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JUDUL PROGRAM 

 

PENERAPAN SISTEM AUTOMATIC BLUETOOTH TIMER UNTUK 

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BIS KOTA 

 

  

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Jakarta merupakan kota megapolitan yang sarat akan daya tarik. Sebagai 

pusat pemerintahan dan perekonomian negara, Jakarta telah menarik banyak 

orang dari berbagai daerah di Indonesia untuk bermigrasi ke Jakarta. Tercatat 

bahwa sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2010, penduduk kota Jakarta telah 

bertambah sekitar 13,8%, yaitu dari 8,25 juta hingga 9,58 juta jiwa (BPS, 2010). 

Sayangnya, peningkatan populasi di daerah Jakarta tidak sebanding dengan 

perkembangan fasilitas publik, sehingga menimbulkan banyak permasalahan dan 

salah satu masalah yang sampai saat ini masih belum dapat tertangani dengan baik 

adalah masalah kemacetan.  

Tingginya populasi di DKI Jakarta membuat kebutuhan perjalanan pun 

semakin tinggi. Menurut buku Dinas Perhubungan dalam Angka Tahun 2010 

yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta disebutkan bahwa pada 

tahun 2008, kebutuhan perjalanan di DKI Jakarta mencapai sekitar 20,7 juta 

perjalanan/hari. Hal tersebut membuat pertumbuhan kendaraan bermotor terus 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2009 saja, jumlah 

kendaraan bermotor di DKI Jakarta ada sekitar 6,7 juta unit, dengan proporsi 6,6 

juta (98,5%) di antaranya adalah kendaraan pribadi, sedangkan 91.082 (1,5%) di 

antaranya adalah angkutan umum. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2004-

2009), jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta mengalami pertumbuhan 

hampir sekitar 7% per tahun. Namun jumlah tersebut belum ditambah dengan 

volume kendaraan bermotor yang masuk ke DKI Jakarta dari area BODETABEK 

(Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi) yang hampir mecapai sekitar 1,4 juta 

kendaraan per hari. Akan tetapi, padatnya jumlah kendaraan bermotor belum 

dapat didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Dengan jumlah 

kendaraan bermotor hampir mencapai 7 juta, pertumbuhan panjang jalan justru 

hanya 0,01%  per tahun. Ketidakseimbangan tersebut tentu saja dapat 

menyebabkan kemacetan yang dapat memberikan dampak negatif pada ekonomi, 

sosial dan lingkungan DKI Jakarta. 

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI memaparkan bahwa masyarakat menderita 

kerugian sosial akibat kemacetan sebesar lebih dari 17,2 triliun per tahun akibat 

biaya pemborosan nilai waktu dan biaya operasi kendaraan terutama bahan bakar. 

Bahkan pada perhitungan lain memperkirakan kerugian dari kemacetan lalu lintas 

ini mencapai 43 triliun. Tidak hanya itu, kemacetan juga dapat berdampak pada 

menurunnya produktivitas ekonomi kota dan merosotnya kualitas hidup warga 

kota. Selain dampak ekonomi dan sosial, kemacetan juga memberikan dampak 

negatif terhadap lingkungan di DKI Jakarta.  

Untuk menyelesaikan masalah  kemacetan di DKI Jakarta, salah satu cara 

yang paling efektif adalah dengan kontrol terhadap jumlah penggunaan kendaraan 

pribadi di jalan, sehingga tingkat kemacetan dapat dikurangi, tetapi melihat 
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kualitas pelayanan angkutan umum yang masih buruk kontrol terhadap jumlah 

kendaraan umum sepertinya masih sulit untuk diterapkan. Salah satu jenis 

angkutan umum yang masih memiliki pelayanan yang buruk adalah jasa 

transportasi bis kota. Selama ini bis-bis di Jakarta tidak dapat diandalkan sebab 

tidak memiliki jadwal yang tepat, masih banyak halte yang rusak, dan waktu 

tunggu yang lama dan tidak pasti. Selain tingkat pelayanan yang buruk, bis-bis 

juga masih sering berhenti di sembarang tempat sehingga kondisi lalu lintas pun 

menjadi semakin tidak teratur dan menambah waktu perjalanan. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan peningkatan pelayanan angkutan umum, terutama bis, untuk 

mempersiapkan saat peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum massal, 

sehingga setelah itu kontrol terhadap jumlah kendaraan pribadi dapat diterapkan 

langsung dan efektif. Gagasan yang diajukan dalam penulisan ini adalah 

menerapkan sistem automatic bluetooth timer (ABT). 

Sistem ini memiliki tiga fungsi utama, pertama berfungsi sebagai 

pengingat bagi pengemudi bis agar selalu menepati jadwal keberangkatan dan 

kedatangan bis yang selama ini selalu tidak tepat sehingga menyebabkan waktu 

tunggu penumpang menjadi lama dan tidak pasti, kedua sebagai transmitter yang 

dapat menyatakan dimana keberadaan bis sehingga calon penumpang 

mendapatkan kepastian tentang lokasi keberadaan bis, dan ketiga sebagai 

supervisor yang dapat memberitahukan pengemudi bis secara real time kondisi 

penilaian terhadap kinerjanya. Dengan menerapkan sistem ini dalam pengaturan 

bis, diharapkan bis-bis di Jakarta dapat lebih teratur dan masyarakat dapat lebih 

nyaman dalam menggunakan jasa transportasi massal ini. 

 

Tujuan dan Manfaat 

Penulisan ini memiliki tujuan untuk: 

 Memaparkan sistem alternatif yang dapat digunakan pada manajemen 

bis di DKI Jakarta. 

 Mengetahui langkah-langkah strategis apa yang dapat dilakukan untuk 

mengimplementasikan sistem alternatif ini. 

 Mengetahui peluang dan tantangan yang akan dihadapi dalam 

pengimplementasian sistem. 

Adapun manfaat yang dapat dicapai dari penulisan ini adalah: 

 Memberikan masukan kepada pengelola bis dalam membentuk sistem 

otomatis yang lebih efisien untuk mempermudah masyarakat, baik 

pengemudi bis maupun calon penumpang, mentaati peraturan 

 Memberikan dorongan kepada masyarakat agar mentaati peraturan 

sehingga dapat tercipta sistem transportasi massal yang efektif dan 

efisien. 
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GAGASAN 

Manajemen Bis AC70  

Bis AC70 merupakan bis milik perusahaan swasta PT. Mayasari Bhakti, 

salah satu bis yang beroperasi di Jakarta dan menerapkan sistem upah, bukan 

sistem wajib angkut atau yang biasa  dikenal dengan nama sistem setoran. Sistem 

upah semacam ini sangat jarang sekali ditemukan di Jakarta, penyebabnya adalah 

karena keadaan medan tempat bis beroperasi. Trayek Bis AC70 ini melewati titik-

titik rawan kemacetan di Jakarta tetapi juga termasuk salah satu bis yang memiliki 

penggemar paling banyak sehingga bisa menjadi model yang baik untuk karya 

tulis ini. 

 

Sistem Pengelolaan Bis AC70 Saat Ini 

 Bis AC70 merupakan bis kota yang memiliki rute dari Kp. Rambutan-

Tanah Abang. Rute Bus AC70 adalah dari Terminal Kp.Rambutan-- TB 

Simatupang-- Tol Jagorawi-- Tol Dalam Kota-- Jl. Gatot Subroto-- Semanggi-- Jl. 

Sudirman-- Jl. Mas Mansyur-- Tanah Abang dan sebaliknya. Bis AC70 dikelola 

oleh pihak swasta, yaitu PT. Mayasari Bhakti. Jumlah bis AC70 yang beroperasi 

sekitar 13 buah.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada pengelola bis AC70, 

diketahui bahwa sistem penghonoran pengemudi bis AC70 menggunakan sistem 

komisi dimana setiap pengemudi mendapatkan honor sebesar 12,5% dari hasil 

yang didapatkan dalam satu hari. Saat ini, tidak ada jadwal operasional bis yang 

tetap.  PT. Mayasari Bhakti hanya menggunakan sistem waktu tunggu di setiap 

terminal untuk mengatur jadwal keberangkatan bis, sedangkan jadwal kedatangan 

tidak ada.  

Dalam hal pelayanan calon penumpang, Bis AC70 pernah menggunakan 

sistem ticketting. Dalam sistem ini, setiap penumpang diharuskan membeli tiket 

sebelum melakukan perjalanan dengan bis AC70. Namun, lambat laun sistem ini 

mulai memudar akibat kultur masyarakat yang masih sulit untuk diatur serta 

kurangnya ketersediaan infrastruktur untuk sistem ticketting ini. Kemudian dalam 

hal perawatan, dilakukan secara mandiri oleh PT. Mayasari Bhakti tanpa adanya 

subsidi dari pemerintah. Perawatan dilakukan dengan service secara berkala, 

penggantian mesin, dan penggantian mobil apabila sudah tidak layak pakai.  

 

Solusi Terdahulu  

Solusi yang ditawarkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan angkutan umum adalah dengan membuat busway. Ada beberapa 

pertimbangan untuk mengembangkan sistem busway di Indonesia, antara lain 

karena banyak contoh sukses busway di berbagai negara, waktu pembangunan 

sarana-prasarana lebih cepat, biayanya lebih murah sehingga mampu didanai 

APBD, rute yang fleksibel untuk menjangkau berbagai wilayah, serta menjadi 

sarana yang tepat untuk transisi culture engineering (budaya tertib dan antri). 

Busway membuktikan satu hal yang cukup memberikan angin segar bagi tata 

perilaku kedisplinan warga Jakarta. Untuk menggunakan busway, masyarakat 

harus naik dan turun dari shelter karena sistem yang dirancang mengharuskan hal 

Kondisi kekinian 
pencetus gagasan 
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bahan 
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observasi, 
imajinasi yang 
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tersebut . Disini terlihat bahwa jika sistem yang dibuat sudah teratur, masyarakat 

tidak akan memiliki kesempatan untuk melanggar peraturan yang berlaku maka 

lama kelamaan masyarakat akan menaati peraturan. 

Untuk memperlancar perjalanan busway, busway memiliki jalur khusus 

yang membuatnya terbebas dari masalah kemacetan di jalan. Meskipun begitu, 

sampai tulisan ini dibuat, busway belum juga memiliki jadwal tetap yang dapat 

mengefisiensikan waktu tunggu calon penumpang, hal ini dikarenakan keadaan 

medan jalan dan kebijakan manajemen bis. Sampai saat ini, satu-satunya sarana 

transportasi wilayah DKI Jakarta yang memiliki jadwal tetap hanya kereta api.  

Untuk mendorong masyarakat berpindah ke busway atau kendaraan umum 

lainnya maka dibuat peraturan-peraturan yang bersifat memaksa secara implisit, 

yaitu  ERP. Electronic Road Pricing (ERP) merupakan salah satu instrument 

kebijakan manajemen lalu lintas berupa pungutan yang dikenakan kepada 

pengguna jalan di jalan bukaan tol. Tujuan dari ERP adalah untuk men-charge 

kendaraan yang melewati ruas jalan tertentu terutama pada jam sibuk. Dengan 

sistem ini, diharapkan masyarakat dapat mengurangi penggunaan kendaraan 

pribadi dan beralih ke kendaraan umum, termasuk busway.  

Selain mengoperasikan busway, untuk mempersiapkan masa peralihan 

masyarakat dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, pemerintah masih akan 

melakukan pengembangan angkutan massal lain seperti subway dan monorail. 

Upaya pengembangan transportasi massal ini memang sudah selayaknya 

dilakukan untuk menciptakan sistem transportasi yang nyaman dan berkualitas 

bagi masyarakat DKI Jakarta. 

 

Sistem Automatic Bluetooth Timer untuk Meningkatkan Kualitas Bis Kota  

Salah satu alasan mengapa masyarakat enggan menggunakan transportasi 

bis adalah ketidakpastian jadwal keberangkatan dan kedatangan bis yang 

menyebabkan bis tidak dapat diandalkan dalam  mobilisasi masyarakat kota yang 

sangat menghargai waktu. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, 

diantaranya adalah kepadatan kendaraan bermotor di jalan dan perilaku 

masyarakat yang tidak mematuhi peraturan menunggu bis di halte. Selain itu, 

prinsip pengemudi bis yang selalu ingin segera mengejar setoran membuat banyak 

bis yang berhenti di sembarang tempat sehingga dapat menyebabkan kemacetan. 

Oleh karena itu, sistem ABT ini diajukan untuk memperbaiki kondisi kekinian 

tersebut. Sistem ini diharapkan mampu membuat masyarakat pengguna jasa 

transportasi bis kota lebih menaati peraturan bis kota dengan cara menghilangkan 

kesempatan masyarakat untuk tidak menaati peraturan sama seperti pada busway.  

 

Konsep Sistem Automatic Bluetooth Timer  

Pertama, agar pada bis kota dapat dibentuk suatu jadwal yang pasti maka 

diperlukan kesadaran masyarakat calon pengguna jasa untuk naik dan turun di 

halte. Karena jika calon penumpang tidak naik dan turun di halte, jadwal 

keberangkatan dari halte akan menjadi tidak berguna. Untuk mengubah kebiasaan 

calon pengguna jasa angkutan bis kota untuk naik dan turun di sembarang tempat 

dapat dilakukan dengan dua cara, pertama dapat  dilakukan dengan membuat bis 

konsisten hanya berhenti di halte dan kedua dengan sistem denda. Teknik 

pengaplikasian sistem denda dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem 

Solusi yang 
pernah 
ditawarkan atau 
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untuk 
memperbaiki 
keadaan pencetus 
gagasan 
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ticketting pulsa. Jika dibandingkan dengan busway, sistem pada busway adalah 

dengan membuat pintu masuk dan keluar penumpang dari bis menuju halte 

(shelter) memiliki ketinggian yang cukup tinggi sehingga pengguna jasa akan 

kesulitan untuk bisa naik atau turun selain di halte. Sementara itu, keseluruhan 

sistem ini akan mengubah orientasi supir-supir bis yang sebelumnya berorientasi 

kepada jumlah penumpang menjadi ketepatan waktu tiba di halte. Sistem ABT   

secara garis besar memiliki dua alat, satu akan dipasang di dalam bis dan satu lagi 

dipasang di halte/terminal. Gambar 1 menunjukkan alat display timer yang akan 

dipasang di dalam bis. 

 

 

 

 
 

 
 

Gambar 1. Display Timer 

 

Keterangan alat display timer: 

 Panel waktu keberangkatan, mengingatkan pengemudi bis jadwal 

keberangkatan bis dari halte. 

 Panel waktu tiba, mengingatkan pengemudi bis jadwal tiba bis di halte 

tujuan. 

 Panel sisa waktu, hitung mundur waktu untuk bis sampai di halte 

tujuan. 

 Panel poin, jumlah poin yang ditawarkan untuk mengantarkan 

penumpang dari satu halte ke halte berikutnya. 

 Panel total poin, total keseluruhan poin yang telah dikumpulkan 

pengemudi bis kota selama satu hari.  

Panel waktu keberangkatan Panel waktu tiba 

Panel poin Panel total poin Panel sisa waktu 
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Konsep kerja alat display timer ini memiliki fungsi masing-masing baik 

untuk pengemudi bis, calon penumpang, maupun pemilik bis. Fungsi untuk 

pengemudi bis, alat display timer berguna sebagai pengingat pengemudi bis 

tentang waktu keberangkatan dan waktu tiba di suatu halte dan sebagai supervisor 

yang diharapkan mampu membuat pengemudi bis tetap menjalankan tugasnya 

dengan baik, pada calon penumpang, berfungsi sebagai transmitter yang akan 

mengirimkan sinyal yang berisi informasi lokasi keberadaan bis, sedangkan pada 

bagian pemilik bis dapat berguna sebagai supervisor kepada pengemudi bis dan 

sebagai alat penghitung kuantitas pekerjaan pengemudi bis. 

Pertama tentang konsep alat display timer, algoritma alat display panel 

secara garis besar diperlihatkan pada gambar 2. 

 

 
 

Gambar 2. Algoritma Display Timer 

START 

Set panel waktu berangkat 

Set panel waktu tiba 

Set panel poin 

setelah waktu 

keberangkatan ? 

Set panel sisa waktu 

Panel poin 0 

Tiba tepat 

waktu? 

Panel poin berkurang 
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NO 

NO 

NO 
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1 

2 

3 

4 
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Keterangan algoritma display timer: 

1. Pada saat pertama kali alat display timer dihidupkan, panel-panel 

waktu keberangkatan, waktu tiba, dan poin diinisialisasikan sesuai 

dengan manajemen jadwal bis yang bersangkutan untuk halte/ terminal 

awal. Panel poin menunjukkan total poin yang akan didapatkan 

pengemudi bis jika sudah sampai di halte berikutnya. 

2. Panel poin akan secara otomatis berubah menjadi 0 jika pengemudi bis 

berangkat dari halte sebelum waktu keberangkatan yang telah 

ditetapkan, pengemudi bis harus menunggu sampai waktu 

keberangkatan tiba. 

3. Panel poin akan berkurang secara terus-menerus sampai menuju 0 atau 

sampai bis sampai di halte tujuan. 

4. Pengemudi bis harus berhenti minimal satu  menit di setiap halte yang 

dilewati, hal ini akan berguna jika pengemudi bis datang terlambat. 

Setelah sampai di halte tujuan, maka panel total poin akan bertambah 

seiring berkurangnya panel poin, dan lamanya pertambahan ini adalah 

satu menit. 

 

Sistem Poin pada Display Timer 

Poin digunakan sebagai parameter kinerja pengemudi bis yang selanjutnya 

akan diperhitungkan sebagai upah pengemudi per hari dan untuk menaikkan 

peringkat pengemudi. Poin-poin yang didapatkan supir akan diakumulasikan dan 

diperhitungkan untuk menentukan peringkat pengemudi sebagai berikut: 

 Peringkat A, poin yang dikumpulkan pengemudi mencapai 5.000.000 poin. 

 Peringkat B, poin yang dikumpulkan pengemudi mencapai 3.500.000 poin. 

 Peringkat C, poin yang dikumpulkan pengemudi mencapai 2.000.000 poin. 

 Peringkat D, poin yang dikumpulkan mencapat 1.000.000 poin. 

 Peringkat E, poin yang dikumpulkan kurang dari 1.000.000 poin. 

Peringkat pengemudi akan menentukan koefisien upah pengemudi. Besar 

koefisien upah pengemudi berdasarkan peringkat pengemudi adalah: 

 Peringkat A, Rp 1,00 senilai dengan 8 poin. 

 Peringkat B, Rp 1,00 senilai dengan 10 poin. 

 Peringkat C, Rp 1,00 senilai dengan 11 poin. 

 Peringkat D, Rp 1,00 senilai dengan 12 poin. 

 Peringkat E, Rp 1,00 senilai dengan 13 poin. 

Jika pengemudi terlambat tiba di halte tujuan sebanyak tiga kali, baik 

berturut-turut maupun tidak, maka peringkat supir akan otomatis turun ke level 

yang dibawahnya dan  jika terlambat sebanyak tiga kali lagi maka akan turun lagi 

begitu seterusnya. Setelah 24 jam atau satu hari maka total pelanggarannya di-

reset. 

 

Sistem Ticketting Pulsa 

Sistem ticketing pulsa hampir sama dengan telepon umum kartu, 

perbedaannya hanya terletak pada jasa yang digunakan. Dalam sistem ini, calon 

penumpang akan membayar jasa dengan kartu, jika calon penumpang tidak naik 

dari halte maka jumla pulsa yang akan dikeluarkan akan jauh lebih banyak 

dibandingkan jika naik dari halte. Dengan transmitter pada alat display timer di 

dalam bis yang terkoneksi dengan alat yang dipasang pada halte akan diketahui 
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apakah bis sedang berada di halte atau tidak, sehingga secara otomatis pulsa calon 

pengguna jasa akan berkurang sesuai peraturan. 

 

Mekanisme Kerja Automatic Bluetooth Timer 

Penjelasan mengenai sistem ABT , serta hubungan antara alat yang berada 

di halte, di bis, dan pusat/ pemilik bis dapat dilihat pada gambar 3. Jadwal tiba dan 

jadwal keberangkatan bis dari halte bersifat dinamis, jika terjadi kemacetan yang 

bersifat tidak terprediksi berdasarkan ilmu statistik misal yang disebabkan banjir, 

kecelakaan lalu lintas, dan lain sebagainya. Perubahan jadwal ini akan dikirim ke 

panel jadwal di halte dan alat display timer yang dipasang di bis dengan terlebih 

dahulu pusat mengirim sinyal informasi ke halte, kemudian dari halte ke bis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Alur Informasi Sistem Automatic Bluetooth Timer 

 

Keterangan: 

1. Petugas memberikan informasi  keadaan lalu lintas kepada pusat, lalu 

pusat merespon dan memberikan informasi tambahan serta keadaan 

lalu lintas yang terjadi. Dimana informasi akan diartikan menjadi 

penambahaan sisa waktu, titik kemacetan dan kecepatan untuk sampai 

tujuan. 

2. Informasi dari halte, halte mendapatkan informasi dari bis, lalu 

informasi tersebut dikirimkan ke pusat. Halte ini diperlukan untuk 

melakukan proses sinkronisasi, sehingga informasi dapat diterima 

dengan jelas.  

3. Bis mendapat informasi dari pusat. 

4. Bis mendapatkan informasi dari halte. 

 

Pusat Kontrol 

Proses pengendalian jalur kendaraan umum diatur oleh operator pusat. 

Operator pusat berfungsi untuk memberikan pengaturan terhadap arus lalu lintas 

di jalan raya. Pengaturan tersebut bisa berupa pengaturan waktu, pemberitahuan 

titik kemacetan, waktu kendaraan hingga ke halte, dan kecepatan yang bisa 

4 4 

2 

3 3 

1 

2 

PUSAT (SECARA 

KOMPUTERISASI) 

PETUGAS DI 

JALAN 

HALTE HALTE 

BIS BIS BIS BIS 

Judul gambar dan 
penomoran sesuai urutan 
kemunculan dengan angka 
arab 
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ditempuh untuk bisa datang tepat waktu. Pengendalian bus dengan operator ini 

dapat terlaksana dengan adanya teknologi sistem jaringan. 

 

Tabel 1. Spesifikasi Automatic Bluetooth Timer 

No. KOMPONEN KONDISI MINIMUM 

Pc     

1 O/S PC ABT Windows XP Pro SP3 

2 Processor Minimum Core 2 Duo 

3 Memory Minimum 1GB 

4 LCD 8 Inchi 

Hardware   

1 Divais transmisi Bluetooth Versi 2.0 

2 Kamera  Webcam 

Security 

 

  

1 Encryption PIN PAN Support 

2 Anti Skimming Terpasang 

3 Anti Trapping Terpasang 

Camera 

 

  

1 Internal Camera minimum 1 unit camera dengan kondisi : 

    bisa mengcapture wajah 

    Resolusi Standar camera untuk ATM 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 4. Penempatan Perangkat 

 

Media Transmisi 

Media yang dimaksudkan adalah bluetooh atau bisa dibilang sebagai 

sistem transmisi yang menggunakan bluetooth. Bluetooth dirancang untuk 

memiliki fitur-fitur keamanan sehingga dapat digunakan secara aman baik dalam 

ABT 

ABT 

Hindari 

penggunaan 

warna dalam 

gambar 

Judul gambar dan 
penomoran sesuai urutan 
kemunculan dengan angka 
arab 

Judul tabel dan penomoran 
sesuai urutan kemunculan 
dengan angka arab 
( posisi di ATAS  tabel) 
 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fitur&action=edit&redlink=1
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lingkungan bisnis maupun rumah tangga. Fitur-fitur yang disediakan bluetooth 

antara lain sebagai berikut: 

 Enkripsi data. 

 Autentikasi user 

 Fast frekuensi-hopping (1600 hops/sec) 

 Output power control 

Fitur-fitur tersebut menyediakan fungsi-fungsi keamanan dari tingkat 

keamanan layer fisik/ radio yaitu gangguan dari penyadapan sampai dengan 

tingkat keamanan layer yang lebih tinggi seperti password dan PIN. Selain itu, 

bluetooth ini juga memiliki banyak fungsi dalam penerapannya terhadap sistem 

pengaturan ini, antara lain: 

a. Sebagai pengirim data-data supir yang telah terkoneksi menggunakan kartu. 

b. Pendeteksi lokasi disetiap station. 

c. Sebagai komunikasi antara kendaraan umum dan station 

 

Pihak-pihak yang Terkait 

Kemacetan timbul karena adanya ketidakteraturan dalam menggunakan 

sarana jalan dalam mobilitas transportasi. Untuk memperbaiki ketidakteraturan 

ini, dibutuhkan suatu sistem dimana sistem tersebut dapat menertibkan para 

pengguna jalan untuk dapat bijak dan berpikir dalam menggunakan jalan. Sistem 

ini membutuhkan suatu sarana dari pihak-pihak yang dapat mewujudkan 

keteraturan tersebut, antara lain: 

1. Pemerintah. 

2. Masyarakat pengguna kendaraan pribadi dan umum. 

3. Aparat Negara. 

Ketiga pihak inilah yang berperan penting dalam mewujudkan keteraturan 

tersebut. Oleh karena itu diperlukan kerja sama dari ketiga pihak ini untuk 

menjalankan sistem ABT tersebut.  

 

Langkah-langkah Strategis Implementasi Automatic Bluetooth Timer 

Untuk mengimplementasikan suatu sistem yang bertujuan untuk membuat 

suatu yang rumit menjadi sederhana perlu adanya strategi-strategi khusus. 

Langkah-langkah strategi untuk mengimplementasikan sistem ABT ini antara 

lain: 

1. Membuat infrastruktur, yaitu dengan memasang peralatan ABT di setiap bus, 

memasang penerima automatic bluetooth timer pada setiap halte, dan 

membuat pusat pengaturan sistem ABT. 

2. Membuat dan menyebarkan iklan, yaitu dengan memasang poster dan 

mewarnai kendaraan umum(bus) dengan pengumuman mengenai sistem ABT. 

3. Mengadakan penyuluhan terhadap para pekerjaan bus dan para pengguna jalan 

lainnya mengenai sistem ABT. Selain itu juga menjelaskan keuntungan bagi 

para pekerja bus jika menjalanakan sistem ini dengan benar. 

4. Membuat peraturan-peraturan dasar, seperti kerugian jika tidak mengikuti 

sistem ini dengan benar. 

 

Pihak-pihak yang 
dipertimbangkan 
dapat membantu 
mengimplementa
sikan 
gagasan dan 
uraian peran atau 
kontribusi 
masing-
masingnya 

Langkah-langkah 
strategis yang 
harus dilakukan 
untuk 
mengimplementa
sikan gagasan 
sehingga tujuan 
atau 
perbaikan yang 
diharapkan dapat 

tercapai 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyadapan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Password
http://id.wikipedia.org/wiki/PIN
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INFRASTRUKTUR:

- Perangkat ABT

- Pusat kontrol(group)

Penyebaran informasi:

-Poster

-iklan

PENYULUHAN:

1. kepada supir

2. kepada pemilik bus

3. masyarakat

MEMBUAT 

PERATURAN 

DASAR

SISTEM 

TERLAKSANA:

PENGURANGAN 

KEMACETAN
 

 
Gambar 5. Bagan Strategi 

 

Peluang dan Tantangan dalam Mengaplikasikan Automatic Bluetooth Timer 

Adapun peluang yang didapat dari sistem ABT  ini adalah : 

1. Sistem ini dapat berjalan secara cepat, karena sistem yang dibuat 

mengikuti kultur bangsa ini. 

2. Memiliki sistem keteraturan waktu, dimana waktu atau timer tersebut 

berfungsi sebagai sesuatu yang bersifat persuasive, untuk merubah 

prilaku masyarakat dan pengendaraan agar menghargai waktu. Untuk 

lebih jelas berada pada teknik implementasi 

3. Memiliki peta lokasi bus, sehingga para penumpang dan pengendara 

dapat dengan jelas mengetahui lokasi tersebut. 

Dan tantangan yang akan dihadapi dalam menerapkan sistem ini adalah  : 

1. Dibutuhkan uji coba secara mendalam mengenai aspek terpenting dari 

kultur Negara kita. 

2. Dibutuhkan perizinan terhadap pihak-pihak tertentu untuk 

menjalankan sistem. 

3. Dibutuhkan kerja sama dengan pendanaan pembuatan 

infrastruktur(sistem ABT). 

4. Dengan besarnya jumlah pemilik kendaraan pribadi dibutuhkan lahan 

jalan (kerja sama dengan busway).  

Judul gambar dan 
penomoran sesuai urutan 
kemunculan dengan angka 
arab 
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5. Sulit dalam mengurangi polusi, sebab dibutuhkan suatu bus atau 

kendaraan umum yang sudah lulus uji emisi. 

 

KESIMPULAN 

Gagasan yang Diajukan 

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem ABT 

merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk menjadi pengingat bagi 

pengemudi bus agar dapat menepati jadwal keberangkatan dan kedatangan bus 

yang selama ini selalu tidak tepat dan menyebabkan waktu tunggu penumpang 

menjadi lama. Sistem ABT memiliki pusat pengendali yang memberikan 

pengaturan terhadap arus lalu lintas di jalan raya. Media transmisi berupa 

Bluetooth digunakan dalam sistem ABT  ini sebagai fitur keamanan yang murah 

dan aman. Diharapkan dengan adanya sistem ini, kualitas pelayanan bus kota 

dapat semakin meningkat.  

 

Teknik Implementasi 

 Dalam proses implementasi dibutuhkan suatu teknik-teknik, teknik yang 

diberikan pada gagasan (sistem) ini terfokus pada proses untuk jangka panjang. 

Langkah strategis untuk jangka panjang terpusat pada dua pihak, yaitu calon 

pengguna jasa dan pengemudi kendaraan umum. Hal ini disebabkan karena 

masalah yang timbul dalam ketidakteraturan  terhadap lalu lintas yang paling 

utama berada pada para pelaku pengguna lalu lintas itu sendiri, sehingga 

dibutuhkan suatu sistem yang sesuai kultur bangsa ini (Indonesia), dimana sistem 

ini secara berangsur-angsur mengubah prilaku yang kurang disiplin menjadi lebih 

disiplin yang selanjutnya tercipta suasana lalu lintas yang teratur dan terkendali. 

 

Prediksi Hasil  

 Sistem ini memerlukan suatu peran serta pemerintah, aparat Negara, dan 

para pengguna jalan, sehingga dapat diperkirakan bahwa sistem ini memiliki 

peluang dan tantangan tersendiri untuk mengimplementasikan. Berdasarkan hasil 

wawancara dan penelitian yang dilakukan, sistem ini memiliki peluang 

diantaranya adalah sistem ini sangat mudah diterapkan dalam kultur bangsa kita 

yang bisa dibilang kurang disiplin dalam pengunaan jalan. Adapun tantangan yang 

dihadapi adalah dibutuhkan uji coba secara mendalam mengenai aspek terpenting 

dari kultur negara kita. Dibutuhkan perizinan terhadap pihak-pihak tertentu untuk 

menjalankan sistem. Dibutuhkan kerja sama dengan pendanaan pembuatan 

infrastruktur(sistem ABT). Dengan besarnya jumlah pemilik kendaraan pribadi 

dibutuhkan lahan jalan (kerja sama dengan busway). Semua sistem yang dibuat 

tentunya diawali dengan suatu hipotesa mengenai hasil. Rencana mengenai hasil 

yang dicapai adalah berupa suatu keteraturan yang bertujuan untuk mengurangi 

kepadatan kendaraan yang berada di  jalan.  

 

1)Gagasan yang 
diajukan, 
2)Teknik 
implementasi 
yang akan 
dilakukan, 
3) Prediksi hasil 
yang akan 
diperoleh 
(manfaat dan 
dampak 
gagasan) 
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