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Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat Bikin 

Perusahaan Patungan Jaklingko Indonesia, ini 

Sederet Manfaatnya 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Pusat sepakat membentuk satu perusahaan 
patungan untuk mengintegrasikan pembayaran angkutan massal di wilayah Jabodetabek. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, perusahan baru ini dinamakan PT Jaklingko 
Indonesia. Nama yang diadopsi dari integrasi angkutan Jakarta, Jaklingko yang digagas Anies Baswedan 
beberapa tahun lalu. 

Dengan Perusahaan ini maka semua angkutan di Jabodetabek bakal ada integrasi tiket. 

“Kita nanti akan menyaksikan melahirkan sebuah institusi PT Jaklingko Indonesia yang akan 
mengintegrasikan tarif dan tiket,” ujar Anies melalui siaran langsung di youtube Kementerian 
Perhubungan, Rabu (15/7/2020). 

Adapun target pertama moda transportasi yang bakal diintegrasikan adalah, TransJakarta, Moda Raya 
Terpadu (MRT), Lintas Rel Terpadu (LRT), Commuter Line, dan moda transportasi lainnya seperti bus 
dan Angkutan Kota yang masuk sistem jaklingko. 

Dengan pengintegrasian tersebut, kata Anies penumpang menaiki berbagai moda transportasi hanya 
perlu membayar dengan satu alat saja. Bentuk alat pembayaran itu belum diputuskan. 

Yang jelas Anies memastikan sistem pembayaran moda transportasi umum ini menggunakan instrumen 
tunggal apakah berbentuk kartu atau yang alat lainnya kini masih dibahas. 

Intinya alat pembayaran ini ditargetkan akan dikeluarkan tahun depan bersamaan dengan beroperasinya 
perusahan patungan lintas instansi ini. 

“Dengan begitu kita bisa nantinya, menyaksikan warga cukup dengan memiliki satu device, apakah itu 
nantinya kartu apakah nantinya cellphone apapun tetapi instrumen tunggal yang bisa digunakan untuk 
semua moda transportasi di Jakarta,”pungkasnya. 

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini berharap integrasi transportasi massal ini bisa 
merambah ke wilayah lain, tak hanya di daratan pulau Jawa namun bisa mencakup satu Indonesia. 

“Nah Jaklingko Indonesia ini dari namanya sudah mencerminkan linknya tersambungkan. Kita menyadari 
bahwa ini adalah sebuah harapan untuk bisa nantinya memperluas. Sekarang memang baru di skup 
Jakarta tapi mudah–mudahan nanti meluas ke Jabodetabek dan mudah–mudahan nanti meluas ke 
berbagai wilayah,”tutupnya. 
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