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* Bappeda Provinsi Jawa Barat berwenang dan bertanggungjawab menyusun 

rancangan awal RPJM Daerah. RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 akan berakhir, 

dilanjutkan dengan penyusunan RPJMD 2018 – 2023; sebagai bagian dari RPJPD 

Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025.  

* RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, 
bagian dari RPJPD; bagian perwujudan rencana pembangunan daerah dari kepala 

daerah terpilih. Memuat visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi – 

kebijakan umum – program prioritas – arah kebijakan keuangan – kegiatan 

pembangunan oleh pemerintah daerah. 

* Isu strategis sektor transportasi (Background Study Sektor Transportasi) dari hasil 

evaluasi dan permasalahan RPJMD Prov.Jawa Barat 2013 - 2018 

RPJMD Tahun 2013 - 2018 Usulan RPJMD Tahun 2018 - 2023

Sistem transportasi massal dan integrasi antar moda 

angkutan belum dikembangkan
Integrasi pelayanan angkutan umum

Fasilitas perlengkapan jalan masih kurang Peralihan penggunaan angkutan umum

Overloading angkutan barang masih tinggi Penguatan konektivitas-mobilitas antar wilayah

Daya tampung bandar udara terhadap penumpang 

dan barang (domestik dan internasional) belum 

memadai

Efisiensi transportasi perkotaan

Pelayanan pelabuhan yang ada terhadap penumpang 

dan barang antar pulau belum optimal



Maksud dan Tujuan: 

Menyusun kebijakan dan program sektor transportasi di Jawa Barat, untuk mendukung 

pencapaian target indikator kinerja daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Program (IKP). 

 

 

 

Sasaran: 

• Tersusunnya strategi pengembangan sektor transportasi di Jawa Barat dan 

rancangan pembiayaannya. 

• Tersusunnya rancangan program pengembangan sektor transportasi, melalui 

mekanisme belanja langsung (BL) perangkat daerah atau belanja tidak langsung 

(BTL) 

• Tersusunnya Indikator Kinerja Program Sektor Transportasi 

• Tersedianya dokumen dan bahan presentasi hardcopy dan soft file. 

 

 

 

 



Lingkup pekerjaan penyusunan kebijakan dan program sektor transportasi: 

• Tinjauan hasil “background study” RPJMD Provinsi Jawa Barat 20018 – 2023 Sektor 

Transportasi 

• Penajaman strategi dan arah kebijakan dan program pembangunan sektor 

transportasi 

• Penyusunan kerangka pendanaan, kelembagaan, pembiayaan RPJMD 2018 – 2023 

Sektor Transportasi 

• Penyusunan Indikator Kinerja Program Sektor Transportasi di Provinsi Jawa Barat 

• Perumusan Internalisasi target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s) dalam 

kebijakan dan program sektor transportasi 

 

 

 

 

 





Penelaahan Dokumen 

Background Study Sektor 

Perhubungan  

Penelaahan Dokumen 

Background Study Sektor 

Kebinamargaan  

Penelaahan Dokumen 

Kajian Teknokratik RPJMD 

2018-2023 

Penelaahan Dokumen 

RKPD 2018 dan 2019 

Penelaahan Dokumen Kajian 

Indikator Lintas Sektor dan 

Kajian Indikator SDGs 

Penelaahan Dokumen 

Visi Misi Kepala 

Daerah Terpilih 

Draft  

Kebijakan  dan Matriks 

Program- 

Penyusunan 

Matriks Program 

dan Kegiatan 

Forum Diskusi 

dengan instansi 

terkait 

Isu dan 

permasalahan yang 

ada 

Kajian2 terdahulu yang 

berkaitan 

Tahap Pendahuluan 

Tahap Analisis 

Penyusunan 

Dokumen/ 

Laporan 

Tahap Penyusunan Laporan 



Misi 

Tujuan  

Strategi 

Visi 

Arahan/Kebijakan 

Program 

Kegiatan 

Indikator 

Arahan/ 

Kebijakan 

 1 

-------------- 

------------- 

------------- 

------------- 

------------- 

------------- 

------------- 

------------- 

------------- 
------------- 

------------- 
------------- 

------------- 

------------- 

------------- 

------------- 

------------- 

------------- 

------------- 

------------- 

------------- 

------------- 

------------- 

------------- 

------------- 

Implementasi Skedul 
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Terciprtanya 
Transportasi 

Berkelanjutan di 
Jawa Barat 

Transportasi yang 
terintegrasi 

Aksesibilitas/ 
Konektivitas 

Keadilan Sosial 

Kelestarian 
Lingkungan 

Kesehatan dan 
Keselamatan 

Pertumbuhan 
ekonomi daerah 



Isu Strategis Konsep/Arahan 

1. TRANSPORTASI YANG   

      TERINTEGRASI 

SISTEM TRANSPORTASI TERPADU DAN TERINTEGRASI DENGAN 

PENGEMBANGAN WILAYAH DI KEPULAUAN SERIBU 

2.   AKSESIBILITAS 

 

AKSESIBILITAS YANG DIPERLUKAN SEMUA GOLONGAN MASYARAKAT 

3.   KEADILAN SOSIAL 

 

TRANSPORTASI YANG MEMBERIKAN KEADILAN SOSIAL BAGI 

MASYARAKAT 

4.   RAMAH LINGKUNGAN TRANSPORTASI YANG RAMAH TERHADAP LINGKUNGAN 

 

5.   KESEHATAN DAN     

      KESELAMATAN 

TRANSPORTASI YANG MEMBERIKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN 

6. PERTUMBUHAN 

EKONOMI DAERAH 

SISTEM TRANSPORTASI YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI 

DAERAH 

Isu dan Konsep Transportasi Berkelanjutan 



Konsep – Program – Kegiatan – Indikator Kinerja 

No Konsep Program Kegiatan Indikator Kinerja 

  

  

1 

  

  

Sistem transportasi 

terpadu dan terintegrasi 

dengan pengembangan 

wilayah di Kawasan 

Bandung Raya 

a. Pengadaan - rehabilitasi 

dan pemeliharaan Sarana 

Angkutan  Umum Massal  

 

b. Peningkatan jumlah simpul 

peralihan moda pribadi ke 

angkutan umum 

  

  

 c. Pengembangan jaringan 

pelayanan (trayek) 

angkutan massal dan  lokasi 

halte 

  

 

 

  

   d. Optimalisasi penggunaan 

Armada 

  

  

 

 

 

    

 

a. Pengadaan – Rehabilitasi – 

dan Pemeliharaan sarana 

angkutan umum massal 

(temporer maupun periodik ) 

 

b. Dilakukan Studi Kelayakan 

Pembangunan Simpul baru di 

tempat2 yang potensial  

 

c. Evaluasi dan kajian 

terhadap jaringan trayek 

angkutan kota eksisting dan 

trayek baru yang 

menghubungkan pusat – 

pusat kegiatan masyarakat 

   

d.  Melengkapi fasilitas 

armada yang ada, 

sosialisasi ketersediaan 

pelayanan armada, 

mengatur rute trayek 

armada dan menmdorong 

peningkatan penggunaan  

layanan angkutan umum 

massal 

 

a. Terjaganya fungsi 

dan kualitas Sarana 

angkutan umum 

massal 

 

  b. Bertambahnya 

jumlah masyarakat 

yang beralih dari 

angkutan pribadi ke 

angkutan massal 

  

 c.  Terhubung semua 

jalur pelayaran 

dengan pusat-pusat 

bangkitan kegiatan  

   

 

 

d. Efisiensi penggunaan 

armada meningkat 

  

  

 

 

 

  

  

CONTOH : Penyusunan Matriks Kebijakan dan Program Sektor Transportasi 





Isu Strategis Sektor Pehubungan 

 
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 Usulan RPJMD Prov Jawa Barat 2018-2023 

1. Belum berkembangnya sistem transportasi massal dan 

integrasi antar moda angkutan; 

2. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan dan masih 

tingginya overloading angkutan barang; 

3. Belum memadainya keberadaan bandar udara untuk 

menampung penumpang dan barang baik domestik 

maupun internasional; 

4. Belum tersedianya pelabuhan laut internasional dan 

belum optimalnya pelabuhan yang ada dalam melayani 

pergerakan orang dan barang antar pulau. 

1. Kemacetan di Wilayah Pengembangan Metropolitan 

karena tingginya penggunaan kendaraan pribadi dan 

belum tersedianya sistem transportasi massal yang 

terintegerasi; 

2. Penguatan Konektivitas Daerah untuk mendukung 

peningkatan dan pemerataan perekonomian Jawa 

Barat 

3. Efisiensi Pergerakan Perkotaan 

Sumber: Background Study RPJMD 2018-2023 Sektor Perhubungan, Tabel 4.4, hal.38 









“Terwujudnya transportasi Jawa Barat yang mendukung 

mobilitas, berkelanjutan, berkeselamatan, dan aman”  



“Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan 
pembangunan berbasis lingkungan dan tata 
ruang berkelanjutan melalui peningkatan 

konektivitas wilayah dan penataan daerah”  



1. Jalan halus mulus 100% 

2. LRT di Kawasan Metropolitan 

3. Rel Kereta antar kota atau kabupaten 

4. Pembangunan bandara dan pelabuhan baru 

5. Peningkatan aksesibilitas di Jawa Barat bagian Selatan 

6. Peningkatran aksesibilitas infrastruktur pariwisata 

 

1. Membangun  serta merevitalisasi Jalan Provinsi di Jawa 

Barat dengan tingkat kemantapan dan konektivitas yang 

tinggi, baik melalui pembangunan atau perbaikan jalan 

provinsi maupun akselerasi pembangunan jalan tol 

dengan koordinasi multi pemangku kepentingan, serta 

bantuan dana untuk perbaikan jalan Kabupaten/Kota. 

2. Pembangunan transportasi berbasis rel (MRT/LRT) di tiga 

metropolitan di Jawa Barat: Bodebekkarpur, 

Metropolitan Bandung Raya dan Metropolitan Cirebon 

Raya. 

3. Pembangunan sarana kereta api medium speed di Jawa 

Barat menjadi double track (jalur ganda) dan juga 

perbaikan jalur kereta api. 

 

4. Pengembangan: Dua bandara eksisting Nusawiru dan 

Cakrabuawa; Satu airstrip Pangandaran; 

 Satu inland waterway CBL 

 Pembangunan baru: Lima pelabuhan yaitu Jabar Utara, 

Patimban (Subang), Indramayu (mendukung pariwisata 

Pulau Biawak, Muara Gembong, Tarumajaya 

 Pengembangan tiga pelabuhan eksisting: Pamanukan, 

Cirebon, Pangandaran. 

5. Konektivitas yang baik di kawasan Jawa Barat bagian 

Selatan melalui akses bandar udara, stasiun, dan 

pelabuhan; serta pembangunan jalan tol akan 

meningkatkan sektor-sektor ekonomi potensial di 

kawasan tersebut. 

6. Daerah pariwisata Jawa Barat  yang tersebar 

memerlukan dukungan infrastruktur yang  baik 



The center of sustainable transportation Canada (2002): 

“Sistem transportasi yang berkelanjutan adalah sistem transportasi yang: 

1.Menjadi akses utama yang dibutuhkan oleh individu dan masyarakat agar keamanannya lebih terjaga, 
manusiawi, menjaga lingkungan,  dan memberikan keadilan baik di dalam maupun antar generasi; 

2.Dapat dioperasikan secara efisien, memberikan pilihan moda transportasi dan mendukung pergerakan 
aspek ekonomi; 

3.Membatasi emisi, pemborosan dan kemampuan bumi menyerapnya, meminimalkan penggunaan sumber 
daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maupuin yang dapat diperbaharui – agar kualitasnya tetap 
terjaga, menggunakan dan  memperbarui bagian-bagiannya, dan meminimalkan penggunaan lahan dan 
produksi yang menimbulkan kegaduhan. 

 

 

 Brundtland Commission dalam CAI-Asia (2005): 

Sustainable transportation adalah 

Sebagai kumpulan kegiatan transportasi bersama dengan infrastruktur  yang tidak meninggalkan masalah 

atau biaya-biaya untuk generasi mendatang guna menyelesaikan dan menanggungnya. 

 

 
The World Bank (1996): 

Secara konseptual, sustainable transportation adalah 

Sebagai transportasi yang melayani tujuan utama sebagai penggerak ekonomi wilayah perkotaan dan 

perkembangan sosial 

 

 



Sistem transportasi yang berkelanjutan merupakan: 

1.Kegiatan transportasi yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pemakai atau masyarakat; 

2.Semua kegiatan transportasi harus dilakukan secara efisien dan efektif untuk pemakai kendaraannya 

ataupun bahan bakar yang digunakan. Pengalihan penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan 

kendaraan umum adalah upaya agar penghematan bahan bakar, pengurangan kemacetan dan emisi; 

3.Keseimnagan tiga pilar transportasi: ekologi – ekonomi – sosial; 

4.Transportasi yang dapat dinikmati pada masa sekarang dan masa yang akan datang; 

5.Sistem transportasi yang menggunakan sarana transportasi yang ramah lingkungan. 

Schipper (2002): 

Transportasi berkelanjutan lebih mudah terwujud pada sistem transportasi yang berbasis pada penggunaan 

angkutan umum daripada sistem yang berbasis pada penggunaan kendaraan pribadi.  

Komponen sistem transportasi berkelanjutan terdiri atas: 

1. Aksesibilitas diupayakan dengan perencanaan jaringan transportasi dan keragaman alat angkutan 

dengan tingkat integrasi yang tinggi antara satu sama lain. 

2. Kesetaraan diupayakan melalui penyelenggaraaan transportasi yang terjangkau bagi semua lapisan 

masyarakat, menjunjung tinggi persaingan bisnis yang sehat, dan pembagian penggunaan ruang dan 

pemanfaatan infrastruktur secara adil serta transparansi dalam setiap pengambilan kebijakan. 

3. Pengurangan dampak negatif diupayakan melalui penggunaan energi ramah lingkungan, alat angkut 

yang paling sedikit menimbulkan polusi dan perencanaan yang memprioritaskan keselamatan. 











1. Penelaahan dan Analisis 
Dari diskusi laporan pendahuluan didapat masukan tentang kajian terdahulu dan visi misi kepala 

daerah terpilih, sehingga didapat pemahaman yang selaras dan penelaahan yang lebih mendalam. 

Terkait dengan itu dilakukan juga analisis isu strategis dan arah kebijakan serta analisis indikator 

kinerja daerah. Dalam melakukan analisis diperlukan juga diskusi tentang perumusan kebijakan dan 

program pembangunan sektor transportasi agar menjadi dasar untuk pembuatan program 

selanjutnya. 

2. Diskusi dan Pembahasan Tentang “ Perumusan Kebijakan dan Program 

Pembangunan Sektor Transportasi”  
Diskusi dan pembahasan tentang perumusan kebijakan dan program pembangunan sub sektor 

perhubungan dilakukan untuk mendapatkan masukan tentang permasalahan dan kebutuhan di 

lapangan, termasuk didalamnya indikator kinerja program. Diskusi juga dimaksudkan untuk 

memetakan kerangka pendanaan dan kerangka kelembagaannya. Isu pembangunan yang 

berkelanjutan (SDGs) juga dimasukkan ke dalam pembahasan dalam diskusi ini. 



3. Daftar Kebutuhan Data 
Data isu dan permasalahan strategis sektor perhubungan yang ada (dengan fokus kepada daerah 

Metropolitan Cirebon Raya dan Metropolitan Bandung) 

Kerangka Pembiayaan dan Kelembagaan Provinsi 

Data Kegiatan Tahunan dari Kabupaten/Kota terkait 

Kajian studi terdahulu tentang masterplan transportasi dan pengembangan jaringan jalan yang 

terkait dengan Metropolitan Cirebon Raya dan Metropolitan Bandung 

Data lainnya. 

4. Hasil yang diharapkan 
Sebagai bahan masukan dalam menganalisis isu strategis dan arah kebijakan 

Sebagai bahan masukan dalam menganalisis analisis indikator kinerja daerah 

Sebagai bahan dasar untuk menyusun program pembangunan dan indikator kinerja program sub 

sektor perhubungan dan sub sektor jalan 

Sebagai dasar pertimbangan untuk penyusunan rencana kegiatan sektor transportasi 

Sebagai bahan masukan untuk melakukan rancangan pembiayaan dan kelembagaan. 





I II III IV I II III IV I II III IV

I Tahap Pendahuluan

a. Persiapan Rencana Kerja

b. Penyusunan Metodologi Kerja

c. Pengumpulan Data Literatur

d. Penelaahan awal kajian terdahulu

e. Presentasi dan Diskusi Laporan Pendahuluan 

f. Penyempurnaan Laporan Pendahuluan 

Laporan Pendahuluan 

II Tahap Analisis Data

a. Penelaahan kajian terdahulu secara mendalam

b. Penelaahan Visi dan Misi Gubernur terpilih

c. Analisis isu strategis dan arah kebijakan

d. Analisis indikator kinerja daerah

e. Diskusi dan pembahasan 

III Tahap Pembuatan Laporan Akhir

a. Penyusunan Program Pembangunan dan 

Indikator Kinerja Program

b. Penyusunan Rencana Kegiatan sektor 

transportasi; sub sektor perhubungan dan 

subsektor jalan

c. Penyusunan kerangka pembiayaan dan 

kelembagaan

d. Diskusi Laporan Akhir

IV Tahap Finalisasi

Laporan Akhir

Laporan Ringkasan Akhir

Bulan ke 1 Bulan ke 2 Bulan ke 3
Uraian KegiatanNo


