
PROPINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 90 TAHUN 2016 

TENT ANG 

"PROGRAM SMART TRANSPORT SEKOLAH" KOTA MOJOKERTO 

WALIKOTA MOJOKERTO 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publ ik khususnya 

dalam penyelenggaraan angkutan sekolah gratis, diperlukan kebijakan 

dalam bentuk "Program Smart Transport Sekolah"Kota Mojokerto; 

b. bahwa guna mewujudkan sarana angkutan sekolah gratis yang handal 

dalam menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan siswa/pelajar 

pada saat berangkat dan pulang Sekolah, maka Pemerintah Kata 

Mojokerto perlu mengatur penyelenggaraan "Program Smart Transport 

Sekolah" Kata Mojokerto; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, maka perlu menetapkan "Program Smart Transport 

Sekolah"Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam Peraturan Walikota 

Mojokerto. 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - 

Daerah Kata Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ 

Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

1 3  Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16  dan 1 7  

Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-Kota Kecil di 

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551 ) ;  

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4444); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 
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4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2 0 1 1  tentang Forum Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 

73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012  tentang Kendaraan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); 

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 

31 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 

84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan 

Kendaraan Umum ; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2 0 1 1  tentang perubahan 

kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

1 0 .  Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 

:SK.967/AJ.202/DRJD/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan 

Angkutan Sekolah Gratis; 

1 1 .  Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Norn or 

Sk.687/Aj.206/Drjd/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggraan 

Angkutan Penumpang Umum Diwilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap Dan 

Teratur; 

1 2 .  Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013  Tentang 

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

1 3 .  Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 1 3  Tahun 2016 Tentang Angkutan 

Sekolah Gratis. 
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MEMUTUSKAN : 

"PROGRAM SMART TRANSPORT SEKOLAH" KOTA MOJOKERTO 

B A B I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Kata adalah Kata Mojokerto. 

2 .  Pemerintah Kata adalah Pemerintah Kata Mojokerto. 

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto. 

4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan lnformatika selanjutnya disebut Dishubkominfo 

adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan lnformatika Kata Mojokerto. 

5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kata Mojokerto. 

6. Satuan Lalu Lintas adalah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Mojokerto Kata. 

7. Satuan Palisi Pamong Praja adalah Satuan Palisi Pamong Praja Kata Mojokerto. 

8. Kepala Dishubkominfo adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan lnformatika 

Kata Mojokerto. 

9. Panitia Pelaksana Kegiatan adalah tim yang keanggotaannya terdiri dari pegawai Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan lnformatika yang rnempunyai tugas untuk melakukan 

penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi serta membuat pelaporan 

terhadap pelaksanaan Angkutan Sekolah Gratis. 

1 0 .  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu l intas, 

angkutan ja lan,  jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana la lu lintas dan 

angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna ja lan,  serta pengelolaannya. 

1 1 .  Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat 

lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan 

12 .  Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk 

dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 

1 3 .  Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan 

mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal 

tetap maupun tidak berjadwal. 

14 .  Angkutan Sekolah Gratis adalah angkutan dalam trayek tetap dan teratur yang khusus 

melayani siswa sekolah. 

1 5 .  Siswa adalah murid sekolah pada tingkatan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Mahasiswa. 

1 6 .  Smart Transport Sekolah adalah suatu tata kelola sistem informasi terhadap layanan 
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angkutan sekolah gratis dengan menggunakan Teknologi lnformasi. 

B A S i i  

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 

( 1 )  Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur sistem dan 

prosedur operasional Smart Transport Sekolah di Kota Mojokerto. 

(2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah terwujudnya "PROGRAM 

SMART TRANSPORT SEKOLAH" KOTA MOJOKERTO sesuai dengan Grand Desain 

Smart Transport Sekolah. 

BAB I l l  

"PROGRAM SMART TRANSPORT SEKOLAH 

Pasal 3 

( 1 )  Program Smart Transport Sekolah Kota Mojokerto in i  di laksanakan secara terpadu oleh 

instansi terkait d i  l ingkungan Kota Mojokerto; 

(2) lnstansi terkait penyelenggaraan Smart Transport Sekolah sebagaimana dimaksud ayat 

( 1 )  yaitu : 

a. Dishubkominfo; 

b. Dinas Pendidikan; 

c. Satuan Lalu Lintas; 

d .  Satuan Pol is i Pamong Praja; dan 

(3) Dishubkominfo bertugas: 

a. Mengendalikan pelaksanaan smart transport sekolah; 

b. Mengembangkan aplikasi smart transport sekolah; 

c. Menyediakan Personil dan Prasarana Command Center Smart Transport Sekolah; 

d .  Mensosialisasikan program Smart Transport Sekolah; 

e. Mengembangkan program Smart Transport Sekolah untuk jangka menengah 

maupun jangka panjang. 

(4) Dinas Pendidikan bertugas membantu pelaksanaan sosialisasi program Smart 

Transport Sekolah; 

(5) Satuan Lalu Lintas bertugas menjaga keamanan dan keselamatan lalu lintas khususnya 

dalam penyelenggaraan Smart Transport Sekolah; 

(6) Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat 

Kata Mojokerto dalam penyelenggaraan Smart Transport Sekolah; 
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(7) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1  ) ,  Dishubkominfo bertugas 

sebagai koordinator pelaksanaan Smart Transport Sekolah di Kota Mojokerto dan wajib 

melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Mojokerto. 

BABIV 

GRAND DESIGN SMART TRANSPORT SEKOLAH 

Pasal4 

( 1 )  Dalam melaksanakan operasional dan mengembangkan Smart Transport Sekolah Kota 

Mojokerto, Dishubkominfo harus berpedoman pada Grand Design Smart Transport 

Sekolah; 

(2) Grand Design Smart Transport Sekolah sebagaimana dimaksud ayat ( 1 )  diatur dalam 

lampiran Peraturan Walikota in i .  

BABV 

COMMAND CENTER SMART TRANSPORT SEKOLAH 

Pasa l5  

( 1 )  Guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Smart Transport Sekolah, maka 

Kepala Dishubkominfo membentuk Tim Command Center Smart Transport Sekolah 

Kota Mojokerto; 

(2) Tim Command Center Smart Transport Sekolah Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud 

ayat ( 1 )  bertugas: 

a. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Smart Transport Sekolah angkutan 

sekolah gratis melalui perangkat Command Center, yaitu : 

1 .  Memantau kondisi peralatan/perangkat Smart Transport Sekolah di ruang 

kendali command center dan di tempat yang lain/ sekolah-sekolah; 

2 .  Memantau keberadaan kendaraan dan pengemudi angkutan sekolah gratis; 

3. Memantau waktu operasional/time table angkutan sekolah gratis. 

b. Menerima dan menjawab pengaduan/keluhan/saran terkait pelayanan angkutan 

sekolah gratis; 

c. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas command center Smart Transport 

Sekolah. 

(3) Tim Command Center Smart Transport Sekolah Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud 

ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dishubkominfo. 
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BABVI  

SOSIALISASI 

Pasal 6 
( 1 )  Kepala Dishubkominfo wajib mensosialisasikan "PROGRAM SMART TRANSPORT 

SEKOLAH" KOTA MOJOKERTO kepada masyarakat; 
(2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat ( 1 )  dapat bekerjasama dengan instansi terkait lainnya. 

BAB VII 

PENUTUP 

Pasa l7  
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Mojokerto. 

padatanggal 28 Nopember 2016 

2016 
Ditetapkan di  Mojokerto 
pada tanggal 

diundangkan di Mojokerto 
SEIKIRETAIRIIS DAEIRAIH IKOTA IMOJIOIKEIRTO 

ttd 

IIMAS AGOES INIIIRIBIITO .ll'v1.\A/.,S.IH.,IM.Si. 
Pembina Utama IMadya 

INII IP 1957091 7 198309 1 001 

Salin an sesual d engan asll nya 
KEPALA BA.GIAN HUKUM, 

ttd 

PUDJI HARDJONO, SH 
NIP'. 196007291 1985U3 1 007 

28 Nopembe;c 

ASUS-PC
Typewritten text
WALIKOTA  MOJOKERTO

ASUS-PC
Typewritten text
ttd

ASUS-PC
Typewritten text
MAS'UD YUNUS
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LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR TAHUN 2016 

TENTANG "PROGRAM SMART TRANSPORT SEKOLAH" KOTA MOJOKERTO 

GRAND DESIGN SMART TRANSPORT SEKOLAH 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satlantas Polres Mojokerto Kota selama 

kurun waktu 5 tahun terakhir, diketahui bahwa jumlah kecelakaan la lu lintas cenderung 

meningkat setiap tahunnya. Peningkatan itu tidak hanya secara kuantitatif tetapi juga 

secara kualitatis, hal in i  dapat dil ihat dari tingkat fatalitas korban yang terlibat dalam 

kecelakaan. Yang lebih memprihatinkan bahwa jumlah orang yang terlibat kecelakaan 

dan pelanggaran lalu lintas ternyata didominasi oleh kalangan pelajar, oleh sebab itu 

pemerintah kota mojokerto menyediakan pelayanan angkutan sekolah secara gratis, 

dengan harapan meringankan biaya pendidikan, tetapi juga menghindari adanya pelajar 

yang menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah khususnya bagi siswa yang belum 

memil iki SIM atau yang dibawah 1 7  tahun. Sejalan dengan adanya pelayanan angkutan 

sekolah gratis pada saat in i dan berdasarkan hasil survey penumpang angkutan terhadap 

angkutan sekolah gratis diketahui bahwa rata-rata load factor pada seluruh trayek masih 

sangat rend ah yaitu 50 % serta waktu tunggu rata-rata diatas 1 0  men it dan did a lam 

beroperasi belum dilengkapi dengan time table yang handal .  

Dari uraian tersebut, dapat diketahui gambaran keadaan saat ini bahwa 

permasalahan yang terjadi adalah rendahnya kinerja pelayanan angkutan sekolah. 

Dampak yang terjadi jika permasalahan ini tidak mendapat solusi pemecahan masalah 

adalah menurunnya kepercayaan (trust) wali murid dan siswa sekolah terhadap kinerja 

layanan angkutan sekolah. Selain itu, juga akan membuka kemungkinan para siswa 

kembali menggunakan motor untuk ke sekolah. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu adanya langkah inovasi dari 

Dishubkominfo untuk memberikan informasi secara real time terhadap pelayanan 

angkutan sekolah gratis tersebut. Selain itu juga solusi yang ditawarkan harus fleksibel, 

mudah digunakan dan mampu memberikan solusi layanan moda transportasi kepada 

siswa sekolah secara maksimal berbasis IT. 

lnovasi sebagaimana dimaksud dituangkan dalam "PROGRAM SMART 

TRANSPORT SEKOLAH" KOTA MOJOKERTO yang nantinya mampu memberikan 

gambaran akurat dalam kerangka aplikasi berbasis smartphone yang disajikan kepada 

siswa maupun wali murid tentang layanan transportasi sekolah gratis, maupun bagi 

Dishubkominfo yang melakukan monitoring, evaluasi dan pengambilan keputusan dan 

langkah koordinasi. 
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Sebagaimana disajikan dalam berita on-line pada (http://www. timesindonesia. 

co. id/baca/113112/20160102/064453/jumlah-laka-di- jatim-meningkat-sepanjang2015/) 

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan 

pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan 

perkembangan wilayah serta menjadi daya dukung dalam memberikan layanan 

pendidikan. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan 

mobilitas bagi para pelajar pada saat berangkat maupun pulang dari sekolah. 

Kesadaran dan kedewasaan berkendara serta menaati lalu litas di jalan menjadi 

salah satu faktor yang paling menentukan dalam mewujudkan transportasi yang aman 

dan nyaman bagi masyarakat yang pada gil irannya dapat menekan kerugian harta, 

benda dan jiwa. Akan tetapi data menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas dari 

2014 ke 2015 di Jawa Timur meningkat 7,47 persen yakni dari 17 .544 kecelakaan lalu 

lintas pada 2014 menjadi 18.854 kejadian pada 2015 .  Semua insiden kecelakaan yang 

terjadi selama 2015  itu menyebabkan 4. 752 korban tewas, 1 . 4 1 8  korban Iuka be rat, 

24.174 korban Iuka ringan, dan kerugian material Rp 26,25 mi l iar 

(http://www.timesindonesia.co. id/baca/113112/20160102/064453/jumlah-laka-di-jatim 

meningkat-sepanjang-2015/) 

Gambaran serupa juga terjadi di Kota Mojokerto. Berdasarkan dari data yang 

diperoleh dari Satlantas Polres Mojokerto kota selama kurun waktu 5 tahun terakhir 

diketahui bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas cenderung meningkat setiap tahunnya. 

Peningkatan itu tidak hanya secara kuantitatif tetapi juga secara kualitatif, hal ini dapat 

di l ihat dari tingkat fatalitas korban yang terlibat dalam kecelakaan. 

Yang lebih memprihatinkan bahwa jumlah orang yang terlibat kecelakaan dan 

pelanggaran lalu lintas ternyata didominasi oleh kalangan pelajar, disamping faktor usia 

yang masih muda sehingga kondisi psikis berkendara di  jalan masih labi l ,  juga 

dikarenakan para pelajar belum memil iki Surat ljin Mengemudi (SIM) .  oleh sebab itu 

pemerintah kota mojokerto pada tanggal 14  Maret 2016 telah melakukan launching 

layanan transportasi sekolah yang menyediakan pelayanan angkutan sekolah secara 

gratis, dengan harapan meringankan biaya pendidikan, tetapi juga menghindari adanya 

kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas dari kalangan pelajar. 

Saat ini terdapat 1 2  kendaraan yang sudah dioperasionalkan untuk memberikan 

layanan angkutan sekolah gratis. Namun sejalan dengan adanya pelayanan angkutan 

sekolah gratis pada saat ini serta berdasarkan hasil survey penumpang angkutan 

terhadap angkutan sekolah gratis diketahui bahwa rata rata load factor pada seluruh 

trayek masih sang at rend ah yaitu 50 % serta waktu tunggu rata rata diatas 10  men it dan 

didalam beroperasi belum dilengkapi dengan time table yang handal .  Disamping itu, para 

pelajar juga merasa kesulitan untuk mengetahui angkutan tersebut sudah lewat atau 

belum pada saat berangkat sekolah, maupun takut tidak mendapat tempat pada saat 

pulang sekolah. 

Mengingat bahwa keberadaan angkutan sekolah gratis tersebut dibiayai dengan 

menggunakan APBD serta bertujuan untuk mengurangi biaya pendidikan dan 
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menurunkan jumlah siswa yang terlibat dalam kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, 

maka kedepan sangat diharapkan bahwa pelayanan angkutan sekolah gratis akan 

menjadi pi l ihan utama siswa dalam memilih sarana ke sekolah sehingga rata rata load 

factor pad a masing masing trayek dapat mencapai 100 %. 

Seperti tujuan semula diberikannya pelayanan angkutan sekolah gratis 

dimaksudkan untuk bisa memberikan pelayanan kepada siswa untuk melakukan 

perjalanan pergi dan pulang sekolah. Pada saat ini kapasitas tempat duduk yang 

disediakan untuk melayani berjumlah 288 tempat duduk dan saat ini masih dimanfaatkan 

144 tempat duduk pada saat berangkat dan pulang sekolah. Oleh karena itu target 

sasaran yang akan dicapai adalah sebanyak 144 siswa. Maka guna meningkatkan kinerja 

sistem pelayanan angkutan sekolah gratis maka perlu di lakukan beberapa upaya yang 

menyangkut sumber daya manusia, yang meliputi pengemudi, petugas pengawas I 

pengelola, serta calon penumpang (siswa), serta ketersediaan infrastruktur pendukung 

seperti tempat pemberhentian, rambu petunjuk, sarana yang memadai , system 

penjadwalan serta pengendalian dengan menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi, yang kesemuanya itu akan terangkum dalam "PROGRAM SMART 

TRANSPORT SEKOLAH" KOTA MOJOKERTO. 

8. Tujuan lmplementasi Smart Transport Sekolah 

1 .  Mewujudkan Mojokerto sebagai Service City; 

2. Meningkatkan mutu layanan publ ik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan; 

3. Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab 

tuntutan perubahan secara efektif; 

4. Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan; 

5. Menurunkan jumlah kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dari kalangan pelajar; 

6. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu. 

C. Sasaran Pembangunan Smart Transport Sekolah 

1 .  Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publ ik yang berkualitas dan 

terjangkau; 

2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia pendidikan untuk meningkatkan dan 

memperkuat mutu pendidikan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan 

internasional; 

3. Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan 

fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan; 

4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta 

memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. 
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D. MANFAAT "PROGRAM SMART TRANSPORT SEKOLAH" KOTA MOJOKERTO 

Manfaat yang diharapkan terhadap pelaksanaan proyek perubahan sesuai dengan 

roadmap reformasi birokrasi adalah meningkatkan kualitas pelayanan publ ik utamanya di  

bidang peningkatan layanan pendidikan bagi para pelajar di Kota Mojokerto, sebagai 

berikut: 

1 .  Manfaat Internal 

a. Memberikan informasi secara detail tentang pelayanan angkutan gratis bagi 

pelajar di Kota Mojokerto; 

b. Memudahkan kontrol terhadap pelaksanaan angkutan sekolah gratis; 

c. Memberikan kepastian layanan angkutan gratis kepada para siswa; 

d .  Memberikan perl indungan kepada para pelajar terkait pelanggaran lalu lintas. 

2. Manfaat Eksternal 

a. Meningkatkan kemudahan kepada siswa dan wali murid dalam memanfaatkan 

layanan angkutan sekolah gratis; 

b. Memberikan kemudahan akses kepada orang tua untuk memastikan anak 

kandungnya sampai ke sekolah tepat waktu; 

c. Memudahkan siswa untuk mengetahui keberadaan angkutan melalui GPS 

Tracking; 

d .  Memberikan kepastian siswa untuk memperoleh layanan angkutan melalui 

keberadaan time table; 

e. Meminimal isir terjadinya penyalahgunaan trayek ; 

f. Meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. 

E. Menuju Smart Transport Sekolah 

1 .  Sistem Manajemen Smart Transport Sekolah 
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2. Sistem Manajemen Armada {Fleet Manajemen System) 

• Manajemen Armada 

Fitur yang digunakan untuk mengelola armada yang beroperasi, termasuk di  

dalamnya jadwal operasi, jadwal perbaikan, dan histori perjalanan 

• Manajemen Trayek 

Fitur yang digunakan untuk mengelola trayek, rute dan waktu tempuh yang harus 

di lalui oleh armada. Kesesuaian akan rute akan menjadi salah satu patokan 

performa dari armada 

• Monitoring 

Fungsi pemantauan terhadap pergerakan dari armada. Fungsi in i dapat 

digunakan untuk memonitor pelayanan dan menjadi bahan untuk evaluasi 

• Aduan (Feedback) 

Fitur yang digunakan untuk mengelola pengaduan/kritik dan saran yang 

disampaikan oleh masyarakat 

3. Pemesanan Armada {Tap On Fleet) 

• Adalah mekanisme ticketing yang digunakan oleh pelajar ketika akan 

menggunakan layanan angkutan sekolah gratis. 

• Pelajar tidak akan dikenakan biaya, tetapi mekanisme ini sebagai laporan kepada 

pemerintah terkait dengan jumlah utilisasi program angkutan sekolah gratis. 

• Setiap siswa akan dibekali dengan satu kartu sebagai identitas pelajar kota 

Mojokerto 

• Kartu closed loop merupakan kartu yang diterbitkan oleh Dishubkominfo dan 

hanya dapat digunakan untuk proses di dalam Tap On-Fleet 

4. Smart Passenger 

• Merupakan aplikasi berbasis Android dan iOS yang ditujukan kepada 

penumpang. Aplikasi ini memil iki beberapa fungsi dasar, yaitu: 

./ lnformasi Trayek 

./ lnformasi Rute 

./ Share ke Social Media 

./ Feedback 

• Untuk kebutuhan angkutan sekolah gratis di Mojokerto, akan ada penambahan 

fitur sebagai berikut: 

./ Histori perjalanan pelajar bagi orangtua 

./ Penggunaan Near Field Communication (NFC) untuk melakukan tap 

./ On fleet (pelengkap kartu) 



F. Road Map Smart Transport 
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NO Uraian 2016 2017 2018 2019 

HARDWARE 

1 .  Penyediaan dan Peremajaan Armada "V "V "V "V 

2. Penyediaan dan penambahan perangkat GPS "V "V "V "V 

3. GPR�EDGE�GMGNe�o� "V "V "V "V 

4. Penyediaan Countdown di masing-masing Pemberhentian "V "V "V 

5. Pembangunan Command Centre "V "V 

6. Penyediaan CCTV ditiap Armada "V "V 

7. Pengadaan NFC/RFID Reader "V "V 

8. Pengadaan Smart Card utk Pelajar "V "V 

9. Server Aplikasi, Database, GPS Data "V "V 

SOFTWARE 

1 .  Fleet Manajemen Sistem "V 

2. 
Pengelola armada yang beroperasi, termasuk didalamnya 

"V 
jadwal operasi, jadwal perbaikan, dan histori perjalanan 

3. Passenger Mobil APPS dengan Androit "V 

4. lnformasi Trayek "V 

5. lnformasi Rute "V 

6. Share ke Media Sosial "V 

7. Feedback/pengaduan "V 

8. Passenger Mobil APPS dengan IOS (Aple) "V 

9. lnformasi Trayek "V 

10 .  lnformasi Rute "V 

1 1 .  Share ke Media Sosial "V 

12 .  Feedback/pengaduan "V 

13 .  
Pengembangan kartu pelajar untuk absensi sekolah dan 

"V 
juga sebagai uang elektronik 

• 
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G. Penutup 

Sistem Smart Transport Sekolah disusun berdasarkan pendekatan fungsional layanan 

dari sistem kepemerintahan yang harus diberikan oleh suatu Pemerintah Kota Mojokerto 

· kepada masyarakatnya, dan urusan administrasi serta fungsi lain yang berhubungan 

dengan kelembagaan Pemerintah Kota Mojokerto, yang diperlukan guna 

terselenggaranya sistem pemerintahan daerah. 

Ditetapkan di  Mojokerto 

pada tanggal 28 Nopember 2016 

diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO 

MAS AGOES NIRBITO M.W.,  S .H . ,  M .S i .  

Pembina Utama Madya 

N IP .  19570917 198309 1 001 
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