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Opini	dan	Analisis	Foto	

KA	Bandara	Soekarno	Hatta	–	Fiasco	Transportasi	Umum	Terintegrasi	

Adriansyah	Yasin	Sulaeman	

	

Beberapa	 waktu	 terakhir	 jagat	 transportasi	 umum	 di	 Jakarta	menunggu	 kedatangan	 satu	

moda	 transportasi	 baru	 yang	 dijangka	 akan	menjadi	 primadona	 dan	 gerbang	masuk	 baru	

untuk	Jakarta	yaitu	Kereta	Api	Bandara	Soekarno	Hatta	yang	dioperasikan	oleh	PT.	Railink,	

anak	perusahaan	PT.	KAI.	Layanan	kereta	rel	listrik	yang	menghubungkan	salah	satu	bandara	

tersibuk	 di	 dunia	 dengan	 pusat	 kota	 Jakarta	 yang	 berjarak	 kurang	 lebih	 36,5	 km	 ini	 pada	

akhirnya	mulai	bisa	dicoba	oleh	publik	pada	tanggal	26	Desember	2017.	Sebagai	salah	satu	

penggiat	transportasi	umum	di	Jakarta	saya	telah	mewanti-wanti	peluncurannya	walaupun	

dengan	ekpekstasi	yang	tidak	begitu	tinggi	mengingat	perkembangan	yang	ada.	Dan	betul	lah,	

hari	 pertama	 peluncuran	 layanan	 ini	 menjelaskan	 betapa	 mengecewakannya	 hasil	 akhir	

kereta	api	ini;	baik	dari	segi	infrastruktur	maupun	layanan.	

	 Dimulai	 dari	 aksesibilitas,	 dimana	 stasiun	 dalam	 kota	 (BNI	 City/Sudirman	 Baru)	

terletak	 di	 daerah	 yang	 digadang-gadang	menjadi	 satu	 Kawasan	 Berorientasi	 Transportasi	

(Transit	Oriented	Development/TOD).	Aksesibilitas	Stasiun	BNI	City	jauh	bahkan	buruk	bagi	

siapapun	yang	ingin	melanjutkan	perjalanannya	dengan	berjalan	kaki	atau	dengan	kendaraan	

umum	lain.	Akses	dan	flow	keluar	masuk	yang	sempit	dengan	trotoar	konblok	seadanya	tanpa	

pelindung	hujan	menjelaskan	ketidakadaan	usaha	lebih	oleh	Railink	untuk	mengedepankan	

akses	pejalan	kakinya.	

Bagan	1	Jl.	Jend	Sudirman	dan	Stasiun	BNI	City.	Ada	akses	langsung	dari	trotoar	jalan	ini?	Tentu	tidak.	



	 2	

	

	
Bagan	2	-	Akses	pejalan	kaki	dari	luar	Stasiun	BNI	City	yang	nyaris	tidak	ada	

	 Akses	masuk	pejalan	kaki	yang	lebih	jauh	(200m	

ke	 St.	 Sudirman)	 serta	 infrastruktur	 yang	 minim	

sangatlah	disayangkan	bagi	satu	fasilitas	yang	akan	

menjadi	pintu	masuk	utama	bagi	turis/pendatang	ke	

Jakarta.	 Hal	 ini	 berbeda	 jauh	 dengan	 akses	 untuk	

kendaraan	 bermotor;	 mereka	 disediakan	 jalur	

masuk	ramp	langsung	dari	pintu	masuk	serta	fasilitas	

parkir	 dan	 drop	 off	 yang	 luas,	 pejalan	 kaki	 pun	

dibeberapa	 tempat	 harus	 bersinggungan	 dengan	

kendaraan	 bermotor	 yang	 ingin	 masuk	 stasiun.	

Keberpihakan	 ke	 kendaraan	 bermotor	 ini	 terlihat	

tidak	 hanya	 pada	 desain	 infrastruktur	 namun	 juga	

kepada	kebijakan	yang	ada.	Selama	ini	stakeholder	

terkait	 lebih	 terpaku	 kepada	 rekayasa	 lalu	 lintas	

ketimbang	 memperbaki	 akses	 antar	 moda	

transportasi	 umum	 di	 daerah	 tersebut;	 yang	

pastinya	 sangat	 disayangkan	 apalagi	 banyak	moda	

transportasi	akan	bertumpuk	di	daerah	Dukuh	Atas	seperti	MRT,	LRT,	KRL	dan	BRT	

Bagan	3	-	Banyak	penumpang	harus	berbagi	
dilahan	trotoar	yang	sempit	ini	
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Bagan	4	-	Bandingkan	beda	lebar	jalur	drop	off	dengan	trotoar,	cukup	menjelaskan	prioritas	yang	ada	

Bagan	5	-	Areal	parkir	mobil	St.	BNI	City,	lapang	dan	luaas	
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Pejalan	 kaki	 yang	 sudah	 dirundung	 trotoar	 sempit	

pun	ditambah	kesulitannya	dengan	akses	masuk	ke	

gedung	 stasiun	 yang	 tidak	 terlalu	 ramah.	 Sebelum	

masuk	 stasiun	 terdapat	 5	 anak	 tangga	 yang	 harus	

didaki;	 terdengar	 sepele	 memang	 namun	 untuk	

stasiun	 yang	 berfokus	 kepada	 penumpang	 ke	

bandara	 yang	 akan	 membawa	 koper	 mereka	 pasti	

akan	 dibuat	 kesusahan	 dengan	 ini.	 Walaupun	

terdapat	 ramp	 disana;	 ramp	 tersebut	 sangatlah	

sempit	 dan	 jika	 dilihat	 dari	 desainnya	 lebih	

diperuntukkan	untuk	penyandang	disabilitas.		

	 Masuk	 ke	 dalam	 stasiun,	 penumpang	 disuguhi	

oleh	signage	yang	tidak	jelas	serta	flow	yang	sangat	

berantakan.	 Calon	 penumpang	 yang	 sudah	 jauh	

berjalan	 kaki	 harus	naik	 terlebih	dahulu	 ke	 lantai	 3	

untuk	 membeli	 tiketnya	 di	 mesin	 tiket,	 kemudian	

kembali	turun	ke	lantai	2	untuk	masuk	barrier	tiket,	

dan	 kemudian	 turun	 kembali	 ke	 lantai	 1	 untuk	 mengakses	 kereta	 dari	 peron.	 Tujuannya	

mungkin	 sebagai	 placement	bagi	 tenant-tenant	 yang	 ada	di	 lantai	 3	 namun	 flow	 tersebut	

sangat	menyusahkan	karena	mengharuskan	penumpang	untuk	berputar-putar.	

Bagan	6	-	Tangga	5	tapak	yang	akan	
menyusahkan	penumpang	berkoper	

Bagan	7	-	Lantai	2	Concourse	
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Bagan	8	-	Lantai	3,	tenant	komersil	dan	mesin	tiket	yang	terbatas	

Bagan	9	-	Orang	berkumpul	di	Lt.	3	untuk	membeli	tiket	
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Di	lantai	2,	dimana	barrier	ticket	berada	juga	terlihat	betapa	kacaunya	penempatan	fasilitas	

untuk	flow	penumpang	di	stasiun	 ini.	Barrier	tiket	yang	diletakkan	berseberangan	memicu	

keruwetan	saat	penumpang	yang	ingin	naik	serta	turun	dari	kereta	datang	bersamaan.	Jumlah	

barrier	yaang	terbatas	serta	sempit	menyebabkan	antrean	yang	cukup	panjang	di	daaerah	

tersebut.	

	

Bagan	11	-	Antrean	penumpang	saat	ingin	tap	out	

Bagan	10	-	Flow	masuk	dan	keluar	penumpang	KA	Bandara	campur	aduk	di	tempat	sempit	itu	
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Di	 daerah	barrier	 juga	 terdapat	 satu	 signage	 yang	 sangat	misleading.	 Yaitu	 sign	 keluar	 ke	

Sudirman.	Terletak	diseberang	barrier	keluar,	sign	tersebut	menunjukkan	arah	keluar	ke	arah	

kiri	yang	justru	malah	menuju	ke	drop	off	mobil	sisi	barat	ketimbang	akses	keluar	pejalan	kaki	

menuju	Jl.	Kendal,	entah	murni	kesalahan	atau	memang	niat	Railink	untuk	mengedepankan	

akses	 mobil	 ketimbang	 pejalan	 kaki.	 Hampir	 semua	 signage	 di	 stasiun	 ini	 malah	

membingungkan.	Penumpang	harus	baca	dua	kali	agar	tidak	salah	jalan.		

	

	

	

Bagan	12	-	Keluar	ke	Sudirman	ke	kiri.	Harusnya	kanan.	

Bagan	13	-	Sign	diatas	menujukkan	arah	Anda	menuju	drop	off	ini.	
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Menuju	 ke	 peron	 kereta,	 penumpang	 dapat	 menggunakan	 travelator	 ke	 bawah	 dan	

menunggu	di	kursi	yang	telah	disediakan.	Pada	waktu	siang	hari	pun,	daerah	peron	terlihat	

sangat	 gelap	 dan	minim	penerangan.	 Sebagai	 pintu	masuk	 utama	 ke	 Jakarta	 pun	 rasanya	

arsitektur	yang	ada	tidak	terlalu	representatif,	hanya	sebuah	stasiun	besar	yang	mempunyai	

desain	layaknya	toko	IKEA	ataupun	gudang.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Berbicara	soal	layanan,	dari	awal	masuk	ke	stasiun	penumpang	sudah	dibuat	bingung,	mulai	

dari	 flow	dari	masuk,	beli	 tiket,	 dan	 kemudian	naik	 kereta.	Di	 bagian	beli	 tiket,	 saya	agak	

Bagan	14	-	Travelator	ke	Peron	

Bagan	15	-	Peron	yang	remang-remang,	walaupun	dengan	cuaca	yang	lumayan	cerah	
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kebingungan	dengan	sistemnya.	Pertama,	semua	kereta	punya	kursi	 terbatas;	penumpang	

yang	 ingin	 menggunakan	 layanan	 ini	 sebaiknya	 beli	 tiket	 kereta	 ini	 jauh-jauh	 sebelum	

keberangkatan	karena	ada	saja	resiko	kehabisan	tiket.	Selain	di	stasiun	terdapat	beberapa	

opsi	beli	seperti	di	laman	web	Railink	(reservation.railink.co.id)	atau	aplikasi	ponsel	pintarnya.		

	 Mencoba	 laman	 web	 Railink,	 instruksi	

untuk	 membeli	 tiket	 cukup	 mudah	 untuk	

dipahami	 dengan	 sistem	 ARTSnya.	 Namun	

terbalik	 dengan	 aplikasinya;	 baru	mulai	 saja	

sudah	dibuat	ribet,	untuk	registrasi	kita	harus	

mengisi	 formulir	 yang	 mengharuskan	 kita	

untuk	memasukkan	data-data	yang	saya	tidak	

habis	 pikir	 untuk	 apa	 Railink	 butuh	 seperti	

Hobi.	Saya	pun	tidak	bisa	daftar	karena	sistem	

mereka	 nampaknya	 tidak	 mau	 menerima	

nomor	 telepon	 dari	 luar	 negeri	 (saya	 punya	

nomor	HP	dari	Belanda).	Mencoba	nomor	lain	

pun	 tidak	 bisa	 karena	 entah	 kenapa	 sistem	

tersebut	bilang	bahwa	nomor	KTP	dan	email	

saya	sudah	terpakai.	Memutuskan	untuk	batal	

membeli	 tiket	 online,	membeli	 tiket	 via	mesin	 tiket	 pun	 cukup	membingungkan.	 Pertama	

dengan	metode	pembayaran	Railink	sama	sekali	tidak	mengadakan	opsi	pembayaran	tunai,	

yang	bagi	saya	tetap	perlu	untuk	turis	(di	Belanda	atau	Jerman	saja	masih	ada	opsi	tunai),	

kemudian	opsi	pembayaran	menggunakan	prepaid	yang	menurut	saya	redundant.	Awalnya	

saya	kira	penggunaan	kartu	prepaid	(e-Money,	Tap	Cash,	atau	JakCard)	dapat	digunakan	juga	

sebagai	tiket	untuk	mengurangi	penggunaan	kertas;	namun	nyatanya	semua	pengguna	kartu	

prepaid	harus	beli	tiket	keretanya	terlebih	dahulu	dan	kartu	ini	hanya	berfungsi	sebagai	alat	

bayar,	bukan	sebagai	tiket;	yang	jelas	membuat	kerumitan	yang	tidak	perlu.		

	 Membeli	tiket	langsung	pun	cukup	ribet,	sebagai	penumpang	baru	langkah	dan	istilah	

yang	ada	pada	mesin	tiket	tidaklah	jelas	dan	untuk	membeli	tiket	memakan	waktu	yang	cukup	

lama	karena	kita	wajib	memasukan	data-data	seperti	nama,	nomor	telepon,	dan	alamat	email	

(buat	apa?).	Pengalaman	saya	disini	kurang	mengenakkan	karena	mesin	 tiket	Railink	tidak	

bisa	mendeteksi	jika	kertas	mereka	habis.	Beli	tiket	Rp30.000,	mesin	tiket	tidak	mengeluarkan	

Bagan	16	-	Mesin	tiket	Railink	-	tidak	menerima	tunai	
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tiket	ataupun	informasi	soal	kode	tiket/booking	padahal	saldo	debit	saya	telah	terpotong.	Tak	

terdapat	teknisi	stasiun	sehingga	saya	harus	mencari	loket	informasi	untuk	refund	tiket	yang	

tidak	pernah	saya	dapatkan	(itu	pun	hanya	dapat	Rp30.000	karena	dipotong	service	charge	

Rp7500).		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Setelah	pada	akhirnya	menerima	tiket	kereta,	saya	pun	bergegas	naik.	Ketidaksiapan	

Railink	pun	terlihat	lagi	pada	layanannya	di	kereta	api.	Menurut	informasi	yang	saya	terima,	

semua	 tiket	 di	 layanan	 kereta	 ini	 bertempat	 duduk.	 Namun	 nyatanya	 pada	 hari	 pertama	

operasi,	 nomor	 kereta	 saja	 tidak	 tersedia	 pada	 rangkaian	 kereta,	 yang	membuat	 seluruh	

penumpang	 memilih	 untuk	 duduk	 disembarang	 tempat	 ketimbang	 pada	 tempat	 duduk,	

ataupun	kereta	mana	tiket	mereka	tera	seharusnya.	Rolling	stock	KRL	Railink	buatan	INKA	dan	

Bombardier	 ini	 sebelumnya	 sudah	 menuai	 kritik	 karena	 kualitasnya	 akibat	 banyaknya	

gangguan	yang	ia	dapatkan	selama	uji	coba	awal.	Melihat	sendiri	seperti	apa	kereta	tersebut	

saya	merasakan	juga	seperti	apa	poin	utama	layanan	Railink	ini,	keretanya.	

Bagan	17	-	Tiket	kertas	Railink	

Bagan	18	-	Mimpi	buruk	
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Rangkaian	KRL	Railink	buatan	INKA,	terkenal	akan	dempul	maksimalnya.	Jika	dilihat	dari	
gambar	 ini	 LED	 kereta	menunjukkan	 rute	 SHIA	 –	MRI	 (Manggarai).	 Untuk	 penumpang	
pertama	kali	LED	ini	bisa	jadi	membingungkan;	seharusnya	cukup	arah	tujuan	kereta	saja	
tanpa	singkatan-singkatan	apalagi	yang	sifatnya	teknis	seperti	ini.	

Interior,	gangway	kereta	ini	terlihat	lebih	sempit	dibanding	ARS	Medan	Kualanamu	karena	
kursinya	yang	lebar.	Sepanjang	perjalanan,	KRL	ini	mengeluarkan	suara	yang	cukup	berisik,	
dan	tidak	semua	kereta	punya	pendingin	udara	yang	sama	dinginnya.	Kereta	yang	saya	
naiki	cukup	panas	dibanding	kereta	yang	lain.	
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Layar	 informasi	 kereta.	Useless.	 Layar	 tidak	menampilkan	 informasi	 yang	 betul	 kecuali	
waktu,	let	alone	penggunaaan	Bahasa	Inggris	yang	betul.	Tetap	mereka	“The	Best	Airport	
Railway	Services	in	Indonesia”	(Karena	siapa	pesaingnya?).		Tidak	hanya	informatif,	layar	
kereta	ini	hanya	diisi	video	musik	lagu	pop	yang	sedang	populer	di	Indonesia.	Tidak	bisakah	
mereka	mengisi	layar	ini	dengan	sesuatu	yang	lebih	informatif	seperti	info	penerbangan	
atau	informasi	wisata	atau	angkutan	lanjutan	di	Jakarta?	

Nomor	kursi	dan	kursi	prioritas,	sangat	“INKA”	dengan	font	dan	style	seperti	ini.	Pada	haari	
pertama	penomoran	kursi	ini	tidak	digunakan	oleh	penumpang	dan	mereka	duduk	dimana	
saja	mereka	mau.	
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Secara	umum,	kereta	ini	lumayan	nyaman	dengan	fasilitas	USB	portnya	walaupun	kita	harus	

berganti	 arah	 posisi	 karena	 kereta	 berputar	 di	 Duri.	 Kemudian,	 waktu	 tempuh	 55	 menit	

harusnya	 masih	 bisa	 dipercepat	 karena	 sepanjang	 perjalanan	 kecepatan	 kereta	 dibatasi	

hanya	60	km/jam,	bahkan	di	bagian	rel	Batuceper	–	Bandara.	Usul	saya	sebetulnya	dengan	

ARS	 ini	adalah	untuk	menyediakan	 layanan	 feeder	dari	Bandara	ke	Batuceper	saja	dengan	

interval	waktu	30	menit	sekali	dengan	biaya	yang	lebih	murah	agar	setidaknya	penumpang	

punya	 opsi	 lebih	 banyak	 dan	 juga	 murah	 untuk	 melanjutkan	 perjalanan	 dengan	 KRL	

Commuter	Line.	Namun	nampaknya	 ide	 ini	 jauh	digapai	karena	Railink	dan	KCI	 ini	 ibarat	2	

saudara	yang	jauh.	Tidak	peduli	satu	sama	lain.	

	 Sesampainya	di	Stasiun	Bandara	Soekarno-Hatta,	penumpang	kembali	disuguhi	oleh	

perencanaan	 yang	 sangat	matang	 oleh	 Railink.	 Bayangkan	 saja	 barrier	 tiket	 keluar	masuk	

stasiun	ditempatkan	langsung	di	depan	peron	yang	membuat	flow	yang	sempit	untuk	orang	

keluar	masuk.	Penumpang	keluar	dan	masuk	juga	tidak	bisa	leluasa	keluar	masuk	oleh	karena	

itu	pihak	Railink	membagi	waktu	dimana	penumpang	keluar	bisa	menggunakan	gate	tersebut	

dan	 sebaliknya.	Bagi	Anda	yang	 ingin	menggunakan	 layanan	kereta	 ini,	 bersiaplah	dengan	

antrean	panjang.	

	

	
Bagan	19	-	Peron	St.	SHIA,	modern	namun	agak	panas	
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Bagan	20	-	Antrean	di	barrier	tiket	St.	SHIA	

	

	
Bagan	21	-	Lihat	betapa	dekatnya	posisi	barrier	dengan	akses	ke	Peron	
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Bagan	22	-	Antrean	di	barrier	keluar,	sempit	

	
Stasiun	SHIA	ini	 lebih	gelap	dan	

lebih	 panas	 ketimbang	 Stasiun	

BNI	City.	Untuk	menyambung	ke	

terminal	1,	2	dan	3	penumpang	

dapat	 melanjutkan	 perjalanan	

dengan	Kalayang	(Skytrain)	antar	

terminal	 yang	 sudah	 lebih	 dulu	

dibuka.	 Stasiun	 ARS	 dan	

Kalayang	 terletak	

berseberangan	 dan	 rencananya	

akan	 dihubungkan	 dengan	

jejantas	 di	 lantai	 atas;	 namun	

karena	 belum	 selesai	 semua	

penumpang	 harus	 keluar	

dibawah	 dan	 dihubungkan	

dengan	 walkway	 sementara	

menuju	Stasiun	Kalayang.		

	Bagan	23	-	St.	SHIA	
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Bagan	26	-	Lobby	St.	SHIA	di	foto	ini	terlihat	lighting	cukup	terang	padahal	sebetulnya	tidak	

Bagan	25	-	Koneksi	dari	St.	Kalayang	ke	St.	ARS	 Bagan	24	-	Kondisi	di	dalam	rangkaian	Kalayang	
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Berbicara	soal	layanan,	kereta	bandara	ini	adalah	salah	satu	jawaban	baru	bagi	penglaju	yang	

sering	 menggunakan	 bandara	 untuk	 bepergian	 untuk	 menghindari	 kemacetan	 Jalan	 Tol	

Sedyatmo.	Memang	waktu	 tempuh	 55	menit	 itu	 tergolong	 cukup	 lama,	 namun	 yang	 bisa	

Railink	jual	disini	adalah	keandalan	ketepatan	waktu	yang	mereka	miliki.	Untuk	kondisi	hari	

pertama	 masih	 sangat	 banyak	 kekurangan	 yang	 harus	 dibenahi	 untuk	 mendorong	

penggunaan	moda	transportasi	ini.	Euforia	hari	pertama	mendorong	orang	untuk	mencoba	

layanan	ini	namun	dilihat	dari	banyaknya	permasalahan	yang	dihadapi	oleh	Railink	menjadi	

tantangan	besar	bagi	mereka	untuk	menyediakan	layanan	yang	handal	dan	dapat	dipercaya.		

	 Poin	 penting	 yang	 saya	 selaku	

penulis	 disini	 ingin	 sekali	 utarakan	

adalah	 pentingnya	 aksesibilitas	 dan	

koneksi	ke	moda	transportasi	lain	di	

Dukuh	 Atas.	 St.	 BNI	 City	 letaknya	

sangat	 strategis	 namun	 dengan	

desain	yang	ada	sekarang	potensi	itu	

sama	 sekali	 tidak	 digunakan.	 Akan	

lebih	 nyaman	 untuk	 menggunakan	

taksi	 online	 ataupun	 mobil	 pribadi	

sekalian	untuk	menjangkau	stasiun	ini	

ketimbang	moda	 transportasi	 umum	

lain	 seperti	 KRL	 ataupun	 BRT.	 Tidak	

ada	informasi	soal	angkutan	lanjutan	

ini	di	St.	Sudirman	Baru,	seolah-oleh	Railink	tidak	peduli	 lagi	pada	penumpang	jika	mereka	

sudah	keluar	dari	area	stasiun.	Komunitas	seperti	FDTJ	telah	menyediakan	informasi	lengkap	

berupa	peta	jaringan	transportasi	massal	Jakarta	yang	sangat	bisa	dirangkul	untuk	membantu	

memberikan	 informasi	yang	berharga	bagi	penumpang	yang	baru	pertama	kali	ke	 Jakarta.	

Infrastruktur	saja	terlewat,	dan	jika	memang	dari	awal	mereka	peduli	dengan	pejalan	kaki	dari	

desain	awal	sudah	seharusnya	fasilitas	pedestrian	ini	diperhatikan;	bukan	menjadi	follow	up	

karena	sampai	Dirut	MRT	pun	mengkritisi	akses	masuk	St.	BNI	City	yang	“menyiksa”	pembawa	

koper.	Stasiun	BNI	City	 ini	adalah	gerbang	baru	bagi	 Jakarta,	dan	dengan	kondisi	sekarang	

Railink	betul-betul	berhasil	membuat	impresi	Jakarta	sebagai	kota	yang	car-centric.		
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Perihal	aksesibilitas	antar	moda,	seluruh	stakholder	terkait	harus	duduk	bersama	dan	bersatu	

ke	 satu	 desain	 yang	 mengakomodir	 seluruh	 akses	 ke	 moda	 transportasi	 satu	 sama	 lain.	

Sekarang,	tidak	ada	kesamaan	suara	dan	kondisi	status	quo	dengan	infrastuktur	yang	sangat	

tidak	memadai	untuk	integrasi	antar	moda	dibiarkan	begitu	saja,	berefek	kepada	penumpang	

yang	harus	susah-susahan	untuk	pindah	moda.	Quick	fix	seperti	trotoar	St.	BNI	City	adalah	

solusi	sementara,	dan	publik	hingga	kini	masih	menunggu	langkah	konkrit	apa	yang	seluruh	

operator	moda	transportasi	di	daerah	itu	setujui.	Ego	masing-masing	moda	harus	diturunkan	

karena	 sejatinya	 koneksi	 yang	 baik	 antara	 mereka	 justru	 akan	 melonjakkan	 penggunaan	

transportasi	umum,	dan	pada	akhirnya	mewujudkan	Jakarta	sebagai	kota	yang	lebih	madani	

dalam	bertransportasi.	

	

Kondisi	Integrasi	Antarmoda	di	Dukuh	Atas	kini	

	

	
Bagan	27	-	Jl.	Kendal	depan	St.	BNI	City	dengan	trotoar	yang	bisa	dibilang	tidak	ada	
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Bagan	30	-	Trotoar	Jl.	Kendal,	sudah	sempit	dijajah	PKL	pula	 Bagan	29	-	Akses	ke	St.	Sudirman	KRL,	dengan	tangga	curam	
penumpang	berkoper	disiksa	

Bagan	28	-	Kondisi	depan	St.	Sudirman	KRL,	trotoar	yang	sempit	dijajah	ojek	online	
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Bagan	33	-	Halte	bus	Transjakarta	GR1	diatas	yang	harus	dicapai	dengan	menaiki	tangga	

Bagan	31	-	Selasar	St.	Sudirman	KRL,	penumpang	berkoper	
harus	menggunakan	ramp	yang	curam	 Bagan	32	-	Koridor	penghubung	dari	St.	Sudirman	KRL	yang	

pada	akhir	pekan	ditutup	



	 21	

	

	

	

	

	


