 2021;
35. Kajian kesiapan Indonesia terhadap implementasi amandemen nomor 172 tentang The International
Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code, yang akan berlaku penuh pada 1 Januari 2021;
36. Kajian Kebutuhan Tenaga Perekayasa Untuk Mendukung Kegiatan Penelitian.

4. T R AN S P O RTAS I U DA RA
Studi Besar
1. Studi Rencana Induk (Masterplan) Transportasi Udara Nasional tahun 2020 - 2024;
2. Studi Rencana Induk (Masterplan) Pembuatan Bandar Udara Perairan (Waterbase) dan Pengoperasian
Pesawat Udara Perairan (Seaplane) di Pulau Gili Iyang, Pulau Senua, dan Danau Toba;
3. Studi Penyusunan Kriteria dan Pengembangan Model Multiairport System di Indonesia.

Studi Sedang
1. Penelitian Pengembangan Wind Shear Detector Prototype untuk pemenuhan Sertifikasi;
2. Penelitian Pengembangan Standing Water Detector Prototype untuk Pemenuhan Sertifikasi;
3. Penelitian Pembentukan Layanan Penyelenggaraan Pengujian Kesehatan Personel Penerbangan di Wilayah
Indonesia;
4. Penelitian Penyusunan Air Cargo Transshipment Master Plan di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah
Rai Denpasar;
5. Penelitian Percepatan Implementasi Kerja Sama Pemerintahan dengan Badan Usaha Untuk Mengembangkan
Infrastruktur Bandar Udara Di Indonesia Dalam Mendukung Transportasi Udara Yang Berkelanjutan.
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Studi Kecil
STUDI KECIL
1. Kajian Analisa Biaya Operasi dan Tarif Penerbangan Domestik Kelas Ekonomi;
2. Kajian Evaluasi Kebijakan Tentang Kewajiban Asuransi Investigasi oleh Maskapai Penerbangan;
3. Kajian Faktor-Faktor yang mempegaruhi Penurunan Jumlah Penumpang Angkutan Udara;
4. Kajian Kriteria bandar Udara Ramah Lingkungan (Green Airport) Terhadap Standar Keselamatan Penerbangan;
5. Kajian Airport Capacity untuk Penambahan Slot Time dan Rute di Bandar Udara Internasional Sultan
Hasanuddin Makassar;
6. Kajian Penggunaan Biofuel dan Pengaruhnya Terhadap Harga Tiket Pesawat Udara Serta Penurunan
Terhadap Emisi Gas Buang (Climate Change);
7. Kajian Pengaruh Gempa Terhadap Menurunnya Struktur Runway dan Bangunan Bandar Udara;
8. Kajian Potensi Kerja Sama Angkutan Udara Antar Badan Usaha Angkutan Udara;
9. Kajian Pemberdayaan Lulusan Program Studi Penerangan Aeronautika (Aeronautical Information Service) di
Indonesia;
10. Kajian Implementasi State Safety Program (SSP) di Indonesia;
11. Kajian Pengembangan Operasional Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi Ditinjau dari Pemenuhan
Fasilitas dan SDM untuk Penerbangan Internasional (Regional);
12. Kajian Optimalisasi Pengguna Jasa Pada Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II;
13. Persepsi Pelayanan Angkutan Lanjutan Damri di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma;
14. Review RAN-GRK di Bidang Navigasi Penerbangan;
15. Kajian Evaluasi Stress Kerja Dan Tingkat Kelelahan (Fatigue) Pemandu Lalu Lintas Penerbangan;
16. Keamanan dan Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya;
17. Perencanaan Aerotropolis di Bandar Udara Kertajati;
18. Fasilitas Bandar Udara untuk Meningkatkan Pelayanan dan Menunjang Pertumbuhan Permintaan Jasa
Angkutan Udara di Bandar Udara Internasional A. P. T. Pranoto Samarinda;
19. Pengkajian Peraturan Pengoperasian Small Unmaned Aircraft System (Small UAS) Untuk Tujuan Hobby Dan
Rekreasi di Indonesia;
20. Pengkajian Peraturan Pengoperasian Unmaned Aircraft System (UAS) di Indonesia.
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PEN EL IT I AN S T RATEG IS 2019
Penelitian Bidang Transportasi Antarmoda
1.
2.
3.
4.
5.

Studi Grand Design Transportasi di Pulau Lembeh, Bitung, Sulawesi Utara;
Penelitian Rencana Pengoperasian Ro-Ro Dumai-Malaka;
Evaluasi Penerapan Electronic Toll Collection (ETC);
Penentuan Pola dan Pusat Distribusi Logistik dI Tol Trans Jawa;
Potensi Pemanfaatan Terminal Penumpang Menjadi Pusat Logistik (Studi Kasus Terminal Simpang Periuk,
Lubuk Linggau, Sumatera Selatan).

Penelitian Bidang Transportasi Jalan dan
Perkeretaapian
1.
2.
3.
4.

Studi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) Di Lintas Selatan Pulau Jawa;
Studi Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan B3;
Survei Potensi Angkutan Lebaran Tahun 2019;
Studi Penyusunan Roadmap Pengembangan Teknologi Perkeretaapian.

Penelitian Bidang Transportasi Laut, Sungai,
Danau, dan Penyeberangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Studi Optimalisasi Peran Perla Sebagai Feeder Angkutan Laut Untuk Muatan General Cargo;
Studi Potensi Jasa Transportasi Laut Pada ALKI Dalam Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim;
Studi Pengukuran Emisi Gas Buang dari Pengoperasian Kapal Laut Niaga Domestik;
Studi Pemetaan/Sebaran Pelabuhan Sungai Dan Danau Di Indonesia;
Studi Pemilihan Transportasi Air Untuk Menunjang Pariwisata;
Penelitian Pemilihan Pelabuhan Untuk Konsolidasi Muatan Balik Tol Laut Di Kep. Maluku;
Penelitian Basic Design Dan Key Plan Motorized Barge Untuk Mengurangi Beban Lalu Lintas Angkutan Jalan
Jakarta-Surabaya;
8. Penelitian Pengembangan Design Breakwater Disesuaikan Dengan Wilayah Perairan.

Penelitian Bidang Transportasi Udara
1. Studi Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) Pembuatan Bandar udara Perairan (Waterbase) dan
Pengoperasian Pesawat Udara Perairan (Seaplane) di Pulau Gili Iyang, Pulau Senua dan Danau Toba;
2. Pengembangan Purwarupa Peralatan Detektor Genangan Air (Standing Water Detector/ SWD) Di Landas
Pacu Untuk Proses Sertifikasi;
3. Pengembangan Purwarupa Detektor Angin Geser Lapisan Rendah (Low Level Wind Shear Detector/LLWSD)
Di Bandara Untuk Proses Sertifikasi;
4. Penelitian Penyusunan Air Cargo Transshipment Master Plan Di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah
Rai.
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B. PENELITIAN STRATEGIS
Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan transportasi yang tepat sasaran, kegiatan penelitian
Badan Litbang Perhubungan didasarkan pada isu-isu strategis sektor transportasi terkini. Secara lebih khusus
pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan mengacu pada arahan direktif Presiden, penugasan
Menteri Perhubungan dan berdasarkan permintaan/usulan daerah. Pelaksanaan penelitian di lingkungan Badan
Litbang Perhubungan bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan naskah akademis, menjawab permasalahan
transportasi serta menanggapi isu-isu strategis dan aktual di bidang transportasi.

PENELITIAN BIDANG TRANSPORTASI
ANTARMODA
Studi Grand D e s ig n Tra ns por ta s i d i P u l a u L e m b e h, B i t u n g , S u l a we si U ta ra
Rekomendasi yang dihasilkan sebagai berikut:
1. “concept plan” wajah kota pulau lembeh akan dikembangkan menyerupai bentuk lebah madu sehingga
disebut dengan “honey bee plan”;
2. Pengembangan aksesibilitas transportasi di Bitung berupa jalan tol, jalan arteri non tol, jalan kolektor, jalan
lokal, Jembatan Tol Bitung – Lembeh, jalur kereta api dan pelabuhan bitung sebagai international hub port
(IHP), sedangkan di pulau lembeh berupa jalan arteri non tol, jalan kolektor, jalan lokal, jembatan tol lembeh
– bitung, jalur kereta gantung (cable car) dan bandara. Selain itu juga dilakukan pengembangan industrial
hub, logistic hub dan digital hub di bitung, dan pengembangan commercial hub, cultural hub, social hub dan
green hub di pulau lembeh untuk mendukung unsur amenitas;
3. Perhitungan biaya untuk strategi pengembangan secara umum, membutuhkan anggaran pembangunan
sebesar Rp. 8.392.047.733.000.- (delapan trilyun tiga ratus Sembilan puluh dua milyar empat puluh tujuh
juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan skema pendanaaan sebagian besar didesain dengan
konsep KPBU.

Gambar III.3 FGD Studi Grand Design Transportasi di Pulau Lembeh, Bitung, Sulawesi Utara Kamis tanggal
26 November 2019

54

Studi G rand D e s ign Tra ns por ta s i d i P u l a u L e m b e h, B i t u n g , Su l a we s i U ta ra

Gambar III.4 Serah Terima Studi Kajian Pengoperasian Kapal Ro-Ro Dumai-Malaka, 19 Desember 2019

Rekomendasi yang dihasilkan yaitu:
1. Pelabuhan Bandar sri junjungan dapat direkomendasikan sebagai pelabuhan penyeberangan ro-ro dumaimalaka dan dapat segera ditindaklanjuti untuk mempersiapkan pengoperasian lintas penyeberangan kapal
ro-ro dumai-malaka;
2. Pemerintah kota dumai, PT. Pelabuhan Dumai Berseri dan PT. Pelindo I cabang dumai dapat bekerjasama
dalam pengembangan dan pengelolaan pelabuhan penyeberangan kapal ro-ro;
3. Diperlukan langkah-langkah strategis antara direktorat jenderal perhubungan darat, direktorat jenderal
perhubungan laut, pemerintah provinsi kota dumai, terkait kesesuaian pengaturan di kedua negara yakni
mengenai pengaturan standard operasional prosedur (SOP) pengoperasian kendaraan bermotor, jenis/
tipe dimensi kendaraan, jenis mesin kendaraan, penggunaan bahan bakar, standard rambu dan marka dan
pengaturan lainnya;
4. Pembangunan fasilitas antarmoda pada pelabuhan terpilih, perlu disiapkan sebelum penyeberangan ro-ro
dumai-malaka dioperasikan, sebagaimana konsep perancangan integrasi di pelabuhan Bandar sri junjungan.

55

Studi G rand D e s ign Tra ns por ta s i d i P u l a u L e m b e h, B i t u n g , Su l a we s i U ta ra

Gambar III.5 FGD ”Penerapan Electronic Toll Collection (ETC) di Indonesia”, Universitas Pembangunan Jaya,
12 Desember 2019

Rekomendasi yang dihasilkan:
Untuk meningkatkan pelayanan transportasi. Untuk itu, pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakanan
terkait teknologi yang seharusnya digunakan dalam sistem pembayaran di sector transportasi. Bertolak dari
permasalahan tersebut, studi ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyusun dokumen dan
panduan speksifikasi teknis Electronic Toll Collection (ETC).

Penentu a n Pola d a n P us a t D i s t r i b u s i L o g i s t i k d I To l Tra n s Ja wa

Gambar III.6 Integrasi Sistem Pembayaran Transportasi Berbasis GPN (Gerbang Pembayaran Nasional)

Rekomendasi yang dihasilkan:
1. Perlu adanya sinkronisasi dengan rencana pengembangan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah
jawa timur;
2. Pengembangan logisitik center sebaiknya mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat jawa timur.

56

Pot ensi Pem a n fa a ta n Te r mina l Pe n u m p a n g M e n j a d i P u s a t L o g i s ti k ( S tudi
K asus Te r min a l S impa ng Pe r i u k , Lu b u k L i n g g a u , S u m a t e ra S e l a ta n)

Gambar III.7 Rapat Pembahasan LA “Potensi Pemanfaatan Terminal Penumpang Menjadi Pusat Logistik (Studi Kasus
Terminal Simpang Periuk, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan)”, di RR. Rajawali 19 Agustus 2019

Rekomendasi yang dihasilkan:
1. Pada pusat logistik yang memudahkan moda udara (Bandara Silampari) dan moda perkeretapiaan (jaringan
rel KA);
2. Perlu kajian lanjutan terkait desain dan fungsi yang ada didalam pusat logistik Pemanfaatan terminal
penumpang menjadi pusat logistik memiliki konsekuensi untuk merubah rencana tata ruang wilayah di
daerah, sehingga perlu semua sektor untuk mendukung terselenggaranya pusat logistik di simpang periuk;
3. Pemanfaatan sementara pusat logistik simpang periuk dapat berfungsi bersama dengan terminal
penumpang, namun perlu pengaturan dan sirkulasi terutama pada akses keluar masuk pusat logistik dan
terminal penumpnag simpang periuk. Usulan lay out pemanfaatan pusat logistik di terminal simpang periuk;
4. Dalam rangka mendukung pengelolaan terminal simpang periuk sebagai terminal barang agar lebih
maksimal sebagai pusat logistik maka perlu kajian pemindahan lokasi terminal penumpang simpang periuk
ke terminal petanang;
5. Perlu dikembangkan kajian angkutan multimoda sesuai kebutuhan daerah dan infrakstuktur pendukung,
serta mengkaji dari aspek bisnisnya.
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PENELITIAN BIDANG TRANSPORTASI
JALAN DAN PERKERETAAPIAN
St udi Peny u s u n a n Roa d Ma p Pe n g e m b a n g a n Te k n o l o g i Pe r ke re t a api a n

Gambar III.8 Rapat Draft Final Report Studi Penyusunan Road Map Pengembangan Teknologi Perkeretaapian,
19 Desember 2019

Rekomendasi yang dihasilkan:
1. Melakukan sinergitas roadmap lintas K/L;
2. Diperlukan pemetaan kompetensi SDM sarana dan prasarana perkeretaapian dan penyusunan standar
kompetensi SDM sarana dan prasarana terutama terkait dengan perkembangan teknologi perkeretaapian
yang baru;
3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM untuk regulator dan operator (sarana, prasarana, dan
keselamatan);
4. Memperkuat regulasi/ kebijakan di bidang import barang / teknologi perkeretaapian yang mengharuskan
adanya transfer teknologi dari negara asal dan pembuatan manual instruction (MI) dengan 2 bahasa;
5. Penerapan teknologi dengan tahapan audit teknologi, alih teknologi, desain dan inovasi serta sertifikasi.

St udi Peny u s u n a n Roa d Ma p Pe n g e m b a n g a n Te k n o l o g i Pe r ke re t a api a n

Gambar III.9 Survei Home Interview , Bandung tanggal 7 Maret 2019

Rekomendasi yang dihasilkan:
1. Jalan Tol Trans Jawa yang telah beroperasi, akan menjadi ruas utama yang akan dilalui oleh para pemudik.
Oleh karena itu fasilitas-fasilitas yang ada perlu dilengkapi untuk mendukung kenyamanan pemudik seperti
rest area, bengkel, pom bensin dan fasilitas pendukung lainnya;
2. Pelaksanaan mudik gratis yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan yang ditujukan untuk mengalihkan
pemudik sepeda motor, perlu disosialisasikan dan dikoordinasikan lebih baik lagi dengan instansi terkait di
daerah, agar tidak salah sasaran, dan bisa mengakomodir masyarakat bawah yang tidak dapat mengakses
internet. Mengingat pendaftaran yang telah berjalan, hanya dapat dilakukan melalui internet.
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St udi Peny us u n a n Roa d Ma p Pe n g e m b a n g a n Te k n o l o g i Pe r ke re t a a pi a n

Gambar III.10 Aturan Pembahasan Draft Final Studi Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan B3 di Ruang Rapat Jalan,
16 Desember 2019

Rekomendasi Studi :
1. Dalam upaya peningkatan kompetensi SDM pengemudi perlu ada penyempurnaan kurikulum (materi) diklat
dengan memasukan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) sebagai salah satu mata pelajaran;
2. Perlu adanya standar teknis kendaraan pengangkut Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) beserta tangki yang
digunakan, terutama aspek teknis rancang bangun kendaraan;
3. Perlu bantuan tenaga pengajar pada pelaksanaan diklat pengemudi B3 karena diklat yang diselenggarakan
selama ini pengajarnya hanya dari pengemudi senior;
4. Perlu ada Standar Operasional Prosedur (SOP) pemuatan barang pada perusahaan angkutan B3 bagi
perusahaan yang belum memiliki SOP baik SOP sebelum barang dimuat, SOP saat memuat barang, SOP
saat barang dibongkar dan begitu juga SOP tanggap darurat.

St udi Peny us u n a n Roa d Ma p Pe n g e m b a n g a n Te k n o l o g i Pe r ke re t a a pi a n

Gambar III.11 Pembahasan Draft Final Studi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di Lintas Selatan Pulau Jawa di
Ruang Rapat Garuda, 19 Desember 2019

Rekomendasi Studi:
1. Untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan LRT Palembang maka perlu di bangun aktivitas bisnis
terpadu (mixed use) di sekitar simpul stasiun LRT (Kawasan TOD) , sehingga akan menumbuhkan potensi
penumpang pengguna LRT di Kota Palembang;
2. Dalam implementasi pembangunan TOD di simpul stasiun LRT Palembang perlu mengikuti tahapan yang
sudah diusulkan;
3. Dalam implementasi pebangunan TOD perlu melibatkan semua stakeholder, yaitu Kementerian Perhubungan,
PT.KAI, Dishub Provinsi, Kota, Kabupaten, Dinas PU, Bappeda, Pemda, Swasta dan yang menjadi leader
adalah pemerintah daerah terutama dalam penentuan re-adjusment lahan;
4. Skema pembiayaan dalam implementasi pebangunan TOD perlu skema yang lebih menarik peran swasta
dari pada berorientasi kepada APBN.
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PENELITIAN BIDANG TRANSPORTASI
LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
St udi Pem e ta a n / S e ba ra n Pel a b u ha n S u n g a i d a n Da n a u d i I n d o n e si a

Gambar III.12 Kegiatan Bongkar Muat Barang Tol Laut di Pelabuhan Ba’a

Rekomendasi yang dihasilkan:
1. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa data pelabuhan sungai dan danau belum sepenuhnya tersusun
database-nya, sehingga diperlukan kesesuaian antara informasi di daerah dengan di pusat;
2. Penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan beberapa variabel unit analisis yang diukur sesuai
bobot materi yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya;
3. Melengkapi data dan informasi yang masih belum terisi atau tidak lengkap dengan penelitian lanjutan secara
intenal di Balitbanghub Kemenhub P3TLSDP;
4. Terkait dengan web sistem informasi geografis, tentunya dukungan sumberdaya manusia yang terlatih
sangat diperlukan dalam menjalankan aplikasi Web GIS ini. Sumber daya manusia ini harus diwadahi secara
fungsional ataupun struktural untuk dapat menjamin keberlangsungan serta pengembangan Web GIS secara
kontinyu dan berkelanjutan.

Penelit ian Bas ic D e s ig n d a n Key P l a n M o to r i ze d B a rg e U n t u k M e n g u ra n gi B eba n
L a lu L in ta s Angk u t a n Ja l a n Ja k a r t a - S u ra b aya

Gambar III.13 General Arrangement Motorized Container Barge (MCB)

Rekomendasi yang dihasilkan:
1. Kapal MCB ini merupakan solusi terhadap upaya mengurangi kemacetan dan polusi udara serta besarnya
perawatan jalan di Pantura akibat banyaknya kendaraan atau truk bermuatan yang melewati jalan tersebut.
Oleh sebab itu perlu dilakukan pembangunan (pilot proyek kapal MCB) sehingga dapat menciptakan
pembangunan berwawasan kepada economic of scale, energy efficient dan environment approved or friendly;
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2. Diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengefektifkan pengoperasian kapal MCB ini sebagai terobosan
dalam meningkatkan kelancaran arus barang sehingga volume muatan yang sudah sangat padat di jalan
pantura akibat VCR yang melebihi ambang batas 0,8 sebagian dapat dialihkan ke moda laut yang selama ini
belum dimanfaatkan secara optimal;
3. Dapat dilihat pada gambar III.13 General Arrangement dari Kapal MCB

Penelit ian Pemilih a n Pe la buh a n U n t u k Ko n s o l i d a s i M u a t a n B a l i k To l L a ut di
Kep u l a u a n M a l u k u

Gambar III.14 Pembahasan Laporan Draft Final Studi Pemilihan Pelabuhan Untuk Konsolidasi Muatan Balik Tol Laut di
Kep. Maluku

Rekomendasi yang dihasilkan:
1. Untuk efesiensi operasi dan pelayanan tol laut, perlu dikonsolidasikan muatan balik pada pelabuhan tertentu
untuk menaikkan load factor rata rata kapal tol laut pada pelayaran balik menuju pangkalan;
2. Untuk efektivitas pelabuhan konsolidasi perlu ditata trayek feeder tol laut agar volume muatan balik di
pelabuhan konsolidasi dapat dimaksimalkan;
3. Prioritas pelabuhan konsolidasi di Provinsi Maluku adalah Pelabuhan Tual (pertama) dan Namlea (urutan
ke dua);
4. Prioritas pelabuhan konsolidasi di Provinsi Maluku Utara adalah pelabuhan Soasiu (urutan pertama) dan
Pelabuhan Bacan (urutan kedua);
5. Mengingat kondisi wilayah utara Provinsi Maluku Utara, perlu juga dikembangkan Pelabuhan Tobelo untuk
pelabuhan konsolidasi muatan balik yang diharapkan bisa melayani wilayah Morotai, Halmahera Utara dan
Halmahera Timur;
6. Pelabuhan Tual sebagai konsolidasi dapat dikembangkan untuk melayani wilayah Dobo dan Kaimana
(dengan feeder lintas penyeberangan Tual – Kaimana);
7. Pelabuhan Namlea sebagai pelabuhan konsolidasi dapat dikembangkan untuk melayani Pulau Buru dan
Sanana;
8. Pelabuhan Soasio sebagai pelabuhan konsolidasi dapat dikembangkan untuk melayani Pulau Halmahera
bagian utara dan Morotai;
9. Pelabuhan Bacan (Wayaua) sebagai pelabuhan konsolidasi dapat dikembangkan untuk melayani Pulau
Halmahera bagian selatan dan pulau pulau di bagian selatan Provinsi Maluku Utara;
10. Mengingat tingginya volume kegiatan angkutan laut bersubsidi (tol laut, perintis, sabuk nusantara, angkutan
ternak, dll), maka untuk efektivitas dan efisiensi pengelolaannnya perlu pengkajian pembentukan manajemen
pengelolaan yang bersifat independen.
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Penelit ia n Pe n ge mba nga n D e s i g n B re a k w a t e r Di s e s u a i k a n D e n g a n
Wi l aya h Pe ra i ra n

Gambar III.15 Site Plan Pengembangan Kawasan Danau Toba

Rekomendasi yang dihasilkan:
1. Pemecah ombak terapuung sangat efektif dan efisien untuk kedalaman laut diatas 6 m, tingi gelombang
maksimal 2,5 m dan periode gelombang max 6 detik;
2. Berdasarkan hasil uji model di laboratorium maka model dengan kinerja terbaik yaitu model 2, dengan
bentuk seperti gambar III. 15;
3. Rencana tindak lanjut studi ini adalah dengan dilanjutkan dengan studi gaya gelombang dan sistem
penjangkaran serta kebutuhan penganggaran pembangunan prototype floating breakwater.
4. Adapun sampel lokasi studi yang digunakan sebagai lokasi rencana aplikasi hasil eksperimen adalah
Pelabuhan Bantaeng yang terletak di Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.
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PENELITIAN BIDANG TRANSPORTASI
UDARA
Stud i Penyus un a n Re n ca n a In d u k ( M a s t e r p l a n ) Pe m b u a t a n B a n d ar uda ra
Perairan ( Wate r ba s e ) d a n Pe ngo p e ra s i a n Pe s a w a t U d a ra Pe ra i ra n ( S ea pl a ne)
d i P u la u Gili Iya n g , P u l a u Se n u a d a n D a n a u To b a

Gambar III.16 Design Bandara Perairan Pulau Senua

Rekomendasi Studi:
1. Lokasi Bandar Udara Perairan Pulau Senua di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dengan referensi
pada titik ujung landas pacu 36 pada koordinat geografis 4º 0,538” Lintang Utara; 108º 24’ 39,892” Bujur
Timur atau pada koordinat bandar udara X = 20000,000 meter dan Y = 20000,000 meter dimana Sumbu X
berhimpit dengan sumbu landas pacu yang mempunyai azimuth 02º 17’ 57,049” - 182º 17’ 57,049” terhadap
arah utara geografis dan sumbu Y melalui eksisting ujung landas pacu 36 tegak lurus sumbu X;
2. Lokasi Bandar Udara Perairan Danau Toba di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan referensi
pada titik ujung landas pacu 18 pada koordinat geografis 2º 43’ 17,247” Lintang Utara; 98º 41’ 20,612” Bujur
Timur atau pada koordinat bandar udara X = 20000,000 meter dan Y = 20000,000 meter dimana Sumbu X
berhimpit dengan sumbu landas pacu yang mempunyai azimuth 0º 0’ 0” - 180º 0’ 0” terhadap arah utara
geografis dan sumbu Y melalui eksisting ujung landas pacu 18 tegak lurus sumbu X;
3. Dari analisa prakiraan permintaan jasa angkutan udara, maka Rencana Induk Bandar Udara Perairan
(Waterbase) direncanakan menjadi 2 (dua) tahap pengembangan, yaitu:
a. Tahap I (2026);
b. Tahap II (2031).
4. Lokasi Bandar Udara Perairan Pulau Gili Iyang di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur dengan referensi
pada titik ujung landas pacu 02 pada koordinat geografis 6º 59’ 30,150” Lintang Selatan; 114º 9’ 34,979”
Bujur Timur atau pada koordinat bandar udara X = 20000,000 meter dan Y = 20000,000 meter dimana Sumbu
X berhimpit dengan sumbu landas pacu yang mempunyai azimuth 20º 2’ 53,143” - 200º 2’ 53,143” terhadap
arah utara geografis dan sumbu Y melalui eksisting ujung landas pacu 02 tegak lurus sumbu X.
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Peng emb anga n P u r wa r u pa Pe ra l a t a n De t e k to r G e n a n g a n A i r ( S t a n d i n g Wa ter
Dete ctor / S W D ) d i L a n d a s Pa c u U n t u k P ro s e s S e r t i f i k a s i

Gambar III.16 Uji Coba Prototype Uji Coba Purwarupa Detektor Angin Geser Lapisan Rendah (Low Level Wind Shear Detector/
LLWSD) di New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA)

Rekomendasi Studi :
1. Perlu penyesuaian spesifikasi peralatan purwarupa SWD agar comply dengan dokumen ICAO 9817 dan
aturan-aturan peralataan pendukung keselamatan penerbangan di bandara sehingga produk anak bangsa
ini dapat bersaing dengan produk Internasional;
2. Perlu pengembangan algoritma SWD pada penelitian selanjutnya agar bisa mengganalisis seluruh ketinggian
air di landas pacu;
3. Untuk memastikan kehandalan SWD dibutuhkan pengujian lapangan minimal 1 tahun yaitu mengalami 1
musim kemarau dan 1 musim hujan, lebih lama lebih baik;
4. Didalam pengujian kehandalan, hendaknya penempatan purwarupa SWD, ditempatkan dalam jumlah yang
lebih banyak pada seluruh area sisi shoulder runway sehingga perlu dipertimbangkan biaya pembuatan
purwarupa dan peralatan pendukung;
5. Untuk kegiatan penelitian yang berkaitan dengan hardware, software dan penempatan peralatan
membutuhkan waktu yang lama (minimal 9-11 bulan). Agar hasilnya optimal kegiatan seperti ini sebaiknya
dapat dilakukan pada awal tahun anggaran
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Pen gem banga n P u r wa r u pa Pe ra l a t a n D e t e k to r G e n a n g a n A i r ( S t a n d i n g Wa ter
De te ctor / S W D ) d i L a n d a s Pa c u U n t u k P ro s e s Se r t i f i k a s i

Gambar III.17 Survei Tata Guna Lahan Bandara I Gusti Ngurah Rai - Denpasar

Rekomendasi Studi :
1. Sampai dengan saat ini, belum ada bandara yang menjadi pusat kargo transshipment di Indonesia. Pemilihan
Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sebagai pusat kargo transshipment di Indonesia mempertimbangkan
lokasinya yang strategis dan terhubung dengan banyak rute internasional, bahkan penerbangan internasional
yang transit cenderung memiliki waktu tempuh lebih singkat sekitar 20-30 menit jika dibandingkan dengan
transit di Singapura. Sejauh ini, tingkat untilisasi belly pesawat udara di Bandara Internasional I Gusti Ngurah
Rai masih rendah yaitu 12-17% dari kapasitas kargo yang tersedia. Data manifest menunjukkan bahwa
64% dari total penerbangan inward tidak mengangkut kargo dan 52% dari total penerbangan outward tidak
mengangkut kargo;
2. Proyeksi permintaan kargo transshipment dilakukan berdasarkan permintaan eksisting yang selama ini
telah ada dalam jumlah kecil, dan permintaan yang baru akan tumbuh setelah bisnis transshipment berjalan.
Jenis kargo yang diprediksi jumlahnya paling besar apabila fasilitas transshipment telah beroperasi adalah:
1) bahan kimia dan produk terkait; 2) bahan bakar, mineral, dan pelumas; 3) makanan dan binatang hidup.
Proyeksi kargo transshipment selama 5 (lima) tahun pertama sebesar 185 s/d 355 ribu ton per tahun;
3. Proyeksi permintaan digunakan sebagai acuan untuk perancangan fasilitas. Dengan metode systematic
layout planning, didapatkan kebutuhan luasan sebesar 30.000 m2 dengan perincian area-area racking,
penerimaan, block stacking, dan lainnya. Kebutuhan luasan telah dianalisis dengan rencana induk bandara
eksisting dari PT Angkasa Pura I. Terdapat 2 (dua) usulan peletakan fasilitas kargo transshipment, yaitu di
sisi utara dan selatan bandara.
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BAB IV
KEGI ATAN DUKUNGAN
M AN AJEMEN TEKNIS L AINNYA

A. BIDANG PERENCANAAN
1. PERENCANAAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Pada tahun 2019, pelaksanaan kebijakan perencanaan transportasi ada dua yaitu :
1. Rencana Induk Penelitian Transportasi Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024
2. Penyusunan Renstra 2020-2024

2. RENCANA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019
Badan Litbang Perhubungan telah menyusun kegiatan penelitian yang dibiayai dari anggaran tahun 2019 sebagai
berikut:
Tabel IV.1 Anggaran Tahun 2019

A. Kegiatan Pokok
Tabel IV.1 Anggaran Tahun 2019

Sumber : Bagian Keuangan dan Perlengkapan Badan Litbang Perhubungan, Januari 2020

3. BIDANG KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
Tabel IV.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Sumber : Bagian Kepegawaian Badan Litbang Perhubungan, Januari 2020
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Tabel IV.3 Analisis Kebutuhan Pegawai Jabatan Fungsional Pelaksana
dan Jabatan Pelaksana Berdasarkan Analisis Beban Kerja

Sumber : Bagian Kepegawaian Badan Litbang Perhubungan, Januari 2020
Tabel IV.4 Peneliti berdasarkan Jenjang Jabatan dan Unit Kerja ser ta Analisis Beban Kerja

Sumber : Bagian Kepegawaian Badan Litbang Perhubungan, Januari 2020

Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK), kebutuhan peneliti di Badan Litbang saat ini sebanyak 309 orang.
Jumlah ini tiga kali lipat dari jumlah sumber daya peneliti yang ada saat ini, yaitu 99 orang.

4. BIDANG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
A. Laporan Keuangan
1. Pagu
Pada tahun 2019, perolehan pagu anggaran Badan Litbang Perhubungan adalah sebesar Rp Rp 143.830.906.000,, dengan rincian jenis belanja pada tabel berikut:
Tabel I V. 5 Pagu Anggaran Per-Jenis Belanja Tahun 2019 Badan Litbang Perhubungan

Sumber : Bagian Keuangan dan Perlengkapan Badan Litbang Perhubungan, Januari 2020

Berdasarkan data perkembangan pagu anggaran Badan Litbang Perhubungan selama tiga tahun terakhir,
terlihat pagu anggaran cenderung mengalami penurunan dan kenaikan. Pagu anggaran tahun 2017, yaitu
Rp.176.406.427.000,00 mengalami penurunan sebesar 34,13% menjadi Rp.116.194.498.000,00. Pada tahun
2019 mengalami kenaikan sebesar 24,22% menjadi Rp.144.334.726.000,00.
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Tabel IV.6 Perkembangan Pagu Anggaran Badan Litbang Perhubungan Tahun 2015-2018

Sumber : Bagian Keuangan dan Perlengkapan Badan Litbang Perhubungan, Januari 2020

Gambar IV.1 Realisasi Anggaran Badan Litbang Tahun 2019

Berdasarkan data realisasi anggaran, yaitu anggaran tahun 2019 dengan pagu Rp. 144.334.726.000 terealisasi
sebesar Rp.143.502.285.892 (91,42%).
Apabila melihat realisasi anggaran belanja Badan Litbang Perhubungan, sisa anggaran yang tidak terserap di
tahun 2019 sekitar 0,58% (Rp. 832.440.108) dari pagu total. Berdasarkan besaran sisa anggaran tercatat 0,44%
berasal dari belanja pegawai, selanjutnya 0,12% berasal dari sisa belanja barang dan 0,02% berasal dari sisa
belanja modal.
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B. Laporan Perlengkapan
Laporan perlengkapan mencakup informasi terkait sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penelitian
dan pengembangan di Badan Litbang Perhubungan, seperti:
1. Komputer
Pada tahun 2019 terdapat penghapusan beberapa personal computer, notebook, dan laptop sebagai aset Badan
Litbang Perhubungan disebabkan oleh kondisi yang tidak layak pakai.

Tabel I V. 7 Perkembangan Jumlah Komputer

Sumber : Bagian Keuangan dan Perlengkapan Badan Litbang Perhubungan, Januari 2020

2. Ruang
Tabel IV.8 Luas Ruangan Terhadap Jumlah Pegawai

Sumber : Data diolah, Januari 2020
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3. Peralatan Survei
Dalam pelaksanaan survei primer, dibutuhkan beberapa alat survei yang bertujuan untuk mendapatkan
hasil pengamatan dengan tingkat keakurasian yang tinggi. Beberapa alat survei yang dimiliki Badan Litbang
Perhubungan dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel IV.9 Inventarisasi Peralatan Sur vei Badan Litbang Perhubungan Tahun 2019

Sumber : Data diolah, Januari 2020

4. Software Pengolahan Data
Keuntungan penggunaan software dalam pengolahan data dapat meminimalkan kebutuhan tenaga manusia.
Selain itu, pengolahan data menggunakan software dapat memproses data dalam jumlah yang lebih besar
dengan tingkat keakuratan yang tinggi serta kecepatan yang lebih besar.
Tabel IV.10 Software Pengolahan Data

Sumber : Data diolah, Januari 2020
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Gambar IV.2 Software Pemodelan Transportasi

Gambar IV.3 Peralatan Penelitian Badan Litbang Perhubungan
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5. BIDANG KERJA SAMA
Perkembangan tantangan dan kendala yang dihadapi sektor transportasi akhir-akhir ini semakin besar ditambah
dengan adanya tuntutan pelayanan yang sebaik-baiknya, Badan Litbang Perhubungan sebagai institusi penelitian
dituntut mampu memberikan solusi yang cepat dan tepat dengan menghasilkan penelitian yang berkualitas dan
mudah diaplikasikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kerja sama penelitian dengan pihak lain
ditunjang dengan sumber daya yang ada, serta pemanfaatan teknologi informasi yang memadai. Secara rinci
kerjasama yang telah disepakati tersebut adalah:
a. Joint Research Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian dengan LIPI tentang Studi Manfaat Tol
Trans dalam Pembangunan Regional di Indonesia Tanggal 26 November 2019;
b. Joint Research Puslitbang Transportasi Antarmoda dengan Universitas Gadjah Mada tentang Studi
Penyusunan Evaluasi Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda;
c. Kerjasama Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian dengan Universitas Indonesia terkait Studi
Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di lintas Selatan Pulau Jawa;
d. Kerjasama Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian dengan Komite Nasional Keselamatan
Transportasi (KNKT) terkait Studi Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3);
e. Kerjasama Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat
(STTD) terkait Studi Potensi Angkutan Lebaran Tahun 2019;
f. Kerjasama Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan dengan Universitas Pattimura
terkait Studi Pemilihan Pelabuhan Untuk Konsolidasi Muatan Balik Tol Laut di Kepulauan Maluku;
g. Kerjasama Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan dengan Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Universitas Hasanuddin tentang Penelitian Basic Design dan Key Plan
Motorized Container Barge Untuk Mengurangi Beban Lalu Lintas Angkutan Jalan Jakarta – Surabaya;
h. Kerjasama Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan dengan Universitas Hasanuddin
tentang Penelitian Pengembangan Design Breakwater disesuaikan Dengan Wilayah Perairan;
i. Kerjasama Puslitbang Transportasi Udara dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tentang
Penelitian Pengembangan Wind Shear Detector Prototype untuk pemenuhan Sertifikasi;
j. Kerjasama Puslitbang Transportasi Udara dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tentang
Penelitian Pengembangan Standing Water Detector Prototype untuk Pemenuhan Sertifikasi kerjasama;
k. Kerjasama Puslitbang Transportasi Udara dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) tentang Penelitian
Penyusunan Air Cargo Transhipment Masterplan di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar;
l. Kerjasama Puslitbang Transportasi Udara dengan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Japan tentang Penelitian Percepatan Implementasi Kerja Sama Pemerintahan dengan Badan Usaha Untuk
Mengembangkan Infrastruktur Bandar Udara di Indonesia Dalam Mendukung Transportasi Udara Yang
Berkelanjutan.
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Gambar IV.4 Gedung Perpustakaan Transportasi

6. PERPUSTAKAAN
Seluruh hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Perhubungan dikelola oleh Bagian Perpustakaan
Badan Litbang Perhubungan untuk dapat digunakan oleh masyarakat umum. Perpustakaan Badan Litbang
bersifat terbuka, dapat dikunjungi oleh masyarakat umum. Berikut perkembangan koleksi buku atau literatur
yang tersedia di Perpustakaan Badan Litbang selama lima tahun.
Untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan, Badan Litbang Perhubungan dilengkapi dengan
perpustakaan yang secara kuantitatif memiliki beberapa koleksi literatur.
Untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi, Badan Litbang Perhubungan
dilengkapi dengan perpustakaan yang secara kuantitatif memiliki beberapa koleksi literatur yang terletak di
lingkungan Badan Litbang Perhubungan yaitu di Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat 10110.
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Seluruh hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Perhubungan dikelola oleh Bagian Perpustakaan
Badan Litbang Perhubungan untuk dapat digunakan oleh masyarakat umum. Aplikasi e-library (http://elibrary.
dephub.go.id/opac/) merupakan aplikasi penelusuran online koleksi perpustakaan Badan Litbang Perhubungan
dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan referensi literatur secara online.

Tabel I V. 1 1 Koleksi Perpustakaan Transportasi Tahun 2015 s.d 2019

Gambar IV.5 Perkembangan Koleksi Perpustakaan
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BAB V
KEGI ATAN L AINNYA

1. TEMU KARYA PENELITI
Temu Karya Peneliti merupakan ajang untuk mengembangkan kreativitas para peneliti dan saling tukar menukar
informasi serta sebagai forum peneliti untuk latihan mengembangkan potensi diri dan mempublikasikan karya
ilmiahnya.
Nama Pemenang dan Judul Penelitian dalam Temu Karya pada tanggal 24 April 2019 yaitu:
1. Kategori Peneliti Pertama :
I. Abdy Kurniawan, S.T., M.M. “Evaluasi Stabilitas Kapal Tradisional di Danau Toba”;
II. Yuveline Aurora, S.IP. “Keterpaduan Prasarana Transportasi Antarmoda di Bandara Internasional
Minangkabau, Padang”;
III. Arbie Sianipar, S.T., “Kajian Preferensi Masyarakat Dalam Menggunakan LRT Jabodebek”.
2. Kategori Peneliti Muda :
I.
Herawati, S.T., M.Sc., M.Eng. “Persepsi Pemilihan Rute Angkutan Barang di Pulau Jawa”;
II. Harry Yanto Lumban Batu, S.Kom., M.Sc., “ Evaluasi Pengelolaan General Aviation Terminal (GAT)
Ditinjau Dari Regulasi Penerbangan”;
III. Erna Mei Lestari, S.E., M.Ak. “Optimalisasi Potensi Permintaan Penumpang Angkutan Laut Selama
Masa Lebaran di Pelabuhan Tanjung Priok Berbasis Google Analytic”.
3. Kategori Peneliti Madya :
I.
Feronika Sekar P, S.S., M.M.Tr. “ Evaluasi Penyelenggaraan Trayek Tol Laut Tahun 2018 (Studi Kasus
Provinsi Papua dan Papua Barat)”;
II. Nunuj Nurjanah, S.Si., M.T. “Peningkatan Kinerja Lalu Lintas Pada Simpang Tak Bersinyal di Kabupaten
Tasikmalaya”;
III. Elviana R. Simbolon, S.Kom., M.M.Tr. ”Integrasi Pelabuhan Trisakti dan Angkutan Umum Dalam Rangka
Peningkatan Pelayanan Transportasi”.

Gambar V.1 Tim Penilai Temu Karya Penelitian bersama
Kepala Badan Litbang Perhubungan

Gambar V.2 Kepala Badan Litbang Perhubungan Bersama
Para Pemenang Temu Karya Peneliti,
Jakarta – 24 April 2019
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Gambar V.3 Juara I Temu Karya Peneliti Kategori Peneliti Pertama

Gambar V.4 Juara I Temu Karya Peneliti Kategori Peneliti Muda
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Gambar V.5 Juara I Temu Karya Peneliti Kategori Peneliti Madya

82

2. RAKORNIS

Gambar V.6 Foto bersama Menteri Perhubungan bersama Kepala Badan Litbang Perhubungan beserta seluruh peserta
Rakornis

Gambar V.7 Pembukaan Kegiatan Rakornis oleh Kepala
Badan Litbang

Gambar V.8 Sambutan Sekretaris Jenderal dalam Kegiatan
Rakornis

Rakornis diselenggarakan pada tanggal 18 s.d 20 Januari 2019 di Jakarta dibuka oleh Menteri Perhubungan
dan dihadiri oleh 300 peserta yang berasal dari unsur Perguruan Tinggi, Dinas Perhubungan, Subsektor Perhu
bungan, BUMN, dan Asosiasi dengan tema “Revitalisasi Badan Litbang Perhubungan Sebagai Lembaga
Penyusun Rekomendasi Kebijakan Transportasi di Era Revolusi Industri 4.0”.
Rakornis bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara Lembaga Riset, Regulator, Operator Transportasi serta
koordinasi guna mendukung sinkronisasi kegiatan penelitian di bidang transportasi.
Butir Kesimpulan Rakornis:
a. Perlu adanya pemanfaatan big data dari hasil penelitian yang diselenggarakan oleh Badan Litbang
Perhubungan;
b. Perlunya koordinasi antar lembaga penelitian sehingga tidak terjadi duplikasi tema maupun anggaran;
c. Hasil penelitian dari Badan Litbang Perhubungan harus dapat tersampaikan kepada stakeholder terkait baik
akademisi maupun pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan melalui website;
d. Perlu kolaborasi dalam pelaksanaan penelitian dengan melibatkan perguruan tinggi dan instansi terkait
(Pemerintah Daerah dan Lembaga);
e. Melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menunjang pengembangan teknologi di bidang
transportasi;
f. Litbang perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan transportasi;
g. Materi penelitian perlu adanya link and match dengan permasalahan dan kebutuhan stakeholder dan
masyarakat;
h. Litbang perlu melakukan penelitian terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan antarsektor;
i. Hasil penelitian litbang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan standar teknis transportasi;
j. Perlunya suatu wadah seperti Transport Summit untuk dapat menampilkan dan mensosialisasikan produkproduk litbang pada masyarakat.
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3. FORUM KOMUNIKASI KELITBANGAN (FKK)
Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK) diselenggarakan pada tanggal 6 Agustus 2019 di Hotel Aryaduta dengan
tema “Penguatan Litbang Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi
(WBK)”. Badan Litbang Perhubungan sebagai center of knowledge di bidang transportasi tentunya membutuhkan
penguatan organisasi, salah satunya melalui Reformasi Birokrasi sebagai langkah awal untuk melakukan
penataan terhadap sistem penyelenggaraan yang baik, efektif, dan efisien. Jumlah peserta pada kegiatan FKK
sebanyak 300 orang.
Butir Kesimpulan FKK:
a. Pembangunan zona integritas, dilakukan dengan membentuk unit percontohan di masing-masing unit kerja
sebagai wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yang akan menjadi suatu
bagi unit kerja lain sehingga memupuk budaya birokrasi anti korupsi yang melayani publik dengan baik;
b. Proses perubahan Badan Litbang Perhubungan menuju WBK, menuntut beberapa inovasi dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya. Badan Litbang Perhubungan memiliki potensi untuk dapat melakukan
kajian/studi berkaitan dengan tarif pelayanan sarana dan prasarana transportasi dengan berperan sebagai
inisiator untuk melakukan kajian yang bersifat antisipasi terhadap komponen-komponen dalam penentuan
tarif;
c. Manajemen perubahan menuju WBK harus mewujudkan perubahan pola pikir, budaya kerja dan integritas
tinggi antara lain melalui pencanangan zona integritas, peningkatan disiplin pegawai, pelaksanaan penelitian
yang berkualitas, fokus dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, penyediaan fasilitas lebih baik untuk
kepuasan stakeholder, penyusunan program yang dapat menyentuh masyarakat, melakukan pemantauan
dan evaluasi, penetapan strategi komunikasi agar setiap kegiatan diketahui masyarakat;
d. Lembaga Litbang memiliki aset yang luar biasa yaitu para peneliti yang dapat dijadikan agen utama
perubahan. Para peneliti menjadi role model sehingga akan mempercepat perubahan dari atas ke bawah.

Gambar V.9 Kepala Badan Litbang Perhubungan bersama Para Pembicara dalam kegiatan FKK
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Gambar V.10 Foto bersama Kepala Badan Litbang bersama Sekretaris Jenderal dan seluruh peserta FKK

4. SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN
Setelah menyelesaikan penelitian, maka tahap selanjutnya adalah Badan Penelitian dan Pengembangan
Perhubungan melaksanakan serah terima hasil penelitian dengan Pihak Pengusul Kajian dalam hal ini Penerima
Manfaat terkait.
Serah terima tersebut ditandai dengan adanya penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil Penelitian dan
penyerahan studi baik berupa hardcopy maupun softcopy.
Jumlah Penelitian yang diserahterimakan:
a. Puslitbang Transportasi Antarmoda sebanyak 6 penelitian dan 30 kajian;
b. Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian sebanyak 44 penelitian dan kajian;
c. Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan sebanyak 37 penelitian dan kajian;
d. Puslitbang Transportasi Udara sebanyak 28 penelitian dan kajian.
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Gambar V.11 Serah Terima Hasil Penelitian Tahun 2019
Puslitbang Transportasi Antarmoda

Gambar V.12 Serah Terima Hasil Penelitian Tahun 2019
Puslitbang Jalan dan Perkeretaapian

Gambar V.13 Serah Terima Hasil Penelitian Tahun
2019 Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan
Penyeberangan

Gambar V.14 Serah Terima Hasil Penelitian Tahun 2019
Puslitbang Transportasi Udara
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5. PUSAT UNGGULAN IPTEK (PUI)
Pusat Unggulan Iptek adalah suatu organisasi yang sudah terbentuk setidaknya 3 (tiga) tahun terakhir, baik
berdiri sendiri maupun berkolaborasi dengan organisasi lainnya (konsorsium) yang melaksanakan kegiatankegiatan riset bertaraf internasional pada bidang spesifik secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil
yang sangat tinggi serta relevan dengan kebutuhan pengguna Iptek.
Tujuan pelaksanaan kegiatan pengembangan Pusat Unggulan Iptek adalah untuk meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas kelembagaan, sumber daya dan jaringan iptek dari lembaga litbang dalam bidang prioritas spesifik
agar terjadi peningkatan relevansi dan produktivitas serta pendayagunaan iptek dalam sektor produksi untuk
menumbuhkan perekonomian nasional yang pada gilirannya dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Dalam masa pembinaannya, Pusat Unggulan Iptek akan mengembangkan 3 (tiga) kapasitas kelembagaan
yang mencakup kapasitas lembaga mengakses informasi (Sourcing Capacity), kapasitas riset (Research and
Development Capacity), dan kapasitas diseminasi (Disseminating capacity).

a. PUI Kebijakan Transportasi Antarmoda
Puslitbang Transportasi Antarmoda telah mendapat pembinaan sebagai Pusat Unggulan (PUI) IPTEK oleh
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dengan fokus unggulan IPTEK Kebijakan
Transportasi Antarmoda.
Pusat Unggulan Iptek Kebijakan Transportasi Antarmoda mempunyai peran yang sangat penting dalam
pembangunan transportasi baik untuk angkutan orang maupun barang. Hasil kebijakan transportasi antarmoda
merupakan dasar dalam regulasi untuk melakukan pengintegrasian jaringan transportasi, baik jaringan prasarana
maupun jaringan pelayanan. Pembangunan transportasi di masing-masing sektor tidak akan berhasil jika tidak
ada pengintegrasian. Integrasi antarmoda sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan prima. Dengan
integrasi juga dapat menurunkan biaya transportasi, baik untuk angkutan orang maupun barang. Diharapkan
dengan adanya PUI Kebijakan Transportasi Antarmoda dengan fokus pada Integrasi Transportasi yang didukung
sistem informasi akan dapat membantu mengatasi permasalahan-permasalahan pada angkutan orang dan
barang yang terintegrasi sehingga dapat mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien.
Pusat Unggulan IPTEK Kebijakan Transportasi Antarmoda pada tahun 2019 telah dilakukan audit dan reviu
kegiatan PUI oleh Kemenristekdikti dengan hasil bahwa PUI Kebijakan Transportasi Antarmoda masih dilakukan
pembinaan. Selain itu, dalam rangka peningkatan penguatan kapasitas lembaga, telah dilakukan kegiatan baik
dari DIPA Internal Puslitbang Transportasi Antarmoda, anggaran Sekretarian Badan Litbang Perhubungan, dan
dana insentif PUI. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan kapasitas Lembaga, antara lain:
Sertifikasi ISO 9001:2015, pembicara dalam forum internasional (“The 16th ASEAN-JAPAN Experts Group Meeting
on Logistic di Tokyo, Jepang”, The 38th Transport Facilitation Working Group (TFWG), di Brunei Darussalam,
International Workshop on Sustainable Development, di Tokyo, Jepang), Bimbingan Teknis Penulisan Jurnal
Ilmiah Internasional, dan beberapa kegiatan lainnya.

b. PUI Kebijakan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian
Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan
pengembangan di bidang transportasi darat dan perkeretaapian. Hasil akhir dari kegiatan penelitian berupa buku,
naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, perpres dan peraturan
menteri. Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian sebagai salah satu instansi pemerintah yang
bertugas melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi Jalan dan perkeretaapian.
Adanya perubahan dan perkembangan lingkungan, baik isu-isu pada skala dalam negeri, skala global yang
dinamis, maupun tuntutan permasalahan transportasi dan perkembangan teknologi transportasi mengharuskan
Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian untuk senantiasa melaksanakan operasional penelitian
dan pengembangan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian yang berorientasi pada pencapaian hasil
dan kemanfaatan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat.
Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian ditetapkan sebagai salah satu Lembaga Penelitian dan
Pengembangan yang akan dikembangkan menjadi Pusat Unggulan Iptek tahun 2018 berdasarkan Surat
Dierektur Lembaga Litbang, Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI, Kementerian Riset, Teknologi,
Dan Pendidikan Tinggi nomor 721/C2/TU/2018. Sebagai tindak lanjut maka disusun dokumen Masterplan PUI
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Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian 2018 – 2033 sebagai pedoman yang terarah dan terstruktur
setiap tahapan kegiatan dan program guna mendukung pengembangan Puslitbang Transportasi Jalan dan
Perkeretaapian sebagai salah satu Pusat Unggulan Iptek (center of excellence).
Berdasarkan analisis kesenjangan (gap analysis) maka Strategi yang digunakan Puslitbang Transportasi Jalan
dan Perkeretaapian dalam mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan penguatan kapasitas institusi dilakukan dalam rangka memperbaiki tata kelola kelitbangan
dengan mengoptimalkan pemanfaatan SOP dan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen;
2. Pengembangan prioritas topik penelitian pada tujuh topik penelitian yang telah ditetapkan;
3. Perbaikan sarana prasarana pendukung kegiatan penelitian, khususnya terbangunnya laboratorium, atau
Balai Penelitian, peningkatan penggunaan software-software di bidang transportasi;
4. Peningkatan pengembangan sumber daya manusia, khususnya peneliti dengan lulusan S3, sehingga
terwujud peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan
kelitbangan;
5. Peningkatan pengembangan sertifikasi dan standarisasi baik untuk SDM atau produk unggulan yang
dihasilkan;
6. Peningkatan pengembangan jaringan kerjasama dengan semua institusi terkait;
7. Peningkatan desiminasi dan pemanfaatan serta publikasi hasil penelitian Badan Litbang Perhubungan
melalui publikasi jurnal baik nasional maupun internasional, buku, perolehan Hak Kekayaan Intelektual dan
paten, jalur promosi untuk selanjutnya menuju ke komersialisasi hasil penelitian.
Implementasi ke-7 strategi di atas dijabarkan dalam 5 program yaitu :
1. Program penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga bertujuan meningkatkan kinerja melalui dukungan
sumber daya yang memadai;
2. Program pengembangan SDM bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daya saing sumberdaya peneliti dan
tenaga pendukung demi terciptanya para peneliti profesional yang akan menjadi leader dalam pengembangan
teknologi transportasi jalan;
3. Program penguatan fokus kegiatan riset bertujuan meningkatkan penelitian bidang transportasi jalan guna
mendukung peningkatan kinerja transportasi jalan;
4. Program pemanfaatan produk riset bertujuan meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian untuk dijadikan
rekomendasi kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, pengusulan HKI dan peningkatan publikasi
buku Knowledge Sharing Program (KSP); dan
5. diseminasi hasil riset bertujuan menyebarluaskan hasil penelitian dan sosialisasi pemanfaatan hasil risel
transportasi jalan melalui website, media cetak, e-journal, e-library, dan media online.
Khusus untuk Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian fokus risetnya adalah pada kebijakan
transportasi jalan. Untuk mencapai sasaran utama yaitu Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian
sebagai salah satu Pusat Unggulan IPTEK maka program pengembangan litbang ini akan didukung secara
penuh dengan upaya peningkatan kapabilitas lembaga dan SDM yang mampu bekerja secara profesional dalam
suatu jaringan kerjasama dan kolaborasi luas guna mengoptimalkan manfaat hasil litbang bagi pengembangan
Iptek dan pertumbuhan perekonomian wilayah dan nasional serta kesejahteraan masyarakat.
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6. ANALISA DAN EVALUASI ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2019

Gambar V.15Tema Angkutan Lebaran 2019 (1440 H)

Analisa dan Evaluasi Angkutan Lebaran Tahun 2019 (1440 H) merupakan amanat dari Keputusan Menteri
Perhubungan RI No. KM 83 Tahun 2019 Tentang Tim Koordinasi Penyelenggaranan Angkutan Lebaran Terpadu
Tahun 2019 (1440 H) kepada Kepala Badan Litbang Perhubungan yang ditugaskan sebagai Koordinator Bidang
ANEV Angkutan Lebaran Tahun 2019 (1440 H) guna penyempurnaan penyelenggaraan Angkutan Lebaran
Terpadu yang akan datang.
Laporan ini memuat analisa dan evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran, baik transportasi jalan,
penyeberangan, kereta api, laut, dan udara sesuai wilayah pemantauan di masing-masing Direktorat Jenderal
di lingkungan Kementerian Perhubungan. Data yang disampaikan dalam laporan berdasarkan Data Posko
Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2019 (1440 H) yang dilaksanakan di Kementerian Perhubungan dan data
jumlah penumpang diambil dari Aplikasi Siasati pada tanggal 15 Juni 2019 pukul 10.40 WIB dan tanggal 26
Juni 2019 pukul 11.08 WIB (untuk mengetahui jumlah penumpang Angkuta n Laut s.d. H+15). Selain data yang
diambil dari Posko Angkutan Lebaran Terpadu, sumber data lainnya adalah kegiatan Monitoring Badan Litbang
Perhubungan yang telah dilakukan selama masa Angkutan Lebaran Tahun 2019 (1440 H).
Wilayah penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2019 (1440 H) adalah sebagai berikut :
1. 48 terminal angkutan jalan di 15 Provinsi di indonesia;
2. 51 pelabuhan laut;
3. 10 lintas sungai, danau, dan penyeberangan;
4. 36 bandar udara;
5. 9 daerah operasi dan 4 divisi regional.
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Gambar V.16 Wilayah Penyelenggaraan

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan sebagai berikut:
1. Pemberlakuan One way pada Jalan Tol Trans Jawa sangat berhasil, sehingga arus mudik berjalan lancar.
Namun pada saat arus balik terjadi kepadatan di jalan tol Cikampek – Jakarta. Penyebabnya adalah:
a. Untuk arus mudik cenderung lancar karena arus lalu lintas dari Jabodetabek di keluarkan/ dibuang jauh
sampai dengan Gerbang Tol Kalikangkung (Semarang), artinya dari 1 (satu) aliran arus dibuang atau
dibagi ke banyak Gerbang Tol sebagai jalur pengalihan;
b. Namun sebaliknya, pada saat arus balik, dari berbagai Gerbang Tol sebagai akses masuk menuju satu
arah “lintasan Tol Cikampek – Jakarta” bisa dikatakan Bottle Neck;
c. Perlu penerapan manajemen pembatasan kecepatan agar tidak terjadi kendaraan yang hadir secara
bersamaan.
2. Diperlukan manajemen rest area guna mengoptimalkan pelayanan sebagai berikut:
a. Diperlukan Variable Message Sign (VMS) guna menyampaikan informasi terkait kapasitas rest area
secara real time;
b. Himbauan pembatasan waktu istirahat di rest area agar kapasitas yang ada dapat dimanfaatkan oleh
pengemudi yang lain.
3. Untuk meningkatkan pelayanan angkutan jalan, perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut :
a. Perlu revitalisasi terminal, dan evaluasi kondisi dan fungsi terminal serta evaluasi keberadaan agen
dan pool yang menjadi tempat naik turun penumpang, sehingga peran terminal benar benar berfungsi
sebagai tempat naik turun penumpang seperti halnya stasiun dan bandara;
b. Ramp check kendaraan perlu dilakukan secara rutin tidak hanya pada saat angkutan lebaran untuk
menjamin keselamatan dan keamanan penumpang;
c. Perlu diantisipasi keterlambatan kedatangan bus sebagai dampak kebijakan berlakukan kebijakan one
way, misalkan dengan menyediakan bus cadangan yang laik jalan di terminal tujuan, tidak menunggu
bus yang datang dari arah asal trayek;
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Angkutan Lebaran Tahun 2019 (1440 H)

d. Perlunya Medical Check-Up kondisi pengemudi secara berkala yang dilakukan operator, dan tes urin
(alkohol) setiap keberangkatan pengemudi, untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan akibat
kelalaian pengemudi;
e. Perlu diperhatikan masalah waktu istirahat pengemudi, serta masalah penggajian/ upah pengemudi.
4. Selama angkutan lebaran 2019, angkutan kereta api menjadi primadona. Oleh karena itu, perlu untuk
mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas pelayanan kereta api kepada masyarakat. Beberapa
hal yang perlu ditingkatkan berdasarkan hasil monitoring adalah sebagai berikut:
a. Toilet dan Mushola di luar gate boarding untuk menghindari keluar masuk penumpang ke ruang tunggu
yang sudah berada di luar gate boarding stasiun untuk menunggu penjemput;
b. Perlu perluasan lahan parkir dan pengaturan parkir untuk menghindari antrian yang menyebabkan
kemacetan ruas jalan di area pintu masuk stasiun;
c. Perlu angkutan umum lanjutan dari dan ke stasiun, karena saat ini pengguna di stasiun lebih banyak
menggunakan angkutan online;
d. Sebagai fasilitas tambahan perlu dibangun area bermain anak, di ruang tunggu agar anak-anak tidak
bosan menunggu terutama ketika kereta terlambat datang dan harus menunggu lama.
5. Untuk mengantisipasi penumpukan penumpang di Pelabuhan Penyeberangan pada masa Angkutan Lebaran
Tahun 2020, perlu dilaksanakan beberapa alternatif diantaranya:
a. Adanya diskon tarif siang hari (pukul 08.00-20.00) dan kenaikan tarif (20.00-08.00) pada malam hari
membuat serta adanya jalan Tol Trans Sumatera yang sudah tersambung sampai dengan Palembang
pola perjalanan bergeser dari malam hari ke siang hari karena waktu tempuh dari Palembang ke
pelabuhan hanya kurang lebih 4 jam;
b. Adanya program cashless dan pembelian tiket secara online guna memudahkan masyarakat untuk
memesan tiket lebih awal khusus untuk dermaga eksekutif;
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c. Kapal yang dioperasikan saat angkutan lebaran adalah kapal dengan kapasitas di atas 5.000 GT, namun
saat ini masih ada ketimpangan dermaga di Pelabuhan Bakauheni (6 dermaga) dan Pelabuhan Merak
(7 dermaga) sehingga kapasitasnya dan jumlah kapal yg beroperasi berbeda untuk di Pelabuhan Merak
bisa mencapai 1.642 kendaraan kecil per jam sedangkan di Pelabuhan Bakauheni hanya 1.372 kendaraan
kecil per jam, Upaya yang dilakukan Percepatan di dermaga dan pemberangkatan kapal kosong dari
Merak terutama untuk yang bongkar dari dermaga 5 dan 7;
d. Proses pengaturan kendaraan di Bakauheni perlu ditata kembali karena masih banyak terdapat titik
crossing yang menyebabkan antrian karena saling berebut. Upaya yg dilakukan penempatan petugas
pada titik crossing dan persimpangan dan pengaturan lalu lintas;
e. Menyediakan kantong-kantong parkir di sekitar Kawasan Pelabuhan Penyeberangan agar waktu tunggu
dapat berjalan efektif dan efisien.
6. Guna meningkatkan pelayanan angkutan Laut, perlu peningkatan kemudahan penjualan tiket kapal secara
online melalui bekerjasama dengan PT. Pos, Swalayan (Indomaret, Alfamart), provider tiket online (tiket.com,
traveloka, dsb) dan lainnya serta peningkatan sosialisasi prosedur pembelian tiket online;
7. Penurunan jumlah penumpang angkutan udara perlu diantisipasi dampaknya terhadap keberlangsungan
dunia transportasi udara seperti pengaruhnya terhadap bisnis airlines, bandara (penyelenggaran bandar
udara), dan stakeholders lainnya;
8. Berdasarkan PM 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat,
Balon Udara wajib ditambatkan agar tidak melewati batas ketinggian 150 meter dari permukaan tanah.
Namun, pada Angkutan Lebaran Tahun 2019 (1440 H) masih terdapat laporan aktivitas balon udara oleh
Pilot sebanyak 59 laporan. Oleh karena itu, diperlukan penindakan hukum secara tegas terhadap pelaku
pelanggaran terkait balon udara sesuai PM 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan
Budaya Masyarakat;
9. Salah satu manfaat dari Mudik Gratis adalah penurunan jumlah kecelakaan, dapat diketahui dari data
Kepolisian RI bahwa jumlah kecelakaan turun mencapai 75%. Hal tersebut sejalan dengan data penurunan
pembayaran santunan yang dikeluarkan Jasa Marga yang turun mencapai 79% pada periode yang sama.
Oleh karena itu, Program Mudik Gratis perlu dilanjutkan dan ditingkatkan dengan membenahi sistem online
yang masih terkendala jaringan, sosialisasi mudik gratis yang lebih efektif dan efisien, dan pendaftaran
mudik gratis secara manual;
10. Perlu disediakan tempat istirahat bagi pengemudi bus di lokasi pemberangkatan mudik gratis bus agar
kondisi pengemudi saat melakukan perjalanan menjadi bugar/ fit;
11. Perbaikan pelayanan untuk mudik gratis angkutan laut adalah sebagai berikut:
a. Sebaiknya lokasi pendaftaran tersebar di semua wilayah Jabodetabek;
b. Meningkatkan pelayanan di atas kapal terutama untuk toilet, ketersediaan air bersih dan menjaga
kebersihan kapal;
c. pengaturan jadwal pemberangkatan mudik gratis sepeda motor oleh masing masing Direktorat
Penyelenggara Mudik Gratis dikomunikasikan dan diupayakan tidak dilaksanakan bersamaan, guna
mengantisipasi terjadinya keterlambatan pemberangkatan kapal;
d. Sosialisasi yang intens juga menjadi hal yang sangat penting, karena mungkin banyak masyarakat yang
belum tahu bahwa pemerintah memfasilitasi pemudik dengan mengadakan mudik gratis dengan kapal;
e. Masyarakat tetap mengharapkan adanya program mudik gratis dengan kapal laut setiap tahun dan
diperbanyak variasi jadwalnya.
12. Perbaikan pelayanan untuk alih moda transportasi adalah sebagai berikut:
a. Jam operasi angkutan umum diperpanjang, sehingga dapat mengakomodasi penumpang yang akan
melakukan perjalanan di pagi hari;
b. Rute angkutan umum yang lebih menjangkau area pergerakan penumpang dan langsung menuju simpul
utama;
c. Frekuensi angkutan umum yang lebih sering dan terjadwal;
d. Penambahan informasi, rambu dan signage/ penunjuk arah mengenai trayek, rute, dan lokasi keberadaan
angkutan lanjutan di area kedatangan;
e. Laporan dimaksud telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia serta menjadi referensi bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk penyusunan
rencana operasi dan juga digunakan oleh pihak Kepolisian.
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7. ANALISA DAN EVALUASI ANGKUTAN NATAL 2019 DAN TAHUN BARU 2020
Angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 dilaksanakan dari tanggal 19 Desember 2019 s.d. 6 Januari 2020
(H-6 s.d. H+12). Selama periode tersebut terdapat beberapa fenomena angkutan umum dan isu-isu strategis
yang terjadi. Tujuan dari penyusunan Analisa dan Evaluasi Angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 adalah
untuk memberikan Analisa dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan Angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020
yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan.
Selain itu Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dalam rangka penyelenggaraan Angkutan Natal
2019 dan Tahun Baru 2020 telah melakukan survei online potensi pemudik dengan jumlah responden sebanyak
2200 responden. Berdasarkan survei online tersebut didapatkan beberapa data sebagai berikut:
1. Sebanyak 55% responden menyatakan mudik/ liburan dan sisanya 45% tidak melakukan mudik/ liburan.
Bagi responden yang menyatakan tidak melakukan mudik/ liburan, alasan yang paling banyak adalah tidak
merayakan Natal dan kerja;
2. Secara nasional konsentrasi pergerakan berada di wilayah pulau Jawa dengan asal 11 perjalanan dari
Jakarta dan sekitarnya. Namun terdapat garis yang cukup tebal dengan tujuan perjalanan ke Sumatera
Utara dan Bali. Dengan melihat tujuan pergerakan tersebut dapat diprediksi bahwa selain melakukan mudik,
responden juga melakukan perjalanan wisata/ berlibur;
3. Kendaraan pribadi mendominasi dengan persentase sebesar 48% dan diikuti oleh angkutan udara sebesar
24%;
4. Asal perjalanan dari Jakarta (40%) dan Jawa Barat (20%). Tujuan perjalanan yang paling besar adalah Jawa
Tengah (27%), Jawa Barat (13%), Yogyakarta (13%), dan Jawa Timur (17%).

Gambar V.17 Wilayah penyelenggaraan Angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020

Gambar V.18 Pelaksanaan Mudik Gratis Angkutan Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020
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Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan tersebut, sebagai berikut:
1. Sebelum pelaksanaan Angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, umumnya diketahui prediksi puncak
mudik dan balik. Oleh karena itu, diperlukan antisipasi pada waktu tersebut guna meningkatkan pelayanan
Angkutan Natal dan Tahun Baru berikutnya.
2. Guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas yang terjadi di merging point jalan tol layang dan jalan tol eksisting
Jakarta – Cikampek pada KM 48, perlu pemberlakuan buka tutup jalan tol layang agar dapat mengurai
kepadatan lalu lintas.
3. Diperlukan evaluasi pelayanan terminal di indonesia serta keberadaan Agen/ Pool yang menjadi tempat
menaikturunkan penumpang, sehingga peran terminal dapat berfungsi lebih optimal. Dengan 71 optimalnya
terminal angkutan jalan, maka jumlah penumpang akan meningkat seiring dengan peningkatan pelayanan
yang diberikan.
4. Berdasarkan PM 15 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Umum Dalam Trayek pasal 93 ayat (4) disebutkan bahwa agen tidak diperbolehkan sebagai tempat
menaikkan dan/ atau menurunkan menumpang. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi peraturan tersebut
ke Stakeholders terkait serta akselerasi kesiapan terminal tipe A secara menyeluruh di Indonesia.
5. Angkutan penyeberangan memiliki peningkatan jumlah penumpang yang paling tinggi. Peningkatan
tersebut diperkirakan terjadi karena adanya pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang semakin panjang
jaringan pelayanannya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna
jasa angkutan penyeberangan agar jumlah penumpang dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.
6. Angkutan kereta api masih menjadi angkutan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga
mempertahankan atau meningkatkan pelayanan wajib dilakukan.
7. Angkutan laut telah berupaya memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa. Hal tersebut
dapat terlihat dari meningkatnya jumlah penumpang pada angkutan laut dan bahkan diperkirakan adanya
modal shifting dari angkutan udara ke angkutan laut. Guna meningkatkan pelayanan angkutan laut, diperlukan
implementasi tiket elektronik secara menyeluruh agar pengguna jasa dapat lebih mudah dalam membeli
tiket.
8. Angkutan udara mengalami penurunan jumlah penumpang yang diperkirakan disebabkan karena adanya
modal shifting ke angkutan laut dan kereta api. Oleh karena itu, diperlukan antisipasi dampaknya terhadap
keberlangsungan transportasi udara seperti pengaruhnya terhadap bisnis airlines, penyelenggaraan bandara,
dan stakeholders lainnya.
9. Program mudik gratis yang telah sukses dilaksanakan perlu dipertahankan agar dapat mempermudah
masyarakat untuk melakukan perjalanan.
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8. PENYELENGGARAAN INTERNATIONAL CONFERENCE OF TRANSPORTATION
RESEARCH AND INNOVATION 2019
Kegiatan International Conference of Transportation Research and Innovation (ICTRI) pada tanggal 13 – 14
November 2019, di Jakarta dengan tema “Towards Integrated, Intelligent, and Sustainable Transportation”.
Keynote speakers pada acara tersebut adalah Menteri Perhubungan, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan
Riset dan Inovasi Nasional dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (diwakilkan Deputi III).
Hasil dari kegiatan tersebut adalah mapping hasil penelitian di sektor transportasi dan Deklarasi ICTRI 2019
dengan menghasilkan kesepakatan, antara lain:
1. Membentuk Forum Riset dan Inovasi Transportasi, dengan keanggotaan terdiri dari lembaga Pemerintah,
Perguruan Tinggi, Industri dan Masyarakat. Forum bersifat independen dengan Sekretariat melekat pada
Badan Litbang Kementerian Perhubungan. Adapun tujuan pembentukan forum riset dan inovasi transportasi,
adalah:
a. Mengembangkan jejaring stakeholder bagi penelitian-penelitian strategis di bidang transportasi;
b. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan agenda riset strategis bidang transportasi;
c. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan agenda riset yang dilakukan semua stakeholder, baik pada
level internasional, nasional maupun regional;
d. Terus membina jejaring stakeholder agar mampu mengejar kemajuan dan perkembangan teknologi dan
keilmuan di bidang transportasi;
e. Melakukan usaha fasilitasi bagi berbagai pihak untuk melakukan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan
agenda penelitian dan melakukan usaha fasilitasi interaksi antar stakeholder dalam kegiatan seminar
maupun konferensi;
f. Merumuskan rekomendasi langkah-langkah strategis agar sasaran dan tujuan Transportasi Indonesia
2050 dapat tercapai.
2. Menyepakati Forum dengan menyusun Agenda Riset dan Inovasi Transportasi dalam rangka mendukung
tujuan pembangunan transportasi nasional;
3. Forum melaksanakan kegiatan pertemuan secara periodik untuk menyusun dan mengevaluasi program
riset dan inovasi transportasi Indonesia, mendorong kegiatan penelitian melalui konferensi, seminar call of
papers serta kegiatan lain untuk meningkatkan sinergi penelitian;
4. Mengamanatkan Kepala Badan Litbang Kementerian Perhubungan untuk membentuk perangkat organisasi/
kelembagaan Forum. Pola Kelembagaan Forum yang diusulkan adalah:
a. Secara administratif operasionalisasinya menyatu dengan Badan Litbang Kementerian Perhubungan;
b. Pengelolaan dilakukan oleh Sekretariat yang secara teknis menjalankan roda organisasi;
c. Pembiayaan didukung secara penuh oleh Badan Litbang Kementerian Perhubungan.
5. Rencana Tindak Lanjut dari hasil pelaksanaan ICTRI Tahun 2019, adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan Struktur Organisasi;
b. Perumusan Deskripsi tugas masing-masing bidang;
c. Penyusunan Formasi Organisasi;
d. Perumusan draft AD/ART.
Draft AD/ART dari Forum Riset dan Inovasi Transportasi akan disusun berdasarkan poin-poin hasil workshop dan
juga berdasarkan penjabaran lebih rinci dari point-point tersebut. Hasil perumusan draft AD/ART selanjutnya
akan dibahas dalam rapat paripurna organisasi untuk ditetapkan sebagai bahan untuk pembuatan akta di
notaris.
1. Pembuatan akta di Notaris
Akta pembentukkan Forum Riset dan Inovasi Transportasi akan dilegalkan oleh notaris, yaitu berdasarkan
draft AD/ART yang telah disepakati dalam rapat paripurna organisasi.
2. Pengembangan Sistem Database Riset dan Inovasi Transportasi
Pengembangan sistem database riset dan inovasi transportasi diperlukan sebagai wadah bagi semua data
hasil riset yang telah dilakukan oleh semua lembaga atau badan riset transportasi di Indonesia. Sistem
database yang akan dikembangkan adalah berbasis web, sehingga dapat diakses oleh seluruh anggota
Forum Riset dan Inovasi Transportasi.
3. Pengembangan Portal “Forum Riset dan Inovasi Transportasi” berbasis web
Portal ini merupakan sarana komunikasi antar anggota Forum Riset dan Inovasi Transportasi.
4. Penyusunan “Roadmap Riset Transportasi Nasional”
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Sangat disadari bahwa agenda riset transportasi sampai saat ini meskipun telah berusaha disusun tetapi masih
jauh dari sempurna. Untuk itu penyusunan roadmap riset nasional merupakan kegiatan yang harus dilakukan
segera. Berikut adalah beberapa langkah kegiatan yang akan dilakukan:
1. Inventarisasi kegiatan riset yang telah dilakukan, sedang dilakukan dan akan dilakukan oleh berbagai lembaga
ataupun badan yang bergerak di bidang transportasi. Kegiatan inventarisasi akan dilakukan dengan cara
mengirimkan surat secara resmi ke semua badan atau lembaga penelitian yang ada di Indoensia. Selain
pengiriman surat, akan dilakukan pula kunjungan untuk dapat melihat secara ril kegiatan riset apa saja yang
telah, sedang dan akan dilakukan;
2. Melakukan pemetaan riset transportasi. Dilakukan setelah inventarisasi kegiatan riset transportasi tuntas
dilakukan;
3. Melakukan penyusunan “Roadmap Riset dan Inovasi Transportasi”, yaitu berdasarkan hasil pemetaan dan
juga berdasarkan rencana induk transportasi nasional dan juga berdasarkan arah riset transportasi yang
telah dikeluarkan oleh Dewan Riset nasional.
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BAB VI
PENUTUP

PENUTUP
Penyusunan Laporan Tahunan 2019 sebagai gambaran kegiatan yang telah dilakukan Badan Litbang
Perhubungan dalam kurun waktu satu tahun anggaran dimulai pada 1 Januari s.d 31 Desember 2019 dalam
rangka mencapai sasaran jangka pendek tahunan yang berorientasi pada pelaksanaan penyelesaian kegiatan
yang dibiayai DIPA yang telah disusun berdasarkan pembahasan pada tugas pokok dan fungsi organisasi.
Anggaran Badan Litbang Perhubungan dari tahun ke tahun mengalami perubahan secara fluktuatif, secara umum
anggaran pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2019, anggaran
Badan Litbang Perhubungan yang tertuang pada Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 144.334.726.000,Anggaran 2019 mengalami kenaikan dibanding anggaran tahun 2018, dimana anggaran tahun 2018 adalah
sebesar Rp.143.830.906.000.
Isi pokok dari laporan tahunan ini menitikberatkan pada substansi yang menyangkut berbagai perubahan
kemajuan organisasi dan sumberdaya yang ada dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta
keterkaitannya dengan sasaran jangka pendek organisasi, mengingat sumber daya mempunyai kaitan yang erat
terhadap kelancaran pelaksanaan tugas oraganisasi, ketersediaan sumber daya yang cukup akan mempengaruhi
dan mendukung suksesnya sasaran organisasi.
Perkembangan lingkungan terutama teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh, bahkan dapat
mengubah jenis sumber daya yang dibutuhkan. Peran peralatan komputer senantiasa disesuaikan, dengan
kebutuhan perangkat komputer yang semakin lama semakin canggih dan mahal. Kepustakaan sudah harus
mempunyai hubungan dengan kepustakaan yang ada di luar organisasi dan menuntut terhadap pengelolaan
yang berkualitas, sehingga informasi yang diperlukan dapat diperoleh secara cepat dan akurat yang kesemuanya
itu menuntut sumber daya manusia handal.
Reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk tata kelola pemerintah yang
baik, serta cepatnya perubahan terhadap kondisi sosial masyarakat menyebabkan meningkatnya tuntutan
kualitas hasil yang sangat tinggi yang hanya dapat dicapai melalui kualitas hasil yang sangat tinggi dan
mempunyai pemahaman akan fungsi organisasi yang lebih mendasar. Hal tersebut menuntut adanya tingkat
koordinasi yang tinggi dalam menentukan sasaran-sasaran yang dapat saling mendukung, kesepakatan antar
unit dalam oraganisasi serta kesepakatan antar organisasi sangat penting dalam menjembatani perbedaan
persepsi tentang tugas pokok organisasi, keterkaitannya dengan organisasi lainnya di lingkungan Kementerian
Perhubungan, di luar lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam menyusun sasaran jangka pendek dan
rencana kegiatan.
Dengan semakin berkembangnya tuntutan pemanfaatan hasil penelitian, berbagai kegiatan yang berkaitan
dengan upaya peningkatan kualitas peneliti dan hasil penelitian harus terus dilakukan. Peningkatan kualitas
peneliti dapat dilakukan melalui kerjasama dengan unit penelitian di dalam maupun di luar negeri. Juga
mengikutsertakan para peneliti dalam kegiatan workshop, diklat, pelatihan baik di dalam maupun luar negeri.
Salah satu tindak lanjutnya adalah berupa penyampaian hasil-hasil penelitian kepada organisasi yang berwenang
dalam menerapkan hasil penelitian. Mengikutsertakan peneliti mengikuti Expert Exchange Program serta
pelatihan di dalam negeri. Secara umum dapat dikatakan bahwa evaluasi terhadap seluruh kegiatan organisasi
merupakan landasan untuk menyusun rencana kegiatan tahun berikutnya.
Seluruh rencana sasaran kegiatan organisasi harus diselaraskan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi bagi
Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu suatu perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi kelembagaan, sumber
daya manuasia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Dimana
seorang PNS harus memposisikan diri (birokrasi) kembali, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika
lingkungan yang dinamis. Perubahan tersebut dilakukan untuk melaksanakan peran dan fungsi birokrasi secara
tepat, cepat, dan konsisten, guna menghasilkan manfaat sesuai diamanatkan konstitusi. Dengan banyaknya
deregulasi peraturan perundang-undangan, pemanfaatan dan pengembangan e-Government di bidang
pelayanan publik (standar pelayanan minimal, perbaikan sistem dan mekanisme, modernisasi tata laksana,
sistem penghargaan dan sanksi), di bidang kepegawaian (sistem rekruitmen, diklat berbasis kompetensi, dan
penyelesaian status pegawai honorer, pegawai harian lepas, dan pegawai tidak tetap), dan bidang kelembagaan
(penataan organisasi dan kelembagaan pemerintah pusat dan daerah).
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