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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa belum mencapai keberhasilan 

yang optimal dalam Implementasi Bus Rapid Transit Sebagai Transportasi Publik 

di Kota Bandar Lampung, maka disimpulkan dengan variabel sebagai berikut: 

a) Struktur Organisasi  

Struktur Organisasi yang ada di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

dan PT. Trans Bandar Lampung yang digunakan sudah berjalan dengan baik 

dan efektif, lalu menggunakan Struktur organisasi Pendekatan 

Interorganizational. 

b) Sumber daya  

Ketersediaan pelaksana lapangan saat ini sudah mencukupi walaupun belum 

mencapai jumlah ideal. Sementara untuk ketersediaan dana, belum cukup 

memadai untuk melaksanakan kebijakan secara maksimal. 

c) Kesesuaian Tujuan Individu/personel dengan pesan kebijakan 

Pelaksana kebijakan memiliki pandangan setuju dan sudah sesuai dengan 

pesan kebijakan terhadap keberadaan Bus Rapid Transit di Kota Bandar 
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Lampung. Personel kebijakan mendukung adanya Bus Rapid Transit di Kota 

Bandar Lampung dalam memperbaiki Transportasi Publik yang ada. 

d) Komitmen (Motivasi) dan Kompetensi (Keahlian) Personel untuk 

Melaksanakan Implementasi (will and skill) 

Para pelaksana kebijakan sudah cukup baik memiliki komitmen dan 

kompetensi dengan pengukuran pegawai menggunakan cara tes tertulis dan 

tes praktek, lalu pegawai yang melaksanakan kebijakan sudah memiliki 

pengalaman di bidangnya masing-masing. 

e) Koordinasi dan Interaksi Antara Aktor  

Bentuk Koordinasi yang pertama antara Dinas Perhubungan kota Bandar 

Lampung dengan pihak PT. Trans Bandar Lampung bentuk koordinasinya 

berupa forum yang bernama forum lalu lintas yang dilakukan dua bulan sekali 

tapi saat ini sudah tidak berjalan lagi. Tidak adanya kerja sama dari pihak PT. 

Trans Bandar Lampung yang seharusnya memberikan laporan bulanan tapi 

sampai saat ini tidak adanya laporan yang diberikan kepada Dinas 

Perhubungan. Jadi koordinasi dan interaksi antar aktor tidak berjalan dengan 

baik dan menggunakan proses implementasi mekanisme kerja mengutup atau 

Tipe Pooled. 

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik mempengaruhi jalannya kebijakan 

Bus Rapid Transit sebagai Transportasi Publik di Kota Bandar Lampung. 

1) Lingkungan ekonomi dapat dilihat seperti dari harga tiket yang 

disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat Bandar Lampung 
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yang masih rendah yang sangat berpengaruh terhadap jumlah 

penumpang Bus Rapid Transit. 

2) Lingkungan sosial seperti adanya anggapan dari masyarakat kota 

Bandar Lampung yang masih mengutamakan kendaraan pribadi yang 

menurut mereka lebih efektif dan adanya penolakan yang dilakukan 

pengusaha angkutan umum dengan cara melakukan demo tentang 

keberadaan Bus Rapid Transit di Kota Bandar Lampung, lalu ada juga 

anggapan bahwa Bus Rapid Transit lebih nyaman dan aman dari 

angkutan kota.  

3) Lingkungan politik adanya dukungan Walikota Bandar Lampung 

seperti mendatangani MoU antara Pemerintah Kota Bandar Lampung 

dengan pihak PT. Trans Bandar Lampung. Dari pihak DPRD Kota 

Bandar Lampung bentuk dukungannya adalah seperti menyetujui Bus 

Rapid Transit diberikan subsidi oleh Pemerintah Kota Bandar 

Lampung tapi dari pihak Pemerintah belum siap untuk memberikan 

subsidi. 

 

2. Dalam pengimplementasian Bus Rapid Transit di Kota Bandar Lampung 

ditemukan beberapa Faktor penghambat seperti tidak fokus dan kurang perhatian 

Pemerintah dalam kebijakan ini, berkurangnya armada dan fasilitas yang belum 

memadai, komunikasi dan koordinasi kurang baik antara pihak yang terkait, tidak 

adanya sterilisasi angkutan kota di Trayek utama, dan yang terakhir tidak adanya 

komitmen yang jelas didalam Memorandum of Understanding (MoU). 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran, 

yaitu: 

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung harus fokus dan memberikan perhatian 

lebih terhadap Bus rapid Transit. Membuat divisi-divisi yang memang 

mengurusi masalah Bus Rapid Transit agar lebih terfokus dalam menjalankan 

kebijakan ini dan menjadikan Bus Rapid Transit bisa menjadi Transportasi 

Utama di Kota Bandar Lampung. 

2. Pengembalian Armada pada saat awal berjalannya kebijakan yang ada 210 

armada karena pada saat ini hanya 70 armada yang beroperasi masih belum 

mencukupi untuk mengurangi jarak waktu antara bus yang satu dengan yang 

lainnya. Dengan dikembalikan armada menjadi 210 armada maka waktu 

tunggu penumpang juga akan berkurang, dan Fasilitas seperti halte yang 

belum memadai harus ditambah oleh pihak pemerintah demi memberikan 

pelayanan bagi penumpang dalam naik turunnya penumpang dijalan. 

3. Komunikasi dan Koordinasi yang kurang baik antara Pihak Pemerintah Kota 

Bandar Lampung dengan Pihak PT. Trans Bandar Lampung yang harus segera 

diperbaiki karena mereka adalah aktor sebagai pelaksana Kebijakan Bus 

Rapid Transit di Kota Bandar Lampung yang seharusnya melakukan 

komunikasi dan koordinasi yang baik agar dalam menjalankan kebijakan bisa 

secara maksimal untuk terciptanya Bus Rapid Transit sebagai Transportasi 

Massal di Kota Bandar Lampung. 
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4. Pemerintah Kota Bandar Lampung harus melakukan penataan ulang Trayek 

angkutan kota yang beririsan langsung dengan Trayek Bus Rapid Transit. 

Dengan Begitu masyarakat mau tidak mau akan beralih menggunakan Bus 

Rapid Transit di Kota Bandar Lampung. 

5. Pemerintah Kota Bandar Lampung yang harus melakukan sosialisasi 

mengenai Bus Rapid Transit untuk masyarakat juga pengusaha angkutan kota. 

Sosialisasi untuk pengusaha angkutan kota juga sangat penting untuk 

memberikan pemahaman bahwa sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas 

dan Jalan Raya, pengembangan Sistem Transportasi Umum Massal merupaka 

amanat dan kewajiba bagi pemerintah daerah. 

6. Tidak adanya komitmen yang jelas dalam MoU antara pihak pemerintah dan 

pihak swasta dalam menjalankan kerjasama. Seharusnya dalam perjanjian 

tersebut dijelaskan bahwa jika salah satu pihak tidak bisa menjalankan 

tugasnya secara maksimal maka akan diberikan sangsi tegas agar mereka 

memiliki komitmen yang jelas dan menjalankan tugas mereka dengan baik 

dan tidak adanya hambatan apapun.  

 


