
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan dan perkembangan sebuah kota harus ditunjang dengan kelancaran 

lalu lintas untuk mempermudah mobilitas masyarakat kota melalui sistem dan 

pelayanan transportasi. Mobilitas masyarakat juga disebabkan oleh kodrat 

manusia sebagai makhluk sosial yang mengharuskan manusia untuk berinteraksi 

satu sama lainnya. Selain itu, manusia juga memiliki berbagai macam kebutuhan 

yang seringkali tidak tersedia disetiap tempat sehingga manusia harus bergerak 

maupun berpindah tempat untuk memenuhi kebutuhannya. 

Seiring dengan makin bertambahnya jumlah penduduk dunia, jumlah kota-kota 

besar terus bertambah dengan jumah penduduk yang juga besar sehingga 

membuat mobilitas masyarakat dari dan menuju wilayah perkotaan semakin 

meningkat. Hal ini disebabkan oleh daya tarik ekonomi di wilayah perkotaan yang 

merupakan pusat kegiatan ekonomi. Daya tarik ini merupakan magnet bagi 

masyarakat yang tinggal di wilayah kota itu sendiri dan juga bagi masyarakat 

yang tinggal disekitar wilayah perkotaan. Hal ini menciptakan fenomena jam 

sibuk di jalanan perkotaan, yaitu kemacetan yang terjadi pada pagi hari ketika 

masyarakat bergerak menuju pusat-pusat ekonomi, dan pada sore dan malam hari 

ketika masyarakat mulai kembali ke rumah masing-masing. 
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Mobilitas masyarakat yang tinggi di wilayah perkotaan ini mengharuskan 

pemerintah kota untuk membangun sarana dan prasarana transportasi yang 

memadai sehingga mampu mengakomodir jumlah perjalanan di wilayah 

perkotaan. Langkah paling mendasar untuk memecahkan permasalahan mobilitas 

masyarakat diperkotaan adalah dengan membangun sistem transportasi yang 

menjangkau seluruh titik-titik penting (point of interest) diperkotaan. Langkah ini 

membutuhkan komintmen dari pemerintah kota untuk membangun sebuah sistem 

transportasi yang efektif dan efesien, yaitu sistem transportasi yang aman, murah, 

tepat waktu dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 

Kebijakan Bus Rapid Transit ini banyak dikatakan oleh para ahli dan pengamat 

transportasi sebagai sebuah kebijakan revolusi yang memiliki pandangan jauh ke 

depan meskipun ada kesan telambat dalam pelaksanaannya. Di masa awal dan 

bahkan di masa kebijakan ini baru sekedar wacana, masyarakat dan segenap pihak 

lainnya mayoritas menyambutnya dengan positif dan penuh harapan terkait upaya 

penuntasan masalah kemacetan. Transportasi modern yang sebelumnya tidak 

pernah diterapkan di Indonesia ini juga sempat memberikan ekspektasi di 

masyarakat terkait dengan segala kecanggihan transportasinya sehingga 

diharapkan mampu mengejar negara-negara tetangga yang sudah lebih dahulu 

melakukan revolusi dalam bidang transportasi. 

Bandar Lampung sebagai pusat dari Provinsi Lampung yang mempunyai arus lalu 

lintas dan mobilitas masyarakat yang tinggi terutama pada saat pagi hari yang 

merupakan mulainya suatu aktivitas dan sore hari di saat mengakhiri aktivitasnya 

menyebabkan kendaraan-kendaraan tersendat, dan juga banyak kendaraan umum 
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yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang diijinkan. Hal ini 

memerlukan pelayanan transportasi yang memadai, baik jumlah maupun 

kemudahannya. 

Beberapa faktor penyebab kemacetan lalu lintas di Bandar Lampung adalah 

terkonsentrasinya berbagai aktivitas di pusat kota. Berbagai aktivitas masyarakat 

kota seperti; ekonomi (tempat perdagangan, perusahaan swasta), politik dan 

pemerintahan (perkantoran pemerintah), serta hiburan dan rekreasi secara 

dominan terkonsentrasinya di Tanjung Karang dan Teluk Betung, sehingga 

pergerakan (mobilitas) orang dan barang yang menuju, melalui dan meninggalkan 

pusat-pusat kegiatan tersebut menjadi sangat tinggi. Hal inilah yang secara 

konsisten menjadi penyebab kemacetan lalu lintas. Selain itu besarnya jumlah 

angkutan umum seperti; mikrolet (angkot), bus kota dan taksi serta kendaraan 

pribadi (beroda dua atau empat) menjadi penyebab kemacetan lalu lintas kota 

Bandar Lampung. Belum lagi besarnya kendaraan pribadi beroda dua dan 

kendaraan roda empat. 

Bagi penduduk Bandar Lampung transportasi merupakan kebutuhan dasar yang 

sangat dibutuhkan untuk menunjang mobilitas. Pertumbuhan penduduk Bandar 

Lampung yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan kebutuhan transportasi 

yang kemudian menyebabkan masalah transportasi seperti kemacetan dan 

ketidaktertiban lalu lintas. Melihat hal itu pemerintah Bandar Lampung berupaya 

untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi umum yang dapat 

menampung banyak orang (massal), memiliki keamanan dan kenyamanan juga 

kecepatan dalam mencapai tujuan. 
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Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandar Lampung membuat Kebijakan 

pemberlakuan Bus Rapid Transit dituangkan ke dalam Peraturan Walikota Bandar 

Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 

2011-2030, Pasal 10 ayat (4) huruf (c) menyatakan bahwa untuk peningkatan 

penyediaan prasarana dan sarana kota secara terpadu yang berwawasan 

lingkungan maka dikembangkan sistem transportasi perkotaan menggunakan 

sistem transportasi massal di pusat primer Tanjung Karang serta penyediaan Bus 

Rapid Transit yang berimplikasi pada penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki. 

Sejak diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat Kota Bandar Lampung oleh 

Walikota Bandar Lampung Drs. H. Herman HN, MM, pada 26 september 2011, 

PT. Trans Bandar Lampung merupakan Perusahaan angkutan perkotaan pertama 

dengan konsep Bus Rapid Transit di Kota Bandar Lampung. Di awal 

pengoperasiannya, PT. Trans Bandar Lampung diujicobakan selama 4 hari pada 

14-17 November 2011 dan secara resmi beroperasi pada 19 Desember 2011. 

Pengoperasian Bus Rapid Transit dilakukan oleh PT. Trans Bandar Lampung, 

yang merupakan konsorsium, gabungan dari 35 perusahaan angkutan di Kota 

Bandar Lampung. 

Dalam kebijakan ini dibuat kesepakatan bersama dalam bentuk Memorandum of 

Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. 

Trans Bandar Lampung untuk pengoperasian Bus Rapid Transit di Kota Bandar 

Lampung pada Desember 2011. Dalam MoU tersebut diatur kewajiban dan hak 

dari Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai regulator maupun PT. Trans 
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Bandar Lampung sebagai operator. Bus Rapid Transit Bandar Lampung ini 

dioperasikan oleh swasta mutlak dan merupakan yang pertama di Indonesia. 

Kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memilih Bus Rapid Transit 

dengan prinsip agar masyarakat khususnya penduduk Bandar Lampung merasa 

terfasilitasi dengan alat transportasi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Prinsip 

kebijakan publik itu dibuat karena adanya permasalahan yang harus diatasi yang 

harus ditindak lanjuti oleh pemerintah dan diselesaikan. Oleh karena itu 

pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini mengambil kebijakan dengan 

mengoperasikan Bus Rapid Transit untuk membantu masyarakat dalam 

mengurangi kemacetan dan memperbaiki alat transportasi yang ada di Bandar 

Lampung, namun pada proses pelaksanaannya masih banyak terjadinya 

kontroversi serta kekecewaan dipihak masyarakat selaku objek dari kebijakan. 

Sejak terbentuknya oktober 2011, Bus Rapid Transit tidak luput dari beragam 

masalah. Kualitas pelayanan Bus Rapid Transit cenderung merosot dari waku ke 

waktu. Sejumlah yang dikeluhkan antara lain, seperti lamanya kedatangan Bus 

Rapid Transit, halte yang kurang nyaman dalam menunggu kedatangan Bus Rapid 

Transit, rute Bus Rapid Transit yang semakin lama semakin dihilangkan dalam 

pengoperasiannya dan kurangnya armada Bus Rapid Transit untuk mengangkut 

penumpang yang ada di Kota Bandar Lampung. 

Namun demikian, pada kenyataannya Pelaksanaan Bus Rapid Transit mengalami 

suatu masalah seperti yang disampaikan Komisaris Bus Rapid Transit  I Gede 

Jelantik (Dalam Radar Lampung tanggal 20 Februari 2013) yang mengatakan 

bahwa: 
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’’Kami menyadari keuangan kami memang lagi sulit. Makanya ada 

beberapa rute yang kami pangkas untuk mengurangi pengeluaran. Langkah 

ini, lanjutnya, akan terus dilakukan secara bertahap. Nanti kami evaluasi 

lagi. Kami sangat memahami keluhan masyarakat, namun mereka juga 

harus mengerti keadaan keuangan kami yang morat-marit. Kalau keuangan 

ini sudah normal, kami akan menambah armada 

lagi,"(http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/56897-tekan-

pengeluaran-brt-pangkas-rute diakses pada tanggal 10 september 2014 

pukul 22:01 WIB) 

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa dalam pelaksanaan Bus Rapid Transit 

sebagai Transportasi Publik banyak mengalami kendala seperti dalam masalah 

keuangan PT. Trans Bandar Lampung harus memangkas rute yang seharusnya 

aktif hingga tujuh rute sedangkan saat ini hanya tiga rute yang aktif dalam 

pelaksanaannya seperti rute rajabasa-panjang, rajabasa- sukaraja, perum korpri-

sukaraja.  

Didalam masalah Halte seperti yang disampaikan Kadishub Bandar Lampung 

Rifa’i (Dalam Tribun Lampung Tanggal 24 agustus 2014) yang mengatakan 

bahwa: 

"Jumlah halte BRT saat ini jumlahnya masih belum mencukupi, tapi saya 

tidak ingat berapa jumlah pastinya. Dan untuk anggaran dari pemkot sendiri 

tidak ada. Makanya kita harap ada pihak ketiga yang tertarik membangun 

halte BRT ini,"(http://lampung.tribunnews.com/2014/08/24/pemkot-bandar-

lampung-harap-pihak-ketiga-bangun-halte-brt diakses pada tanggal 10 

september 2014 pukul 21:15 WIB) 

Dari peryataan tersebut diketahui bahwa dalam pembuatan halte saat ini masih 

mengalami kendala dari masalah anggaran yang akan digunakan untuk pembuatan 

halte yang seharusnya memenuhi standar kualitas kenyamanan para penumpang 

Bus Rapid Transit tapi pada kenyataannya semua belum berjalan pada semestinya. 

 

http://lampung.tribunnews.com/2014/08/24/pemkot-bandar-lampung-harap-pihak-ketiga-bangun-halte-brt
http://lampung.tribunnews.com/2014/08/24/pemkot-bandar-lampung-harap-pihak-ketiga-bangun-halte-brt
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Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk 

mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam dengan judul 

“Implementasi Bus Rapid Transit Sebagai Transportasi Publik Di Kota 

Bandar Lampung. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Implementasi Bus Rapid Transit sebagai Transportasi Publik  

di Kota Bandar Lampung? 

2. Apa faktor-faktor penghambat Implementasi Bus Rapid Transit sebagai 

Transportasi Publik di Kota Bandar Lampung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam hal ini yang menjadi tujuan 

penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui Implementasi Bus Rapid Transit sebagai Transportasi 

Publik di Kota Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Implementasi Bus Rapid 

Transit Sebagai Transportasi Publik di Kota Bandar Lampung. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan referensi bagi kajian Ilmu Administrasi Negara, 

khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan di bidang 

transportasi publik. 

2. Secara Praktis 

Kegunaan secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai 

referensi bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Dinas Perhubungan 

pada khususnya dalam rangka memberlakukan Bus Rapid Transit sebagai 

sarana transportasi di Kota Bandar Lampung dan dapat bermanfaat bagi 

peneliti lain di masa yang akan datang yang berminat melakukan 

penelitian mengenai Implementasi Bus Rapid Transit sebagai Transportasi 

Di Kota Bandar Lampung. 

 


