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Berita Acara Sidang 
 
Sesi Tanya jawab: 

 

Dosen Pembimbing 2 : Bagaimana permasalahan parkir yang ada, apakah ada proses 

dan system tertentu karena pengunjung yang akan memarkirkan kendaraannya dapat 

dengan mudah memarkirkan tanpa ada batasan waktu yang jelas. 

Penyusun : Sistem parker yang akan digunakan adalah system road price timing parking 

yaitu dengan keanggotaan yang akan dibebankan kepada pengguna MRT dan biaya 

parkir yang dbayar akan diakumulasi sesuai dengan lamanya pengguna memarkirkan 

kendaraan mereka. 

 

Dosen Pembimbing 2 : lalu dengan akan semakin meningkatnya penduduk Jakarta dan 

akan semakinmeningkatkan pula pengguna MRT, bila stasiun ini terealisasi apakah 

cukup dengan lahan parkir yang tersedia? 

Penyusun : Lahan parkir yang sekarang saya sesuaikan dengan pehitungan luas 

bangunan yang akan dirancang dan jika pada jangka waktu tertentu tidak dapat 

menampung lagi maka harus dibangun gedung parkir yang terintegrasi langsung 

dengan stasiun MRT. 

 

Dosen Penguji : Dengan lahan sekarang yang akan anda bangun terlihat akan crowded 

sirkulasi yang akan terjadi, bagaimana anda dapat emnjelaskannya? 

Penyusun : Lahan yang akan digunakan memang lahan yang saat ini digunankan 

sebagai terminal lebak bulus. Dengan informasi yang saya dapat dari dinas 

perhubungan Jakarta selatan, kondisi terminal akan di tata ulang dan hanya akan 

mengakomodir kendaraan angkutan dan bus dalam kota saja tanpa bus antar propinsi 

seperti kondisi eksisting sekarang. Dan bangunan stasiun yang akan dibangun akan 

saya tempatkan tepat di dalam area terminal yang sudah di tata ulang sehingga terdapat 

perbedaan sirkulasi yang nantinya akan terjadi disini. Jalur kendaraan pribadi yang akan 

menggunakan park and drive berbaeda dengan jalur yang dilalui oleh bus maupun 

angkutan yag akan memasuki terminal begitu juga dengan bus trans Jakarta yang 

terdapat pada bagian depan belakang stasiun. 

 


