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EFISIENSI EKONOMI
Mobilitas bersama    
bisa menghemat lebih dari

71 juta
perjalanan dengan mobil 
dari jalan-jalan 
di Indonesia 
pada tahun 
2020

Mobilitas bersama  
menurunkan biaya waktu 
yang terkait dengan 
perjalanan (komutasi) di 
Indonesia sebesar

Rp. 138 
triliun 
(US$10 miliar)  
di tahun 2020

INKLUSIVITAS & KESEJAHTERAAN

Manfaat mobilitas bersama

Emisi CO2  
dari kendaraan bisa 
dikurangi hingga 

159.000 Mt 
pada tahun 2020 dari mobilitas 
bersama, atau setara dengan 
menyelamatkan 415.000 hektar 
lahan dari deforestasi

Polusi udara akibat lalu lintas bisa 
dikurangi sebesar reduced by

8 persen
di daerah perkotaan 
pada tahun 2020

Jika semua perjalanan dengan kendaraan 
pribadi beralih ke moda transportasi bersama, 
termasuk angkutan umum dan ridesharing 
(nebeng), di Indonesia pada tahun 2020:

Potensi untuk memberikan 
peluang ekonomi 
bagi hampir

7 juta
masyarakat Indonesia 
pada layanan ridesharing 
(nebeng) pada tahun 2020

Potensi untuk 
mengurangi biaya 
mobilitas hingga

65 persen
dibandingkan dengan 
memiliki 
mobil sendiri

Lebih dari 

400.000

Potensi untuk 
mengurangi hingga 

46.000
hektar lahan yang saat 
ini dimanfaatkan sebagai 
lahan parkir di 33 kota di 
Indonesia

CO2

masyarakat Indonesia 
bisa diikutsertakan 
ke dalam sistem 
keuangan pada 
tahun 2020 
melalui sistem 
ridesharing (nebeng)



RINGKASAN EKSEKUTIF
Urbanisasi semakin pesat terjadi di 
Indonesia, dengan lebih dari 30 juta 
orang yang diperkirakan akan bergerak 
menuju kota-kota besar pada tahun 2030.  
Pergeseran ini secara umum disertai 
dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. 
Bahkan, tidak ada negara yang pernah 
berkembang dari negara berpenghasilan 
rendah menjadi negara berpenghasilan 
menengah tanpa melewati tahapan ini. 
Penyebab dasarnya mencakup skala 
manfaat ekonomi dari kota-kota yang 
lebih besar, serta upah yang lebih tinggi 
yang diterima oleh para pekerja, seiring 
dengan beralihnya mereka dari kegiatan 
pertanian ke industri manufaktur dan jasa 
di perkotaan. Urbanisasi juga menimbulkan 
serangkaian tantangan tersendiri: 
terhadap faktor inklusivitas, lingkungan 
hidup, efisiensi ekonomi, dan kesehatan. 
Bagaimana Indonesia merancang kotanya, 
terutama sistem transportasi, akan 
memberikan dampak yang signifikan pada 
negara secara keseluruhan.  

Laporan ini menjelaskan tentang potensi dampak 
layanan mobilitas bersama berbasis teknologi pada 
aspek-aspek utama dari kehidupan perkotaan di 
Indonesia. Sebuah analisis multibagian dilakukan 
dengan memanfaatkan penelitian yang telah 
dilakukan mengenai kota-kota di Indonesia, untuk 
mengembangkan skenario masa depan di mana 
semua perjalanan pribadi telah bergeser menjadi 
moda perjalanan bersama, termasuk angkutan 
umum dan layanan ridesharing (nebeng). Hasilnya 
dianalisis menurut manfaat yang dihasilkan pada 
tiga bidang utama – efisiensi ekonomi; inklusivitas 
dan kesejahteraan; serta kesehatan dan lingkungan 
hidup. Suatu basis fakta data yang tersedia tentang 
infrastruktur transportasi dan perilaku perjalanan, data 

dari Uber, dan periode prospek yang relatif singkat 
(2020) digunakan untuk membatasi berbagai hasil 
analisis yang bisa terjadi saat kami menyusun platform 
untuk memahami potensi manfaat dari layanan ini. 

Analisis AlphaBeta menunjukkan bahwa potensi 
manfaat dalam hal efisiensi ekonomi, inklusivitas 
dan kesejahteraan, serta kesehatan dan lingkungan 
hidup, sangatlah substansial. Dari 33 kota besar di 
Indonesia yang kami pelajari, skenario mobilitas 
bersama pada tahun 2020 dapat menghemat biaya 
komutasi terkait waktu hingga Rp. 138 triliun (~US$ 
10 miliar); memberikan peluang pendapatan kepada 
hampir 7 juta masyarakat Indonesia yang bergerak di 
bidang layanan mobilitas bersama; dan membantu 
mengurangi emisi CO2 dan polusi udara dari kendaraan, 
sehingga menurunkan emisi karbon setara dengan 
menyelamatkan 415.000 hektar lahan dari deforestasi.

“Shared mobility” atau mobilitas bersama mengacu 
pada penggunaan kendaraan, sepeda, atau moda 
transportasi lainnya secara bersama-sama, yang 
memungkinkan pengguna untuk mendapatkan akses 
jangka pendek kepada moda transportasi “apabila 
diperlukan” (on-demand). Dalam hal pendapatan, 
sektor mobilitas merupakan salah satu segmen ekonomi 
bersama yang tumbuh paling pesat, yang mencakup 
kegiatan seperti akomodasi (misalnya Airbnb), jasa 
(misalnya Go-Auto, Go-Glam), dan pengiriman barang 
(misalnya, Tokopedia). Tujuan dari laporan ini adalah 
untuk memberikan perkiraan yang tepat mengenai 
dampak pada saat ini dan potensi dari solusi mobilitas 
bersama, seperti Uber, di kota-kota di Indonesia.1

Mengapa penting untuk memahami dampak mobilitas 
bersama pada daerah perkotaan? Pertama, mengingat 
pesatnya pertumbuhan layanan ridesharing (nebeng) 
seperti Uber dan Go-Jek di Indonesia, para pemimpin 
pemerintahan perlu benar-benar memahami biaya 
dan manfaat dari layanan ini saat mereka merancang 
regulasi yang dibutuhkan. 

Kedua, basis fakta yang kuat sangat penting untuk 
memahami dampak mobilitas bersama pada berbagai 
macam isu dan masalah yang ada. Contohnya, 
kemacetan. Penelitian sebelumnya di kota-kota di 
seluruh dunia telah menunjukkan bahwa layanan 
ridesharing (nebeng) tidak menambah tingkat 
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Efisiensi ekonomi

 ▪  Biaya komutasi yang 
terkait waktu

 ▪  Produktivitas lahan
 ▪  Manfaat bagi sektor 

lainnya

Inklusivitas & 
kesejahteraan

Kesehatan & 
lingkungan hidup

BUKTI E1
Dampak potensi mobilitas bersama di Indonesia pada tahun 2020 
dianalisis pada tiga area yang berbeda

kemacetan.2 Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa 
layanan ridesharing (nebeng) dapat melakukan hal 
yang sebaliknya.3 Dalam skenario mobilitas bersama 
kami, adopsi moda transportasi mobilitas bersama 
diterjemahkan menjadi pengurangan 71 juta perjalanan 
kendaraan di berbagai jalan di Indonesia pada tahun 
2020, mencurahkan lebih banyak perhatian pada 
kebutuhan layanan carpooling dan peluang multi-
moda yang harus dipertimbangkan saat membahas 
tentang kemacetan dan tujuan transportasi secara 
berkelanjutan.

Ketiga, mobilitas bersama dapat memberikan dampak 
lain selain kepada faktor transportasi semata. Penelitian 
kami menunjukkan bahwa mobilitas bersama dapat 
membantu masyarakat mencapai tujuan sosial yang 
lebih luas seperti inklusi keuangan (melalui transaksi 
digital kepada pengemudi dan pelanggan), dan 
menanggulangi polusi udara (melalui pengurangan 
emisi CO2).

Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin kota untuk 
memahami dengan benar bahwa mobilitas bersama 
bukanlah masalah transportasi semata, melainkan 
masalah kota yang lebih luas. Akhirnya, mengingat 
ekspektasi pertumbuhan yang pesat di bidang urbanisasi 
dan permintaan kendaraan dari kelas menengah di 
Indonesia, penting untuk merancang suatu pilihan 
transportasi yang efisien sebelum kota-kota di Indonesia 
“terkunci” pada tingkat kemacetan yang tinggi. 
Ukuran kelas menengah di Indonesia dapat meningkat 
hingga lebih dari 90 juta orang pada tahun 2030, dan 
pengeluaran untuk biaya transportasi dapat mencapai 
US$ 30 miliar pada tahun 2030 (naik dari US$ 13 miliar 
pada tahun 2011).4 

Laporan ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan akan 
dasar fakta yang tersedia dan mengembangkan landasan 
untuk memahami potensi dampak mobilitas bersama 
di Indonesia. Dampak tersebut dianalisis pada tiga 
bidang yang berbeda: efisiensi ekonomi; inklusivitas dan 
kesejahteraan; serta kesehatan dan lingkungan hidup 
(Bukti 1).  

3   Ziru Li, Yili Hong, dan Zhongju Zhang, “Apakah layanan ridesharing (nebeng) bisa memengaruhi kemacetan lalu lintas? Suatu studi empiris tentang Uber”, 
kertas kerja Universitas Negeri Arizona, 30 Agustus 2016.

4  Ekonomi kepulauan: Mendayagunakan potensi Indonesia, McKinsey Global Institute, September 2012.
1  Catatan: walaupun “mobilitas bersama” mencakup pilihan angkutan umum, definisi yang lebih sempit dari 
2  Misalnya, lihat studi di London (Tren Kemacetan di London, Inrix, Mei 2016) dan New York (Studi transportasi kendaraan sewa, Kantor Walikota, Januari 2016).

 ▪ Biaya mobilitas
 ▪  Keamanan pribadi
 ▪  Membuka peluang 

ekonomi baru
▪  Manfaat pengemudi
▪  Inklusi finansial

 ▪ Emisi CO2
 ▪  Polusi udara & 

kesehatan

CO2



Perkiraan ini didasarkan pada dampak potensial secara 
keseluruhan dari solusi mobilitas bersama, namun 
banyak data yang diambil dari kombinasi kegiatan 
Uber yang ada di Indonesia (di Jakarta, Surabaya, 
Bandung, dan Bali) dan studi kasus internasional untuk 
menyediakan perkiraan yang cukup tepat. Bagian 
lampiran menjelaskan tentang metodologi yang 
digunakan dalam laporan ini secara lebih terperinci.

Manfaat potensial yang dimiliki oleh solusi mobilitas 
bersama sangatlah beragam. Dalam hal efisiensi 
ekonomi, temuan pada skenario mobilitas bersama 
pada tahun 2020 mencakup pengurangan biaya 
komutasi terkait waktu di Indonesia pada tahun 2020 
hingga sebesar Rp. 138 triliun (~US$ 10 miliar). Sebuah 
survei pengemudi Uber menunjukkan bahwa mobilitas 
bersama merupakan sumber peluang ekonomi yang 
berkembang bagi banyak masyarakat di Indonesia. 
Pada skenario mobilitas bersama pada tahun 2020, 
peningkatan penggunaan layanan ridesharing (nebeng) 
diterjemahkan menjadi peluang pendapatan yang 
fleksibel bagi 7 juta masyarakat Indonesia.5 Selain itu, 
manfaat terhadap inklusivitas ekonomi bisa menjadi 
sangat besar seiring dengan layanan ridesharing 
(nebeng) yang dapat memberikan peluang bagi 
masyarakat Indonesia yang tadinya tidak memiliki 
banyak alternatif pekerjaan lainnya. Sebagai contoh, 
kira-kira setengah dari mitra pengemudi Uber di 
Indonesia bermigrasi dari daerah lain di Indonesia dan 
sekitar 43% dari mitra pengemudi Uber sebelumnya 
merupakan pengangguran dan tidak masuk dalam 
kategori angkatan kerja.

Terdapat juga potensi manfaat yang signifikan 
terhadap inklusi keuangan. Pada skenario mobilitas 
bersama di tahun 2020, adopsi pembayaran digital 
(oleh pengemudi yang bergerak di bidang layanan 
ridesharing) dapat membawa lebih dari 400.000 
masyarakat Indonesia menjadi “melek secara finansial” 
(secara khusus, memiliki rekening bank). Akhirnya, 
terdapat potensi solusi mobilitas bersama untuk 
memainkan peran penting dalam mengurangi emisi CO2 
dari kendaraan. Analisis skenario mobilitas bersama 
tahun 2020 menunjukkan bahwa adopsi pola mobilitas 
bersama dapat mengurangi emisi 159.000 Mt CO2, 
setara dengan menyelamatkan 415.000 hektar lahan 
dari deforestasi, dan mengurangi polusi udara lalu lintas 
sebesar 8% di kota-kota di Indonesia.

Efisiensi ekonomi
Jumlah perjalanan komutasi harian di kota-kota di 
Indonesia dapat mencapai 70 juta pada tahun 2020 
(naik dari 64 juta saat ini). Kemacetan sudah hampir 
tidak tertahankan di banyak kota di Indonesia dan dapat 
mencakup biaya hingga 5 persen dari PDB nasional 
(menurut Bank Pembangunan Asia) karena hilangnya 
waktu, bahan bakar, dan peningkatan biaya untuk 
melakukan kegiatan bisnis.6 Analis kami memperkirakan 
jumlah biaya terkait waktu terhadap kegiatan komutasi 
di kota-kota di Indonesia saat ini adalah Rp. 498 triliun 
(US$ 37 miliar) per tahun dan dapat meningkat hingga 
41% pada tahun 2020.

Solusi mobilitas bersama dapat membantu mengurangi 
biaya komutasi terkait waktu dalam beberapa cara:

▪   Perjalanan yang lebih efisien. Layanan ridesharing 
membuka kemungkinan bagi masyarakat Indonesia 
untuk mengurangi waktu komutasi mereka dengan 
menciptakan pelayanan “door to door” (“pintu 
ke pintu”) (versus pilihan angkutan umum yang 
kadang-kadang tidak efisien atau tidak ada) dan 
melalui penggunaan layanan sepeda motor untuk 
bergerak melalui lalu lintas lebih cepat dari kendaraan 
biasanya. Di banyak kota di Indonesia, jaringan 
angkutan umum yang baik tidak ada, tidak efisien, 
atau memiliki jam operasi yang terbatas. Walaupun 
dengan adanya rencana untuk menambah jaringan 
dan cakupan angkutan umum, masih akan ada 
banyak masyarakat Indonesia yang tidak terlayani 
oleh angkutan umum. Sebagai contoh, bahkan 
setelah rampungnya pembangunan sistem Mass 
Rapid Transit (MRT) di Jakarta yang dijadwalkan 
selesai pada tahun 2019, kami memperkirakan 
bahwa 39% dari wilayah Jabodetabek masih tidak 
memiliki konektivitas angkutan umum yang layak 
untuk digunakan.7 Layanan ridesharing seperti Uber 
melengkapi angkutan umum dengan memberikan 
pilihan mobilitas saat tidak adanya alternatif angkutan 
umum yang tersedia. Misalnya, di Jakarta, Bandung, 
Surabaya, dan Bali, hingga 8% perjalanan Uber terjadi 
antara pukul 23:00-05:00 — saat angkutan umum 
jarang atau tidak ada sama sekali. Selain itu, lebih dari 
20% perjalanan dengan Uber di Jakarta dimulai atau 
diakhiri di daerah-daerah yang kurang terlayani oleh 
angkutan umum. Berdasarkan survei pada lebih dari 
900 pengguna uberX (di Jakarta, Bandung, Surabaya, 
dan Bali), kami menemukan bahwa setiap orang 
menghemat rata-rata 10% dari waktu perjalanan 
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8   “Penelitian: Layanan carpool Uber dan Lyft bisa mengurangi kepadatan lalu lintas hingga 75 persen”, The Mercury News, 3 Januari 2017 (diakses di: http://
www.mercurynews.com/2017/01/03/study-uber-lyft-carpool-services-could-reduce-traffic-by-75-percent/).

9   Contohnya, jumlah kendaraan penumpang di Indonesia diperkirakan akan meningkat pada CAGR 6,8% hingga tahun 2020. Untuk rincian selengkapnya, lihat 
Peluang dan Tantangan Industri Otomotif di Indonesia, Ipsos Consulting, Februari 2016.

5 Hal ini mencakup mitra pengemudi yang menyediakan layanan ridesharing (nebeng) secara paruh waktu dan fleksibel. Mengasumsikan jam kerja rata-rata 
selama 4 jam per pengemudi per hari.

6  Transportasi di Asia dan di Pasifik: 12 Hal yang Harus Diketahui, Bank Pembangunan Asia, Maret 2012.
7  Keterkaitan angkutan umum yang layak didefinisikan sebagai daerah dalam radius 1,5 km dari stasiun angkutan cepat yang tersedia. 

RINGKASAN EKSEKUTIF

biasa mereka. Untuk pengguna uberMOTOR, 
penghematannya bahkan lebih besar, diperkirakan 
hingga 38% dari waktu perjalanan biasa.

▪   Penghematan waktu untuk mencari tempat 
parkir. Di Indonesia, AlphaBeta memperkirakan 
bahwa ada lebih dari 46.000 hektar lahan komersial 
dan perumahan utama yang saat ini digunakan 
sebagai lahan parkir. 6.645 hektar lahan komersial 
(termasuk ritel, perkantoran, dan lahan parkir di 
jalan) yang saat ini dialokasikan menjadi lahan parkir 
di 33 kota di Indonesia memiliki potensi nilai sewa 
tahunan sebesar Rp. 95 triliun (US$ 7,2 miliar), yang 
seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan dan 
fungsi yang lebih produktif.

▪   Mengurangi kemacetan. Akses ke transportasi yang 
nyaman, handal, dan efisien merupakan komponen 
utama dari strategi manajemen penanganan 
kemacetan yang berhasil.  Layanan ridesharing 
dapat memberikan kontribusi terhadap upaya untuk 
mengurangi kemacetan dengan meningkatkan 
kenyamanan carpooling dan dengan mendukung 
penggunaan angkutan umum dalam perjalanan 
multi-moda. Dalam skenario mobilitas bersama 
kami, adopsi mobilitas bersama diterjemahkan 
menjadi pengurangan 71 juta perjalanan kendaraan 
di jalan-jalan di Indonesia pada tahun 2020, melalui 
akses carpooling yang lebih baik dan peningkatan 
konektivitas dengan angkutan umum.

      -   Mendorong carpooling. Layanan carpool 
berpotensi untuk mengurangi jumlah perjalanan 
mobil secara signifikan. Pada saat ini uberPOOL 
mencakup 20% dari seluruh perjalanan Uber di 
kota-kota di mana Uber beroperasi.8 Walaupun 
uberPOOL masih baru di Indonesia, namun potensi 
yang dimilikinya cukup besar. Dalam skenario 
mobilitas bersama kami, kami menganggap 
bahwa Indonesia berhasil mencapai angka 
rata-rata global sebesar 20% dari perjalanan 
mobil dengan skema mobilitas bersama melalui 
carpooling, yang pada dasarnya mengurangi 
jumlah perjalanan kendaraan mobil di jalan-jalan 
di Indonesia hingga 14 juta pada tahun 2020. 
Penting untuk diperhatikan bahwa mengurangi 
volume kendaraan bukanlah solusi tunggal 
untuk mengatasi kemacetan. Suatu dialog yang 
terbuka dan konstruktif antara penyedia layanan, 
perencana tata kota, dan pembuat kebijakan 
diperlukan untuk menghindari masalah yang 

disebut sebagai “efek rebound”, yang juga dikenal 
sebagai “permintaan yang dibuat”, di mana 
tingkat kemacetan yang lebih rendah mendorong 
tingkat komutasi pribadi yang lebih tinggi. Kami 
menjelaskan cara-cara yang telah ditempuh oleh 
berbagai kota untuk mengatasi mendekati masalah 
ini pada bagian pelajaran mengenai kebijakan.

      -   Memfasilitasi perjalanan multi-moda dengan 
angkutan umum. Banyak pengguna layanan 
ridesharing yang menggunakan layanan komutasi 
multi-moda. Dalam survei pengguna Uber 
di Jakarta, 20% mengatakan bahwa mereka 
menggunakan Uber dengan cara ini. Dengan 
berinteraksi secara efektif dengan pilihan 
angkutan umum, hasil dari analisis tahun 2020 
menunjukkan bahwa ada sekitar 8 miliar jumlah 
perjalanan multi-moda per tahunnya (melibatkan 
layanan ridesharing dan pilihan angkutan 
umum). Selanjutnya, layanan ridesharing dapat 
mengurangi waktu dan biaya pembangunan 
infrastruktur angkutan umum hingga “mil terakhir” 
atau “last mile” dari perjalanan penumpang 
terkait.

      -   Mengurangi ketergantungan pada mobil pribadi. 
Memiliki opsi mobilitas bersama yang efisien dapat 
mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia 
pada mobil pribadi. Walaupun menurut standar 
internasional kepemilikan mobil di masyarakat 
Indonesia masih relatif rendah, laporan industri 
memperkirakan adanya pertumbuhan yang 
kuat yang ditopang oleh peningkatan jumlah 
masyarakat kelas menengah.9 Survei kami kepada 
lebih dari 900 pengguna Uber di Indonesia 
mengungkapkan bahwa 6% pengguna Uber sudah 
tidak lagi mengemudikan mobil pribadi mereka; 
dan 62% pengguna Uber mengatakan bahwa 
mereka sudah mengurangi penggunaan mobil 
pribadi mereka.

Mobilitas bersama juga bisa memungkinkan 
penggunaan waktu komutasi yang lebih produktif. 
uberX memungkinkan penumpang untuk menggunakan 
waktu komutasi mereka secara produktif dengan 
membebaskan diri mereka dari kegiatan mengemudi. 
Hal ini bisa mencakup kegiatan melakukan telepon 
bisnis, memeriksa email, dll. Survei kami terhadap 
pengguna uberX mengungkapkan bahwa 18% dari 
penumpang yang sebelumnya mengemudikan mobil 
mereka kini dapat bekerja dalam perjalanan mereka.

http://www.mercurynews.com/2017/01/03/study-uber-lyft-carpool-services-could-reduce-traffic-by-75-percent/
http://www.mercurynews.com/2017/01/03/study-uber-lyft-carpool-services-could-reduce-traffic-by-75-percent/


Inklusivitas & Kesejahteraan
Mobilitas bersama yang lebih dapat memberikan 
berbagai manfaat inklusivitas dan kesejahteraan di kota-
kota di Indonesia. Hal ini termasuk:

▪   Mengurangi biaya mobilitas masyarakat Indonesia. 
Penelitian akademik terakhir di Amerika Serikat telah 
menunjukkan bahwa terdapat sekitar $1,60 surplus 
konsumen yang dihasilkan untuk setiap dolar yang 
digunakan oleh konsumen pada layanan mobilitas 
bersama.10 Di Indonesia, penghematan biaya mobilitas 
bisa sangat besar. Analisis kami menunjukkan bahwa 
biaya tahunan yang terkait dengan mobilitas bisa lebih 
rendah 10 hingga 65% dengan menggunakan pilihan 
ridesharing, dibandingkan dengan memiliki mobil 
pribadi. Jika nilai waktu komutasi yang lebih produktif 
disertakan (pengguna tidak perlu fokus pada kegiatan 
mengemudi), ada tambahan penghematan hingga Rp. 
18 juta per pengguna per tahun. Penghematan dari 
layanan ridesharing berhasil dikonfirmasi dalam survei 
pengguna Uber kami - lebih dari 60% responden 
mengatakan bahwa mereka menggunakan Uber 
karena lebih murah.

▪   Membuka peluang ekonomi baru. Lebih dari 
15% pengguna Uber mengatakan bahwa Uber 
telah memungkinkan mereka untuk mendapatkan 
pekerjaan dan membantu memperluas jangkauan 
peluang ekonomi yang tersedia bagi masyarakat 
Indonesia.

▪   Mendukung perjalanan yang lebih aman. Layanan 
ridesharing (nebeng) juga dapat meningkatkan 
keamanan pribadi dengan meninggalkan “jejak 
digital” dari semua kegiatan komutasi. Hampir 20% 
pengguna Uber disurvei mengatakan bahwa alasan 
utama mereka memilih Uber adalah karena alasan 
keamanan pribadi.

▪   Menciptakan peluang pendapatan yang fleksibel 
bagi masyarakat Indonesia. Salah satu fitur dari 
layanan ridesharing yang sangat dihargai oleh para 
mitra pengemudi adalah fleksibilitas yang ditawarkan. 
Dalam survei mitra pengemudi Uber yang dilakukan 
sebagai bagian dari studi ini, 46% menunjukkan 
adanya fleksibilitas jam kerja sebagai alasan utama 
mereka mengemudi bersama dalam platform Uber. 
Temuan dari analisis mobilitas bersama menunjukkan 
bahwa ada potensi besar untuk memperluas peluang 

ini ke lebih banyak masyarakat di Indonesia. Pada 
skenario mobilitas bersama pada tahun 2020, 
peningkatan penggunaan layanan ridesharing 
(nebeng) diterjemahkan menjadi peluang pendapatan 
yang fleksibel bagi 7 juta masyarakat Indonesia. Selain 
itu, kemajuan teknologi memungkinkan pencocokan 
penumpang yang lebih efisien dan pengemudi dapat 
mengurangi jumlah “waktu henti operasional” di 
mana mereka tidak sedang mengangkut penumpang, 
sehingga hal tersebut dapat meningkatkan 
produktivitas dan pendapatan mereka.11 Di empat 
kota besar di mana Uber beroperasi saat ini di 
Indonesia (Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Bali), 
kami melihat adanya peningkatan yang signifikan 
dalam tingkat produktivitas pengemudi, dengan 
adanya pengurangan waktu yang “menganggur” 
secara signifikan dalam jangka waktu 12 bulan saja. 
Layanan ridesharing juga menyediakan sumber 
penghasilan bagi masyarakat Indonesia yang berisiko 
tinggi tidak masuk dalam kategori ekonomi yang baik. 
Sebagai contoh, sebagian besar mitra pengemudi 
Uber saat ini bermigrasi ke kota tempat di mana 
mereka mengemudi dan oleh karenanya mungkin 
memiliki jaringan kontak yang terbatas. 43% dari 
mitra pengemudi Uber sebelumnya bukan merupakan 
bagian dari kategori angkatan kerja, atau dengan kata 
lain menganggur. 

▪   Mendukung inklusi keuangan digital. Hanya 8% dari 
masyarakat Indonesia menggunakan kartu debit 
dalam jangka waktu 12 bulan terakhir. Layanan 
ridesharing dapat mendorong inklusi keuangan 
dengan menyediakan sarana bagi pengemudi untuk 
membuat rekening bank dan membiasakan diri 
melakukan transaksi secara online. 39% dari mitra 
pengemudi yang menjawab survei kami setuju 
atau sangat setuju bahwa mereka lebih aktif secara 
finansial sejak bergabung dengan Uber. Hal ini bisa 
memberikan manfaat pendapatan yang signifikan bagi 
masyarakat Indonesia. Bukti di dunia internasional 
menunjukkan adanya dorongan potensi pendapatan 
sebesar 5% hingga 30% dari peningkatan inklusi 
keuangan yang terjadi.12 Hasil analisis skenario tahun 
2020 memberikan dukungan fakta yang lebih baik, 
dengan lebih dari 400.000 masyarakat Indonesia yang 
masuk ke dalam sistem keuangan melalui layanan 
ridesharing.

1110

10  Peter Cohen, Robert Hahn, Jonathan Hall, Steven Levitt, dan Robert Metcalfe, “Menggunakan Data Besar untuk Memperkirakan Surplus Konsumen: Kasus 
Tentang Uber”, Kertas Kerja, 30 Agustus 2016.

11   Penelitian akademis telah menemukan bahwa pengemudi UberX menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mengangkut penumpang dan 
mengemudi bila dibandingkan dengan pengemudi taksi biasa. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian “Perubahan Disruptif Dalam Bisnis Taksi: Kasus 
Tentang Uber”, Kertas Kerja NBER, Maret 2016.  

12   Tiga cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Asia Tenggara, McKinsey Global Institute, November 2014.

Kesehatan & lingkungan hidup
Dengan mengurangi kemacetan, mobilitas bersama 
dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca 
serta polusi udara di kota-kota di Indonesia. Hasil dari 
skenario mobilitas bersama tahun 2020 menunjukkan 
adanya potensi yang besar. Emisi CO2 dari kendaraan 
dapat dikurangi hingga 159.000 Mt pada tahun 2020 
menurut skenario mobilitas bersama, setara dengan 
menyelamatkan 415.000 hektar lahan dari deforestasi 
(yang 5,5 kali lebih luas dari luas area Singapura, atau 
lebih dari 6 kali luas area DKI Jakarta). Selain itu, polusi 
udara akibat lalu lintas dapat berkurang hingga 8 persen 
di kota-kota di Indonesia melalui layanan carpooling.
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PELAJARAN 1:   
Kurangi hambatan untuk masuk ke dalam layanan 
ridesharing (nebeng)   

Ketika pemerintah kota menetapkan aturan yang 
bersifat mahal atau memakan waktu (atau keduanya) 
bagi pengemudi yang ingin mulai mengemudi bersama 
Uber atau layanan ridesharing lainnya, pengemudi 
memiliki lebih sedikit fleksibilitas dan menurunkan 
tingkat penyerapan secara signifikan. Walaupun 
terdapat kebutuhan yang jelas atas pedoman peraturan 
yang kuat untuk menjamin keamanan konsumen, 
penelitian kami menemukan bahwa sering ada pilihan 

yang salah antara memastikan perlindungan regulasi 
yang kuat dan meminimalkan ketidaknyamanan 
pengemudi. Dalam berbagai kasus, tantangannya terkait 
dengan bagaimana peraturan tersebut ditegakkan 
dan dilaksanakan. Sebagai contoh, beberapa kota 
memiliki lokasi pengujian kendaraan yang terbatas 
yang harus dikunjungi pengemudi sebagai bentuk 
kepatuhan terhadap persyaratan regulasi, yang tidak 
nyaman dikunjungi oleh pengemudi dan seringkali 
mengakibatkan penundaan kerja, sehingga biaya masuk 
pengemudi ke dalam industri tersebut menjadi lebih 
tinggi. 

1312

13    Mobilitas Bersama: Inovasi untuk Kota Layak Huni, Forum Transportasi Internasional, Mei 2016.
14   https://techcrunch.com/2016/05/03/moovit-transit-app-integrates-with-uber/
15   https://medium.com/uber-developers/uber-public-transit-by-citymapper-7ed84ad5a2b9#.cjqssel7d

PELAJARAN 2:  
Tingkatkan produktivitas pengemudi sewa, jangan 
kurangi ridesharing (nebeng) 

Ada peluang untuk meningkatkan produktivitas 
dan daya saing industri taksi, namun bukan melalui 
peningkatan hambatan masuk layanan ridesharing 
(nebeng). Misalnya, pemerintah Australian Capital 
Territory (ACT) memperkenalkan langkah-langkah yang 
dapat meringankan beban regulasi industri taksi melalui 
pemotongan biaya perizinan, menghapus persyaratan 
mengenakan seragam, dll. Terdapat juga peluang untuk 
meningkatkan produktivitas industri taksi melalui 
teknologi. Di Malaysia, beberapa supir taksi sekarang 
memiliki pilihan untuk memanfaatkan aplikasi e-hailing 
agar sesuai dengan pengendara, terutama atau selain 
menerima jalan. 

PELAJARAN 3:  
Jamin kepastian dan ciptakan basis fakta yang kuat   

Kepemimpinan politik untuk membangun kepastian 
regulasi layanan mobilitas bersama sangatlah penting. 
Australian Capital Territory (ACT) merupakan contoh 
yang baik untuk kasus ini. Perdana Menteri (menteri 
utama yurisdiksi atau perdana menteri) membuat 
pernyataan yang jelas tentang dukungannya terhadap 
reformasi. Suatu basis fakta yang kuat juga penting 
untuk memastikan bahwa pihak regulator memiliki 
pemahaman yang lengkap tentang manfaat dan 
biaya dari mobilitas bersama. Di New South Wales, 
pemerintah menerima lebih dari 5.000 pengajuan dari 
industri terkait dan masyarakat sebelum mengeluarkan 
kebijakan reformasinya. Hal ini membantu memastikan 
pemerintah memiliki pemahaman yang lengkap tentang 
bagaimana para pemangku kepentingan yang berbeda 
bisa memberikan dampak yang signifikan. 

PELAJARAN 4:  
Pikirkan kembali fungsi lahan parkir 

Lebih dari 46.000 hektar lahan komersial dan residensial 
disisihkan untuk kebutuhan parkir di Indonesia, dan 
nilai sewa tahunan yang tersirat dari tanah komersial 
tersebut adalah lebih dari Rp. 95 triliun (US$ 7,2 miliar). 
Bukti akademis menunjukkan adanya potensi untuk 
mengurangi kebutuhan lahan parkir hingga 95% melalui 
kegiatan mobilitas bersama, dan memikirkan kembali 
kebijakan yang terkait dengan lahan parkir (misalnya, 
persyaratan parkir minimum, kendali harga tarif parkir, 
proses perencanaan perkotaan).13

PELAJARAN 5:  
Dukung perubahan perilaku

Ada berbagai tindakan yang bisa mempengaruhi 
perilaku konsumen dan mendorong tingkat adopsi 
yang lebih tinggi terhadap angkutan umum dan pilihan 
layanan ridesharing.  Tantangannya seringkali terletak 
pada bagaimana cara untuk mendukung konsumen 
untuk mencoba solusi ridesharing (dan pilihan 
angkutan umum) terlebih dahulu. Misalnya, penetapan 
tarif akses ruas jalan yang dinamis bisa memotivasi 
perubahan perilaku. Untuk memaksimalkan manfaat 
dari biaya kemacetan, maka harga tersebut harus tetap 
dinamis sepanjang jam yang berlaku untuk mendorong 
pengemudi melakukan perjalanan pada waktu yang 
berbeda, dan harus memberikan potongan harga pada 
angkutan mobilitas bersama. 

PELAJARAN 6:  
Maksimalkan interaksi dengan angkutan umum

Angkutan umum merupakan alat penting untuk 
memerangi kemacetan lalu lintas dan meringankan 
kurangnya infrastruktur lahan parkir di daerah 
perkotaan. Tantangannya adalah sistem angkutan 
umum, seperti Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta, 
yang membutuhkan waktu dan jumlah investasi yang 
signifikan untuk membangunnya. Selain itu, dalam 
beberapa kasus, tidak ada peluang ekonomi yang kuat 
yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk membangun 
infrastruktur angkutan umum yang tetap antar berbagai 
daerah yang berbeda. Dengan demikian, penting 
untuk melihat layanan ridesharing sebagai pelengkap 
(dan bukan pengganti) angkutan umum. Misalnya, 
Uber bekerja sama dengan aplikasi angkutan umum 
seperti Moovit dan Citymapper untuk memungkinkan 
pengguna untuk menggabungkan beberapa moda 
transportasi, termasuk angkutan umum, dalam kegiatan 
komutasi mereka.14 15 

PELAJARAN 7:  
Pikirkan mobilitas bersama sebagai katalis 
transformasi kota

Begitu sistem mobilitas bersama berhasil dibangun, 
ada berbagai macam manfaat tambahan yang bisa 
dimanfaatkan oleh kota tersebut. Hal ini dapat 
mencakup perancangan ulang sistem lalu lintas kota, 
meluncurkan program kendaraan tanpa pengemudi, 
mengubah sistem logistik, dan inovasi lainnya. Hal 
ini tidak hanya akan merangsang produktivitas dan 
pertumbuhan saja, namun juga bisa memberikan 
manfaat yang lebih luas. 

BUKTI E1 
Pelajaran tentang bagaimana kota bisa menangkap manfaat dari 
mobilitas bersama

Analisis pendekatan internasional tentang layanan ridesharing dan solusi transportasi 
menyarankan tujuh pelajaran bagi para pemimpin kota di Indonesia dalam mencoba untuk 
menangkap manfaat ini:

Kurangi hambatan untuk masuk ke dalam 
ridesharing (nebeng)1

2
3
4
5
6
7

Tingkatkan produktivitas pengemudi sewa, 
jangan kurangi ridesharing (nebeng)

Jamin kepastian dan ciptakan basis fakta yang kuat

Pikirkan kembali fungsi lahan parkir

Dukung perubahan perilaku

Maksimalkan interaksi dengan angkutan umum

Pikirkan mobilitas bersama sebagai katalis 
transformasi kota
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EFISIENSI EKONOMI

MEMBANTU MENGATASI 
KEMACETAN DAN 
MENDUKUNG 
PERTUMBUHAN

14

Mobilitas bersama bisa 
menghemat lebih dari

71 juta
perjalanan dengan 
mobil dari jalan-jalan 
di Indonesia pada 
tahun 2020

Mobilitas bersama bisa 
menurunkan biaya waktu yang 
terkait dengan perjalanan 
(komutasi) di Indonesia sebesar

Rp 138 
triliun 
(US$10 miliar) di tahun 2020

Manfaat efisiensi ekonomi 
dari mobilitas bersama
Dampak mobilitas bersama di Indonesia 
saat ini dan potensinya (pada tahun 2020):

Potensi untuk 
mengurangi hingga 

46.000
hektar lahan yang 
saat ini dimanfaatkan 
sebagai lahan 
parkir di 33 kota di 
Indonesia

Saat ini, setiap pengguna 
mobilitas bersama 
menghemat rata-rata 

10-38%
dari waktu yang mereka 
butuhkan sebelumnya 
untuk melakukan 
perjalanan

Ridesharing (nebeng) bisa 
mendukung lebih dari

8 miliar
perjalanan dengan  
angkutan umum melalui 
pilihan transportasi  
multi-moda pada tahun 2020

Lebih dari 

20 persen
perjalanan dengan Uber di 
Jakarta dimulai atau diakhiri 
di daerah-daerah yang kurang 
terlayani oleh angkutan umum

15



Manfaat komutasi terkait waktu 
dari mobilitas bersama
Menurut analisis AlphaBeta, jumlah perjalanan 
komutasi harian dapat mencapai angka 70 juta pada 
tahun 2020 (naik dari 64 juta pada saat ini). Kemacetan 
sudah hampir tidak tertahankan di banyak kota di 
Indonesia dan bisa mencakup biaya hingga 5% dari 

PDB nasional (menurut Bank Pembangunan Asia) 
karena hilangnya waktu, bahan bakar, dan peningkatan 
biaya untuk melakukan kegiatan bisnis.16 Analis kami 
memperkirakan jumlah biaya terkait waktu terhadap 
kegiatan komutasi di kota-kota di Indonesia saat ini 
adalah Rp. 498 triliun (US$ 37 miliar) per tahun dan bisa 
meningkat hingga 41% pada tahun 2020 (Bukti 1).

1716

16  Transportasi di Asia dan di Pasifik: 12 Hal yang Harus Diketahui, Bank Pembangunan Asia, Maret 2012.

Rp. Triliun1

BUKTI 1
Jumlah biaya terkait waktu terhadap kegiatan komutasi di kota-kota di Indonesia 
saat ini adalah Rp. 498 triliun (US$37 miliar) per tahun dan bisa meningkat hingga 
41% pada tahun 2020

314

92

165

132

221

65

116

96

498

703

2020 Skenario 
BAU2

2016

•  Biaya komutasi terkait waktu 
didasarkan pada waktu 
perjalanan rata-rata (gambar 
pada data peta digital yang 
disimulasikan untuk ribuan 
perjalanan setiap moda angkutan 
per kota) dan upah rata-rata

•  Prakiraan untuk tahun 2020 
berdasarkan perkiraan perjalanan 
(terkait dengan pertumbuhan 
penduduk), pertumbuhan tingkat 
upah per kota, dan perubahan 
waktu komutasi (terkait dengan 
korelasi antara waktu perjalanan 
dan jumlah penduduk)

Komutasi 
kerja

Perjalanan kerja 
lainnya

Perjalanan 
pribadi

Perjalanan 
sekolah

41%

1 Analisis mencakup 33 kota di Indonesia, yang mewakili lebih dari 20% penduduk Indonesia saat ini dan 39% dari PDB saat ini. 
2  Ini adalah skenario “bisnis seperti biasa” (BAU - Business as Usual) yang didasarkan pada pertumbuhan jumlah perjalanan berdasarkan pertumbuhan 
penduduk (dan pola penggunaan demografi) per kota; serta perubahan upah dan waktu komutasi. 

Sumber:  Survei Komuter; Basis Data Sub-Nasional AlphaBeta

Manfaat mobilitas bersama diperkirakan berdasarkan 
pada bagaimana suatu jenis perjalanan bisa dilakukan 
secara berbeda dengan mobilitas bersama (misalnya, 
mengganti perjalanan menggunakan mobil pribadi 
dengan pilihan mobilitas bersama). Perkiraan ini 
didasarkan pada literatur akademis17 dan tolok ukur 
yang relevan dari pasar Uber yang sudah lebih matang. 
Secara khusus, 2020 “mobilitas bersama” skenario 
melibatkan asumsi sebagai berikut:

▪   Semua perjalanan dengan mobil dan sepeda motor 
pribadi menjadi perjalanan mobilitas bersama.

▪   Penetrasi carpooling adalah 20% dari semua 
perjalanan mobilitas bersama yang dilakukan dengan 
mobil (yaitu 20% dari jumlah gabungan perjalanan 
mobilitas bersama dengan mobil dan carpooling). 
Hal ini didasarkan pada tingkat penetrasi saat ini di 
Singapura, yang merupakan contoh lanskap mobilitas 
bersama yang sudah lebih matang.

▪   Pengguna dapat mengganti moda transportasinya 
menjadi moda transportasi yang lebih lambat 

(misalnya kita asumsikan pengguna sepeda motor 
pribadi dapat memanfaatkan perjalanan mobilitas 
bersama dengan mobil).18

▪   Perjalanan multi-moda didefinisikan sebagai 
suatu perjalanan yang melibatkan beberapa moda 
transportasi, termasuk pilihan angkutan umum.

Asumsi ini, dikombinasikan dengan data yang diperoleh 
dari survei pengguna Uber, memungkinkan kami untuk 
membuat rincian prakiraan moda transportasi pada 
tahun 2020. Catatan – taksi ikut disertakan sebagai 
bagian dari pilihan mobilitas bersama dalam analisis 
ini. Rincian keseluruhan untuk Indonesia disajikan di 
bawah ini pada Bukti 2. Perhatikan bahwa setiap dari 33 
penelitian di Indonesia bervariasi secara signifikan dari 
segi moda transportasi bersama mereka, mencerminkan 
berbagai faktor seperti perbedaan jumlah kepemilikan 
mobil dan prevalensi pilihan angkutan umum. Rincian 
selengkapnya tentang pendekatan ini bisa ditemukan 
di Kotak 1 (“Menghitung waktu yang dihemat dari 
mobilitas bersama”) dan lampirannya. 

17   Mobilitas bersama: Inovasi untuk kota layak huni, Forum Transportasi Internasional (ITF), 2016. Lihat tautan: http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/
docs/shared-mobility-liveable-cities.pdf

18   Sebagai contoh, perjalanan menggunakan mobil akan terasa lebih nyaman daripada perjalanan menggunakan sepeda motor.

BUKTI 2
Rincian moda transportasi: Rata-rata di Indonesia

Moda transportasi
Skenario BAU
(% perjalanan pada 
tahun 2020)

Skenario mobilitas 
bersama(% per-
jalanan pada tahun 
2020)

Mobilitas pribadi Sepeda motor pribadi 47% 0%

Mobil pribadi 5% 0%

Mobilitas bersama Angkutan umum 27% 22%

Multi-moda1 21% 32%

Mobil untuk mobilitas bersama2 1%3 2%

Motor untuk mobilitas bersama 0% 43%

Carpool 0% 1%

1 Mengacu pada perjalanan yang menggabungkan moda angkutan apa pun dengan angkutan umum. 
2 Termasuk taksi.
3  Berdasarkan pada taksi terdaftar. Diasumsikan bahwa taksi mengambil porsi jumlah perjalanan yang sama di setiap kota seperti yang terjadi di Jakarta (tempat 

di mana data tersedia). Perkiraan mengecualikan kendaraan mobilitas bersama lainnya. 
Catatan: Jumlah persentase bisa tidak mencapai 100% akibat pembulatan 
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19  Mobilitas bersama: Inovasi untuk kota layak huni, Forum Transportasi Internasional (ITF), 2016. Lihat tautan: http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/
docs/shared-mobility-liveable-cities.pdf

Untuk menghitung penghematan waktu dari 
mobilitas bersama, langkah pertama yang diambil 
adalah memperkirakan jumlah perjalanan yang 
dilakukan di setiap kota di Indonesia, berdasarkan 
pada jenis perjalanan tersebut (misalnya, 
komutasi, pribadi, dll.). Hal ini didasarkan pada 
survei komuter yang dilakukan di kota-kota 
utama (misalnya, Jakarta dan Surabaya), yang 
lalu diekstrapolasi ke kota-kota lain berdasarkan 
profil usia penduduk setempat (yang merupakan 
pendorong utama dari jenis perjalanan yang 
berbeda). Survei komuter juga digunakan untuk 
memahami alat transportasi (misalnya, mobil, 
sepeda motor, bis, dll.), yang diekstrapolasi 
ke kota-kota lain berdasarkan data tingkat 

Menghitung waktu yang dihemat dari mobilitas bersama 
mobilitas bersama

KOTAK 1. 

Biaya terkait waktu komutasi di setiap kota dihitung dengan metode tiga langkah

Langkah 1: Mengidentifikasi rute perjalanan umum dalam kota

▪   Rute perjalanan umum dalam kota diidentifikasi berdasarkan pada survei komuter, yang membagi 
perjalanan berdasarkan jenisnya (misalnya, komutasi, pribadi, dll.)

▪    Penanda utama lalu diidentifikasi di setiap kota, untuk mewakili setiap jenis perjalanan (misalnya, 
perumahan ke kawasan komersial; daerah perumahan ke pusat perbelanjaan, dll.)

Langkah 2: Mengukur rata-rata waktu perjalanan

▪   Web crawler Alpha-Beta  
digunakan bersama 
dengan Google Maps 
untuk menghasilkan ribuan 
perjalanan yang unik 
berdasarkan pada rute 
perjalanan umum dalam kota 

▪   Waktu komutasi rata-rata 
dinilai berdasarkan pada waktu 
yang berbeda dalam satu 
hari (misalnya, jam sibuk dan 
jam tidak sibuk) dan untuk 
jenis angkutan yang berbeda 
(misalnya, angkutan umum 
versus mobil pribadi)

Langkah 3: Menghitung biaya

▪   “Biaya peluang” perjalanan ini dihitung dengan mengalikan waktu 
perjalanan dengan tingkat upah setempat

Sumber: Openstreetmap; Google Maps; analisis AlphaBeta

kepemilikan mobil dan sepeda motor. Waktu 
rata-rata yang dibutuhkan untuk perjalanan 
tersebut lalu disimulasikan ke ribuan perjalanan 
di setiap kota (untuk mobil vs angkutan umum) 
menggunakan algoritma AlphaBeta, yang 
menentukan titik-titik tujuan utama yang mewakili 
jenis perjalanan yang berbeda di kota tersebut. 
Misalnya, untuk perjalanan komutasi, serangkaian 
kemungkinan perjalanan diidentifikasi berdasarkan 
pada daerah perumahan dan komersial utama 
di setiap kota. Untuk perjalanan pribadi, kami 
menggunakan titik-titik penting seperti pasar 
dan pusat perbelanjaan yang tersedia. Hal ini 
lalu diterjemahkan ke dalam angka moneter 
berdasarkan pada tingkat upah setempat.

Biaya ini diekstrapolasikan ke tahun 2020 
berdasarkan perkiraan pertumbuhan jumlah 
perjalanan (berdasarkan pertumbuhan penduduk), 
perubahan upah setempat, dan perubahan waktu 
komutasi (berdasarkan analisis tentang perubahan 
waktu komutasi dengan ukuran kota).  

Manfaat mobilitas bersama diperkirakan 
berdasarkan pada bagaimana suatu jenis 
perjalanan bisa dilakukan secara berbeda 
dengan mobilitas bersama (misalnya, mengganti 
perjalanan menggunakan mobil pribadi dengan 

pilihan mobilitas bersama) berdasarkan pada 
literatur akademis19 dan tolok ukur yang relevan 
dari pasar Uber yang sudah lebih matang. Secara 
khusus, skenario “mobilitas bersama” tahun 2020 
menganggap adanya penggantian perjalanan mobil 
dan sepeda motor pribadi secara menyeluruh 
menjadi opsi layanan ridesharing dan angkutan 
umum. Penghematan lalu diperkirakan secara 
terpisah untuk setiap jenis penghematan tingkat 
kemacetan yang tertera dalam teks. Metodologi 
dan sumber data yang spesifik dijelaskan secara 
terperinci di bagian lampiran.

EFISIENSI EKONOMI

http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/shared-mobility-liveable-cities.pdf
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/shared-mobility-liveable-cities.pdf


Solusi mobilitas bersama dapat membantu mengurangi 
biaya komutasi terkait waktu dalam beberapa cara. 
Temuan dari skenario mobilitas bersama menunjukkan 
bahwa biaya komutasi terkait waktu dapat dikurangi 
hingga Rp. 138 triliun (US$10 miliar) di Indonesia 
pada tahun 2020 (Bukti 3). Hal ini didasarkan pada 
perhitungan spekulatif ke depan yang bertujuan untuk 
menggambarkan dampak pada kota-kota di Indonesia 
jika semua perjalanan dengan mobil dan sepeda 
motor pribadi diubah menjadi perjalanan ridesharing 
dan angkutan umum pada tahun 2020.20 Perlu dicatat 
bahwa mobilitas bersama dapat menghasilkan 
perjalanan “baru”, yang didorong oleh berbagai faktor 
biaya yang lebih rendah dalam skenario mobilitas 

bersama sehingga dapat mengurangi kemacetan dan 
mengakibatkan waktu perjalanan yang lebih cepat 
untuk keperluan komutasi pribadi. Efek ini, disebut 
sebagai “permintaan yang dibuat”, dapat memberikan 
dampak pada jumlah waktu yang dihemat, serta jumlah 
mobil di jalan. Mengingat ketidakpastian dari dampak-
dampak tersebut, kami belum membuat suatu model 
perkiraan dalam penelitian ini, namun hal ini dapat 
memberikan pengaruh tersendiri pada dampak-dampak 
yang dibahas di bawah ini. Pada Bab 5, kami membahas 
tentang beberapa kebijakan yang tersedia untuk 
mengatasi efek permintaan ini, termasuk tarif akses 
ruas jalan yang dinamis.  

2120

20  Analisis ini juga mengandung beberapa asumsi tambahan yang terkait dengan perjalanan multi-moda dan carpooling, yang dijelaskan secara rinci dalam 
bagian Lampiran

Rp. triliun1

BUKTI 3
Layanan mobilitas bersama bisa mengurangi biaya terkait waktu komutasi di 
Indonesia hingga Rp. 138 triliun (US$10 miliar) pada tahun 2020

Pengurangan biaya terkait waktu 
komutasi didukung oleh mobilitas 
bersama di Indonesia

1Dibulatkan ke triliun rupiah terdekat. 
2 Jumlahnya bisa tidak mencapai 100% akibat pembulatan.
3 Berdasarkan pada perbandingan perjalanan mobilitas bersama versus opsi komutasi sebelumnya (gambar survei pengguna Uber).
4 Mencerminkan penghematan pengguna yang tidak perlu memarkirkan kendaraan pribadi mereka. Hanya berlaku untuk komutasi kerja dan perjalanan bisnis. 
5  Mencerminkan penghematan waktu karena pengurangan jumlah perjalanan mobil berkat peningkatan carpooling dan perjalanan multi-moda dengan 
angkutan umum.

Sumber: Data dalam bukti merupakan data perkiraan AlphaBeta yang dibuat dengan menggunakan berbagai macam sumber informasi asli dan sumber 
informasi pihak ketiga.

138

JUMLAHMengurangi 
kemacetan5

11%

65

59
14

Jumlah penghematan biaya 
terkait waktu komutasi (%)2

Penghematan 
waktu mencari 
tempat parkir4

41%

Perjalanan 
yang lebih 

efisien3

48%

Penghematan kemacetan mencakup:

▪   Perjalanan yang lebih efisien. Layanan ridesharing 
bisa memungkinkan masyarakat Indonesia untuk 
mengurangi waktu komutasi mereka dengan 
menciptakan “pintu ke pintu” atau “door to door” 
(versus pilihan angkutan umum yang kadang-kadang 
tidak efisien atau tidak ada) dan melalui penggunaan 
layanan sepeda motor untuk bergerak melalui lalu 
lintas lebih cepat dari kendaraan biasanya. Di banyak 
kota di Indonesia, tidak terdapat jaringan angkutan 
umum yang baik dan efisien, serta jaringan tersebut 
memiliki jam operasi yang terbatas. Walaupun ada 
rencana untuk menambah jaringan dan cakupan 
angkutan umum, masih akan ada banyak masyarakat 
Indonesia yang tidak terlayani secara memadai oleh 
angkutan umum. Sebagai contoh, bahkan setelah 
rampungnya pembangunan sistem Mass Rapid Transit 
(MRT) di Jakarta yang dijadwalkan selesai pada tahun 
2019, kami memperkirakan bahwa 33% dari wilayah 
Jakarta (dan 39% dari wilayah Jabodetabek) akan 

masih tidak memiliki keterkaitan angkutan umum 
yang layak untuk digunakan.

Layanan ridesharing seperti Uber melengkapi angkutan 
umum dengan memberikan pilihan mobilitas saat 
tidak adanya alternatif angkutan umum yang tersedia. 
Misalnya, di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali, 
hingga 8% perjalanan Uber terjadi antara pukul 23:00-
05:00 — saat angkutan umum jarang atau tidak ada 
sama sekali. Selain itu, lebih dari 20% perjalanan 
dengan Uber di Jakarta dimulai atau diakhiri di daerah-
daerah yang kurang terlayani oleh angkutan umum.21 

Berdasarkan hasil survei pengguna uberX (di Jakarta, 
Bandung, Surabaya, dan Bali)22, kami menemukan 
bahwa setiap orang dapat menghemat rata-rata 10% 
dari waktu perjalanan mereka, atau sejumlah 200 juta 
jam per tahun, pada tahun 2020. Untuk pengguna 
uberMOTOR, nilai penghematan ini bahkan lebih besar, 
dengan potensi penghematan waktu komutasi hingga 
38% (Bukti 4).

21  Berdasarkan pada data internal Uber. 
22  Survei ini mewawancarai 971 pengguna uberX dan uberMOTOR.

Pengguna layanan ridesharing (nebeng) bisa mengurangi waktu perjalanan 
mereka secara signifikan melalui rute yang lebih efisien

Jakarta

Surabaya

Bandung

Bali

Average

Jakarta

pengguna uberX pengguna uberMOTOR

1 Berdasarkan pada survei terhadap 971 pengguna uberX dan uberMOTOR.  
Sumber: Survei pengguna Uber; analisis AlphaBeta

Rata-rata waktu komutasi1
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penghematan 

waktu



▪   Penghematan waktu untuk mencari tempat parkir 
(dan produktivitas lahan). Di Amerika Serikat, sebuah 
mobil rata-rata menghabiskan 0,8% dari waktunya 
untuk mencari tempat parkir (96% waktunya habis 
di tempat parkir; 2,6% digunakan untuk berkendara; 
dan 0,5% dihabiskan dalam kemacetan).23 Suatu 
survei yang ditujukan pada pengguna Uber yang 
sebelumnya mengemudikan kendaraan mereka 
sendiri mengungkapkan bahwa mereka menghabiskan 
waktu rata-rata selama 10 menit per perjalanan 
untuk mencari tempat parkir.24  Layanan mobilitas 
bersama dapat menghilangkan waktu yang diperlukan 
untuk mencari tempat parkir, yang tidak hanya dapat 
menghemat hingga 2 miliar jam waktu perjalanan 
pada tahun 2020, namun juga membebaskan 
sejumlah besar lahan yang digunakan saat ini untuk 

keperluan parkir kendaraan. Para peneliti baru-baru 
ini menentukan bahwa 14% dari semua lahan di 
Los Angeles County digunakan sebagai lahan parkir. 
Bahkan di Kopenhagen, salah satu kota di dunia 
yang paling ramah terhadap moda transportasi 
sepeda, ada tiga tempat parkir untuk setiap 
mobil yang digunakan.25 Di Indonesia, AlphaBeta 
memperkirakan bahwa lebih dari 46.000 hektar lahan 
saat ini digunakan sebagai lahan parkir kendaraan 
pribadi – atau sekitar 5% dari jumlah lahan di kota-
kota di Indonesia (Bukti 5).26 6.645 hektar lahan ini 
merupakan lahan komersial utama, dengan nilai sewa 
tahunan tersirat hingga lebih dari Rp. 95 triliun (US$ 
7,2 miliar), yang bisa dimanfaatkan jika lahan tersebut 
digunakan untuk keperluan yang lebih produktif  
(Bukti 6).

2322

23  Revolusi Sumber Daya: Cara Menangkap Peluang Bisnis Terbesar di Abad Ini, Stefan Heck dan Matt Rogers, 2014.
24  Berdasarkan survei dari sekitar 1.000 pengguna Uber di Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya. 
25  https://medium.com/uber-under-the-hood/the-hidden-pitfalls-of-parking-a0c483c9c679#.hmobtuvf5 
26  Lihat bagian lampiran untuk rincian lebih lanjut tentang metodologi yang digunakan.  

BUKTI 5
Lebih dari 46.000 hektar lahan di Indonesia digunakan sebagai lahan parkir 
kendaraan pribadi – atau sekitar 5% dari jumlah lahan di kota-kota di Indonesia

Jumlah lahan parkir di Indonesia
Hektar1

6,020

200
425305

140

6,645

445

Persyaratan minimum 
untuk parkir

Perkiraan umum

Parkir di Jalan

Parkir di Kantor

Parkir Ritel

▪   Perkiraan tingkat bawah berdasarkan 
pada kebutuhan lahan parkir legal 
minimum untuk perkantoran dan ritel

▪   “Perkiraan umum” berdasarkan pada 
jumlah perjalanan kendaraan, pola 
parkir, dan perkiraan lahan parkir yang 
sebenarnya pada sampel kompleks 
ritel dan perkantoran

▪   Jika termasuk tanah yang disisihkan 
untuk lahan parkir perumahan 
(misalnya, garasi pribadi), ada 
penambahan sekitar ~40.000 hektar

▪   Mencakup sekitar 5% dari jumlah 
lahan di kota-kota di Indonesia

Lahan parkir 
perumahan 
memberikan 
tambahan sekitar 
~40.000 hektar, 
jika ikut disertakan 
dalam perhitungan

1 Analisis mencakup 33 kota di Indonesia, yang mewakili lebih 
dari 20% penduduk Indonesia saat ini dan 39% dari PDB saat 
ini. Nilai hektar dibulatkan ke 5 hektar terdekat. 
Sumber: Pedomanparkir (1998); Laporan Colliers International 
(Q3 2016 Jakarta; H1 2016 Surabaya); Analisis AlphaBeta

Biaya tersirat tahunan dari lahan non-perumahan yang disisihkan sebagai lahan 
parkir lebih dari Rp. 95 triliun (US$7,2 miliar)

Peringkat Kota

Lahan yang 
digunakan 

sebagai 
lahan 
parkir 

(hektar)

Rata-rata 
nilai sewa 
yang “hil-

ang” 
(Miliar Rp.)

1 DKI Jakarta 2,175 56,661
2 Surabaya 700 13,328
3 Bandung 265 3,416
4 Medan 280 3,081
5 Semarang 230 2,344
6 Tangerang 250 2,210
7 Batam 180 1,741
8 Palembang 180 1,473
9 Bekasi 300 1,340

10 Makassar 95 1,206
11 Pekanbaru 125 1,005

12 Tangerang 
Selatan 165 871

13 Depok 240 804
14 Malang 125 737
15 Balikpapan 60 670
16 Cilegon 45 670
17 Denpasar 160 536

Peringkat Kota

Lahan yang 
digunakan 

sebagai 
lahan 
parkir 

(hektar)

Rata-rata 
nilai sewa 
yang “hil-

ang” 
(Miliar Rp.)

18 Surakarta 65 469
19 Bogor 105 402

20 Bandar 
Lampung 110 402

21 Padang 55 402
22 Yogyakarta 45 335
23 Pontianak 55 268
24 Banjarmasin 35 201
25 Serang 70 201
26 Jambi 55 201
27 Manado 20 201
28 Cirebon 30 201
29 Mataram 30 134
30 Palu 30 134
31 Banda Aceh 20 134
32 Sukabumi 30 67
33 Kendari 10 67

1  Analisis mencakup 33 kota di Indonesia, yang mewakili lebih dari 20% penduduk Indonesia saat ini dan 39% dari PDB saat ini. Berdasarkan pada perkiraan 
lahan yang dikhususkan sebagai lahan parkir di setiap kota, dikalikan dengan nilai sewa lahan tahunan di setiap kota. Nilai hektar dibulatkan ke 5 hektar 
terdekat. 
Sumber: Laporan Colliers International (Q3 2016 Jakarta; H1 2016 Surabaya); Analisis AlphaBeta

Secara total, biaya tahunan tersirat dari nilai sewa yang hilang akibat penggunaan lahan untuk tempat parkir 
adalah Rp. 95,98 triliun (US$7,2 miliar)
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https://medium.com/uber-under-the-hood/the-hidden-pitfalls-of-parking-a0c483c9c679#.hmobtuvf5


▪   Mengurangi kemacetan. Layanan ridesharing dapat 
mengurangi kemacetan dengan mendorong layanan 
carpooling dan meningkatkan penggunaan angkutan 
umum sebagai bagian dari perjalanan multi-moda. 
Dalam wilayah perkotaan (yang mensimulasikan 
pola mobilitas sehari-hari di Lisbon, Portugal), para 
akademisi di Forum Transportasi Internasional 
menemukan bahwa skenario mobilitas bersama 
dapat mengurangi armada mobil hingga hanya sekitar 
3% dari jumlah armada saat ini.27  Dalam skenario 
mobilitas bersama kami, adopsi layanan ridesharing 
dapat diterjemahkan menjadi pengurangan 71 juta 
perjalanan kendaraan di jalan-jalan di Indonesia pada 
tahun 2020. Perlu dicatat bahwa untuk menghindari 
permintaan yang dibuat (misalnya, kemacetan yang 
lebih rendah mendorong tingkat komutasi dengan 
mobil pribadi yang lebih tinggi), sangat penting untuk 
memastikan adanya kebijakan yang mencegah orang 
untuk melakukan komutasi dengan kendaraan pribadi 
mereka.28 Peluang khusus di Indonesia mencakup:

      -   Mendorong carpooling. Layanan carpool bisa 
mengurangi jumlah perjalanan mobil secara 
signifikan. Misalnya, dalam tujuh bulan pertama di 
tahun 2016, diperkirakan bahwa jika pengendara 
melakukan perjalanan secara terpisah dan tidak 
memilih uberPOOL, akan ada tambahan jarak 
berkendara hingga 312 juta mil, yang setara 
dengan 6 juta galon bahan bakar, dan 55.000 
metrik ton emisi CO2.29 uberPOOL sekarang 
mencakup 20% dari jumlah semua perjalanan Uber 
di kota-kota di seluruh dunia.30 Walaupun layanan 
uberPOOL masih baru di Indonesia, namun potensi 
yang dimilikinya cukup besar. Dalam skenario 
mobilitas bersama kami, jika Indonesia berhasil 
mencapai angka rata-rata global sebesar 20% dari 
perjalanan mobil dengan skema mobilitas bersama 
melalui carpooling, maka hal ini memiliki potensi 
untuk mengurangi jumlah perjalanan kendaraan 
mobil di Indonesia hingga 14 juta pada tahun 2020 
(Bukti 7).

2524

27  Mobilitas Bersama: Inovasi untuk Kota Layak Huni, Forum Transportasi Internasional, Mei 2016.
28  Potensi kebijakan utama dijelaskan pada Bab 5 dalam laporan ini. 
29  “Penelitian: Layanan carpool Uber dan Lyft bisa mengurangi kepadatan lalu lintas hingga 75 persen”, The Mercury News, 3 Januari 2017 (diakses di: http://

www.mercurynews.com/2017/01/03/study-uber-lyft-carpool-services-could-reduce-traffic-by-75-percent/).
30  “Penelitian: Layanan carpool Uber dan Lyft bisa mengurangi kepadatan lalu lintas hingga 75 persen”, The Mercury News, 3 Januari 2017 (diakses di: http://

www.mercurynews.com/2017/01/03/study-uber-lyft-carpool-services-could-reduce-traffic-by-75-percent/).

BUKTI 7
Layanan carpooling seperti uberPOOL berpotensi untuk mengurangi jumlah 
perjalanan kendaraan mobil di jalan-jalan di Indonesia hingga 14 juta pada tahun 
2020

Mobil pribadi, taksi, 
mobil sewa pribadi

10 mobil

Uber Pool

7 mobil

28 PENUMPANG

Sumber: Analisis AlphaBeta

Jika layanan carpool 
bisa mewakili 
20% dari jumlah 
perjalanan mobilitas 
bersama (mirip 
dengan yang terjadi 
saat ini di Singapura) 
pada tahun 2020 
di Indonesia, maka 
layanan ini bisa 
menghilangkan 14 
juta perjalanan mobil 
dari jalan-jalan di 
Indonesia

-   Memfasilitasi perjalanan multi-moda dengan 
angkutan umum. Banyak pengguna layanan 
ridesharing yang menggunakan layanan ini untuk 
melakukan komutasi multi-moda. Misalnya, di Jakarta 
dan Bandung, kami menemukan bahwa 4% dan 15% 
dari perjalanan Uber dimulai atau diakhiri dalam jarak 
200 meter dari pusat angkutan umum utama. Dalam 
survei kami terhadap pengguna Uber di Jakarta, 20% 
mengatakan bahwa mereka kini menggunakan Uber 
sebagai bagian dari strategi komutasi multi-moda 
mereka (padahal sebelumnya mereka menggunakan 
moda transportasi pribadi). Pada tahun 2020, 
jumlah perjalanan multi-moda (melibatkan layanan 
ridesharing dan angkutan umum) dapat mencapai 
angka 8 miliar. Selain itu, dengan berinteraksi secara 
efektif dengan pilihan angkutan umum, layanan 
ridesharing dapat mengurangi waktu dan biaya 
pembangunan infrastruktur angkutan umum hingga 
“mil terakhir” dari perjalanan penumpang terkait.

Perlu dicatat bahwa layanan ridesharing dapat 
mengakibatkan beberapa pengguna bermigrasi dari 
angkutan umum. Walaupun hal ini bisa mempersingkat 
waktu komutasi mereka (seperti yang dijelaskan 
sebelumnya), hal ini juga dapat menyebabkan 
peningkatan jumlah mobil di jalan. Berdasarkan survei 
pengguna Uber, kami menemukan bahwa sekitar 5% 
dari komuter bisa mengalihkan perjalanan mereka yang 
paling sering dilakukan dari angkutan umum ke layanan 
ridesharing. Namun, hal ini diimbangi oleh peningkatan 
komuter yang sekarang menggunakan angkutan umum 
sebagai bagian dari strategi transportasi multi-moda 
(Bukti 8). Selain itu, perlu dicatat bahwa pertanyaan ini 
hanya difokuskan pada perjalanan yang paling sering 
dilakukan oleh para komuter, dan bukannya semua 
perjalanan yang mereka lakukan. Penelitian sebelumnya 
telah menemukan bahwa penggunaan angkutan umum 
secara keseluruhan telah meningkat secara signifikan 
seiring dengan layanan ridesharing.31

31  Mobilitas bersama dan transformasi angkutan umum, Asosiasi Angkutan Umum Amerika (APTA), Maret 2016.

Penggunaan angkutan umum tampak tidak terpengaruh oleh layanan ridesharing 
(nebeng)

Persentase1

Perubahan perilaku perjalanan untuk perjalanan yang paling umum 
dilakukan sebagai akibat dari mobilitas perkotaan 
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1 Persentase dihitung berdasarkan hasil survei Uber yang diterapkan pada model skenario “Bisnis Seperti Biasa” (BAU) dan “Mobilitas Bersama”. 
Sumber: Survei penumpang Uber; analisis AlphaBeta
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http://www.mercurynews.com/2017/01/03/study-uber-lyft-carpool-services-could-reduce-traffic-by-75-percent/
http://www.mercurynews.com/2017/01/03/study-uber-lyft-carpool-services-could-reduce-traffic-by-75-percent/
http://www.mercurynews.com/2017/01/03/study-uber-lyft-carpool-services-could-reduce-traffic-by-75-percent/
http://www.mercurynews.com/2017/01/03/study-uber-lyft-carpool-services-could-reduce-traffic-by-75-percent/


      -   Mengurangi ketergantungan pada mobil pribadi.  
Walaupun kepemilikan mobil di masyarakat 
Indonesia masih relatif rendah menurut standar 
internasional, laporan industri memperkirakan 
adanya pertumbuhan yang kuat yang ditopang 
oleh peningkatan jumlah masyarakat kelas 
menengah.32 Memiliki opsi mobilitas bersama 
yang efisien dapat mengurangi ketergantungan 
masyarakat Indonesia pada mobil pribadi. Survei 
kami kepada pengguna Uber di Indonesia33 

mengungkapkan bahwa 6% pengguna Uber sudah 
tidak lagi mengemudikan mobil pribadi mereka; 
dan 62% pengguna Uber mengatakan bahwa 
mereka sudah mengurangi penggunaan mobil 
pribadi mereka (Bukti 9).

Mobilitas bersama juga dapat memungkinkan 
penggunaan waktu komutasi yang lebih produktif. 
uberX memungkinkan penumpang untuk menggunakan 
waktu komutasi mereka secara produktif karena 
mereka dibebaskan dari kegiatan mengemudi. Hal ini 
dapat mencakup kegiatan melakukan telepon bisnis, 
memeriksa email, dll. Survei kami terhadap pengguna 
uberX mengungkapkan bahwa 18% dari penumpang 
yang sebelumnya mengemudikan mobil mereka ke 
tempat kerja kini bisa bekerja dalam perjalanan mereka 
(Bukti 10).34
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32  Contohnya, jumlah kendaraan penumpang di Indonesia diperkirakan akan meningkat pada CAGR 6,8% hingga tahun 2020. Untuk rincian selengkapnya, lihat 
Peluang dan Tantangan Industri Otomotif di Indonesia, Ipsos Consulting, Februari 2016.

33  Ukuran sampel adalah 577 pengguna uberX dan uberMOTOR yang mengindikasikan bahwa mereka memiliki mobil pribadi.
34  Berdasarkan pada survei 377 pengguna uberX yang dahulu mengendarai mobil pribadi mereka sebelum menggunakan layanan mobilitas bersama.

Sejak menggunakan Uber, lebih dari 60 persen pengguna mengatakan bahwa 
mereka lebih jarang mengendarai kendaraan pribadi; 6 persen mengatakan 
bahwa mereka sudah tidak mengendarai kendaraan pribadi lagi

18% dari komuter yang sebelumnya mengemudikan mobil mereka sendiri ke 
tempat kerja sekarang menggunakan waktu perjalanan mereka untuk bekerja

Persen1

Berbagi waktu yang digunakan untuk kegiatan yang berbeda selama komutasi

Jika Anda memiliki mobil, bagaimana perubahan 
penggunaan kendaraan pribadi Anda sejak Anda mulai 
menggunakan aplikasi Uber?1
Persentase

Tidak
Mengemudi

Lagi

Lebih Jarang
Mengemudi

Tetap Sama

Lebih Sering
Mengemudi

6

62

25

7

8

67

19

5

4

53

36

7

6

64

22

8

5

58

30

6

Keseluruhan Jakarta Surabaya Bandung Bali

1 Ukuran sampel adalah 577 pengguna uberX dan uberMOTOR yang mengindikasikan bahwa mereka memiliki mobil pribadi.
Sumber: Survei penumpang Uber di Indonesia

Melakukan Kegiatan Pribadi

Berbicara Kepada Pengemudi

Melakukan Kegiatan Kerja

Tidak Melakukan Apa-Apa  
(mis. Bersantai, Tidur) 

Bukan Salah Satu Dari
Jawaban Di Atas

45

28

18

9

1

Sejak menggunakan Uber, bagaimana Anda memanfaatkan 
waktu komutasi Anda?

1 Berdasarkan pada survei 377 pengguna uberX yang dahulu mengendarai mobil pribadi mereka sebelum. 
Sumber: Survei pengguna Uber; analisis AlphaBeta

BUKTI 9

BUKTI 10
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Manfaat kota
Walaupun manfaat keseluruhan terhadap efisiensi 
transportasi mobilitas bersama cukup signifikan, 
bagaimana tingkat perbedaannya dengan kota-kota 
lainnya? Dengan pola komutasi yang ada, waktu 
komutasi, dan tingkat upah setempat, manfaat bisa 
bervariasi secara signifikan di berbagai macam kota 
di Indonesia. Bukti-bukti yang ada mendukung hal ini 
(Bukti 11). Walaupun ada perbedaan besar di berbagai 

kota di Indonesia, penting untuk dicatat bahwa 
semua kota di Indonesia bisa mendapatkan manfaat 
yang signifikan terhadap efisiensi waktu komutasi 
terkait waktu dari mobilitas bersama. Penerima 
manfaat terbesar pada tahun 2020 adalah kota itu 
sendiri, dengan jumlah populasi yang lebih besar yang 
cenderung melakukan komutasi dengan jarak yang lebih 
jauh. 
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BUKTI 11
Manfaat mobilitas bersama terhadap kemacetan bisa bervariasi secara signifikan 
di kota-kota di Indonesia 

1 Dibulatkan ke ribuan terdekat. 
2  Dibulatkan ke lima miliar Rupiah terdekat.

Peringkat Kota Provinsi Populasi
(tahun 2020)1

Jumlah Perjalanan 
Harian (2020)1

Penghematan 
Waktu dari 

Mobilitas Bersama 
(Miliar Rp. 2020)2

1 DKI Jakarta Jakarta 11.048.000 15.492.000 77.615
2 Surabaya Jawa Timur 3.022.000 4.249.000 15.225
3 Medan Sumatera Utara 2.325.000 3.225.000 5.745
4 Bandung Jawa Barat 2.585.000 3.597.000 5.005
5 Tangerang Banten 2.508.000 3.504.000 4.160

6 Batam Kepulauan Riau 1.657.000 2.240.000 3.530
7 Semarang Jawa Tengah 1.867.000 2.617.000 3.445
8 Palembang Sumatera Selatan 1.736.000 2.396.000 2.285
9 Makassar Sulawesi Selatan 1.612.000 2.221.000 1.995

10 Cilegon Banten 471.000 654.000 1.940
11 Pekanbaru Riau 1.272.000 1.747.000 1.845
12 Bekasi Jawa Barat 3.194.000 4.479.000 1.705
13 Tangerang Selatan Banten 1.740.000 2.443.000 1.695
14 Depok Jawa Barat 2.668.000 3.703.000 1.365
15 Malang Jawa Timur 887.000 1.238.000 1.290
16 Denpasar Bali 1.125.000 1.654.000 1.125
17 Balikpapan Kalimantan Timur 704.000 973.000 1.065
18 Bandur Lampung Lampung 1.118.000 1.550.000 965
19 Surakarta Jawa Tengah 512.000 716.000 810
20 Padang Sumatera Barat 954.000 1.322.000 755
21 Bogor Jawa Barat 1.118.000 1.549.000 620
22 Serang Banten 773.000 1.066.000 580
23 Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta 399.000 559.000 540
24 Pontinak Kalimantan Barat 681.000 940.000 540
25 Jambi Jambi 663.000 917.000 525
26 Palu Sulawesi Tengah 418.000 579.000 345
27 Benjarmasin Kalimantan Selatan 722.000 1.002.000 320
28 Manado Sulawesi Utara 430.000 600.000 310
29 Cirebon Jawa Barat 293.000 405.000 300
30 Banda Aceh Aceh 285.000 391.000 250
31 Kendari Sulawesi Tenggara 437.000 597.000 175
32 Sukabumi Jawa Barat 326.000 447.000 175
33 Mataram Nusa Tenggara Barat 520.000 716.000 170

Mengingat pertumbuhan yang cepat dari kota-kota 
“kelas menengah” di Indonesia (dengan populasi 
800.000 hingga 2 juta penduduk), manfaat mobilitas 
bersama cenderung akan tumbuh pesat di kota-
kota tersebut, dan sekarang merupakan waktu yang 
tepat untuk memikirkan rancangan layanan sistem 

BUKTI 12
Rata-rata waktu perjalanan terkait erat dengan jumlah populasi kota – oleh 
karena itu, penting bagi kota yang sedang berkembang untuk segera menetapkan 
kebijakan yang sesuai!

Populasi Kota 
(Ratusan Ribu)

Rata-rata waktu perjalanan dan ukuran kota1
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Jambi
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Medan
Depok

Bandung

Palembang

Bekasi
Surabaya

Tangerang

Waktu Perjalanan Rata-Rata (Menit)

Peningkatan populasi sebesar 100.000 orang akan meningkatkan waktu perjalanan rata-rata sebesar 1,9 menit 

1  Analisis mencakup 32 kota di Indonesia, yang mewakili lebih dari 20% penduduk Indonesia saat ini dan 39% dari PDB saat ini. Analisis dibatasi untuk 
satu jenis perjalanan tertentu (komutasi sehari-hari ke tempat kerja), dan tidak mencakup Jakarta untuk mendapatkan perbandingan yang baik. 
Sumber: Survei Komuter; Analisis AlphaBeta

transportasi sebelum tingkat kemacetan menjadi lebih 
parah. Analisis kami menunjukkan bahwa rata-rata 
waktu perjalanan meningkat sekitar 1,9 menit (setara 
dengan sekitar 4% dari waktu perjalanan rata-rata) 
untuk setiap peningkatan jumlah populasi sebanyak 
100.000 penduduk (Bukti 12).
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Manfaat efisiensi ekonomi lainnya 
dari mobilitas bersama
Layanan ridesharing seperti Uber dapat memberikan 
berbagai manfaat bagi sektor-sektor lainnya. Pariwisata 
internasional mewakili 4% dari jumlah perekonomian 
Indonesia saat ini dan pemerintah Indonesia telah 
menetapkan target pertumbuhan yang ambisius. Pada 
tahun 2019, Indonesia bertujuan untuk meningkatkan 
angka tersebut menjadi dua kali lipat hingga 8% dari 
jumlah PDB.35 Hal ini juga penting untuk diterapkan 
di Indonesia, mengingat bahwa 9% dari tenaga kerja 
negeri ini bekerja di bidang yang berhubungan langsung 
dengan industri pariwisata. Mobilitas bersama dapat 

membantu Indonesia memenuhi target ini dengan 
cara menghubungkan wisatawan dari seluruh dunia ke 
tempat tujuan pariwisata di seluruh negeri. Wisatawan 
akan mendapat manfaat dari pilihan mobilitas bersama 
karena hal tersebut dapat meyakinkan mereka untuk 
mengambil rute perjalanan yang paling efisien, 
memastikan keselamatan mereka, dan menyediakan 
sistem pembayaran non-tunai untuk menjaga stabilitas 
mata uang lokal. Di Indonesia, kami melihat bahwa 
para wisatawan (baik untuk keperluan bisnis maupun 
pariwisata) secara aktif menggunakan Uber untuk 
membantu mereka menavigasi tempat tujuan mereka 
(Bukti 13). 
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35  http://www.indonesia-investments.com/business/industries-sectors/tourism/item6051

BUKTI 13
Uber digunakan di Indonesia oleh para pengunjung dari segala penjuru dunia

Sumber: Survei pengguna Uber; analisis AlphaBeta

Manfaat mobilitas bersama juga bisa meluas ke 
sektor-sektor lain yang berkaitan dengan mobilitas, 
termasuk logistik dan pengiriman makanan. 
UberEATS merupakan layanan pengiriman makanan 
berdasarkan permintaan (on-demand) yang didukung 
oleh aplikasi Uber. Layanan pemesanan makanan 
online bermitra dengan restoran setempat di kota-
kota yang dipilih di seluruh dunia dan memungkinkan 
pelanggan untuk memesan makanan dengan 
menggunakan aplikasi Uber di smartphone mereka. 

Meskipun belum tersedia di Indonesia, potensi 
manfaat UberEATS cukup signifikan, karena layanan 
tersebut dapat membantu konsumen menghindari 
kemacetan panjang yang diperlukan untuk membeli 
makanan. Selain itu, mobilitas bersama dapat 
digunakan untuk meningkatkan efisiensi logistik. 
UberRUSH merupakan program inisiatif percobaan 
Uber untuk mendukung industri logistik. Dampaknya 
bisa sangat besar mengingat tingginya biaya logistik 
di Indonesia. 

Singapura Amerika 
Serikat

Malaysia Australia Inggris 
Raya

Tiongkok India Rusia Perancis Thailand

Siapa yang menggunakan Uber untuk keperluan pariwisata di 
Indonesia?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan: Data untuk perjalanan yang terselesaikan saja, dari bulan September 2016 hingga bulan November 2016.
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INKLUSIVITAS & 
KESEJAHTERAAN

MENCIPTAKAN  
PELUANG EKONOMI  
DAN MENINGKATKAN 
INKLUSI KEUANGAN

32

Manfaat inklusivitas & 
kesejahteraandari mobilitas 
bersama
Dampak mobilitas bersama di Indonesia 
saat ini dan potensinya (pada tahun 2020):

39 persen
mitra pengemudi Uber setuju 
atau sangat setuju bahwa 
mereka lebih aktif secara 
finansial sejak bergabung 
dengan Uber

33

Potensi untuk memberikan peluang 
ekonomi bagi

7 juta
rakyat Indonesia pada 
layananridesharing 
(nebeng) pada tahun 
2020

Potensi untuk mengurangi 
biaya mobilitas hingga 

65 persen
dibandingkan dengan 
memiliki mobil sendiri

Lebih dari 

60 persen
dari pengguna ridesharing 
(nebeng) melakukannya 
karena menyediakan 
pilihan mobilitas yang lebih murah 
terhadap alternatif yang mereka miliki
 
Layanan ridesharing (nebeng) bisa 
menciptakan peluang bagi masyarakat 
Indonesia yang memiliki lebih sedikit 
peluang untuk bekerja. 

43 persen
mitra pengemudi Uber di Indonesia 
sebelumnya tidak masuk dalam kategori 
angkatan kerja atau menganggur

Inklusi finansial yang lebih besar 
berpotensi meningkatkan pendapatan 
rata-rata para individu ini sebesar 

5-30 persen

Hampir

20 persen
of pengguna Uber 
mengatakanbahwa alasan 
utama merekamemilih 
Uber adalah karena alasan 
keamanan pribadi

46 persen
of dari mitra pengemudi 
memilih alasan fleksibilitas jam 
kerja sebagai alasan utama 
mereka bekerjasama dengan 
Uber



Mobilitas bersama yang lebih tinggi 
berpotensi memberikan berbagai manfaat 
inklusivitas dan kesejahteraan di kota-kota 
di Indonesia. Hal ini mencakup manfaat 
kepada konsumen dari biaya mobilitas yang 
lebih rendah; manfaat untuk pengemudi 
berupa sumber pendapatan yang fleksibel 
(terutama bagi mereka dengan peluang 
kerja terbatas); dan manfaat yang lebih luas 
yang terkait dengan peluang ekonomi baru 
bagi masyarakat Indonesia yang mampu 
mengakses pekerjaan yang sebelumnya 
tidak tersedia karena jaringan transportasi 
yang tidak efisien, dan meningkatkan inklusi 
keuangan.

Menurunkan biaya mobilitas 
masyarakat Indonesia
Surplus konsumen merupakan ukuran ekonomi 
manfaat konsumen, yang dihitung dengan menganalisis 
perbedaan antara apa yang bersedia dan mampu 
untuk dibayarkan oleh konsumen demi mendapatkan 
barang atau jasa relatif terhadap harga pasar, atau 
nilai aktual yang mereka bayarkan untuk memperoleh 
barang atau jasa tersebut. Surplus konsumen terjadi 
ketika konsumen bersedia untuk membayar lebih 
demi mendapatkan produk tertentu dari harga pasar 
saat ini. Penelitian akademis terakhir di Amerika 
Serikat menunjukkan bahwa untuk setiap dolar yang 
dibelanjakan oleh konsumen, sekitar $1,60 surplus 
konsumen dihasilkan, menciptakan potensi $6,8 miliar 
dari jumlah surplus konsumen di seluruh Amerika 
Serikat.36 

Bagi masyarakat Indonesia yang sebelumnya 
mengendarai mobil pribadi, penghematan biaya 
mobilitas ini sangatlah besar. Analisis kami 
menunjukkan bahwa biaya tahunan yang terkait 
dengan mobilitas bisa lebih rendah 10-65% dengan 
menggunakan pilihan ridesharing, dibandingkan dengan 
kepemilikan mobil pribadi (Bukti 14).37 Perkiraan 
ini dihitung dengan membandingkan biaya relatif 
kepemilikan mobil pribadi versus opsi ridesharing. 
Asumsi ini mencakup perhitungan 14.000 kilometer 
perjalanan per tahun dan perkiraan penghematan 
konservatif dengan asumsi tidak ada kecelakaan atau 
kegagalan mekanis yang terjadi selama usia pakai mobil. 
Berbagai perkiraan dibuat berdasarkan pada pilihan 
mobil (dua jenis mobil paling populer di Indonesia 
- Toyota Avanza dan Toyota Corolla - dipilih untuk 
menghitung biaya kepemilikan kendaraan), dan nilai sisa 
kendaraan setelah 10 tahun. Asumsi secara terperinci 
dapat dilihat pada bagian lampiran. 

Jika nilai waktu komutasi yang lebih produktif 
disertakan (pengguna tidak perlu fokus pada kegiatan 
mengemudi), ada tambahan penghematan hingga 
Rp. 18 juta per pengguna per tahun (rata-rata di 
seluruh 33 kota di Indonesia) dapat dicapai menurut 
skenario mobilitas bersama pada tahun 2020. Hal ini 
didasarkan pada perkiraan waktu komutasi rata-rata 
dan tingkat upah setempat di 33 kota. Penghematan 
dari layanan ridesharing berhasil dikonfirmasi dalam 
survei pengguna Uber kami - lebih dari 60% responden 
mengatakan bahwa mereka menggunakan Uber karena 
lebih murah (Bukti 15).38

3534

36    Peter Cohen, Robert Hahn, Jonathan Hall, Steven Levitt, dan Robert Metcalfe, “Menggunakan Data Besar untuk Memperkirakan Surplus Konsumen: Kasus 
Tentang Uber”, Kertas Kerja, 30 Agustus 2016.37   See the Appendix for details on the methodology.  

37  Lihat bagian Lampiran untuk rincian tentang metodologi. 
38   Berdasarkan hasil survei dari 971 pengguna uberX dan uberMOTOR di Indonesia (Bali, Bandung, Jakarta, dan Surabaya).

BUKTI 14
Layanan ridesharing (nebeng) bisa memberikan solusi mobilitas yang lebih 
hemat biaya daripada memiliki sebuah mobil, menghemat hingga 65% dari biaya 
mobilitas

Juta Rp.
Biaya tahunan per orang

Biaya aset 
tahunan1

Biaya 
pemeliharaan2 Biaya Komutasi3 Jumlah biaya

Memiliki mobil

30-78 6-7 12 48-97

Ridesharing 
(nebeng)4

0 0 33-43 33-43=

=

+

+

+

+

10-65%5 penghematan berkat opsi ridesharing bila 
dibandingkan dengan memiliki mobil

1  Amortisasi biaya aset selama masa manfaatnya (diasumsikan hingga 10 tahun), termasuk biaya kendaraan, pembayaran pinjaman (suku bunga 6,5%), PPN, 
dan pendaftaran kendaraan. Perkiraan tingkat bawah didasarkan pada mobil Toyota Avanza dan tingkat atas pada mobil Toyota Corolla (dua model mobil 
yang paling populer di Indonesia).

2 Mencerminkan biaya pemeliharaan kendaraan tahunan, termasuk asuransi.
3 Termasuk biaya bahan bakar dan parkir (untuk kendaraan sendiri); Biaya tarif, termasuk penetapan lonjakan harga (untuk opsi mobilitas bersama).
4  Berdasarkan pada 14.000 km perjalanan dalam setahun, sebagai pengganti langsung terhadap mobil. Perkiraan tingkat bawah didasarkan pada layanan 
uberPOOL, dan tingkat atas pada layanan uberX.

5 Dibulatkan ke 5 persen terdekat.
Sumber: Daftar Harga Toyota Indonesia (2016); Duitpintar.com; Perkiraan Tarif Uber; Colliers International (Survei Biaya Parkir 2011); Analisis AlphaBeta

BUKTI 15
Lebih dari 60% responden menggunakan Uber karena lebih murah

Persentase tanggapan (pilih semua jawaban yang berlaku)

Lebih Murah

 Pergi ke Lokasi Tertentu (non-kerja)

Lebih Nyaman

Lebih Terpercaya

Lebih Cepat

61

Mengapa Anda menggunakan Uber?1

1 Berdasarkan hasil survei dari 971 
pengguna uberX dan uberMOTOR di 
Indonesia (Bali, Bandung, Jakarta, dan 
Surabaya).
Sumber: Survei penumpang Uber di 
Indonesia

Lebih Aman

Pergi ke Tempat Kerja
Opsi Cadangan

41
35

26
25

20
15

11
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Membuka peluang ekonomi baru
Efek lapangan pekerjaan tidak langsung dari layanan 
mobilitas bersama mencakup pekerjaan yang terkait 
dengan layanan tambahan yang ditawarkan (misalnya, 
layanan makanan), serta manfaat pekerjaan dari 
penciptaan rute transportasi baru yang memungkinkan 
orang untuk mengambil alih pekerjaan di mana terdapat 
hambatan pada jaringan angkutan umum yang tersedia. 

“Kurangnya transportasi” (transportation desert), di 
mana individu tidak memiliki akses transportasi yang 
terjangkau, telah dikaitkan dengan adanya ketimpangan 
pendapatan, seperti kurangnya akses terhadap 
pendidikan dan kesehatan, serta kesempatan kerja.39 
Lebih dari 15% responden dalam survei pengguna Uber 
kami mengatakan bahwa Uber telah memungkinkan 
mereka untuk mendapatkan pekerjaan, membantu 
untuk memperluas jangkauan peluang ekonomi yang 
tersedia bagi diri mereka.40 Hal ini konsisten dengan 
bukti akademis di masa lalu yang menunjukkan bahwa 
skenario mobilitas bersama bisa membantu memastikan 
bahwa 75% dari pekerjaan dalam kota dapat dicapai 
dalam waktu tempuh 30 menit perjalanan.41 

Mendukung perjalanan yang lebih 
aman
Layanan ridesharing (nebeng) juga dapat meningkatkan 
keamanan pribadi dengan meninggalkan “jejak 
digital” dari semua kegiatan komutasi. Hampir 20% 
pengguna Uber dalam survei kami mengatakan bahwa 
alasan utama mereka memilih Uber adalah untuk 
mendapatkan keamanan pribadi yang lebih baik.42 
Pilihan layanan ridesharing bisa sangat bermanfaat bagi 
kaum wanita. Terutama di pasar negara berkembang, 
wanita menghadapi risiko keamanan, kendala 
menggunakan moda transportasi tertentu (misalnya di 
beberapa tempat, pakaian tradisional mengizinkannya 
untuk bersepeda), batas proporsi pendapatan rumah 
tangga yang dialokasikan untuk perjalanan perempuan, 
dan hambatan lainnya.43 Pilihan ridesharing dapat 
sangat membantu pemberdayaan ekonomi perempuan, 
serta membuka kemungkinan bagi mereka untuk bebas 
bergerak.

Menciptakan peluang pendapatan 
bagi pengemudi
Seiring dengan jutaan masyarakat Indonesia yang 
berpindah dari pertanian di wilayah terpencil ke kota-
kota metropolitan setiap tahunnya, banyak dari mereka 
yang harus berjuang keras untuk mencari pekerjaan 
yang sesuai, karena adanya hambatan bahasa, 
keterampilan, dan budaya. Yang diperlukan oleh mereka 
adalah peluang kerja yang membutuhkan keterampilan 
minimum dan rendah biaya, fleksibel, bisa diandalkan, 
dan memfasilitasi integrasi sosial setempat. Layanan 
ridesharing dapat menjadi pilihan yang sesuai. Hal ini 
ditemukan dalam survei para mitra pengemudi Uber.44 
Sebagai contoh, sebagian besar mitra pengemudi Uber 
saat ini bermigrasi ke kota tempat di mana mereka 
mengemudi dan oleh karenanya mungkin memiliki 
jaringan kontak yang terbatas, dan 43% dari mitra 
pengemudi Uber sebelumnya bukan merupakan 
bagian dari kategori angkatan kerja atau merupakan 
pengangguran (Bukti 16).

3736

39    Terkunci: Kurangnya transportasi di Inggris, Sustrans, 2012.
40   Berdasarkan pada survei terhadap 971 pengguna uberX dan uberMOTOR.
41   Mobilitas Bersama: Inovasi untuk Kota Layak Huni, Forum Transportasi Internasional, Mei 2016.
42   Berdasarkan pada survei terhadap 971 pengguna uberX dan uberMOTOR
43   Perencanaan Transportasi yang Sensitif Terhadap Gender di Kota-Kota di India, UNEP, Desember 2015. 
44   Berdasarkan pada survei terhadap 3.031 mitra pengemudi Uber di Indonesia.

Layanan ridesharing (nebeng) menciptakan peluang kerja bagi masyarakat 
Indonesia yang mungkin memiliki kesulitan untuk mencari pekerjaan

Persen

Pengemudi Uber yang lahir di kota di 
mana mereka mengemudi1

1 Berdasarkan pada survei terhadap 3.031 mitra pengemudi Uber di Indonesia.
Sumber: Survei mitra pengemudi Uber; analisis AlphaBeta

Tidak Bekerja

Mengurus
Rumah Tangga

Pelajar

Pensiunan

Bekerja

Tidak Ada
Tanggapan

28

8

4

3

45

12

Persen

Pengemudi Uber berdasarkan aktivitas 
mereka sebelumnya1

4456 %

Lahir di kota 
lain

Lahir di kota 
tersebut

Sekitar 43% pengemudi Uber 
sebelumnya tidak masuk dalam kategori 
angkatan kerja

Hampir setengah dari pengemudi Uber 
bermigrasi dari kota lain

Layanan ridesharing dapat menjadi sumber 
pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. 
Berdasarkan perkiraan potensi layanan ridesharing 
di Indonesia pada tahun 2020 (di bawah skenario 
mobilitas bersama kami), kami memperkirakan bahwa 
hingga 7 juta masyarakat Indonesia bisa terlibat dalam 
layanan ridesharing pada tahun 2020 (Bukti 17). 
Perkiraan ini didasarkan pada (a) prakiraan jumlah 
potensi perjalanan ridesharing (dalam “skenario 
mobilitas bersama”); (b) perkiraan kecepatan rata-rata 
perjalanan untuk memahami waktu mengemudi yang 
tersirat; dan (c) asumsi jam kerja rata-rata per hari 
pengemudi. Yang terakhir ini diasumsikan sebagai 4 jam 
per hari, yang memungkinkan banyak pengemudi untuk 
menyediakan layanan ridesharing (nebeng) sebagai 
bagian dari peluang kerja dan penghasilan paruh waktu 
mereka yang fleksibel. Tampaknya ridesharing sudah 
memberikan dampak positif pada penciptaan peluang 

pendapatan di Indonesia. Pada bulan Agustus 2016, 
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa 
penyerapan tenaga kerja telah meningkat di Indonesia, 
dan sektor dengan tingkat penyerapan paling tinggi 
adalah dari sektor perdagangan dan jasa, yang meliputi 
‘ojek’ online.45

Layanan ridesharing juga dapat membantu 
memformalkan “ekonomi informal”.  Secara historis, 
pekerjaan paruh waktu sulit untuk diukur secara tepat, 
diremehkan, dan tidak diregulasi secara tepat. Hal 
ini menempatkan pekerja dalam posisi yang rentan, 
baik dalam bentuk kompensasi yang tidak adil, jam 
kerja yang terlalu panjang, atau keselamatan pribadi 
pekerjanya. Bahkan pada saat ini, diperkirakan bahwa 
65% dari jumlah tenaga kerja di Indonesia adalah 
pekerja informal.46 

45  http://jakartaglobe.id/business/ride-sharing-platforms-help-indonesia-reduce-unemployment-bps/ 
46  http://www.indonesia-investments.com/finance/macroeconomic-indicators/unemployment/item255
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Layanan ridesharing (nebeng) berpotensi menciptakan peluang ekonomi bagi 
sekitar 7 juta masyarakat Indonesia pada tahun 2020

Peringkat Kota Jumlah1

1 DKI Jakarta 2,585
2 Surabaya 622
3 Bekasi 376
4 Depok 368
5 Tangerang 359
6 Medan 327
7 Bandung 257
8 Tangerang Selatan 234
9 Semarang 224

10 Batam 210
11 Palembang 152
12 Denpasar 143
13 Bandar Lampung 112
14 Pekanbaru 99
15 Malang 99
16 Makassar 92
17 Serang 84

1 Analisis mencakup 33 kota di Indonesia, yang mewakili lebih dari 20% penduduk Indonesia saat ini dan 39% dari PDB saat ini. Pekerjaan Paruh Waktu 
(PTE) didasarkan pada asumsi 4 jam kerja per hari. 
Sumber: Analisis AlphaBeta

Dalam ribuan
Potensi jumlah pengemudi ridesharing (nebeng); tahun 2020

Peringkat Peringkat Jumlah1

18 Bogor 80
19 Padang 52
20 Cilegon 48
21 Jambi 47
22 Surakarta 47
23 Pontianak 45
24 Balikpapan 43
25 Yogyakarta 33
26 Banjarmasin 30
27 Palu 24
28 Sukabumi 24
29 Mataram 23
30 Cirebon 20
31 Banda Aceh 18
32 Manado 16
33 Kendari 14

Secara total, layanan ridesharing (nebeng) bisa menyediakan lahan kerja paruh waktu bagi 7 juta orang 
di Indonesia pada tahun 2020

Salah satu manfaat lain dari ridesharing adalah 
penciptaan layanan pencocokan yang lebih efisien 
antara penumpang dan pengemudi. Hal ini akan 
mengurangi jumlah “waktu henti operasional” 
pengemudi di mana mereka tidak mengangkut 
penumpang dan meningkatkan produktivitas (dan 
pendapatan) mereka. Misalnya, salah satu produk 
terbaru dari Uber memungkinkan pengemudi untuk 
menerima permintaan penjemputan terdekat 
sementara mereka masih mengangkut penumpang 
dalam perjalanan saat ini.47 Selain itu, “Tujuan 
pengemudi” memungkinkan pengemudi untuk 
masukan tujuan akhir mereka dua kali dalam sehari, 
sehingga mereka hanya mendapatkan permintaan 
perjalanan yang searah dengan perjalanan pulang 
mereka.48 Penagihan waktu tunggu juga memungkinkan 
pengemudi memulai perjalanan mereka dua menit 
setelah mereka tiba di titik penjemputan.49 Analisis Uber 
lainnya juga telah menunjukkan bagaimana efisiensi 
ini berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan 
matangnya kondisi pasar dan pengurangan waktu 
penjemputan.50 Mereplikasi analisis ini di empat pasar 

besar di mana Uber beroperasi saat ini di Indonesia 
(Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Bali), kami melihat 
adanya peningkatan yang signifikan dalam produktivitas 
pengemudi, dengan adanya pengurangan waktu 
“menganggur” secara signifikan dalam jangka waktu 12 
bulan saja. 

Salah satu manfaat utama bagi pengemudi Uber selain 
dari pekerjaan dan pendapatan yang diterima adalah 
fleksibilitas yang mereka dapatkan. Di AS, fleksibilitas 
menjadi faktor pendorong besar: 88% dari pengemudi 
memulai layanan ridesharing dengan Uber karena 
hal tersebut sesuai dengan gaya hidup mereka, dan 
bukan karena Uber satu-satunya pilihan yang tersedia 
bagi mereka.51 Dalam sebuah survei terhadap mitra 
pengemudi Uber di AS, ditemukan bahwa sebagian 
besar dari mereka sudah memiliki pekerjaan lain selain 
mengemudi bersama dengan Uber. Hal ini membuat 
fleksibilitas dalam mengatur jam operasional mereka 
sendiri menjadi lebih berharga.52 Wawasan yang 
sama ini juga berlaku untuk para mitra pengemudi di 
Indonesia (Bukti 18).53  

47   https://techcrunch.com/2015/11/25/ubernomics/
48   https://newsroom.uber.com/driver-destinations  
49   https://newsroom.uber.com/making-the-most-of-your-time/
50   https://newsroom.uber.com/us-new-york/4-septembers-of-uberx-in-nyc/
51  https://medium.com/uber-under-the-hood/new-survey-drivers-choose-uber-for-its-flexibility-and-convenience-b40e05c4c949#.6mdlog94t
52      Jonathan V. Hall dan Alan B. Krueger, “Analisis Pasar Tenaga Kerja untuk Mitra Pengemudi Uber di Amerika Serikat”, Kertas Kerja, 22 Januari 2015.  
53  Berdasarkan pada survei terhadap 3.031 mitra pengemudi Uber di Indonesia.

BUKTI 18
46 persen dari mitra pengemudi memilih alasan fleksibilitas jam kerja sebagai 
alasan utama mereka bekerjasama dengan Uber

Persentase pengemudi Uber yang setuju atau sangat setuju dengan pernyataan 
terkait

Fleksibilitas jam kerja

Menambah penghasilan saat ini

Pendapatan lebih tinggi
dari alternatif lain

Menjadi bos bagi diri sendiri

46

Mengapa Anda menjadi mitra pengemudi Uber? 1

1 Berdasarkan pada survei 
terhadap 3.031 mitra pengemudi 
Uber di Indonesia.

Sumber: Survei mitra pengemudi 
Uber, analisis AlphaBeta
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Perusahaan mobilitas bersama berdasarkan 
permintaan seperti Uber, Grab, dan Go-Jek hadir 
di tengah pengawasan intens pada tahun 2016,54  
di mana pengemudi taksi setempat memprotes 
kehadiran perusahaan-perusahaan ini karena 
meningkatnya persaingan dan mengurangi 
pendapatan mereka. 

Bukti yang tersedia tidak mendukung fakta akan 
adanya kekhawatiran kehilangan pekerjaan ini. 
Sebagai contoh, di Amerika Serikat, sejumlah 
orang yang bekerja di dalam industri taksi 
konvensional tidak mengalami perubahan 
berarti, walaupun layanan mobilitas bersama 
telah berkembang dengan pesat di sana.55  
Prospek jumlah pekerjaan di sektor ini, dengan 
memasukkan layanan mobilitas bersama, 
sangatlah besar. Misalnya, Biro Statistik Tenaga 
Kerja di Amerika Serikat memperkirakan bahwa 

Bagaimana dengan hilangnya pekerjaan para pengemudi taksi?

KOTAK 2

lapangan kerja pengemudi taksi dan sopir 
pribadi diproyeksikan tumbuh sebesar 13% 
pada tahun 2014-2024, lebih cepat dari rata-
rata semua pekerjaan yang ada.56 Peningkatan 
layanan mobilitas bersama ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi signifikan terhadap 
pertumbuhan lapangan kerja ini. Suatu analisis 
oleh Bruegel juga meragukan keyakinan bahwa 
perusahaan mobilitas bersama merampas 
lapangan kerja perusahaan taksi tradisional di 
Indonesia.57 Dalam analisis Bruegel ini, mereka 
menemukan bahwa taksi konvensional memiliki 
biaya yang kompetitif terhadap layanan mobilitas 
bersama, terutama pada saat jam sibuk. Selain 
itu, ada sejumlah besar ruang pertumbuhan di 
industri ini, karena rasio taksi berbanding orang 
di Jakarta hanya 1,4 per 1000 orang, yang secara 
signifikan lebih rendah dari kota-kota lain di Asia 
(5,3 di Singapura, 10,2 di Bangkok). 

54    http://www.abc.net.au/news/2016-03-22/indonesian-uber-go-jek-grab-protest-in-jakarta-stops-traffic/7267784
55   https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-06-03/uber-and-lyft-are-adding-jobs-not-just-stealing-them  
56   https://www.bls.gov/ooh/transportation-and-material-moving/taxi-drivers-and-chauffeurs.htm
57   http://bruegel.org/2015/12/the-rise-of-the-sharing-economy-in-indonesia/

Manfaat inklusi keuangan digital
Perluasan uang seluler di seluruh Indonesia dalam 
beberapa tahun terakhir ini sangat mengesankan. 
Antara tahun 2011 dan 2014 saja, pangsa pasar 
masyarakat dewasa di Indonesia dengan rekening bank 
tumbuh dari 20% menjadi 36% dari jumlah populasi 
yang ada.58 Namun, masih ada jalan panjang yang 
harus ditempuh untuk mencapai inklusi keuangan 
yang universal dan mendalam di Indonesia, dan ini 
merupakan salah satu prioritas utama dalam rencana 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) yang baru. Pada 
tahun 2014, lebih dari 260 juta penduduk di Negara-
Negara Anggota ASEAN tidak masuk dari sistem 
keuangan yang berlaku.59 Faktor penggunaannya masih 
menjadi masalah tersendiri. Hanya 8% dari masyarakat 
Indonesia yang menggunakan kartu debit dalam 
jangka waktu 12 bulan terakhir. Layanan ridesharing 
bisa menciptakan manfaat inklusi keuangan dengan 
menyediakan sarana bagi pengemudi untuk membuat 
rekening bank dan membiasakan diri melakukan 

transaksi secara online. Hal ini terlihat dalam hasil survei 
mitra pengemudi Uber (Bukti 19).60 Sekitar 6% dari 
mitra pengemudi Uber di Jakarta, Bandung, Surabaya, 
dan Bali tidak memiliki rekening bank sebelum 
bergabung dengan Uber. Dengan mengasumsikan rasio 
yang sama untuk kota-kota lain di Indonesia (yang 
merupakan asumsi konservatif mengingat bahwa data 
inklusi keuangan menunjukkan bahwa kota-kota ini 
umumnya memiliki tingkat penetrasi rekening bank 
yang jauh lebih rendah), maka berdasarkan perkiraan 
jumlah pengemudi ridesharing yang dibutuhkan pada 
tahun 2020 (dalam skenario mobilitas bersama), ada 
potensi untuk mengikutsertakan lebih dari 400.000 
masyarakat Indonesia ke dalam industri keuangan 
melalui layanan ridesharing (Bukti 20). Inklusi keuangan 
yang lebih besar bisa memberikan manfaat pendapatan 
yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Bukti di 
dunia internasional menunjukkan adanya dorongan 
potensi pendapatan sebesar 5% hingga 30%.61

58    Global Findex Database, Bank Dunia. Data tidak tersedia untuk negara Brunei. Data untuk Lao PDR adalah dari tahun 2011.
59   Bank Dunia, http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/how-to-scale-up-financial-inclusion-in-asean-countries).
60   Berdasarkan pada survei terhadap 3.031 mitra pengemudi Uber di Indonesia..
61   Tiga cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Asia Tenggara, McKinsey Global Institute, November 2014.

BUKTI 19
Layanan ridesharing (nebeng) bisa menjadi “tangga penghubung” finansial 
penting bagi masyarakat Indonesia

Persentase pengemudi Uber yang setuju atau sangat setuju dengan pernyataan terkait

Saya lebih aktif menggunakan
rekening bank saya

Saya membantu keluarga dan teman-teman
untuk lebih mengetahui tentang layanan

keuangan sejak saya bergabung dengan Uber

Saya memiliki pengetahuan yang lebih 
luas tentang layanan keuangan sejak 

bergabung dengan Uber

Saya lebih sering melakukan transaksi
dengan kartu debit atau kartu kredit

39

Apakah aktivitas perbankan Anda berubah setelah mengemudi bersama aplikasi Uber?1

1Berdasarkan pada survei 
terhadap 3.031 mitra pengemudi 
Uber di Indonesia.
Sumber: Survei mitra pengemudi 
Uber; analisis AlphaBeta 
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Layanan ridesharing (nebeng) berpotensi mendukung “kegiatan finansial” lebih 
dari 400.000 masyarakat Indonesia pada tahun 2020

Pengemudi ridesharing 
(nebeng) yang tidak memiliki 

rekening bank sebelum 
bergabung dengan Uber1

Potensi jumlah pengemudi 
ridesharing (nebeng) di 

Indonesia pada tahun 2020 
dalam skenario “mobilitas 

bersama”

Potensi jumlah masyarakat 
Indonesia yang memiliki 

rekening bank melalui layanan 
ridesharing (nebeng) pada 

tahun 2020

6% 6,9 juta 414.000=+

Manfaat kesejahteraan terhadap inklusi keuangan
Bukti yang didapatkan secara internasional menunjukkan bahwa inklusi keuangan digital bisa 
menyebabkan dorongan potensi penambahan pendapatan dari  5 hingga 30 persen

1 Berdasarkan pada survei terhadap 3.031 mitra pengemudi Uber di Indonesia.
Sumber: Survei mitra pengemudi Uber; analisis AlphaBeta

x
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KESEHATAN & 
LINGKUNGAN HIDUP

UDARA YANG BERSIH 
DAN KESEHATAN YANG 
LEBIH BAIK

44 45

Emisi CO2 dari kendaraan bisa 
dikurangi hingga

159.000 Mt 
pada tahun 2020 dari mobilitas 
bersama, atau setara dengan 
menyelamatkan 415.000 
hektar lahan dari 
deforestasi

Polusi udara akibat lalu lintas 
bisa dikurangi sebesar 

8 persen
di daerah perkotaan 
pada tahun 2020 
dengan mobilitas 
bersamaCO2

Manfaat kesehatan & 
lingkungan hidup dari 
mobilitas bersama
Jika semua perjalanan dengan kendaraan 
pribadi beralih ke moda transportasi bersama, 
termasuk angkutan umum dan ridesharing 
(nebeng), di Indonesia pada tahun 2020:

Lingkungan yang lebih bersih
Kota mencakup sekitar 70 persen penggunaan 
energi global dan emisi gas rumah kaca yang 
berhubungan dengan energi.62 Banyak kota 
juga sangat terdampak pada bencana alam dan 
masalah lingkungan hidup, terutama naiknya 
tingkat permukaan laut. Suatu penelitian yang 
dilakukan oleh PBB menemukan bahwa lebih dari 
70 persen penduduk yang tinggal di kota-kota 
besar di dunia sudah sangat rentan terhadap 
mortalitas terkait banjir dan kerugian ekonomi.63  
Kota-kota di Indonesia sangat rentan akibat 
naiknya permukaan laut dan tingginya intensitas 
badai, di mana terdapat konsentrasi manusia yang 
tinggal di dataran rendah di daerah perkotaan. 
Selain itu, polusi udara saat ini membunuh 
setidaknya 6.500 penduduk Indonesia setiap 

tahunnya.64 Mengapa semua ini relevan terhadap 
mobilitas bersama? Dengan mengurangi 
kemacetan, mobilitas bersama dapat membantu 
mengurangi emisi gas rumah kaca serta polusi 
udara di kota-kota di Indonesia.

Potensinya sangat besar. Pada skenario mobilitas 
bersama di tahun 2020 yang dijelaskan pada 
Bab 2 dan pada bagian lampiran, emisi CO2 dari 
kendaraan dapat berkurang hingga 159.000 
Mt pada tahun 2020 berkat carpooling, setara 
dengan menyelamatkan 415.000 hektar lahan 
dari deforestasi (yang lebih dari 5,5 kali area 
Singapura, atau lebih dari 6 kali area DKI 
Jakarta). Selain itu, polusi udara akibat lalu lintas  
dikurangi hingga 8% di kota-kota di Indonesia 
pada tahun 2020 melalui layanan carpooling.

62    Pertumbuhan yang Lebih Baik, Iklim yang Lebih Baik: Laporan sintesis, Komisi Global Tentang Ekonomi dan Lingkungan Hidup, September 2014. 
63   Risiko Paparan dan Kerentanan terhadap Bencana Alam di Daerah Perkotaan: Tinjauan Global, Divisi Populasi PBB, 2015.
64   https://www.nytimes.com/2015/09/27/world/asia/as-indonesia-prospers-air-pollution-takes-toll.html?_r=0

https://www.nytimes.com/2015/09/27/world/asia/as-indonesia-prospers-air-pollution-takes-toll.html?_r=0
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Seperti yang telah ditunjukkan dalam bab-bab 
sebelumnya, potensi manfaat mobilitas bersama untuk 
efisiensi ekonomi, inklusivitas & kesejahteraan, serta 
kesehatan & lingkungan hidup, memiliki potensi yang 
sangat besar. Jadi bagaimana seharusnya pemimpin 
Indonesia dapat memaksimalkan manfaat dan 
mengurangi potensi kerugian, terutama dampaknya 
pada industri taksi?

Analisis pendekatan internasional terhadap solusi 
mobilitas bersama dan transportasi menyarankan tujuh 
pelajaran yang layak dipertimbangkan (Bukti 21):

BUKTI 21
Tujuh pelajaran untuk menangkap manfaat mobilitas bersama

Kurangi hambatan untuk masuk ke dalam 
ridesharing (nebeng)1

2

3

4

5

6

7

Tingkatkan produktivitas pengemudi sewa, 
jangan kurangi ridesharing (nebeng)

Jamin kepastian dan ciptakan basis fakta yang kuat

Pikirkan kembali fungsi lahan parkir

Dukung perubahan perilaku

Maksimalkan interaksi dengan angkutan umum

Pikirkan mobilitas bersama sebagai katalis 
transformasi kota



               PELAJARAN 1: Kurangi 
hambatan untuk masuk ke 
dalam ridesharing (nebeng)

Peraturan memainkan peran penting — karena bila 
pemerintah kota menerapkan peraturan yang sulit 
untuk dipatuhi, atau berbiaya mahal atau memakan 
waktu yang lama untuk pemenuhan persyaratannya 
(atau keduanya), pengemudi memiliki fleksibilitas dan 
tingkat serapan yang lebih rendah secara signifikan. 
Seiring dengan adanya peningkatan biaya, pengemudi 
cenderung bekerja lebih lama untuk mengimbangi biaya 

yang dikeluarkan (Bukti 22). Sebagai contoh, di Amerika 
Serikat — di mana kondisi untuk bergabung dalam 
layanan ini cukup mudah — lebih dari 60% pengemudi 
menggunakan aplikasi kami selama 10 jam per minggu 
atau kurang dari jumlah waktu tersebut. Namun di Asia 
(selain Tiongkok dan India), angka tersebut terpaut 
di 51% dan di Eropa sebesar 31%. Kedua kawasan ini 
memiliki tingkat hambatan masuk pengemudi yang 
tinggi bila dibandingkan dengan Amerika Serikat.65 
Menurunkan biaya masuk dapat memperluas peluang 
kerja yang fleksibel bagi masyarakat, dan hal tersebut 
sangat penting untuk mewujudkan skala manfaat yang 
terukur dalam laporan ini.

4948

65   https://medium.com/uber-under-the-hood/when-it-comes-to-driving-with-uber-all-cities-are-not-created-equal-f862121021df#.4k8cgn89c 66   http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160421182700-185-125708/grab-uber-tak-boleh-lagi-atur-tarif-dan-rekrut-sopir/

BUKTI 22
Biaya masuk yang tinggi terkait dengan regulasi bisa menghalangi pengemudi 
yang hanya ingin bekerja dengan jam kerja yang lebih fleksibel

Hubungan antara Biaya Pengemudi dan Jam Kerja di Aplikasi di kota-kota yang berbeda di 
seluruh dunia
Januari – Maret 2016

Sumber: Uber

Peringkat Indeks Jumlah Biaya (1 = Biaya Paling Rendah)

Jam 
Mingguan 

Rata-Rata di 
Aplikasi

0 10 20 30

10

20

30

Biaya regulasi yang tinggi 
menghalangi penyerapan tenaga 
pengemudi yang ingin bekerja 
secara lebih fleksibel, sehingga 
meningkatkan rata-rata jam kerja 
di Aplikasi

Walaupun terdapat kebutuhan yang jelas atas pedoman 
peraturan yang kuat untuk menjamin keamanan 
konsumen, penelitian kami menemukan bahwa sering 
ada pilihan yang salah antara memastikan perlindungan 
regulasi yang kuat dan meminimalkan ketidaknyamanan 
pengemudi. Dalam berbagai kasus, tantangannya terkait 
dengan bagaimana peraturan tersebut ditegakkan 
dan dilaksanakan. Sebagai contoh, beberapa kota 
memiliki lokasi pengujian kendaraan yang terbatas 
yang harus dikunjungi pengemudi sebagai bentuk 
kepatuhan terhadap persyaratan regulasi, yang tidak 
nyaman dikunjungi oleh pengemudi dan seringkali 
mengakibatkan penundaan kerja, sehingga biaya 
masuk pengemudi menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, 
kota-kota lainnya memungkinkan operator layanan 
ridesharing untuk melakukan kegiatan inspeksinya 
sendiri, membantu merampingkan proses pengawasan 
yang diperlukan. Demikian pula, daerah-daerah yang 
mengharuskan adanya lisensi kejuruan bagi pengemudi 
layanan ridesharing, terdapat perbedaan dalam hal 
kemudahan aksesibilitas dan persyaratan waktu yang 
harus dipatuhi. 

Penting juga untuk memahami bagaimana pengemudi 
menggunakan fleksibilitas nilai platform ridesharing, 
menentukan waktu, dan seberapa sering mereka 
mengemudikan kendaraan mereka. Hambatan masuk 
yang lebih tinggi dapat mengakibatkan rendahnya 
fleksibilitas pengemudi, menempatkan batasan peluang 
kerja yang fleksibel yang merupakan inti dari manfaat 
layanan ridesharing ini. Sistem transportasi yang efisien 
membutuhkan pengemudi yang bersifat fleksibel, 
pekerja paruh waktu yang dapat meningkatkan jumlah 
pasokan pengemudi pada saat jam sibuk. Dengan 
demikian, sangat penting agar kerangka kerja aturan 
yang berlaku cukup fleksibel hingga tidak mencegah 
keikutsertaan para pengemudi ini. Menyesuaikan 
peraturan hukum yang lama dengan teknologi baru 
dapat menghilangkan beberapa manfaat dari mobilitas 
bersama ini.

Banyak wilayah di Asia yang baru-baru ini mengeluarkan 
peraturan yang menunjukkan adanya pendekatan 
yang berbeda dalam pengaturan kegiatan mobilitas 
bersama. Penting untuk menekankan bahwa tidak 
ada pendekatan “satu aturan untuk semua” yang bisa 
mengatur layanan mobilitas bersama dan tanggapan 
regulasi yang sesuai akan tergantung pada situasi 
masing-masing daerah yang unik. 

Perbedaan utama dalam peraturan dan pendekatan 
terkait mempertimbangkan hal-hal berikut ini: 

▪   Persyaratan pengemudi. Sebagian besar kawasan 
mengharuskan adanya pemeriksaan latar belakang 
dan lisensi kejuruan pengemudi. Perbedaannya 
terletak pada penerapan persyaratan tersebut. Di 
satu sisi, ada New South Wales, yang menempatkan 
beban pemenuhan persyaratan ini pada perusahaan 
mobilitas bersama (yang diaudit oleh regulator 
industri untuk memastikan kepatuhannya). Hal ini 
memungkinkan penegakan pedoman yang efisien. 
Di sisi lain ada Indonesia, yang mengharuskan 
pengemudi memiliki SIM komersial yang mahal dan 
memakan waktu proses yang lama. 

▪   Persyaratan kendaraan. Seperti halnya dengan 
persyaratan pengemudi, kawasan yang berbeda 
tidak begitu memiliki persyaratan yang berbeda, 
namun yang berbeda adalah bagaimana cara mereka 
menegakkan persyaratan tersebut. Di Indonesia, saat 
ini hanya ada satu pusat pengujian dan pemeriksaan 
kendaraan bermotor, yang membuat proses 
pemenuhan kepatuhan sangat berat bagi pengemudi. 
Ada persyaratan penundaan di Indonesia bagi 
semua pengemudi untuk mengalihkan kepemilikan 
kendaraan mereka ke dalam koperasi, yang 
mengharuskan kendaraan dimiliki oleh koperasi, yang 
juga dapat meningkatkan hambatan dan membatasi 
pasokan pengemudi yang tersedia.

▪   Penetapan harga dan peraturan lainnya. Indonesia 
memiliki persyaratan yang relatif terbatas pada 
penetapan harga.66 Penting untuk membuka peluang 
berbagai metode penetapan harga secara eksplisit 
kepada konsumen. Aplikasi kami bertujuan untuk 
menyesuaikan tarif sesuai dengan permintaan dan 
penawaran, untuk memastikan bahwa ada jumlah 
kendaraan yang optimal di jalan pada suatu waktu 
tertentu. Selain itu, dengan mencegah operator 
aplikasi layanan mobilitas bersama merekrut 
pengemudi secara langsung, proses orientasi menjadi 
jauh lebih rumit dan potensi peningkatan bisnis 
menjadi jauh lebih lambat.
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             PELAJARAN 2: Tingkatkan 
produktivitas pengemudi 
sewa, jangan kurangi 
ridesharing (nebeng)

Pengemudi taksi sering menjadi kritikus yang paling 
vokal terhadap platform mobilitas bersama seperti 
Uber. Ada peluang untuk meningkatkan produktivitas 
dan daya saing industri taksi, namun bukan melalui 
peningkatan hambatan masuk layanan ridesharing 
(nebeng). 

Munculnya teknologi ridesharing memberikan peluang 
bagi para pembuat kebijakan untuk memikirkan 
kembali persyaratan peraturan bagi industri taksi. 
Misalnya, pemerintah Australian Capital Territory (ACT) 
mempelajari peraturan yang ada untuk memastikan 
para pelaku usaha sebelumnya tetap kompetitif 
dalam persaingan yang ada. Untuk mencapai tujuan 
ini, mereka meringankan beban para pelaku industri 
lama, seperti memotong biaya lisensi, menghapus 
persyaratan seragam, dll. Di Singapura, pemerintah 
telah menyederhanakan persyaratan Lisensi Kejuruan 
Pengemudi Taksi (TDVL) – mengurangi persyaratan 
waktu dari 60 jam menjadi 25 jam, dan mengizinkan 
beberapa pelatihan untuk dilaksanakan secara 
e-learning.67 Di New South Wales, biaya untuk 
operator taksi dan mobil sewa dikurangi dengan 
biaya lisensi yang lebih rendah dan penghapusan 
peraturan yang memberatkan lainnya, yang setara 
dengan penghematan $30 juta setahun bagi industri 
terkait.68 Di Estonia, peraturan ridesharing baru telah 
menurunkan hambatan bagi para pengemudi taksi 
dengan menyederhanakan beberapa persyaratan 
yang berkaitan dengan pelatihan dan sertifikasi, serta 
meningkatkan hak eksklusif taksi untuk menjemput 
penumpang di pinggir jalan secara langsung.69

Terdapat juga peluang untuk meningkatkan 
produktivitas industri taksi melalui teknologi. 
Di Malaysia, pemerintah telah mengamanatkan 
perusahaan taksi untuk menggunakan aplikasi 
mobile berdasarkan permintaan dalam kegiatan 
operasi mereka, sebagai bagian dari KPI baru yang 
akan diberlakukan oleh Komisi Transportasi Darat 
Umum.70 Di Singapura, TDVL telah dimodifikasi untuk 

mencerminkan realitas baru tentang mengemudi - 
yang tidak lagi difokuskan pada hafalan perencanaan 
rute jalan - sebaliknya, pengemudi diajarkan untuk 
menggunakan GPS dan alat-alat navigasi online.

             PELAJARAN 3: Jamin 
kepastian dan ciptakan 
basis fakta yang kuat

Kepemimpinan politik untuk membangun kepastian 
regulasi layanan mobilitas bersama sangatlah penting. 
Pernyataan publik awal dari tokoh-tokoh politik senior 
memberikan kepastian bagi perusahaan dan konsumen, 
dan menyediakan modal politik dan momentum 
birokrasi. Australian Capital Territory (ACT) merupakan 
contoh yang baik untuk kasus ini. Pemerintah ACT 
tidak pernah memberikan pernyataan-pernyataan yang 
saling bertentangan. Pada bulan Juni, menteri utama 
berpendapat bahwa “pemerintah harus mengubah 
peraturannya untuk menanggapi hal ini. Saya merasa 
bahwa gila jika Anda berpikir bahwa Anda bisa 
memasang hambatan dan aturan regulasi yang akan 
menghentikan kegiatan semacam ini. Sayangnya, hal 
ini tidak bisa dilakukan, Anda lebih baik bekerja sama 
dengan bisnis-bisnis baru ini.”71 Pernyataan semacam ini 
memastikan komitmen pemerintah dalam bahasa yang 
sederhana. Pemerintah lainnya telah melibatkan diri 
secara aktif (selain kelompok lobi) untuk memastikan 
adanya pemahaman yang lengkap terhadap biaya dan 
manfaat relatif dari pendekatan yang berbeda, sebelum 
membuat keputusan. Sebagai contoh, di New South 
Wales, pemerintah Australia menerima lebih dari 5.000 
pengajuan dari industri terkait dan masyarakat sebelum 
mengeluarkan kebijakan reformasinya.72

             PELAJARAN 4: Pikirkan 
kembali fungsi lahan parkir

Mobil menghabiskan rata-rata sekitar 96% dari waktu 
mereka di tempat parkir. Di banyak kota, sepertiga 
dari semua lahan yang ada didedikasikan untuk lahan 
parkir.73 Selain memiliki biaya peluang yang tinggi 
di kota-kota yang padat, lahan parkir yang disubsidi 
pemerintah menjadi pengeluaran regresif terhadap 
sumber daya yang dibayarkan oleh para pembayar 
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67    http://www.straitstimes.com/singapore/transport/parliament-uber-grabcar-drivers-to-have-vocational-licences-undergo-background
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71    Mengatur ekonomi baru: Delapan pelajaran dari studi kasus ridesharing, Uber dan Pemerintah ACT, AlphaBeta, November 2015.
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74    Mobilitas Bersama: Inovasi untuk Kota Layak Huni, Forum Transportasi Internasional, Mei 2016.
75    Untuk informasi lebih lanjut, lihat www.parkingday.org. 
76    “Meteran parkir elektronik meningkatkan pendapatan Jakarta”, The Jakarta Post, 10 Agustus 2015.
77    “Masalah parkir terungkap pada hari pertama denda berat” The Jakarta Post, 9 September 2014.    
78    Kebijakan parkir di negara-negara di Asia, Bank Pembangunan Asia, 2011.
79   Kebijakan parkir di negara-negara di Asia, Bank Pembangunan Asia, 2011.
80    “Aturan parkir Jepang memiliki kebijakan ganda yang penting” Memikirkan Kembali Aturan Parkir, 4 Juni 2014.
81    http://jakarta.coconuts.co/2016/08/26/jakarta-government-may-double-car-parking-fee-rp-10000-hour
82    http://www.straitstimes.com/singapore/parking-fee-hike-after-big-jump-in-running-costs
83 http://pwm.sagepub.com/content/20/1/49.full.pdf

pajak. Seperti yang ditampilkan dalam laporan 
sebelumnya, lebih dari 46.000 hektar lahan komersial 
dan residensial disisihkan untuk kebutuhan parkir di 
Indonesia, dan nilai sewa tahunan tersirat dari tanah 
komersial tersebut adalah lebih dari Rp. 95 triliun (US$ 
7,2 miliar). Bukti akademis telah menunjukkan bahwa 
95% lahan yang digunakan sebagai lahan parkir umum 
di kota yang dilayani oleh layanan mobilitas bersama 
sama sekali tidak diperlukan, sehingga lahan ini bisa 
digunakan untuk keperluan yang lebih produktif seperti 
yang dijelaskan di atas.74

Untuk meningkatkan kesadaran akan biaya peluang dari 
lahan yang didedikasikan untuk lahan parkir ini, suatu 
acara global tahunan yang disebut “PARK(ing) Day” 
(Hari Parkir) telah diselenggarakan sejak tahun 2005, 
di mana para warga masyarakat, seniman, dan aktivis 
berkolaborasi untuk mengubah lahan parkir bermeter 
menjadi tempat fasilitas umum sementara, seperti 
taman, teater, dan tempat rekreasi.75 Upaya serupa 
di Indonesia yang difokuskan pada reklamasi tempat 
fasilitas umum dari jalur lalu lintas telah terbukti cukup 
populer. Misalnya, di Jakarta, setiap hari Minggu, pukul 
6-11 pagi, Jalan Sudirman dan Jalan Thamrin ditutup 
untuk semua mobil pribadi yang melintas. Ribuan 
masyarakat Indonesia datang ke tempat tersebut untuk 
berjalan, berlari, bersepeda, dan menikmati hidangan 
jajanan pinggir jalan serta kegiatan lainnya. 

Indonesia telah mulai mengambil langkah-langkah 
untuk mengatasi masalah parkir yang mengganggu 
kota-kotanya, seperti menerapkan mesin meter 
parkir elektronik untuk meningkatkan pengumpulan 
pendapatan kota76, dan tindakan disiplin yang keras 
pada area parkir ilegal.77 Namun, masih banyak 
kesenjangan dalam lingkup peraturan parkir saat ini di 
Indonesia, khususnya yang terkait dengan lahan parkir 
jalan di perkotaan. 

Beberapa praktik dari negara-negara lain dapat 
dipertimbangkan dan diadopsi oleh Indonesia, termasuk 
memikirkan kembali persyaratan lahan parkir minimum 
untuk bangunan, yang mengurangi jumlah lahan parkir 
yang harus dibangun. Misalnya, persyaratan lahan 
parkir minimum di Jakarta adalah 5 kali lebih tinggi 
daripada di Singapura untuk gedung perkantoran CBD.78 
Terkait dengan hal ini, memastikan bahwa lahan parkir 
tidak dikecualikan dalam penghitungan area lantai yang 

diizinkan bisa membantu memastikan pengembang 
bekerja selaras dengan penyediaan lahan parkir yang 
paling efisien.79

Peluang lainnya yang bisa diterapkan adalah aturan 
“bukti-parkir”, yang pada dasarnya mengharuskan 
pengendara untuk membuktikan bahwa mereka 
memiliki akses ke lahan parkir setempat saat 
mereka ingin mendaftarkan kendaraan mereka. Bila 
digabungkan dengan larangan parkir di jalan hingga 
semalaman, tindakan ini telah membantu meredam 
angka kepemilikan kendaraan di Jepang.80 Namun, 
dampak sosial ekonomi ini perlu dianalisis secara 
saksama untuk memastikan adanya perlakuan yang adil 
bagi semua pihak.  

Menghapuskan kendali harga pada lahan parkir 
merupakan tindakan lain yang bisa diadopsi oleh 
Indonesia. Saat ini, biaya parkir di jalan di Jakarta adalah 
sekitar Rp. 5.000 per jam81 atau setara $0,37 per jam, 
dibandingkan dengan $0,85 per jam di Singapura82 atau 
$1 per jam di AS83. Tarif parkir di lahan khusus (tidak di 
jalan) di Indonesia juga dibatasi pada tingkat harga yang 
sama, sementara tarif lahan parkir di Singapura atau AS 
yang dimiliki oleh swasta bisa menetapkan tarif parkir 
sesuai dengan permintaan pasar yang ada. Menghapus 
kendali harga bisa memungkinkan pemerintah kota 
untuk mengumpulkan lebih banyak pendapatan, namun 
yang lebih penting, peraturan terkait harus dapat 
membiarkan pasar menentukan tarif parkirnya sendiri, 
yang pada akhirnya akan membantu mengendalikan 
tingkat permintaan dan penawaran. 

Survei kami kepada lebih dari 900 pengguna Uber di 
Indonesia mengungkapkan bahwa 6% pengguna Uber 
sudah tidak lagi mengemudikan mobil pribadi mereka; 
dan 62% pengguna Uber mengatakan bahwa mereka 
sudah mengurangi penggunaan mobil pribadi mereka. 
Untuk mengakomodasi pergeseran pola mobilitas yang 
ada, penting bagi para pembuat kebijakan di Indonesia 
untuk memikirkan kembali proses perencanaan kota, 
sehingga seiring dengan penurunan tingkat kepemilikan 
mobil, lahan yang dialokasikan untuk tempat parkir bisa 
dikurangi. 
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             PELAJARAN 5: Dukungan 
perubahan perilaku 
komuter

Sebuah survei terbaru menemukan bahwa 10% dari 
generasi milenial yang menggunakan Uber telah 
mengubah perilaku kepemilikan mobil mereka, memilih 
untuk menjual kendaraan pribadi mereka atau tidak 
membeli mobil karena adanya kehadiran Uber.84  
Menurut temuan dari Pusat Penelitian Pew, hanya 64% 
dari orang-orang yang menggunakan aplikasi mobilitas 
bersama yang memiliki kendaraan pribadi – setidaknya 
setiap hari atau setiap minggu – dibandingkan dengan 
78% dari orang-orang yang tidak menggunakan aplikasi 
mobilitas bersama.85

Tantangannya seringkali terletak pada cara yang 
seharusnya ditempuh untuk mendukung konsumen 
untuk mencoba solusi ridesharing (dan pilihan angkutan 
umum) terlebih dahulu. Ada berbagai tindakan 
yang dapat dipertimbangkan untuk memengaruhi 
perilaku konsumen dan mendorong adopsi yang lebih 
besar terhadap angkutan umum dan pilihan layanan 
ridesharing. Misalnya, penetapan tarif akses ruas jalan 
yang dinamis dapat memberikan insentif yang kuat 
untuk mendorong perubahan perilaku. Meskipun 
Indonesia sedang membangun 950 kilometer jalan 
tol, dengan tambahan rencana pengembangan ke 
depannya, jelas bahwa tingkat pembangunan jalan 
tol baru belum sejalan dengan tingkat pertumbuhan 
kendaraan pribadi. Kebijakan tambahan untuk 
melengkapi penggunaan jalan tol adalah dengan 
memperkenalkan variabel biaya kemacetan dalam jalan 
tol atau biaya zona kemacetan seperti Zona Penetapan 
Tarif Akses Ruas Jalan Elektronik di Singapura atau 
zona Kemacetan di London. Sementara ini, Jakarta 
sedang menjajaki penggunaan biaya kemacetan di 
dalam kota, namun tetap condong untuk menggunakan 
tarif tetap yang sama sepanjang waktu. Manfaat 
penuh dari penetapan biaya kemacetan tidaklah 
efektif bila pengemudi hanya menganggapnya sebagai 
biaya tambahan yang bersifat tetap (atau pajak). 
Untuk memaksimalkan manfaat dari penetapan 
biaya kemacetan, maka harga tersebut harus tetap 
dinamis sepanjang jam yang berlaku untuk mendorong 
pengemudi melakukan perjalanan pada waktu yang 

berbeda. Manfaatnya mencakup peningkatan kecepatan 
kendaraan hingga 37%; penurunan hingga 30% pada 
periode jam sibuk; penurunan hingga 50% pada 
penundaan akibat kemacetan yang dialami oleh bis 
umum; dan peningkatan penumpang angkutan umum 
hingga 30%.86   

              PELAJARAN 6: 
Maksimalkan interaksi 
dengan angkutan umum  

Lembaga angkutan umum harus mengambil peluang 
yang muncul dari moda transportasi bersama untuk 
meningkatkan mobilitas perkotaan melalui kolaborasi 
dan kemitraan antara pihak umum dan swasta, 
termasuk integrasi layanan, informasi, dan metode 
pembayaran yang lebih luas. Layanan ridesharing dan 
angkutan umum  bisa bekerja sama untuk mencapai 
tujuan yang sama, yaitu komutasi yang efisien, adil, dan 
bersifat aman. Manfaat bagi para pengendara dapat 
ditingkatkan bila keduanya bekerja sama dengan baik.

Angkutan umum merupakan alat penting untuk 
memerangi kemacetan lalu lintas dan meringankan 
kurangnya infrastruktur parkir di daerah perkotaan. 
Tantangannya adalah bahwa sistem angkutan 
umum, seperti Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta, 
membutuhkan waktu dan jumlah investasi yang 
signifikan untuk dapat dibangun. Selain itu, dalam 
beberapa kasus, tidak ada peluang ekonomi yang kuat 
yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk membangun 
infrastruktur angkutan umum yang tetap antar berbagai 
daerah yang berbeda. Dengan demikian, penting untuk 
melihat layanan ridesharing sebagai pelengkap (dan 
bukan pengganti) angkutan umum. Seperti ditunjukkan 
dalam laporan ini dan melalui berbagai studi kasus 
internasional,87 layanan ridesharing dapat membantu 
melengkapi angkutan umum selama waktu henti 
operasinya, atau di daerah-daerah yang kurang terlayani 
oleh angkutan umum. Sebagai contoh, hampir 40% 
dari wilayah di Jabodetabek (di mana terjadi tingkat 
kemacetan dan kesulitan parkir yang sangat akut) tidak 
terlayani secara memadai oleh angkutan umum (Bukti 
23).88 Dalam hal populasi, hanya 16% dari penduduk 
yang tinggal di wilayah metro Jakarta berada dalam 
jarak 1 km dari moda angkutan umum yang tersedia.89 
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angkutan umum terdekat.
89    Orang-Orang Di Dekat Angkutan Umum: Meningkatkan Aksesibilitas dan Cakupan Angkutan Cepat di Kota Besar, ITDP, Oktober 2016.

BUKTI 23
Hampir 40% dari wilayah Jabodetabek saat ini kurang terlayani oleh angkutan 
umum

Perhentian angkutan 
umum1

Daerah yang kurang 
terlayani untuk angkutan 
umum2

1 Perhentian ini mencakup semua bentuk angkutan umum, dan diambil dari Google Places dan OpenStreetMap. 
2  Daerah ini mencakup beberapa set titik yang terdiri dari jalan-jalan perumahan, bangunan, dan penggunaan lahan 

yang diidentifikasi pada OpenStreetMap. Kurang terlayani didefinisikan sebagai jarak 1,5 km atau lebih ke tempat 
perhentian terdekat. Jarak dihitung sebagai “jarak terdekat antara dua titik”. 

Salah satu pilihan untuk meningkatkan jumlah 
penumpang angkutan umum adalah dengan 
memperkenalkan insentif keuangan dalam bentuk 
subsidi transit ke operator angkutan berkapasitas tinggi, 
manfaat tambahan sebelum pajak kepada karyawan 
yang membeli tiket angkutan umum (yang mungkin bisa 
diperluas untuk menggunakan mobilitas bersama), atau 
menghilangkan tunjangan parkir karyawan. Penelitian 
telah menunjukkan bahwa hal ini dapat mengurangi 
tingkat perjalanan kendaraan sebesar 8-30%. 

Selain itu, dorongan perjalanan multi-moda dengan 
menggunakan layanan ridesharing dan angkutan umum 
dapat memberikan pendekatan yang paling hemat biaya 
dalam mengelola pilihan transportasi yang tersedia. 
Sebagai contoh, sebuah survei yang mewawancarai 
4.500 orang di AS memastikan bahwa orang yang secara 
rutin menggunakan “mode transportasi bersama” 
(misalnya bikesharing, carsharing, dan ridesharing) 
lebih cenderung untuk menggunakan angkutan 
umum yang tersedia.90 Laporan ini juga menemukan 

90    Mobilitas Bersama dan Transformasi Angkutan Umum, Asosiasi Angkutan Umum Amerika (APTA), Maret 2016.
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bahwa orang yang menggunakan layanan ridesharing 
bersama dengan angkutan massal lebih mungkin untuk 
melupakan dan meninggalkan ide kepemilikan mobil. 

Untuk memaksimalkan manfaat mobilitas bersama 
dengan angkutan umum, sangat penting untuk 
menyelaraskan jaringan transportasi, memungkinkan 
pelanggan untuk menghemat waktu dengan beralih 
antara moda dan sistem mobilitas yang berbeda secara 
mudah. Contoh yang baik dari pendekatan semacam 
itu adalah kemitraan Uber dengan agen angkutan 
umum di Florida. Uber dan Pinellas Suncoast Transit 
Authority (PSTA) di Florida mengumumkan kemitraan 
“mil pertama, mil terakhir” untuk mendukung angkutan 
umum.91 Program ini memungkinkan pengendara 
untuk menggunakan Uber di Pinellas Park dalam zona 
geografis tertentu ke atau dari serangkaian tempat 
perhentian yang ditetapkan. Dari sana, pengendara 
dapat menggunakan sistem bis angkutan umum PSTA 
biasa. Dalam perjalanan pulangnya, mereka dapat 
menggunakan Uber untuk melakukan perjalanan dari 
tempat perhentian yang ditunjuk, baik untuk pulang 
ke rumah atau pergi ke tempat kerja (dalam zona 
tersebut).

Peluang lain yang dapat dimanfaatkan untuk 
meningkatkan hubungan antara layanan ridesharing 
dan angkutan umum adalah dengan menggunakan 
solusi teknologi terintegrasi. Misalnya, Uber bekerja 
sama dengan aplikasi angkutan umum seperti 
Moovit dan Citymapper untuk membantu pengguna 
menggabungkan beberapa moda transportasi, yang 
meliputi angkutan umum, dalam kegiatan komutasi 
mereka.92 93 Uber juga telah bekerja sama dengan pihak 
angkutan umum yang berwenang untuk membantu 
mendukung pilihan carpooling dari hub angkutan umum 
utama, khususnya di sekitar tempat acara-acara penting 
seperti pertandingan olahraga, di mana permintaan 
untuk pelayanan kendaraan sangatlah tinggi.94 

             PELAJARAN 7: Pikirkan 
mobilitas bersama sebagai 
katalis transformasi kota

Begitu sistem mobilitas bersama berhasil dibangun, 
ada berbagai macam manfaat tambahan yang bisa 
dimanfaatkan oleh kota tersebut. Hal ini mencakup 
perancangan ulang sistem lalu lintas kota, meluncurkan 

program kendaraan tanpa pengemudi, mengubah 
sistem logistik, dan inovasi lainnya. Hal ini tidak hanya 
akan merangsang produktivitas dan pertumbuhan 
saja, namun juga bisa memberikan manfaat yang lebih 
luas. Pertimbangkan manfaat pengurangan jumlah 
kecelakaan lalu lintas, yang saat ini menghilangkan 
nyawa 1,3 juta orang per tahun secara global; dan lebih 
dari 30.000 nyawa manusia Indonesia.95  

Data dari mobilitas bersama dapat digunakan untuk 
meningkatkan keselamatan pengemudi dan mengurangi 
tingkat kepadatan arus lalu lintas. Misalnya, Uber 
telah meluncurkan empat inisiatif percontohan untuk 
meningkatkan keselamatan jalan di Amerika Serikat, 
seperti laporan harian bagi pengemudi tentang pola 
mengemudi mereka dibandingkan dengan pengemudi 
lain di kota mereka, dan layar kecepatan di aplikasi 
yang mengingatkan pengemudi tentang kecepatan 
kendaraan mereka.96 Teknologi baru ini juga membuka 
peluang untuk pengambilan keputusan perencanaan 
perkotaan yang didasari oleh data dan informasi yang 
tersedia. Sebagai contoh, Bank Dunia telah bermitra 
dengan perusahaan layanan rideshare dan navigasi 
utama untuk menggabungkan dan membuat data lalu 
lintas publik mereka, memberikan informasi terbaru 
dan berkualitas tinggi kepada pemerintah, untuk 
membantu pengambilan keputusan yang berkaitan 
dengan infrastruktur dan manajemen lalu lintas.97 
Suatu inisiatif serupa – yang disebut sebagai Movement 
- telah diluncurkan oleh Uber, yang bertujuan untuk 
mendukung pengambilan keputusan pemerintah kota 
terhadap masalah infrastruktur dan arus lalu lintas. 

Terdapat juga peluang untuk menggunakan layanan 
berdasarkan permintaan. Misalnya, Uber menjalankan 
program percontohan yang disebut sebagai 
UberHEALTH di empat kota di AS, di mana program 
tersebut menyediakan paket perawatan flu dan pilihan 
untuk menerima vaksin flu yang tersedia berdasarkan 
permintaan melalui platform Uber.98 Program ini 
bertujuan untuk mengatasi keluhan di mana lebih 
dari 50% pasien mengeluhkan tentang kesulitan untuk 
mendapatkan layanan kesehatan dalam jangka waktu 
setidaknya satu minggu atau waktu tunggu mereka 
yang lebih dari satu jam di ruang tunggu. Lebih dari 
90% pengguna memberikan penilaian penting terhadap 
aspek pengiriman program vaksin tersebut dalam 
keputusan mereka untuk meminta paket pencegahan 
flu atau vaksinasi flu.

5554

91    https://newsroom.uber.com/us-florida/uber-announces-partnership-to-increase-transportation-access-in-tampa-bay/
92    https://techcrunch.com/2016/05/03/moovit-transit-app-integrates-with-uber/
93    https://medium.com/uber-developers/uber-public-transit-by-citymapper-7ed84ad5a2b9#.cjqssel7d
94    https://newsroom.uber.com/us-california/pooltrain/
95    Berdasarkan Data Organisasi Kesehatan Dunia tahun 2013. 
96    https://medium.com/uber-under-the-hood/new-app-features-and-data-show-how-uber-can-improve-safety-on-the-road-4934da828eb9#.eea219x5p
97    http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/12/19/open-traffic-data-to-revolutionize-transport
98    https://medium.com/uber-under-the-hood/on-demand-health-uberhealth-and-the-future-of-healthcare-delivery-7b69f7a61318#.w3g4abs24
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 http://www.straitstimes.com/singapore/transport/parliament-uber-grabcar-drivers-to-have-vocational-licences-undergo-background
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 http://www.straitstimes.com/singapore/transport/parliament-uber-grabcar-drivers-to-have-vocational-licences-undergo-background
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/12/19/open-traffic-data-to-revolutionize-transport
 http://www.straitstimes.com/singapore/transport/parliament-uber-grabcar-drivers-to-have-vocational-licences-undergo-background
https://medium.com/uber-under-the-hood/on-demand-health-uberhealth-and-the-future-of-healthcare-delivery-7b69f7a61318#.w3g4abs24


LAMPIRAN A – Metodologi Terperinci
Laporan ini menggambarkan potensi jumlah dampak 
ekonomi dari layanan mobilitas bersama pada tahun 
2020 yang terdiri dari tiga komponen yang berbeda: 
efisiensi ekonomi; inklusivitas & kesejahteraan; serta 
kesehatan & lingkungan hidup. Jumlah (bila berlaku) 
awalnya dihitung dalam mata uang Rupiah Indonesia, 
lalu dikonversi ke mata uang dolar AS berdasarkan pada 
nilai tukar rata-rata pada tahun 2015.99

Metodologi dan Data: Efisiensi 
Ekonomi
Manfaat potensi efisiensi ekonomi layanan mobilitas 
bersama pada tahun 2020 diukur secara terpisah atas 
komponen-komponen berikut ini: manfaat komutasi 
terkait waktu; produktivitas lahan; penggunaan waktu 
komutasi yang lebih produktif; dan manfaat bagi sektor 
lainnya.

Manfaat waktu komutasi

Langkah pertama untuk mengukur dampak potensial 
dari mobilitas bersama pada biaya komutasi terkait 
waktu adalah dengan memahami biaya kemacetan 
“bisnis seperti biasa” saat ini dan di masa depan. 
Pendekatan ini didasarkan pada biaya peluang 
perjalanan (Bukti A1). Biaya peluang perjalanan untuk 
setiap kota diperoleh dengan memperkirakan jumlah 
waktu yang diperlukan untuk bepergian setiap hari, 
dikalikan dengan perkiraan upah rata-rata sebagai 
proksi atau titik tolak ukur biaya peluang waktu. Jumlah 
waktu perjalanan diperoleh dengan memperkirakan 
jumlah perjalanan, serta waktu tempuh rata-rata 
per perjalanan (per jenis perjalanan dan moda 
transportasi). Di bawah ini kami menjelaskan secara 
terperinci bagaimana masing-masing dari komponen 
tersebut dihitung.
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BUKTI A1: Memperkirakan biaya peluang perjalanan

99  Nilai tukar rata-rata untuk tahun 2015 adalah US$ 1 = Rp. 13.395. Informasi berasal dari X-Rates.com.

Waktu yang 
digunakan dalam 

perjalanan 

Biaya peluang 
perjalanan 

Ukuran upah 
rata-rata 

Upah rata-rata 
nasional 

Waktu perjalanan 
rata-rata 

berdasarkan jenis 
perjalanan dan 

moda transportasi 

Rincian moda 
transportasi

Rata-rata waktu 
perjalanan per 

perjalanan

# perjalanan 
per orang per 

hari berdasarkan 
kelompok usia dan 

jenis perjalanan

Penduduk menurut 
kelompok usia 

# Perjalanan 
berdasarkan jenisnya1

PDB/Kapita Kota PDB/Kapita 
Nasional

Penyesuaian PDB/
Kapita 

1 2

1A 1B 2A 2B

1A 
(i)

1A 
(ii)

1B
(i)

1B 
(ii)

2B
(i)

2B 
(ii)

x

xx

x ÷

Diperkirakan secara terpisah 
untuk setiap kota dan 

dijumlahkan

Diperoleh dari 
survei rumah tangga 

di Surabaya dan 
diasumsikan sama di 

berbagai kota3

Diperoleh dari 
Statistik Indonesia 
(BPS) setiap kota2

Diperoleh dari basis 
data Pemantauan 

Perkotaan AlphaBeta

Tambah input

Bagi input

Kurangi input

Kalikan inputx

÷
+

-

1  Jenis perjalanan termasuk komutasi, sekolah, bisnis, dan pribadi; penyesuaian dilakukan terhadap Bali untuk mengikutsertakan dampak dari industri 
pariwisata. 

2 Penyesuaian dilakukan untuk mendapatkan informasi orang-orang yang melakukan perjalanan dari luar batas kota. 
3 Survei dilakukan oleh JICA pada tahun 2009, yang mewawancarai 39.000 rumah tangga.

Memperkirakan jumlah perjalanan per kota
Jumlah perjalanan diperoleh dengan menggunakan 
data dari survei komuter Surabaya pada tahun 2009100  
mengenai jumlah perjalanan per orang berdasarkan 
kelompok usia (yang bisa dianggap mewakili pola 
perjalanan terkait dengan kelompok umur secara lebih 
luas di Indonesia), dan mengalikan angka-angka ini 
dengan jumlah penduduk masing-masing kelompok 
usia di setiap kota101. Data survei juga memungkinkan 
kami untuk memilah angka-angka ini berdasarkan 
tujuan perjalanan (misalnya komutasi, pergi ke sekolah, 
perjalanan bisnis, dan kegiatan pribadi). 

Selain itu, karena survei JICA hanya mencakup 
perjalanan “satu arah” dari rumah, jumlah perjalanan 
kami lipat gandakan untuk menyertakan perjalanan 
“pulang”. Tambahan 14% dari total perjalanan 
ditambahkan untuk mensimulasikan orang-orang 
yang melakukan perjalanan ke kota dari daerah di 
sekitarnya.102 

Untuk Bali, kami menyesuaikan jumlah perjalanan 
untuk menyertakan dampak perjalanan dari wisatawan. 
Kami memperoleh jumlah wisatawan per bulan dari 
data yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata Bali, dan 
berdasarkan pada rata-rata lama menginap selama 
8,2 hari103, kami dapat memperkirakan jumlah rata-
rata wisatawan di Bali pada suatu waktu. Kami 
mengasumsikan beberapa perjalanan per orang per hari 
untuk menghitung penyesuaian yang dilakukan.

Memperkirakan waktu perjalanan rata-rata 
per perjalanan
Waktu Perjalanan Rata-Rata Berdasarkan Jenis 
Perjalanan dan Moda Transportasi  
Waktu perjalanan rata-rata yang dibutuhkan untuk 
perjalanan tersebut disimulasikan untuk ribuan 
perjalanan di setiap kota (untuk mobil dan angkutan 
umum) menggunakan algoritma AlphaBeta, yang 
menentukan titik-titik tujuan utama yang mewakili jenis 
perjalanan yang berbeda di kota tersebut. Misalnya, 
untuk perjalanan komutasi, serangkaian kemungkinan 
perjalanan diidentifikasi berdasarkan pada daerah 
perumahan dan komersial utama di setiap kota. Untuk 

perjalanan pribadi, kami menggunakan titik-titik penting 
seperti pasar dan pusat perbelanjaan yang tersedia. 
Perjalanan disimulasikan pada waktu yang berbeda 
untuk mendapatkan kondisi lalu lintas yang berbeda 
(yaitu, lalu lintas pada jam sibuk dan jam tidak sibuk).

Rincian Moda Transportasi
Apabila survei komuter tersedia (untuk Jakarta104 dan 
Surabaya105), maka data survei Ini digunakan untuk 
memahami moda transportasi yang ada. Untuk kota-
kota lain di mana survei komuter tidak tersedia, moda 
transportasi diperkirakan berdasarkan pada jumlah 
kendaraan yang terdaftar.106 Kami memperoleh data 
tentang jumlah sepeda motor, mobil, dan bisa per 
provinsi, lalu kami menerapkan asumsi rata-rata jumlah 
penumpang dan jam operasi untuk memperkirakan 
persentase jumlah perjalanan yang dapat difasilitasi 
oleh setiap moda transportasi.107

Memperkirakan biaya peluang perjalanan
Biaya peluang perjalanan dijadikan tolak ukur dengan 
menggunakan perkiraan rata-rata upah per jam per 
kota. Hal ini diperkirakan dengan mengambil upah rata-
rata nasional dan menerapkannya berdasarkan pada 
data PDB kota per kapita dari basis data Pemantauan 
Perkotaan AlphaBeta.

Memproyeksikan evolusi biaya perjalanan masa 
depan dalam skenario “Bisnis Seperti Biasa”
Hasilnya diproyeksikan ke tahun 2020 dengan 
memproyeksikan angka populasi penduduk kota dan 
profil usianya, serta data PDB per kapita. Proyeksi 
variabel ini diperoleh dari basis data Pemantauan 
Perkotaan AlphaBeta. Perincian moda transportasi 
(misalnya, mobil, sepeda motor, bis) “dibekukan” pada 
tingkat saat ini untuk jenis perjalanan tertentu. Jumlah 
perjalanan ini diperkirakan akan tumbuh berdasarkan 
pada tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan 
demografi kota. Waktu komutasi rata-rata bertumbuh 
berdasarkan pada korelasi antara ukuran kota dan rata-
rata waktu komutasi. Analisis kami menemukan bahwa 
untuk setiap peningkatan populasi sebesar 100.000 
jiwa, waktu komutasi rata-rata akan meningkat sebesar 
1,9 menit. 

100   Survei ini melibatkan wawancara dengan 39.000 rumah tangga di Surabaya tentang perilaku komutasi mereka. Untuk informasi lebih lanjut, lihat JICA 
(2011), Studi tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Zona GERBANGKERTOSUSILA (GKS) di Provinsi Jawa Timur: Laporan Akhir Volume 4: Rencana Aksi 
Pembangunan Sektor Transportasi.

101   Data Sensus Penduduk 2010 - Statistik Indonesia
102   http://www.thejakartapost.com/news/2015/02/17/138-million-commute-jakarta-daily.html
103   http://indosurflife.com/2015/09/average-spend-and-length-of-tourist-stay-in-bali/
104  JICA (2012), Studi Strategi Penerapan Kebijakan Angkutan Umum di JABODETABEK.
105  JICA (2011), Studi tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Zona GERBANGKERTOSUSILA (GKS) di Provinsi Jawa Timur: Laporan Akhir Volume 4: Rencana 

Aksi Pembangunan Sektor Transportasi.
106  Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas POLRI) dan Kepolisian Daerah (POLDA)
107  Harap diperhatikan bahwa kami akan menggunakan data aktual (misalnya dari hasil survei), bila tersedia, dan bukan hasil perkiraan.
108  Sebagai contoh, komuter yang menggunakan mobil pribadi untuk pergi ke tempat kerja atau komuter yang menggunakan angkutan umum untuk pergi ke 

sekolah. Hal ini masih menciptakan variasi dalam jumlah perjalanan, seiring dengan perubahan demografi kota dari waktu ke waktu, yang mengubah jumlah 
jenis perjalanan yang berbeda.  
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http://www.thejakartapost.com/news/2015/02/17/138-million-commute-jakarta-daily.html
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Daerah Metrik Sumber dan pendekatan

1. Waktu yang 
digunakan 
dalam 
perjalanan

1A. Waktu perjalanan rata-rata 
berdasarkan jenis perjalanan dan 
moda transportasi

▪   API Google Maps (disimulasikan dengan menggunakan 
algoritma AlphaBeta dan divalidasi dengan survei 
komuter)

1B(i). # perjalanan per orang per 
hari berdasarkan kelompok usia dan 
jenis perjalanan

▪    Survei komuter dilakukan di Surabaya oleh JICA (data 
tahun 2009)

1B(i). Penduduk menurut kelompok 
usia

▪   Data dan prakiraan populasi kota dari basis data 
Pemantauan Perkotaan AlphaBeta (berdasarkan 

▪   Perincian usia penduduk kota dari Statistik Indonesia 
(Sensus tahun 2010)

▪   Perincian proyeksi usia berdasarkan profil usia nasional 
(diperoleh dari Divisi Populasi PBB)

1B(iii). Rincian moda transportasi ▪    Perincian kendaraan terdaftar (sepeda motor, mobil, 
dan bis) per provinsi di tahun 2013-14, yang diperoleh 
dari Kementerian Perhubungan (2015)

2. Ukuran 
upah rata-rata

2A. Upah rata-rata nasional ▪   ADB (2015)

2B(i). Perkiraan & prakiraan PDB/
kapita kota

▪   Basis Data Pemantauan Perkotaan AlphaBeta 
(berdasarkan pada Data Bank Dunia tahun 2015)

2B(ii). PDB/Kapita Nasional ▪   Bank Dunia WDI (2015)

Tabel 1: Masukan dan sumber untuk menghitung dan memproyeksikan biaya 
kemacetan dalam skenario BAU

Mendefinisikan perincian moda transportasi 
pada “Skenario Mobilitas Bersama”
Manfaat mobilitas bersama diperkirakan berdasarkan 
pada bagaimana suatu jenis perjalanan dapat dilakukan 
secara berbeda dengan mobilitas bersama (misalnya, 
mengganti perjalanan menggunakan mobil pribadi 
dengan pilihan mobilitas bersama). Perkiraan ini 
didasarkan pada literatur akademis109 dan tolok ukur 
yang relevan dari pasar Uber yang sudah lebih matang. 
Secara khusus, skenario 2020 “mobilitas bersama” 
melibatkan asumsi sebagai berikut:

▪   Semua perjalanan dengan mobil dan sepeda motor 
pribadi menjadi perjalanan mobilitas bersama.

▪   Penetrasi carpooling adalah 20% dari semua 
perjalanan mobilitas bersama yang dilakukan dengan 
mobil (yaitu 20% dari jumlah gabungan perjalanan 
mobilitas bersama dengan mobil dan carpooling). 

Hal ini didasarkan pada tingkat penetrasi saat ini di 
Singapura, yang merupakan contoh lanskap mobilitas 
bersama yang sudah lebih matang.

▪   Pengguna dapat mengganti moda transportasinya 
menjadi moda transportasi yang lebih lambat 
(misalnya kita asumsikan pengguna sepeda motor 
pribadi bisa memanfaatkan perjalanan mobilitas 
bersama dengan mobil).110 

▪   Perjalanan multi-moda didefinisikan sebagai 
suatu perjalanan yang melibatkan beberapa moda 
transportasi, termasuk pilihan angkutan umum

Asumsi ini, dikombinasikan dengan data yang diperoleh 
dari survei pengguna Uber, memungkinkan kami untuk 
membuat rincian prakiraan moda transportasi pada 
tahun 2020. Catatan – taksi ikut disertakan sebagai 
bagian dari pilihan mobilitas bersama untuk analisis ini. 
Pendekatan ini diilustrasikan untuk Jakarta pada Bukti A2.

109  Mobilitas bersama: Inovasi untuk kota layak huni, Forum Transportasi Internasional (ITF), 2016. Lihat tautan: http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/
docs/shared-mobility-liveable-cities.pdf

110  Sebagai contoh, perjalanan menggunakan mobil akan terasa lebih nyaman daripada perjalanan menggunakan sepeda motor.

BUKTI A2: Rincian moda transportasi: Jakarta sebagai contoh

Moda transportasi
Skenario BAU 
(% perjalanan pada 
tahun 2020)

Skenario mobilitas 
bersama 
(% perjalanan pada 
tahun 2020)

Mobilitas pribadi Sepeda motor pribadi 49% 0%

Mobil pribadi 13% 0%

Mobilitas bersama Angkutan umum 15% 9%

Multi-moda1 21% 34%

Mobil untuk mobilitas bersama2 1%3 8%

Motor untuk mobilitas bersama 0% 46%

Carpool 0% 2%

1 Mengacu pada perjalanan yang menggabungkan moda angkutan apa pun dengan angkutan umum.
2 Termasuk taksi.
3  Berdasarkan pada taksi yang terdaftar di Jakarta, dan asumsi 8 perjalanan per hari. Tidak termasuk taksi dari luar kota, serta mobilitas kendaraan bersama 

lainnya. 
Catatan: Jumlah persentase bisa tidak mencapai 100% akibat pembulatan.

Perlu dicatat bahwa mobilitas bersama dapat 
menghasilkan jenis perjalanan “baru” (yaitu di mana 
penumpang sebelumnya memutuskan untuk tinggal di 
rumah atau berjalan, dan tidak menggunakan mobilitas 
bersama). Efek ini, disebut sebagai “permintaan yang 
dibuat”, bisa memberikan dampak pada jumlah waktu 
yang dihemat, serta jumlah mobil di jalan. Mengingat 
ketidakpastian dari dampak-dampak ini, kami belum 
membuat suatu model perkiraan dalam penelitian ini, 
namun hal ini dapat memberikan pengaruh tersendiri 
pada dampak-dampak yang dibahas di bawah ini. 
Penting untuk menekankan isi dalam laporan ini kepada 
para pembuat kebijakan, seperti penetapan tarif akses 
ruas jalan yang dinamis, yang telah terbukti sangat 
efektif untuk mengurangi efek permintaan yang dibuat 
ini.111

111  “Praktik Terbaik: Manajemen Permintaan Transportasi” Pemerintah Kota Seattle, Januari 2008.

LAMPIRAN A
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Memperkirakan manfaat komutasi terkait 
waktu dari mobilitas bersama

Dampak mobilitas bersama terhadap biaya komutasi 
terkait waktu dapat dihitung sebagai jumlah waktu 
yang dihemat, dikalikan dengan ukuran biaya peluang 
perjalanan. Mobilitas bersama dapat mengurangi biaya 
kemacetan dengan menghemat waktu dengan tiga cara 
berbeda (Bukti A3). Ketiga efek ini adalah: 

1. Perjalanan yang lebih efisien 

2.  Penghematan waktu untuk mencari tempat 
parkir, dan

3. Mengurangi kemacetan

Waktu yang dihemat dihitung secara terpisah untuk 
setiap efek yang ada (dirincikan di bawah) dan 
dijumlahkan. Untuk mengukur nilai ekonomi dari 
penghematan waktu, kami menggunakan perkiraan 
upah rata-rata kota (dihitung seperti dalam Bukti A1 di 
atas) dan menerapkannya pada jumlah penghematan 
waktu.
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BUKTI A3: Mobilitas bersama bisa mengurangi waktu komutasi dalam tiga cara 

Waktu yang 
Dihemat

Dampak mobilitas 
bersama pada biaya 

waktu komutasi

Biaya Peluang 
Waktu

Perjalanan yang 
lebih efisien

Penghematan 
Waktu Untuk Mencari 

Tempat Parkir

Carpool Interaksi dengan 
Angkutan Umum

Mengurangi 
kemacetan

1 2

1A 1B 1C

1C
(i)

1C 
(ii)

x

++

Efek 1: Memperkirakan waktu yang dihemat berkat 
perjalanan yang lebih efisien

Waktu yang dihemat berkat perjalanan yang lebih 
efisien diperkirakan secara terpisah menjadi empat 
kategori berbeda: perjalanan lebih efisien karena 
substitusi dari mobil pribadi menjadi mobilitas bersama 
dengan sepeda motor; perjalanan lebih efisien bagi 
pengguna multi-moda (misalnya dengan memfasilitasi 
koneksi angkutan umum yang lebih nyaman); 
perjalanan lebih efisien karena substitusi dari angkutan 
umum menjadi layanan ridesharing; dan perjalanan 
lebih lambat karena substitusi dari sepeda motor 
pribadi menjadi mobilitas bersama dengan mobil. 
Rincian dari perhitungan tersedia pada Bukti A4, dengan 
masukan data yang diberikan pada Tabel 2.

+

BUKTI A4: Memperkirakan penghematan waktu berkat perjalanan yang lebih 
efisien

Perjalanan lebih 
cepat karena beralih 
dari mobil pribadi ke 

sepeda motor

Waktu yang dihemat 
berkat perjalanan yang 

lebih efisien

Perjalanan lebih cepat 
karena substitusi dari 

angkutan umum ke layanan 
ridesharing (nebeng)

1 3

+

x

Relatif terhadap 
moda transportasi 

sebelumnya

Perjalanan lebih 
cepat untuk Pengguna 

multi-moda

2

+

# perjalanan 
mobilitas 
bersama 

dengan sepeda 
motor pada 
tahun 2020

% pengguna 
yang 

sebelumnya 
melakukan 
perjalanan 

dengan mobil

Rata-rata 
perbedaan 

waktu 
perjalanan

# perjalanan 
mobilitas 

bersama pada 
tahun 2020

% pengguna 
yang beralih 

dari
angkutan 

umum

Rata-rata 
perbedaan 

waktu 
perjalanan

# perjalanan 
mobilitas 

bersama multi 
moda pada 
tahun 2020

Rata-rata 
perbedaan 

waktu 
perjalanan

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 3C

x x x x
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Bagi input

Kurangi input

Kalikan inputx

÷
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÷
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Daerah Metrik Sumber dan pendekatan

1. Perjalanan 
lebih efisien 
karena beralih 
dari mobil 
pribadi ke 
sepeda motor

1A. # perjalanan mobilitas bersama 
dengan sepeda motor pada tahun 
2020

▪    Diperkirakan sebagai bagian dari “skenario mobilitas 
bersama” di atas

1B. % pengguna yang sebelumnya 
melakukan perjalanan dengan mobil

▪   Berdasarkan pada survei pengguna uberMOTOR 

1C. Rata-rata perbedaan waktu 
perjalanan

▪   Survei komuter dengan kecepatan rata-rata sepeda 
motor dibandingkan terhadap mobil

▪   Rata-rata waktu perjalanan BAU per kota (berdasarkan 
pada simulator perjalanan AlphaBeta)

▪   Rata-rata penghematan waktu dari survei uberMOTOR, 
sebagai bentuk konfirmasi langsung

2. Perjalanan 
lebih efisien 
untuk 
pengguna 
multi-moda

2A. # perjalanan mobilitas bersama 
multi moda pada tahun 2020

▪   Jumlah perjalanan mobilitas bersama pada tahun 2020 
(diperkirakan sebagai bagian dari skenario mobilitas 
bersama di atas)

▪    % pengguna yang menggunakan mobilitas bersama 
sebagai bagian dari perjalanan multi-moda 
(berdasarkan survei pengguna Uber)

2B. Rata-rata selisih waktu tempuh 
(relatif terhadap moda transportasi 
sebelumnya)

▪   % perbedaan waktu perjalanan dari survei pengguna 
Uber

▪   Rata-rata waktu perjalanan BAU per kota (berdasarkan 
pada simulator perjalanan AlphaBeta)

3. Perjalanan 
lebih efisien 
karena 
substitusi 
dari angkutan 
umum ke 
layanan 
ridesharing 
(nebeng)

3A. Jumlah perjalanan mobilitas 
bersama

▪   Diperkirakan sebagai bagian dari “skenario mobilitas 
bersama” di atas

3B. % pengguna yang sebelumnya 
menggunakan angkutan umum 
namun tidak menggunakannya lagi

▪   Berdasarkan pada survei pengguna Uber. 

3C. Rata-rata perbedaan waktu 
perjalanan

▪   % perbedaan waktu perjalanan dari survei pengguna 
Uber

▪    Rata-rata waktu perjalanan BAU per kota (berdasarkan 
pada simulator perjalanan AlphaBeta)

4. Perjalanan 
lebih lambat 
karena 
substitusi 
dari sepeda 
motor pribadi 
menjadi 
mobil untuk 
perjalanan 
mobilitas 
bersama

4A. # perjalanan mobilitas bersama 
dengan mobil
di tahun 2020

▪   Diperkirakan sebagai bagian dari “skenario mobilitas 
bersama” di atas

4B. % pengguna yang sebelumnya 
melakukan perjalanan dengan 
sepeda motor

▪  Berdasarkan pada survei pengguna uberX

4C. Rata-rata perbedaan waktu 
perjalanan

▪   Survei komuter dengan kecepatan rata-rata sepeda 
motor dibandingkan terhadap mobil

▪   Rata-rata waktu perjalanan BAU per kota (berdasarkan 
pada simulator perjalanan AlphaBeta)

▪   Rata-rata penghematan waktu dari survei uberX, 
sebagai bentuk konfirmasi langsung

Tabel 2: Masukan dan sumber untuk jumlah waktu yang dihemat dari perjalanan 
yang lebih efisien

Efek 2: Memperkirakan waktu yang dihemat untuk 
mencari tempat parkir

Waktu yang dihemat untuk mencari tempat parkir 
dihitung secara terpisah antara pengguna mobil dan 
pengguna sepeda motor, karena pengguna sepeda 
motor umumnya memerlukan waktu lebih sedikit 
untuk mencari tempat parkir. Rincian dari perhitungan 
tersedia pada Bukti A5, dengan masukan dan sumber 
data yang ditampilkan pada Tabel 3.

BUKTI A5: Memperkirakan waktu yang dihemat untuk mencari tempat parkir

Penghematan waktu 
bagi pengguna mobil

Waktu yang Dihemat 
Untuk Mencari Tempat 

Parkir

Penghematan waktu 
bagi pengguna sepeda 

motor

# perjalanan dengan 
mobil pribadi pada 

tahun 2020  
(skenario BAU)

Rata-rata waktu yang 
dihabiskan untuk 
mencari tempat 
parkir (Mobil)

Rata-rata waktu yang 
dihabiskan untuk 

mencari tempat parkir 
(Sepeda motor)

1 2

1A 1B 2B

+

xx
# perjalanan dengan 

sepeda motor pribadi 
pada tahun 2020 
(skenario BAU)

2A

Daerah Metrik Sumber dan pendekatan

1. 
Penghematan 
waktu bagi 
pengguna 
mobil

1A. # perjalanan dengan mobil 
pribadi pada tahun 2020 (skenario 
BAU)

▪    Berdasarkan survei komuter dan berkembang sesuai 
dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan 
demografi per kota

1B. Rata-rata waktu yang dihabiskan 
untuk mencari tempat parkir 
(mobil)

▪   Survei pengguna Uber

2. 
Penghematan 
waktu bagi 
pengguna 
sepeda motor

2A. # perjalanan dengan sepeda 
motor pribadi pada tahun 2020 
(skenario BAU)

▪   Berdasarkan survei komuter dan berkembang sesuai 
dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan 
demografi per kota

2B. Rata-rata waktu yang dihabiskan 
untuk mencari tempat parkir 
(sepeda motor)

▪   Survei pengguna Uber

Tabel 3: Masukan dan sumber penghematan waktu yang terkait dengan pencarian 
tempat parkir

LAMPIRAN A

Tambah input

Bagi input

Kurangi input

Kalikan inputx

÷
+

-
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Efek 3: Memperkirakan waktu yang dihemat dari 
pengurangan kemacetan

Mobilitas bersama dapat memberikan dampak pada 
tingkat kemacetan melalui dua saluran utama: dengan 
mendorong penggunaan layanan carpooling (misalnya 
melalui layanan seperti uberPOOL), dan melalui 
interaksi dengan angkutan umum, seperti memfasilitasi 
perjalanan multi-moda dan substitusi dari angkutan 
umum ke layanan ridesharing. Harap diperhatikan 
bahwa efek yang terakhir bisa bersifat positif atau 
negatif pada tingkat kemacetan yang ada, tergantung 
pada apakah perubahan jumlah orang yang melakukan 

transportasi multi-moda mengimbangi jumlah orang 
yang mungkin beralih dari angkutan umum ke layanan 
ridesharing. Pada bagian ini, penting untuk diperhatikan 
bahwa “perjalanan” mengacu pada perjalanan satu 
orang saja (misalnya tiga orang yang menggunakan 
layanan carpooling secara bersama-sama akan dihitung 
sebagai 3 perjalanan, meskipun perjalanan ini hanya 
memerlukan satu mobil saja).

Bukti A6 memberikan rincian perhitungan penghematan 
waktu melalui efek carpooling, dengan masukan dan 
sumber data yang tersedia pada Tabel 4.

BUKTI A6: Memperkirakan waktu yang dihemat terkait dengan pengurangan 
kemacetan: carpooling

Interaksi dengan angkutan umum menyertakan 
dua efek berbeda. Walaupun ridesharing dapat 
meningkatkan penggunaan angkutan umum dengan 
memfasilitasi perjalanan multi-moda, ridesharing 
juga dapat mengurangi penggunaan angkutan umum 
dengan menarik orang untuk menggunakan layanan 
ridesharing. Oleh karena itu, interaksi dengan angkutan 
umum disajikan sebagai hasil bersih dari kedua efek 
yang ada. Rincian dari perhitungan tersedia pada Bukti 
A7, dengan masukan dan sumber data yang ditampilkan 
pada Tabel 5. 

Pengurangan jumlah 
perjalanan terkait dengan 

carpooling

Waktu yang dihemat 
terkait dengan 

pengurangan kemacetan 
berkat carpooling

Pengurangan waktu 
tempuh per perjalanan 

yang tidak dilakukan

Jumlah perjalanan 
carpool pada tahun 

2020

% pengguna yang 
sebelumnya melakukan 

perjalanan dengan mobil 
pribadi

Selisih jumlah 
penumpang carpool bila 

dibandingkan dengan 
perjalanan mobil biasa

1 2

1A 1B 1C

x

xx

Diperoleh dengan 
memperkirakan hubungan 
antara waktu perjalanan 

rata-rata dan jumlah 
perjalanan di kota.

Untuk menyederhanakan perhitungan dan 
menghitung secara konservatif, kami hanya 
mempertimbangkan pengurangan jumlah 

mobil dan tidak menyertakan pengurangan 
jumlah sepeda motor

Daerah Metrik Sumber dan pendekatan

1. Pengurangan 
jumlah perjalanan 
terkait dengan 
carpooling

1A. Jumlah perjalanan carpool 
pada tahun 2020

▪   Diasumsikan bahwa 20% dari jumlah perjalanan 
mobilitas bersama dengan mobil (setara dengan pangsa 
pasar Singapura saat ini)

1B. % pengguna yang 
sebelumnya melakukan 
perjalanan dengan mobil pribadi

▪  Berdasarkan pada survei pengguna uberX

1C. Penghematan mobil per 
perjalanan dengan carpool

▪   Berdasarkan hasil analisis Uber untuk kota Los Angeles, 
terdapat data bahwa untuk setiap 10 mobil carpool yang 
beroperasi, ada 18 mobil pribadi yang bisa dirumahkan 

2. Pengurangan 
waktu tempuh per 
perjalanan yang 
tidak dilakukan  

Perubahan rata-rata waktu 
perjalanan per perjalanan yang 
tidak dilakukan

▪   Berdasarkan analisis dari jumlah mobil per kota dan 
waktu perjalanan rata-rata dari simulator perjalanan 
AlphaBeta

Tabel 4: Masukan dan sumber untuk mengurangi kemacetan yang terkait dengan 
carpooling

BUKTI A7: Memperkirakan waktu yang dihemat terkait dengan pengurangan 
kemacetan: Interaksi dengan angkutan umum

Pengurangan 
kemacetan akibat 

peningkatan penggunaan 
multi-moda

Waktu yang Dihemat Berkat 
Interaksi dengan Angkutan 

Umum

Pengguna angkutan 
umum yang beralih ke 

layanan ridesharing 
(nebeng)

1 2

x

+

# perjalanan 
mobilitas 

bersama multi 
moda pada 
tahun 2020

 % pengguna 
yang 

sebelumnya 
melakukan 
perjalanan 

dengan mobil 
pribadi

Perjalanan 
yang tidak 

dilakukan per 
perjalanan 
multi-moda

% pengguna 
yang 

sebelumnya 
menggunakan 

angkutan 
umum

Peningkatan 
bersih dalam 

jumlah 
perjalanan 

mobil

Peningkatan 
waktu 

perjalanan per 
penambahan 

jumlah 
perjalanan 

mobil

Waktu yang 
dihemat per 
perjalanan 
yang tidak 
dilakukan

# perjalanan 
mobilitas 
bersama 

dengan mobil 
pada tahun 

2020

1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D

x x x xx

Efek ini akan 
bernilai negatif

LAMPIRAN A

Tambah input

Bagi input

Kurangi input

Kalikan inputx

÷
+

-
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Bagi input

Kurangi input

Kalikan inputx

÷
+

-
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Daerah Metrik Sumber dan pendekatan

1. Pengurangan 
kemacetan 
akibat 
peningkatan 
penggunaan 
multi-moda

1A. # perjalanan mobilitas bersama 
multi moda pada tahun 2020

▪   % pengguna yang mengambil bagian dalam perjalanan 
multi-moda (dari survei pengguna Uber)

▪   Jumlah perjalanan untuk setiap jenis mobilitas bersama 
(diperkirakan sebagai bagian dari “skenario mobilitas 
bersama” di atas)

1B. % pengguna yang sebelumnya 
melakukan perjalanan dengan 
mobil pribadi

▪  Survei pengguna Uber 

1C. Perjalanan mobil yang tidak 
dilakukan per perjalanan multi-
moda

▪   Berdasarkan tingkat hunian rata-rata mobil vs bis, yang 
diperoleh dari survei lalu lintas Surabaya tahun 2009 
yang dilakukan oleh JICA

1D. Waktu yang dihemat per 
perjalanan mobil yang tidak 
dilakukan

▪   Simulator perjalanan AlphaBeta membandingkan waktu 
perjalanan rata-rata dan jumlah mobil per kota

2. Public 
transport users 
switching to 
ridesharing

2A. # perjalanan mobilitas bersama 
dengan mobil & carpool pada tahun 
2020

▪   Diperkirakan sebagai bagian dari “skenario mobilitas 
bersama” di atas

2B. % of users who previously took 
public transport

▪    Survei pengguna Uber 

2C. Peningkatan bersih dalam 
jumlah perjalanan mobil

▪   Berdasarkan tingkat hunian rata-rata mobil vs bis, yang 
diperoleh dari survei lalu lintas Surabaya tahun 2009 
yang dilakukan oleh JICA

2D. Peningkatan waktu perjalanan 
per penambahan jumlah perjalanan 
mobil di jalan

▪   Simulator perjalanan AlphaBeta membandingkan waktu 
perjalanan rata-rata dan jumlah mobil per kota

Tabel 5: Masukan dan sumber terhadap manfaat kemacetan yang berkaitan 
dengan interaksi dengan angkutan umum

Penggunaan waktu komutasi yang lebih 
produktif

Hal ini tidak diukur dari segi moneter, namun 
berdasarkan pada survei yang dilakukan terhadap lebih 
dari 900 pengguna Uber di Jakarta, Bandung, Surabaya, 
dan Bali. Survei ini menanyakan mereka tentang 
berbagai kegiatan yang biasanya mereka lakukan dalam 
perjalanan Uber mereka saat ini, bila dibandingkan 
dengan apa yang mereka lakukan sebelumnya.

Produktivitas lahan

Produktivitas lahan merupakan ukuran kontribusi 
lahan terhadap ekonomi, diperkirakan melalui 
nilai sewa lahan yang dimanfaatkan sebagai tolak 
ukur. Produktivitas lahan terdiri dari dua kategori: 
produktivitas lahan parkir komersial dan lahan parkir di 

jalan. Rincian dari perhitungan tersedia pada Bukti A8, 
dengan masukan dan sumber data yang ditampilkan 
pada Tabel 6.

Angka produktivitas lahan parkir komersial untuk 
Jakarta dan Surabaya didasarkan pada penelitian dari 
Bank Pembangunan Asia (ADB),112 Colliers International, 
113 dan cetak biru bangunan yang tersedia secara 
umum. Dengan menerapkan persyaratan hukum bagi 
penyediaan lahan parkir terhadap lahan komersial 
yang tersedia, dan menggunakan pengali yang berasal 
dari kecenderungan pengembang dalam cetak biru 
bangunan, kami memperkirakan jumlah pemanfaatan 
lahan untuk lahan parkir komersial. Harga sewa dari 
masing-masing faktor tersebut lalu diterapkan, untuk 
kota-kota di mana informasi tersebut tidak tersedia, 
temuan dari Surabaya disesuaikan dengan PDB per 
kapita masing-masing kota dan jumlah pekerjaan 

komersial yang tersedia. 

Produktivitas lahan parkir di jalan berasal dari 
perjalanan kendaraan sehari-hari, ukuran lahan parkir 
minimum yang diperlukan oleh sepeda motor dan 
mobil, dan nilai sewa lahan termurah untuk masing-
masing kota. Untuk setiap jenis perjalanan, pengali 
biaya parkir diterapkan untuk mendapatkan jumlah 
kendaraan yang akan diparkir pada suatu waktu 
tertentu. Misalnya, kendaraan yang digunakan untuk 
melakukan perjalanan ke tempat kerja kemungkinan 

besar akan diparkir sepanjang hari, sementara 
kendaraan yang digunakan untuk perjalanan pribadi 
cenderung akan diparkir dalam jangka waktu satu atau 
dua jam saja. Jumlah kendaraan yang diparkir dikalikan 
dengan ukuran lahan parkir kendaraan memberikan 
gambaran pemanfaatan lahan yang tersedia. Dengan 
mengurangi lahan parkir komersial dari jumlah yang ada 
akan memberikan data jumlah lahan parkir di jalan, di 
mana tarif sewa terendah suatu kota diterapkan secara 
konservatif.

112  Kebijakan Parkir di Kota-Kota di Asia, Bank Pembangunan Asia, 2011.
113  Laporan Pasar Properti Jakarta, Colliers International, 2016; dan Laporan Tengah Tahun Surabaya, Colliers International, 2016

BUKTI A8: Potensi penghematan yang terkait dengan produktivitas lahan

Penghematan biaya 
parkir komersial

Potensi penghematan yang 
terkait dengan produktivitas 

lahan

Penghematan biaya 
parkir di jalan

1 2

+

Jumlah ruang 
komersial

Persyaratan 
parkir 

minimum
Nilai sewa

Perjalanan 
Kendaraan 
Sehari-Hari

Waktu yang 
dihabiskan 

untuk parkir per 
jenis perjalanan

Nilai Sewa
Minimum

Ukuran lahan 
parkir

1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D

x x xxx

Estimasi Metrik Sumber

1. Produktivitas 
lahan parkir 
komersial 

1A. Jumlah lahan komersial (di kota-
kota di Indonesia)

▪ Colliers International (2016)

1B. Persyaratan parkir legal 
(dihitung sebagai bagian dari jumlah 
lahan komersial

▪    Bank Pembangunan Asia (2011)

1C. Nilai sewa tanah ▪   Colliers International (2016)

2. Produktivitas 
lahan parkir di 
jalan

2A. Ukuran lahan parkir ▪   Bank Pembangunan Asia (2011)

2B. Perjalanan kendaraan sehari-
hari

▪   Analisis AlphaBeta

2C. Waktu yang dihabiskan untuk 
parkir per jenis perjalanan

▪   Analisis AlphaBeta berdasarkan pada “aturan umum” 
(misalnya, 8 jam kerja; 1-2 jam belanja, dll.)

2D. Nilai sewa tanah  ▪   Colliers International (2016)

Tabel 6: Masukan dan Sumber untuk Menghitung Produktivitas Lahan
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Manfaat tambahan bagi sektor lainnya

Manfaat bersama untuk sektor lain tidak diukur dalam 
hitungan moneter, namun data dari Uber digunakan 
untuk memahami kewarganegaraan pengunjung 
yang berkunjung ke Indonesia yang paling sering 
menggunakan Uber dalam kegiatan komutasi mereka 
saat bepergian.  

Metodologi dan Data: Inklusivitas 
& Kesejahteraan
Potensi inklusivitas & kesejahteraan manfaat mobilitas 
bersama pada tahun 2020 diukur secara terpisah untuk 
komponen-komponen berikut ini: surplus konsumen; 
dorongan produktivitas; efek pekerjaan secara langsung; 
efek pekerjaan secara tidak langsung; nilai fleksibilitas; 
biaya mobilitas yang lebih rendah; dan manfaat inklusi 
keuangan digital.

Biaya mobilitas

Kami memperkirakan biaya pilihan mobilitas relatif 
dengan membandingkan biaya kepemilikan mobil 
dibandingkan dengan penggunaan layanan ridesharing. 
Profil komuter tingkat bawah dan menengah digunakan 
untuk mendapatkan berbagai macam cara pendekatan 
komutasi. Rincian dalam komponen setiap pilihan 
mobilitas bisa ditemukan di Bukti A9 dan Tabel 7. 
Asumsi tertentu dibuat untuk setiap moda komutasi:

Mobil pribadi

▪   14.000 km ditempuh setiap tahun 

▪   Pinjaman selama 10 tahun digunakan untuk 
membiayai kepemilikan mobil 

▪   Pajak yang berlaku ditambahkan ke daftar harga 
mobil. Dua jenis mobil populer di Indonesia (Toyota 
Avanza dan Toyota Corolla) dipilih untuk menyediakan 
gambaran tentang biaya kendaraan

▪   Tidak ada kecelakaan atau kegagalan mekanis yang 
terjadi selama usia pakai mobil

▪   Mobil memiliki nilai sisa sebesar 10-25 persen pada 
akhir tahun ke-10

Ridesharing (nebeng)

▪   Biaya ridesharing (nebeng) juga didasarkan pada 
perjalanan yang setara dengan jarak tempuh  
14.000 km 

▪   Harga Uber digunakan sebagai proksi atau titik acuan 
pilihan mobilitas bersama

▪   Pengguna tidak menggunakan waktu luang mereka 
selama perjalanan untuk bekerja
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BUKTI A9: Biaya mobilitas

Biaya kepemilikan 
mobil pribadi

+

+

+

Harga 
kendaraan 
(termasuk 

pajak) 

Biaya 
pinjaman Nilai sisa Pemeliharaan 

kendaraan
Biaya 

asuransi

1A 1B 1C 2A 2B

Biaya bahan 
bakar Biaya parkir

3A 3B

- + +

Biaya aset Biaya komutasi

1 3

Biaya 
pemeliharaan 

2

Tarif perjalanan

Biaya ridesharing 
(nebeng)

Tol

Pengali tarif
Tarif dasar 
perjalanan

Tarif jarak 
perjalanan

1 2

1A 1B 1D

+

x Tarif durasi 
perjalanan

1C

+ +[ ]
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Estimasi Metrik Sumber

Biaya tahunan 
kepemilikan 
mobil

1A. Harga kendaraan (termasuk 
pajak)

▪   Daftar Harga Toyota Astra (2016) 114

▪   Pajak Mobil di Indonesia (2016)115

1B. Biaya pinjaman + penyusutan ▪   Duitpintar.com (2016)116

1C. Nilai sisa ▪   Edmunds.com (2016)117

2A. Pemeliharaan kendaraan ▪   Toyota Malaysia (2016)118

2B. Biaya asuransi ▪   Duitpintar.com (2016)

3A. Biaya bahan bakar ▪   Pedoman umum untuk Indonesia adalah Rp. 8.000 / 
liter 

3B. Biaya parkir ▪   Colliers International (2011)119

Biaya tahunan 
ridesharing 
(nebeng)

1A. Pengali tarif ▪    Data internal Uber 

1B. Tarif dasar ▪   Penilai tarif Uber120 

1C. Tarif durasi perjalanan ▪   Penilai tarif Uber121

1D. Tarif jarak perjalanan ▪   Penilai tarif Uber122

2. Tol ▪   Penilai tarif Uber123

Tabel 7: Masukan dan sumber untuk menghitung biaya mobilitas

114  Daftar harga tahun 2016, Toyota Astra, http://www.toyota.astra.co.id/shopping-tools/pricelist, Diakses tanggal 5 Desember 2016.
115 Pajak mobil di Indonesia, Angloinfo, www.angloinfo.com/how-to/indonesia/money/indonesian-taxes/car-tax, Diakses tanggal 5 Desember 2016.
116  Duitpintar.com, https://www.duitpintar.com/en_sg, Diakses tanggal 5 Desember 2016.
117  Infografik Penyusutan: Seberapa Cepat Penurunan Nilai Mobil Baru Saya?, Edmunds.com, www.edmunds.com/car-buying/how-fast-does-my-new-car-lose-

value-infographic.html, Diakses tanggal 5 Desember 2016.
118  Jadwal Pemeliharaan Toyota, Toyota Malaysia, https://toyota.com.my/ToyotaOfficialWebsite/media/ToyotaCarPDF/MaxCheck%20PDF/201611/Avanza-

Maintenance-Packages.pdf, Diakses tanggal 5 Desember 2016.
119  Survei Tarif Parkir Global Colliers International 2011, Colliers International, http://www.thetruthaboutcars.com/wp-content/uploads/2011/07/

globalcolliersparkingratesurvey2011.pdf, Diakses tanggal 5 Desember 2016.
120  Penilai Tarif Uber, Uber, https://www.uber.com/en-SG/fare-estimate/, Diakses tanggal 5 Desember 2016.
121  Penilai Tarif Uber, Uber, https://www.uber.com/en-SG/fare-estimate/, Diakses tanggal 5 Desember 2016.
122  Penilai Tarif Uber, Uber, https://www.uber.com/en-SG/fare-estimate/, Diakses tanggal 5 Desember 2016.
123  Penilai Tarif Uber, Uber, https://www.uber.com/en-SG/fare-estimate/, Diakses tanggal 5 Desember 2016

Keamanan pribadi

Manfaat keselamatan pribadi tidak diukur, namun 
diketahui melalui survei pengguna Uber di Indonesia, 
di mana mereka diminta untuk menilai sejauh mana 
keamanan pribadi menjadi pertimbangan utama 
mereka untuk memilih Uber.

Peluang ekonomi untuk mengemudi

Jumlah potensi peluang ekonomi untuk masyarakat 
Indonesia terkait dengan layanan ridesharing (bukan 
hanya Uber) pada tahun 2020 diperkirakan berdasarkan 
pada (a) perkiraan jumlah potensi perjalanan mobilitas 
bersama dengan mobil (berdasarkan “skenario mobilitas 
bersama”); (b) perkiraan kecepatan rata-rata perjalanan 
untuk memahami waktu mengemudi yang tersirat; dan 
(c) asumsi jam kerja rata-rata pengemudi per hari. Yang 
terakhir ini diasumsikan sebagai 4 jam per hari, yang 
memungkinkan banyak pengemudi untuk menyediakan 
layanan ridesharing (nebeng) sebagai bagian dari 
peluang kerja dan penghasilan paruh waktu mereka 
yang fleksibel.

Manfaat inklusi keuangan digital

Data aktivitas keuangan berasal dari survei mitra 
pengemudi Uber, yang menjawab pertanyaan tentang 
bagaimana perubahan terhadap kebiasaan perbankan 
mereka sejak bergabung dengan Uber, dalam kaitannya 
dengan frekuensi penggunaan rekening bank, kartu 
kredit atau kartu debit, dan tingkat pengetahuan 
mereka tentang layanan keuangan. Pertanyaan khusus 
yang diajukan untuk mengukur jumlah yang masuk 
secara finansial melalui layanan ridesharing adalah 
“Apakah Anda memiliki rekening bank sebelum 
mengemudi dengan Uber?”. Kira-kira 6% dari mitra 
pengemudi menjawab bahwa mereka tidak memiliki 
rekening bank sebelum mengemudi bersama Uber. 
Persentase ini lalu diterapkan pada jumlah perkiraan 
pengemudi ridesharing pada tahun 2020 dalam 
“skenario mobilitas bersama” (seperti yang diperkirakan 
di atas). Manfaat ekonomi dari inklusi keuangan 
diperkirakan berdasarkan pada data global.124

Metodologi dan Data: Kesehatan & 
Lingkungan Hidup
Potensi manfaat kesehatan & lingkungan hidup dari 
mobilitas bersama pada tahun 2020 diukur secara 
terpisah untuk komponen-komponen berikut ini: Emisi 
gas rumah kaca; polusi udara; dan keamanan pribadi.

Emisi Gas Rumah Kaca

Dampak emisi gas rumah kaca didasarkan pada 
pengurangan kemacetan (jumlah kilometer yang 
dihemat disimpan) dari analisis sebelumnya, 
digabungkan dengan data efisiensi bahan bakar 
kendaraan di Indonesia, dan emisi rata-rata per 
kilometer. 

Konversi emisi CO2 ke dalam metrik lain seperti hektar 
hutan yang diselamatkan dari deforestasi berasal dari 
perhitungan yang disediakan oleh Badan Perlindungan 
Lingkungan Hidup AS.125 

Polusi Udara

Analisis ini didasarkan pada polusi udara di Indonesia 
terkait dengan angkutan perkotaan, diperoleh dari 
Kementerian Perhubungan126 dan Kementerian 
Lingkungan Hidup,127 lalu digabungkan dengan 
penghematan kilometer perjalanan (dari analisis 
sebelumnya) untuk memperkirakan pengurangan polusi 
udara lalu lintas. 

124  Tiga cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Asia Tenggara, McKinsey Global Institute, November 2014.
125  https://www.epa.gov/energy/ghg-equivalencies-calculator-calculations-and-references
126  Laporan Negara Indonesia tentang Pelaksanaan Angkutan Ramah Lingkungan Hidup, Kementerian Transportasi, 2008.
127  http://www.nytimes.com/2015/09/27/world/asia/as-indonesia-prospers-air-pollution-takes-toll.html?_r=0
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