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Kota Berketahanan Iklim
Pedoman Dasar Pengurangan Kerentanan terhadap Bencana

Kota Jakarta memiliki risiko 
yang lebih tinggi terhadap 

bencana banjir karena lebih 
dari 40 persen kota ini terletak 
di bawah permukaan air laut. 

Beberapa bagian dataran 
pesisir pantai mengalami 

surut sekitar dua sampai tiga 
sentimeter setiap tahun. 

I. Pendahuluan 

Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia dan merupakan kota terbesar di 
negara ini, dengan populasi lebih dari 15 juta.1 Jakarta merupakan sebuah 
kota metropolis yang terletak di sebelah selatan pulau Jawa. Total luas 
kawasan metropolitan Jakarta sekitar 7.700 kilometer persegi, sedangkan 
kota ini memiliki luas wilayah sekitar 660 kilometer persegi.2 
Jakarta memiliki status khusus di Indonesia dan memiliki pemerintah 
provinsi sendiri, yang dipimpin oleh Gubernur. Kota ini dibagi menjadi 
lima unit administratif, masing-masing dengan pemerintah daerah 
yang dipimpin oleh wali kota.3 Tanggung jawab utama yang berkaitan 
dengan perencanaan diberikan oleh pemerintah provinsi, seperti pada 
penanggulangan bencana. 
Jakarta memiliki risiko sedang terkena gempa bumi karena berbatasan 
dengan lempengan bumi yang masih aktif. Kota ini memiliki risiko tinggi 
terhadap bencana banjir karena lebih dari 40 persen kota ini terletak di bawah 
permukaan air laut. Sumber lain penyebab bahaya banjir adalah 13 sungai 
yang melewati provinsi, dari tiga sungai yang ada mengalir antarprovinsi dan 
diatur oleh pemerintah pusat. Berbeda dengan bagian kota yang mengalami 
banjir tahunan yang mengakibatkan gangguan ekonomi lokal dan kegiatan 
sosial. Banjir disebabkan dari akumulasi air hujan serta serangan dari air laut, 
karena dam yang melindungi daerah rendah telah rusak di beberapa lokasi.  
Jakarta mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, dan pembangunan 
yang cepat mengambil tempat di dataran pesisir pantai. Beberapa bagian 
dataran pesisir pantai mengalami surut sekitar dua sampai tiga sentimeter 
setiap tahun. 

II. Strategi Manajemen Bencana 

Indonesia sangat rentan terhadap berbagai bencana alam. Negara ini 
terletak di sepanjang zona subduksi utama serta sering mengalami gempa 
bumi dan letusan gunung berapi. Negara ini juga sering mengalami 
bencana air secara berkala. Oleh karena penduduk terkonsentrasi di 
Jakarta, sebagaimana juga dengan politik dan ekonominya, maka bencana 
di Jakarta memiliki dampak yang sangat besar bagi penduduknya maupun 
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negara secara keseluruhan. Mengingat tsunami 
Lautan India tahun 2004, sistem manajemen bencana 
di Indonesia direvisi, dan pencegahan bencana telah 
menjadi prioritas yang tinggi. Undang-Undang 
Penanggulangan Bencana (UUPB) yang direvisi 
menekankan pada integrasi perencanaan manajemen 
bencana dengan kebijakan-kebijakan pembangunan 
untuk memastikan bahwa daya tahan negara tersebut 
sudah ditingkatkan. 

Undang-Undang Penanggulangan Bencana 
yang direvisi menekankan pada integrasi 
perencanaan manajemen bencana dengan 
kebijakan-kebijakan pembangunan untuk 
memastikan bahwa daya tahan negara 

tersebut sudah ditingkatkan. 

UUPB yang direvisi telah ditetapkan dalam Undang-
Undang 2007 (Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 24 Tahun 2007). Undang-undang yang direvisi 
mencakup faktor alam, faktor nonalam, maupun faktor 
manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa 
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, 
dan dampak psikologis. Tujuan dari penanggulangan 
bencana negara, disesuaikan dengan undang-undang 
yang telah direvisi, yaitu: 

 • Memberikan perlindungan kepada masyarakat 
dari ancaman bencana. 

 • Menyelaraskan peraturan perundang-undangan 
yang sudah ada. 

 • Menjamin terselenggaranya penanggulangan 
bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, 
dan menyeluruh.

 • Menghargai budaya lokal.
 • Membangun partisipasi dan kemitraan publik 

serta swasta.
 • Mendorong semangat gotong-royong, 

kesetiakawanan, dan kedermawanan.
 • Menciptakan perdamaian dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

UUPB telah menetapkan tanggung jawab dan 
wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah. 
Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana meliputi: 

 • Penetapan kebijakan penanggulangan bencana 
selaras dengan kebijakan pembangunan 
nasional.

 • Pembuatan perencanaan pembangunan 
yang memasukkan unsur-unsur kebijakan 
penanggulangan bencana.

 • Penetapan status dan tingkatan bencana nasional 
dan daerah.

  
Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi 
yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya 
bencana.

 • Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan 
pengurasan sumber daya alam yang melebihi 
kemampuan alam untuk melakukan pemulihan. 

 • Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang 
atau barang yang berskala nasional.

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam 
penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: 

 • Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan 
pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan 
standar pelayanan minimum.

 • Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
 • Pengurangan risiko bencana dan pemaduan 

pengurangan risiko bencana (mitigasi) dengan  
program pembangunan.

 • Pengalokasian dana penanggulangan bencana 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) yang memadai.

Pemerintah daerah diharapkan dapat memimpin dalam 
memastikan bahwa sistem respons yang sesuai untuk 
berbagai bencana telah dibuat. Pemerintah daerah juga 
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua 
perencanaan daerah memadukan pengurangan risiko 
bencana dengan rencana pembangunan. Oleh karena 
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perubahan iklim mengarah pada kerusakan lingkungan, 
UUPB yang direvisi juga memungkinkan pemerintah 
daerah untuk merespons dan merencanakan berbagai 
strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan 
iklim. 
UUPB menyadari bahwa penanggulangan bencana 
merupakan salah satu elemen dari pembangunan 
nasional, dengan bentuk kegiatan penanggulangan 
bencana sebelum, selama, dan setelah kejadian 
bencana. Di masa lalu tidak ada hukum khusus tentang 
penanggulangan bencana yang dipakai. Revisi undang-
undang yang memberikan dasar hukum untuk operasi 
penanggulangan bencana dan mengatur kegiatan 
dalam tahapan bencana: (a) periode prabencana, (b) 
saat tanggap darurat, dan (c) periode pascabencana 
sehingga dapat dilakukan secara terencana dan 
terkoordinasi. Pelaksanaan UUPB yang sistematis 
memerlukan perubahan dalam penanggulangan 
pemerintah, dan dilaksanakan secara bertahap.
Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Aksi 
Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) 
2006–20094 semenjak upaya pengurangan dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional 
(RPJMN) tidak dibahas secara khusus namun lebih 
banyak dibahas dalam bidang kesejahteraan sosial, 
sumber daya alam, dan lingkungan. Manajemen 
risiko bencana dialokasikan melalui Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) tahunan sebagai berikut:

 • Peningkatkan mitigasi bencana alam dan 
prakiraan iklim.

 • Penyusunan tata ruang dan zonasi perlindungan 
sumber daya alam, termasuk kawasan rawan 
bencana di pesisir dan laut.

 • Pengembangan sistem penanggulangan bencana 
alam dan sistem deteksi dini.

Unsur penting dari Rencana adalah untuk 
memperkuat kesiapsiagaan institusi dan komunitas 
dalam mencegah dan mengurangi risiko bencana 
alam di masa mendatang. Inisiatif bekerja keras 
demi kesinambungan dan partisipasi para pemangku 
kepentingan (stakeholders). Komitmen yang kuat 
dalam memilih tindakan prioritas mencirikan upaya-

upaya mereka. Prioritas tersebut memberikan tujuan 
peletakan dasar yang kuat untuk pelaksanaan program 
pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan yang 
sejalan dengan upaya serupa di tingkat internasional. 
RAN-PB 2006–2009 menyebutkan lima prioritas 
pengurangan risiko bencana yang harus dilakukan: 

 • Meletakkan pengurangan risiko bencana 
sebagai prioritas nasional maupun daerah 
yang pelaksanaannya harus didukung oleh 
kelembagaan yang kuat. 

 • Mengidentifikasi, mengkaji, dan memantau risiko 
bencana serta menerapkan sistem peringatan 
dini.

Memanfaatkan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan 
untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan 
ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan 
masyarakat.

 • Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko 
bencana.

 • Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada 
semua tingkatan masyarakat agar respons yang 
dilakukan lebih efektif.

Pemerintah Indonesia diwajibkan untuk membentuk 
sebuah Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
(BNPB) sebagai lembaga pemerintah nondepartmen 
yang setingkat dengan menteri. BNPB terdiri atas (a) 
pengarah penanggulangan bencana yang mencakup 
pejabat pemerintah terkait dan anggota masyarakat 
profesional, serta (b) pelaksana penanggulangan 
bencana yang mencakup tenaga profesional dan 
ahli. BNPB yang belum dilantik, juga pelaksana 
penanggulangan bencana, setelah konstitusinya, 
diharapkan untuk memberikan kepemimpinan dan 
memfasilitasi pelaksanaan RAN-PB. 
Rincian berbagai kegiatan yang diamanatkan melalui 
RAN-PB 2006–2009 diberikan di bawah ini. Kegiatan-
kegiatan tersebut menurut pelaksanaan yang dilakukan 
pemerintah Indonesia dan tidak mempunyai fungsi 
penuh. 
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Meletakkan Pengurangan Risiko Bencana 
sebagai Prioritas Nasional maupun 
Daerah yang Pelaksanaannya Harus 
Didukung oleh Kelembagaan yang Kuat.

Kelembagaan Nasional dan Kerangka Hukum5 
 • Menyusun atau memperkuat mekanisme 

pengurangan risiko bencana yang terpadu.
 • Mengintegrasikan pengurangan risiko ke dalam 

kebijakan dan perencanaan pembangunan, 
termasuk strategi pengurangan kemiskinan. 

 • Mengadopsi atau memodifikasi hokum yang 
mendukung pengurangan risiko bencana, 
termasuk peraturan dan mekanisme untuk 
memberikan insentif bagi kegiatan-kegiatan 
pengurangan risiko dan mitigasi bencana. 

 • Mengenali karakteristik dan kecenderungan pola 
risiko bencana lokal, melaksanakan desentralisasi 
kewenangan dan sumber daya untuk pengurangan 
risiko kepada tingkatan pemerintah yang lebih 
rendah. 

 
Sumber Daya 
 • Mengkaji kapasitas sumber daya manusia (SDM) 

yang ada dan menyusun rencana serta program 
peningkatan kapasitas SDM untuk memenuhi 
kebutuhan di masa mendatang. 

 • Mengalokasikan sumber daya untuk penyusunan 
dan pelaksanaan kebijakan, program-program, 
hukum, dan peraturan dalam upaya pengurangan 
risiko bencana.

 • Menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk 
menerapkan upaya pengurangan risiko bencana 
yang terpadu ke dalam program pembangunan. 

Oleh karena perubahan iklim mengarah 
pada kerusakan lingkungan, UUPB yang 
direvisi juga memungkinkan pemerintah 

daerah untuk merespons dan merencanakan 
berbagai strategi mitigasi dan adaptasi 

terhadap perubahan iklim.

Partisipasi Masyarakat 
 • Secara sistematis melibatkan masyarakat dalam 

upaya pengurangan risiko bencana, termasuk 
dalam proses pengambilan keputusan di 
dalam proses pemetaan masalah, perencanaan, 
pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian 
melalui pembentukan jaringan. 

Mengidentifikasi, Mengkaji, dan Memantau Risiko 
Bencana serta Menerapkan Sistem Peringatan Dini

Pengkajian Risiko pada Skala Nasional dan Lokal
 • Mengembangkan, memperbarui,  dan 

menyebarluaskan peta risiko beserta informasi 
terkait terutama kepada para pengambil kebijakan 
dan masyarakat umum. 

 • Mengembangkan sistem indikator risiko bencana 
dan ketahanan di pusat dan di daerah,  yang akan 
membantu para pengambil dalam mengkaji 
dampak bencana. 

 • Merekam, menganalisis, merangkum, dan 
menyebarluaskan informasi statistik mengenai 
kejadian bencana, dampak, dan kerugian.

Peringatan Dini 
 • Mengembangkan sistem peringatan dini termasuk 

petunjuk tindakan yang harus dilakukan pada 
saat ada peringatan. 

 • Melakukan peninjauan berkala dan memelihara 
sistem informasi sebagai bagian dari sistem 
peringatan dini. 

 • Melakukan penguatan kapasitas yang 
menunjukkan bahwa sistem peringatan dini 
terintegrasi secara baik dengan kebijakan 
pemerintah dan proses pengambilan keputusan. 

 • Memperkuat koordinasi dan kerja sama 
multisektor multipemangku kepentingan dalam 
rantai sistem.

 • Menciptakan dan memperkuat sistem peringatan 
dini yang efektif untuk pulau-pulau kecil.
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Kapasitas 
 • Mendukung pengembangan dan pelestarian 

infrastruktur, ilmu pengetahuan, teknologi, 
kapasitas teknis dan institusi yang diperlukan 
dalam penelitian, pengamatan, analisis, pemetaan, 
dan apabila memungkinkan prakiraan bencana, 
kerentanan, dan dampak bencana di masa 
mendatang. 

 • Mendukung pengembangan dan peningkatan 
basis data serta pertukaran dan penyebarluasan 
data untuk pengkajian, pemantauan, tujuan 
peringatan dini. 

 • Mendukung peningkatan metode ilmiah 
dan teknis serta kapasitas pengkajian risiko, 
pemantauan, dan peringatan dini melalui 
penelitian, kerja sama, pelatihan, dan peningkatan 
kapasitas teknis. 

 • Menciptakan dan memperkuat kapasitas merekam, 
menganalisis, merangkum, menyebarluaskan, 
serta saling bertukar data dan informasi. 

Penanganan Risiko Bencana di Tingkat Regional 
 • Mengumpulkan dan melakukan standardisasi 

data dan informasi statistik mengenai risiko, 
dampak, dan kerugian bencana.

 • Melakukan kerja sama dalam lingkup regional 
dan internasional untuk mengkaji dan memantau 
bencana lintas batas.

 • Meneliti, menganalisis, dan melaporkan 
perubahan jangka panjang dalam hal peningkatan 
dan risiko serta kapasitas masyarakat dalam 
merespons bencana. 

Memanfaatkan Pengetahuan, Inovasi, 
dan Pendidikan untuk Membangun 
Kesadaran Keselamatan Diri dan 
Ketahanan terhadap Bencana 

Manajemen Informasi dan Pertukaran Informasi 
 • Menyediakan informasi risiko dan pilihan 

perlindungan bencana yang mudah dipahami 
terutama untuk masyarakat di daerah berisiko 
tinggi. 

 • Memperkuat jaringan ahli bencana, pejabat 
berwenang, dan perencana antarsektor dan 
wilayah, serta menyusun atau memperkuat 
prosedur untuk memanfaatkan keahlian 
dalam menyusun rencana pengurangan risiko 
bencana.

 • Meningkatkan dialog dan kerja sama 
antarilmuwan dan praktisi di bidang pengurangan 
risiko bencana.

 • Memanfaatkan pemanfaatan dan penerapan 
informasi terkini, komunikasi, dan teknologi 
untuk mendukung upaya pengurangan risiko 
bencana.

 • Dalam jangka menengah, mengembangkan 
direktori, inventarisasi sistem pertukaran 
informasi di tingkat lokal, nasional, daerah, dan 
internasional.

 • Institusi yang berhubungan dengan 
pengembangan infrastruktur perkotaan harus 
menyediakan informasi mengenai pemilihan 
konstruksi, pemanfaatan lahan, atau jual beli 
tanah. 

 • Memperbarui dan menyebarluaskan terminologi 
internasional yang standar tentang pengurangan 
risiko bencana.

Pendidikan, Kepedulian Publik, dan Pelatihan 
 • Memasukkan unsur pengetahuan pengurangan 

risiko bencana yang relevan pada kurikulum 
sekolah.

 • Memelopori implementasi pengkajian risiko 
dan program-program kesiapsiagaan bencana di 
sekolah-sekolah dan institusi pendidikan tinggi. 

 • Memelopori penerapan program dan minimalisasi 
dampak bencana di sekolah-sekolah.

 • Mengembangkan program-program pelatihan 
dan pembelajaran pengurangan risiko bencana 
pada sektor tertentu (perencana pembangunan, 
penanggung jawab keadaan darurat, dan 
pemerintah daerah). 

 • Memelopori pelatihan-pelatihan berbasis 
masyarakat dengan penekanan pada aturan-
aturan bagi sukarelawan.

 • Menyediakan akses pendidikan dan pelatihan 
yang sama bagi perempuan dan konstituen rentan 
lainnya.
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 • Memperkuat peran media dalam membangun 
budaya dalam kesiapsiagaan bencana dan 
meningkatkan keterlibatan masyarakat. 

Penelitian 
 • Membangun metode lanjutan untuk pengkajian 

prediksi bencana multirisiko dan analisis sosio-
ekonomi serta biaya-manfaat dalam kegiatan 
pengurangan risiko bencana. 

 • Memperkuat kapasitas teknis dan ilmiah untuk 
mengembangkan dan menerapkan metodologi, 
kajian, dan model pengkajian kerentanan serta 
dampak bencana geologis, cuaca, air, dan iklim. 

Mengurangi Faktor-faktor 
Penyebab Risiko Bencana 

Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan 
 • Memperkuat pemanfaatan dan pengelolaan 

ekosistem secara lestari, termasuk melalui 
pemanfaatan ruang yang lebih baik dan kegiatan 
pembangunan yang mengurangi risiko dan 
kerentanan. 

 • Menerapkan pendekatan manajemen sumber 
daya alam (SDA) dan lingkungan terpadu yang 
berhubungan dengan upaya pengurangan risiko 
bencana.

 • Melakukan penyesuaian antara risiko bencana 
dengan perubahan iklim saat ini dan masa 
mendatang.

Pengembangan Sosial dan Ekonomi 
 • Menggabungkan perencanaan pengurangan 

risiko bencana dalam sektor kesehatan untuk 
menciptakan rumah sakit yang bebas dari 
dampak bencana. 

 • Melindungi dan memperkuat fasilitas-fasilitas 
umum yang penting (sekolah, rumah sakit, 
pembangkit listrik) agar tidak rentan terhadap 
bencana. 

 • Memperkuat pelaksanaan mekanisme jaring 
pengaman sosial.

 • Menyatukan pengurangan risiko bencana 
dalam pemulihan pascabencana dan proses 
rehabilitasi.

 • Meminimalkan risiko bencana dan kerentanan 
yang disebabkan oleh perpindahan manusia.

 • Mengupayakan diversifikasi pendapatan 
untuk masyarakat di wilayah berisiko bencana 
tinggi untuk mengurangi kerentanan terhadap 
bencana.

 • Membangun mekanisme pendanaan risiko 
bencana seperti asuransi bencana.

 • Memfasilitasi kerja sama dengan pihak swasta 
dan meningkatkan partisipasi swasta dalam 
kegiatan pengurangan risiko bencana.

 • Membangun instrumen keuangan alternatif 
dan inovatif dalam rangka mengurangi risiko 
bencana.

Perencanaan Tata Guna Lahan dan 
Pengaturan Teknis Lainnya 

Memasukkan aspek pengkajian risiko bencana ke 
dalam perencanaan perkotaan dan pengelolaan 
pemukiman tahan bencana.
 • Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana 

dalam prosedur perencanaan proyek-proyek 
infrastruktur utama, termasuk kriteria desain, 
persetujuan dan pelaksanaan proyek itu sendiri. 

 • Menyusun pedoman dan perangkat pengawasan 
pengurangan risiko bencana dalam konteks 
kebijakan dan perencanaan pemanfaatan lahan. 

 • Mengintegrasikan pengkajian risiko bencana ke 
dalam perencanaan pengembangan perkotaan.

 • Menyempurnakan norma, standar, pedoman dan 
manual (NSPM) serta aturan rehabilitasi dan 
konstruksi bangunan yang ada.

Memperkuat Kesiapan Menghadapi Bencana 
pada Semua Tingkatan Masyarakat  
 • Memperkuat kebijakan, teknis, dan kelembagaan 

dalam penanggulangan bencana regional, 
nasional, dan lokal, termasuk yang berhubungan 
dengan teknologi, pelatihan, sumber daya 
manusia, dan lain-lain. 
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 • Mendukung dialog, pertukaran informasi, 
dan koordinasi antara lembaga-lembaga yang 
menangani peringatan dini, pengurangan risiko 
bencana, tanggap darurat, pembangunan, dan 
sebagainya pada semua tingkatan.

 • Memperkuat dan bila perlu membangun 
koordinasi kewilayahan dan membuat atau 
meningkatkan kebijakan regional, mekanisme 
operasional, perencanaan, dan sistem komunikasi 
dalam kasus bencana antarnegara. 

 • Menyiapkan atau mengkaji ulang dan secara 
periodik memperbarui kesiapan bencana serta 
kebijakan dan rencana tanggap darurat pada 
semua tingkatan.

 • Mengupayakan diadakannya dana darurat untuk 
mendukung tanggap darurat bencana, pemulihan, 
dan langkah-langkah kesiapsiagaan bencana.

 • Membangun mekanisme khusus untuk 
menggalang partisipasi aktif dan rasa memiliki 
para pemangku kepentingan terkait.

III. Program Mitigasi dan Adaptasi 
Perubahan Iklim Jakarta 

Indonesia adalah penghasil emisi gas rumah kaca—
GRK (greenhouse gas—GHG) ketiga terbesar di 
dunia, terutama karena perubahan pemanfaatan lahan 
dan penggundulan hutan (deforestasi).6 Menurut 
Protokol Kyoto, Indonesia tidak diperlukan untuk 
membuat komitmen kuat dalam mengurangi GRK.7 
Kebanyakan program-program dan proyek-proyek 
yang berfokus pada perubahan iklim mitigasi atau 
adaptasi mempunyai asal-usul yang lebih berkaitan 
dengan banjir, kemacetan lalu lintas, dan polusi. 

Sistem Transportasi Bus Cepat

Untuk mengurangi kemacetan lalu lintas Jakarta, 
Pemerintah Indonesia membuat TransJakarta, 
sistem transportasi bus cepat, pada Januari 2004. 
Pemberian jalur bus memungkinkan layanan yang 
akan dioperasikan pada jarak waktu hanya dua sampai 
tiga menit selama jam-jam sibuk. Sebagian besar 
bus menggunakan koridor-koridor kendaraan yang 

rendah emisi. (Beberapa bus menggunakan mesin 
disel, tetapi semua memenuhi standar emisi Euro-II.)  
TransJakarta telah dimulai dalam rangka mendorong 
masyarakat untuk menggunakan transportasi umum 
ketimbang kendaraan pribadi. Sistem ini sama 
dengan program perubahan iklim masyarakat di 
Bogota, Kolumbia, Amerika Selatan. Pelaksanaan 
sistem transportasi bus cepat di Jakarta telah 
menyebabkan pengurangan substansial emisi 
GRK secara keseluruhan di Indonesia.8 Pada 2008, 
menyebabkan pengurangan karbon dioksida sebanyak 
32.310 ton dan nitrous oksida sekitar 386 ton.9  
TransJakarta melayani 15 juta penumpang pada tahun 
pertama dan saat ini menjadi salah satu jaringan 
Transportasi Bus Cepat terbesar di dunia. Namun 
sistem ini belum memenuhi potensi seharusnya, 
karena keberadaan penumpang seperempat lebih 
sedikit ketimbang ukuran sistem transportasinya.10 
Dalam rangka meningkatkan operasinya, TransJakarta 
kini berfokus pada kepedulian publik dan pemasaran; 
perluasan dan integrasi dengan mode transportasi 
lainnya, seperti  kereta api; dan perencanaan 
pemanfaatan lahan. 

 
Sistem Lalu Lintas Three-in-One 
Dalam rangka untuk mengurangi kemacetan di 
Jakarta, Pemerintah memberlakukan sistem lalu 
lintas three-in-one (tiga-dalam-satu) di beberapa jalan 
arteri Jakarta sejak tahun 2003.11 Mobil pribadi yang 
memasuki zona tersebut wajib membawa sedikitnya 
tiga penumpang. Aturan ini memiliki beberapa 
dampak positif terhadap pengurangan kemacetan 
lalu lintas selama jam-jam sibuk dan manfaat dalam 
mengurangi emisi karbon. Ketatnya penerapan sistem 
ini juga telah menyebabkan perubahan perilaku positif 
di kalangan para komuter (orang yang pulang pergi 
setiap hari untuk bekerja—ed.), yang kini cenderung 
mempertimbangkan terbatasnya waktu perjalanan. 
Pada tahun 2004, Pemerintah memulai sistem 
transportasi bus cepat dengan menggunakan jalur 
khusus. 
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Catatan 
“Profil Kota” ini adalah bagian dari buku berjudul Kota Berketahanan 
Iklim: Pedoman Dasar Pengurangan Kerentanan terhadap Bencana, 
yang diterbitkan oleh World Bank. Analisis yang ditampilkan di sini 
berdasarkan data yang tersedia pada saat buku tersebut ditulis. Untuk 
informasi terbaru mengenai materi terkait lainnya, termasuk Profil 
Kota, silakan kunjungi www.worldbank.org/eap/climatecities. Saran 
untuk memperbarui profil ini dapat dikirim melalui climatecities@
word bank.org. 
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