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Transportasi umum massal di Jakarta berkembang sangat pesat. Sejak dimulainya sebuah sistem 

transportasi BRT (bus rapid transit) yang dioperasikan oleh PT Transjakarta. Sejak tahun 2004 hingga 

sekarang, BRT telah memiliki 13 koridor dan telah melayani 247 rute. Revitalisasi angkutan umum 

tidak berhenti pada armada bus besar maupun bus sedang, mikro bus ataupun angkot tak luput dari 



perhatian mereka demi menyediakan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan dari berbagai latar 

belakang yang beragam.  

Setelah moda transportasi bus, moda kereta api pun tak ingin kalah pesat dari segi perkembangannya 

untuk meningkatkan kehandalan pelayanan. Pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) fase 1 (Lebak 

Bulus - Bundaran Hotel Indonesia) telah rampung pada tahun 2019, diikuti pembangunan Lintas Rel 

Terpadu (LRT) Fase 1 (Velodrome - Pegangsaan) selesai di tahun yang sama. 

LRT Jabodetabek (Cibubur - Cawang - Dukuh Atas, Bekasi Timur - Cawang) dan Kereta Cepat Jakarta - 

Bandung akan direncanakan beroperasi pada tahun 2022. 

 

DKI Jakarta masih mempunyai  banyak rencana pembangunan transportasi massal. Dalam waktu dekat 

ini akan dibangun MRT Fase 2 (Bundaran HI- Ancol) yang sudah mulai dilaksanakan pembangunannya, 

hingga LRT Fase 2A (Kelapa Gading  – JIS di Sunter). Pembangunan infrastruktur transportasi yang 

pesat ini tentu dibarengi minat masyarakat menggunakan angkutan umum sehingga masyarakat bisa 

berpindah, yang tadinya pengguna loyal transportasi pribadi menjadi pengguna transportasi umum. 

Pandemi merupakan tantangan terbesar bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga DKI Jakarta. 

Minat masyarakat yang sedang melonjak tinggi akan transportasi umum harus dihadapi dengan 

pembatasan ke luar rumah, yaitu penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta menerapkan PSBB guna mengurangi penularan virus COVID-19, dengan merujuk 

pada Surat Edaran SK Kepala Dinas No. 156 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PSBB di 

bidang Transportasi. Maka, pembatasan masyarakat menggunakan transportasi umum terus 

dilaksanakan selama Covid-19 berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Salah satu dari banyaknya strategi pengalihan transportasi umum di DKI Jakarta adalah dengan 

mengeluarkan petunjuk, arah, serta grafis gambar mengenai informasi pembatasan kapasitas 

angkutan umum di Jakarta. Pemberitahuan secara berkala mengenai Informasi pembatasan jam 

operasi juga diberlakukan pada semua moda transportasi umum massal. Tidak lupa, Kementerian 

Kesehatan dan Kementerian Perhubungan mengeluarkan 7 Protokol Kesehatan saat berada dalam 

transportasi umum. 

 

7 protokol Kesehatan saat berada di transportasi umum tersebut untuk melindungi pergerakan 

masyarakat agar dapat kembali produktif tapi tetap aman dari COVID-19. Ketujuh protokol tersebut 

antara lain:  

 

1. Pastikan dalam kondisi sehat, jika merasa kurang sehat sebaiknya tetap di rumah.  

2. Jika menggunakan transportasi umum, sebaiknya gunakan transportasi umum yang 

berpenumpang terbatas.  

3. Selalu gunakan masker.  

4. Jaga kebersihan tangan dengan rutin cuci tangan atau pakai hand sanitizer. 

5. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut. 

6. Patuhi imbauan untuk menerapkan jaga jarak fisik.  

7. Jika kondisi kendaraan padat, penggunaan face shield dan masker sangat  direkomendasikan 

sebagai perlindungan tambahan. 

 

Ketujuh poin protokol kesehatan yang telah dibuat pemerintah ini sangat direkomendasikan 

untuk kita terapkan ketika ingin bepergian ke luar rumah menggunakan transportasi umum.  

 

Ada satu hal lagi yang sebenarnya bisa ditambahkan menjadi poin nomor 8, yaitu mari gunakan 

metode pembayaran nontunai (cashless payment) saat pembayaran tiket transportasi umum  atau 

isi ulang kartu uang  elektronik. Pengguna angkutan umum juga tidak perlu lagi khawatir untuk 

antre di ATM, berpindah-pindah aplikasi hanya untuk sekedar top up di e-commerce, dan tidak 



perlu lagi membuang-buang waktu untuk memasukkan nomor kartu setiap kali ingin memeriksa 

atau menambahkan saldonya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kami punya tips aman bagi kamu untuk melakukan pembayaran yang aman. 

Belum lama ini Jenius berkolaborasi dengan TapCash. Keunggulan Jenius x Tap Cash ini adalah kita  

dapat lakukan isi ulang TapCash dengan aplikasi Jenius langsung dari smartphone-mu. Simak 

bagaimana cara penggunaannya: 

1. Dengan Jenius kamu cukup membuka fitur e-Wallet Center, lalu temmpelkan kartu BNI TapCash di 

smartphone kamu untuk memeriksa saldo dan melakukan top up.  



2. Sambil tetap menempelkan kartu BNI TapCash di smartphone, kamu bisa melakukan top up dengan 

memasukkan nominal sesuai kebutuhanmu atau memilih 1 dari 6 opsi nominal yang sudah Jenius 

sediakan (Rp50.000, Rp100.000, Rp150.000, Rp250.000, Rp500.000, dan Rp1.000.000). Untuk 

sementara layanan top up BNI TapCash melalui fitur e-Wallet Center di aplikasi Jenius baru tersedia 

untuk pengguna Android yang dilengkapi fitur  NFC.  

Mudah, bukan? 

Pada masa pandemi ini kita harus benar-benar menjaga diri untuk tetap mematuhi protokol 

kesehatan, hidup dengan bersih, serta tetap berada di rumah. Jika kita harus bepergian dan 

menggunakan transportasi umum, kita sudah tahu hal-hal apa yang harus dilakukan. Yuk kita terapkan 

protokol kesehatan! 

 

 

 

 

 


