
I.   PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Program pembangunan nasional pada suatu wilayah dalam mencapai visi 

dan misinya di masa mendatang perlu didukung oleh tersedianya suatu 

sistem prasrana wilayah yang memadai.  Visi pembangunan masyarakat 

adalah “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, 

berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara 

Kesatuan Repoblik Indonesia” yang didukung oleh manusia Indonesia yang 

sehat mandiri, beriman, bertaqwa, berahlak mulia, cinta tanah air, 

berdasarkan hukum dan lingkungan.  Menguasai ilmu pengetahuan, 

teknologi serta memiliki etos kerja yang tinggi berdisiplin (Dishub. Kota 

Bandarlampung, 2009).  Perwujudan dari visi pembangunan nasional 

ditempuh melalui beberapa misi sebagai berikut: 

a. Terwujudnya pengamalan Pancasila secara konsisten dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

b. Terwujudnya penegakkan kedaulatan rakyat dalam segala aspek 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

c. Terwujudnya pengamalan ajaran mantapnya agama dalam segala 

kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan 

mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, 

toleransi, rukun. 
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d. Terwujudnya kondisi aman, damai tertib dan ketentraman masyarakat. 

e. Terwujudnya sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya 

suplemasi hukum dan Hak Azasi Manusia berlandaskan keadilan dan 

kebenaran. 

f. Terwujudnya kehidupan sosial budaya. 

g. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam seluruh kekuatan 

ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi 

dengan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan bertumpu pada 

mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam 

dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya 

saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 

h. Terwujutnya otonomi dalam rangka pembangunan daerah dan 

pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara Kesatuan Repoblik 

Indonesia. 

i. Terwujudnya kesejahteraan rakyat yang dilandasi oleh meningkatnya 

kualitas kehidupan yang layak dan martabat serta memberi perhatian 

utama pada tercukupinya kebutuhan dasar  yaitu pangan, sandang, 

papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. 

j. Terwujudnya aparatur  negara yang berfungsi melayani masyarakat, 

profesional, berdayaguna, produktif, transparan, bebas dari KKN. 

k. Terwujudnya sistem dan iklim nasional yang demokratis dan 

bermutuguna, menyiarkan akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan 

kebangsaan, cerdas, sehat, dan bertanggung jawab, keterampilan, serta 
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menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan 

kualitas masyarakat Indonesia. 

l. Terwujudnya politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas 

dan proaktif bagi kepentingan masyarakat dalam menghadapi 

pembangunan global.  

Pelaksanaan misi tersebut akan bermuara pada terbangunnya sistem politik 

yang demokratis dalam wadah Negara Kasatuan Repoblik Indonesia 

(NKRI).  Uraian misi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan 

persatuan dan kesatuan. 

2. Mewujudkan suplemasi hukum dan memperkuat landasan 

pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem 

ekonimi kerakyatan. 

3. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan 

pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem 

ekonomi kerakyatan. 

4. Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan 

beragama dan ketahanan budaya. 

5. Menigkatkan pembangunan daerah. 

Desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah berdasarkan UU No.32 

Tahun 2004  (tentang Pemerintahan Dasar) dan UU No.33 Tahun 2004 

(tentang Pemerintahan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah) harus 

ditangkap oleh pemerintah propinsi/kota sebagai suatu tantangan di mana 
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setidaknya pola perencanaan harus lebih memperhatikan adanya aspirasi 

daerah.  Beberapa paradigma yang harus dipertimbangkan adalah 

sentralisasi menjadi desentralisasi, pendekatan top down menjadi bottom 

up, kajian sektoral menjadi regional, inspiratif menjadi aspiratif, dan lain-

lain.  Konsep pengembangan yang menggunakan pendekatan bottom up 

akan mencerminkan adanya demokrasi dalam proses pengembalian 

kebijakan dan desentralisasi wewenang pemerintah. 

Sistem transportasi sebagai salah satu infrastruktur dasar dan merupakan 

sistem yang menjadi prasyarat utama terciptanya pergerakan ekonomi 

wilayah, di mana sebagai pendukung dan pendorong, prasarana dan 

transportasi sangat berperan terhadap efisiensi dan efektifitas kegiatan 

ekonomi wilayah yang pada akhirnya bermuara pada meningkatnya daya 

saing wilayah. 

Penyediaan sistem jaringan transportasi selain harus selalu berorientasi pada 

perkembangan wilayah juga harus diimbangi dengan konsep pemerintahan 

aksesibilitas.  Pengembalian kebijaksanaan/keputusan harus mampu 

mencerminkan adanya kompromi di mana aspirasi daerah kabupaten/kota 

harus dipadukan dengan kebutuhan propinsi untuk menyelaraskan aspirasi 

tersebut secara lintas daerah sektoral.  Potensi, kendala, dan batasan yang 

harus diperhatikan dalam merancang sistem jaringan transportasi 

mensyaratkan adanya suatu proses matang dan komprehensif dengan 

melibatkan semua pihak yang terkait (stake holder) secara profesional. 
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Salah satu komponen yang penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi 

adalah jaringan sarana dasar termasuk prasarana sistem terminal 

transportasi.  Sistem dan karakteristik terminal yang sesuai pada suatu 

wilayah adalah tergantung pada kondisi fisik dan potensi wilayah yang 

bersangkutan, kualitas serta kuantitas permintaan dari daerah/wilayah yang 

berada dalam lingkup pelayanannya serta kondisi sarana dan prasarana di 

dalam sekitar terminal. 

 

Kota Bandarlampung memiliki luas 19.218 Ha.  Secara geografis Kota 

Bandarlampung terletak antara 50
o
-20

o
 LS sampai 50

o
-30

o
 LS dan 105

o
-28

o
 

BT sampai 105
o
-37

o
 BT.  Kota Bandarlampung berada di bagian selatan 

Propinsi Lampung dan ujung Pulau Sumatra. 

Terminal Induk Rajabasa adalah terminal tipe-A yang ada di Kecamatan 

Rajabasa Bandarlampung dan sebagai konsekuensi yang harus ditanggung 

adalah bahwa terminal ini berfungsi sebagai pintu gerbang utama arus 

pergerakan darat di Propinsi Lampung.  Sesuai Peraturan Pemerintah No.43 

Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, terminal 

tipe-A berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Kota Antar 

Propinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan 

Kota, dan Angkutan Pedesaan.  

Terminal Induk Rajabasa Bandarlampung saat ini dapat dikatakan sebagai 

salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandarlampung 

yang cukup besar.  Setiap hari PAD yang berhasil dikumpulkan dari 

Terminal Induk Rajabasa Bandarlampung mencapai + 1 juta rupiah (Dishub 
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Kota Bandar Lampung, 2006).  Sumber pendapatan Terminal Induk 

Rajabasa Bandarlampung didapat dari berbagai jenis retribusi yang tertera 

dalam Peraturan Daerah Kota Bandarlampung No.6 Tahun 2000 tentang 

Retribusi Terminal.  Jenis-jenis retribusi dalam Peraturan Daerah di atas 

meliputi: retribusi peron, mikrolet, bus kota, bus AKDP, bus AKAP, dan 

angkutan non bus.  Di samping itu, penghasilan Terminal Induk Rajabasa 

Bandarlampung juga didapat dari biaya sewa lahan seperti: kios, wartel, 

toilet, loket tiket dan lain-lain.  Besaran retribusi yang ditarik berbeda-beda 

tergantung pada objek yang dikenai.  Untuk lebih jelasnya, Jenis dan 

Besaran Tarif Retribusi Terminal Induk Rajabasa Bandarlampung dapat 

dilihat pada  Tabel 1 berikut ini: 
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Tabel 1.  Jenis Retribusi di Terminal Induk Rajabasa Bandarlampung 

 

No. Jenis Pelayanan Jenis Kendaraan/ 

Ukuran Fasilitas 

Tarif 

(Rp) 

Keterangan 

 

 

1 

 

 

Penyediaan 

tempat parkir 

kendaraan 

penumpang dan 

bus umum 

Angkutan Kota : 

a. Mikrolet 

b. Taksi 

c. Bus Kecil 

d. Bus Kota 

Mobil AKAP 

Mobil AKDP 

Bus AKDP 

Bus Lambat AKAP 

Bus Cepat AKDP 

 

100 

200 

200 

300 

200 

250 

300 

500 

1000 

 

Sekali  masuk 

Sekali masuk 

Sekali masuk 

Sekali masuk 

Sekali masuk 

Sekali masuk 

Sekali masuk 

Sekali masuk 

Sekali masuk 

 

2 

 

Pemakaian 

Ruang 

Kendaraan Bermalam: 

a. Mikrolet/bus/taksi 

b. Bus sedang/kota 

c. Bus Besar 

 

1000 

2000 

3000 

 

Per malam 

Per malam 

Per malam 

 

3 

 

Pemakaian 

fasilitas lainnya 

a. Kendaraan 

pengantar 

b. Pelayanan 

penumpang 

angkutan umum 

antar kota 

 

300 

 

 

 

200 

 

Per masuk 

 

 

 

Per masuk 

 

4 

 

Pemakaian 

kamar mandi/ 

WC 

a. Mandi 

b. Buang air besar 

c. Buang air kecil 

d. Pengambilan 

air/pikul 

500 

400 

200 

 

300 

Per orang 

Per orang 

Per orang 

 

Per orang 

Sumber: Perda No.6 Tahun 2000 

Pada kenyataannya beberapa jenis retribusi yaitu kendaraan bermalam tidak 

dapat dijalankan sebagaimana mestinya mengingat tidak adanya fasilitas 

inap kendaraan yang mampu menjamin dan kesehatan kendaraan, serta 

retribusi pelayanan penumpang angkutan umum antar kota (peron) yang 

proses penarikannya cenderung membuka kebocoran PAD akibat tidak 

jelasnya lokasi penarikan dan juga sistem tanda bukti pembayarannya.  
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Data dari Subdin Perhubungan Darat Propinsi Lampung menyebutkan ada 

kecenderungan penurunan jumlah penumpang bus terutama diakibatkan 

kecenderungan menurunnya penumpang bus AKAP sebesar 0.53% per 

tahun.  Kecenderungan tersebut membawa konsekuensi dari penurunan 

tersebut menjadi kenaikan jumlah penumpang AKDP sebesar 7,85%. 

Kondisi yang perlu dicermati adalah meskipun jumlah penumpang AKAP 

turun, namun armada yang masuk mengalami kenaikan sebesar 1,56%.  

Secara lebih terinci perkembangan Realisasi Armada dan Penumpang di 

Terminal Induk Rajabasa Bandarlampung Tahun 2009 diperlihatkan pada 

halaman lampiran. 

Intensitas penggunaan lahan bangunan cukup rendah di mana koefesien 

lantai bangunan umumnya satu lantai, kecuali bangunan pos pengendali ada 

dua lantai.  Koefisien bangunan sebesar 6,74%, perkerasan untuk landasan 

kendaraan, parkir, dan jalur sirkulasi 31,42%.  Penggunaan lahan terminal 

secara terperinci akan dapat ditampilkan pada tabel 2 berikut ini: 
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Tabel 2.  Penggunaan Lahan Terminal 

 

No Penggunaan Lahan Luas (m
2
) (%) 

1 Landasan dan pelataran parkir kendaraan 10.699 8,73 

2 Jalur sirkulasi kendaraan dan perkerasan 27.795 22,69 

3 Fasilitas terminal: 

a. Ruang kedatangan dan keberangkatan AKAP 

b.Ruang kedatangan dan keberangkatan AKDP 

c. Ruang tunggu penumpang (balai informasi) 

d.Ruang tunggu penumpang angkot 

e. Pos pengendali 2 lantai 

f. Masjid 

g.Puskesmas 

h.Rumah dinas 

i. Kios 

j. Kantin 

k.Bangunan lainnya  

 

2.147 

1.552 

500 

257 

102 

189 

34 

40 

3.177 

156 

108 

 

1,57 

1,27 

0,41 

0,21 

0,08 

0,15 

0,03 

0,03 

2,59 

0,13 

0,09 

4 Taman dan jalur hijau 18.788 15,33 

5 Tanah Kosong 6.976 46,50 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandarlampung 

Fisik bangunan Terminal Induk Rajabasa Bandarlampung masih belum 

100% selesai pada saat diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kota 

Bandarlampung.  Bangunan yang ada berupa terminal antar kota (untuk 

kedatangan dan keberangkatan), terminal dalam kota dan mikrolet (oplet), 

pelataran bus, gerbang masuk/keluar, dan fasilitas-fasilitas lain seperti : 

Masjid, puskesmas, rumah dinas, fasilitas penunjang terminal (loket karcis, 

warung,bengkel, dan sebagainya).  Dari pantauan lapangan yang dilakukan 

menunjukkan adanya perubahan baik alih fungsi bangunan maupun 

penambahan bangunan baik yang sifatnya resmi maupun liar. 

Saat ini bangunan yang ada di Terminal Induk Rajabasa Bandarlampung 

terdiri dari: bangunan poligon untuk jalur keberangkatan/kedatangan antar 

kota, terminal dalam kota, bangunan kantor terminal sekaligus pos kendali, 
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pos polisi, masjid, puskesmas dan kios-kios yang digunakan untuk warung 

makan, bengkel, tambal ban, toko spare part kendaraan, toko oil, loket 

karcis, biro jasa, tempat main bilyard dan sebagainya.  Khusus bangunan 

poligon, dalam hal ini memiliki potensi untuk mengendalikan 

kesemrawutan terutama akibat ketidakjelasan jalur keberangkatan dan 

kedatangan.  Bangunan poligon saat ini merupakan bangunan segi delapan 

dengan ruang terbuka di bagian dalam yang sangat luas mencapai 650 m
2
.  

Selain itu juga muncul bangunan liar (tidak terencana) yang digunakan 

pedagang kaki lima dan loket karcis.  Bangunan-bangunan ini tumbuh dari 

kepentingan-kepentingan individu yang tidak sejalan dengan rencana 

pembangunan Terminal Induk Rajabasa Bandarlampung.  Bangunan liar 

yang ada bersifat permanen, non permanen maupun semi permanen. 

Tata letak bangunan Terminal Induk Rajabasa Bandarlampung saat ini 

terlihat tidak adanya keterpaduan antara bangunan lama dengan bangunan 

baru.  Bangunan-bangunan yang ada pada posisinya menyebar berjauhan 

sehingga tanpa dukungan fasilitas akses yang jelas dan pada umumnya 

bangunan-bangunan tersebut tidak mendukung fungsi di dalamnya, 

misalnya dari ruang tunggu penumpang ke tempat pemberangkatan bus.  

Kondisi tempat pemberangkatan dan kedatangan bus saat ini sangat parah, 

setiap perusahaan berlomba-lomba memiliki tempat pemberangkatan dan 

kedatangan sendiri tanpa memperhatikan sirkulasi pergerakan yang 

diakibatkan. 
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Parkir dan pemisahan jalur di Terminal Induk Rajabasa Bandarlampung 

saat ini sudah memadai, parkir untuk bus AKDP/AKAP yang menyatu 

dengan landasan keberangkatan dan kedatangan sudah tidak mampu 

menampung jumlah kendaraan yang menunggu jadual keberangkatannya.  

Parkir kendaraan pribadi dan sepeda motor secara jelas juga tidak tersedia, 

sehingga ditampung di halaman kantor terminal dan sisanya menyebar di 

sembarang tempat.  Parkir taksi ditampung di jalur dua di seberang kantor 

terminal, terkadang juga ditambah oleh bus-bus AKDP yang menunggu 

jadual keberangkatan. 

Pemisahan jalur tidak tersedia secara spesifik dan jelas, sehingga berakibat 

akses antar fungsi ruang tidak ada sirkulasi pergerakan penumpang serta 

kendaraan bercampur yang menimbulkan konflik perlintasan di beberapa 

titik terminal, seperti diperlihatkan gambar pada halaman lampiran.  Untuk 

menanggulangi permasalahan ini perlu dilaksanakan sistem pemisahan jalur 

pergerakan secara tegas baik menggunakan kanalisasi maupun perlintasan 

tidak sebidang. 

Jalur keberangkatan dan kedatangan kendaraan umum yang tersedia 

kondisinya tidak optimal, akibatnya masing-masing operator kendaraan 

umum lebih membuat titik keberangkatan dan kedatangan sendiri-sendiri, 

dan lebih parah lagi lokasi yang dipilih juga tidak teratur.  Oleh karena itu, 

baik di dalam maupun di luar lingkungan terminal terkesan muncul 

terminal-terminal bayangan.  Akibatnya pada titik-titik tersebut timbul 

kemacetan pada beberapa ruas jalan di sepanjang koridor trayek tertentu.  
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Bercampurnya jalur untuk keberangkatan dan kedatangan kendaraan umum 

akan menjadikan penumpang kebingungan untuk berpindah moda.  Hal ini 

pada akhirnya membuka peluang terjadinya praktek-praktek percaloan yang 

kemudian menjurus ke arah pemaksaan dan kriminal.  Perlu pengaturan, 

penataan, dan pemisahan antara jalur kedatangan dan keberangkatan dengan 

lebih mengoptimalkan bangunan poligon yang sudah ada.  Adapun aspek-

aspek penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan tata letak 

terminal adalah : 

a. Pintu keluar masuk terminal 

b. Sirkulasi di dalam terminal 

c. Sirkulasi kendaraan di luar terminal 

d. Tata letak setiap aktivitas di dalam terminal 

Keempat aspek di atas dapat  digunakan sebagai alat ukur yang sangat 

membantu dalam proses analisis dan evaluasi alternatif desain dan rencana 

pengoperasian terminal.  Adapun Rencana Tapak (Side Plan) Terminal 

Induk Rajabasa Bandarlampung dimunculkan dalam dua alternatif yang 

diperlihatkan pada halaman lampiran, serta diharapksan tahap penataan dan 

pengembangan Terminal Induk Rajabasa Bandarlampung dapat 

dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga (3) tahun. 

Bardasarkan hal-hal tersebut di atas maka Terminal Induk Rajabasa 

Bandarlampung perlu segera ditata ulang agar dapat menjalankan peran dan 

fungsinya sebagai terminal tipe-A yang berfungsi melayani kendaraan 

umum untuk Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP), Angkutan Kota 
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Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan, 

serta meningkatkan performanya sebagai salah satu gerbang utama wilayah 

Lampung.  

 

B. Permasalahan 

Permasalahan yang diajukan penulis adalah apakah pengembangan 

Terminal Induk Rajabasa Bandarlampung layak dilaksanakan secara 

finansial?. 

 

C. Tujuan 

Ingin mengetahui kelayakan pengembangan Terminal Induk Rajabasa 

Bandarlampung secara finansial 

D. Kerangka Pemikiran 

Pengangkutan diartikan sebagai usaha pemindahan barang dan manusia dari 

tempat asal ke tempat tujuan (Muchtaruddin Siregar, 1981:5).  Dengan 

demikian pengangkutan merupakan jasa yang dipergunakan sebagai alat 

untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi dalam berbagai 

kegiatan usaha dan hubungan kemasyarakatan yang akan terus berkembang 

sejalan dengan perkembangan penduduk dan kegiatan perekonomian suatu 

daerah. 

Untuk memperlancar kegiatan pengangkutan diperlukan sarana-sarana 

transportasi berupa operasi, seperti; kendaraan, mesin penggerak, dan lain-

lain, serta sarana basis jalan raya sebagai tempat pelayanan kepada 
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penumpang dalam perjalanan, barang dalam pengiriman, dan kendaraan 

sebelum atau sesudah operasi. 

Terminal merupakan salah satu bentuk peralatan transportasi basis dalam 

kegiatan pengangkutan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan 

kepada penumpang, barang dan kendaraan.  Rustian Kamaluddin (1986:9) 

mengatakan bahwa terminal adalah suatu tempat di mana bermula atau 

berakhirnya kegiatan transportasi. 

Pengembangan Terminal Induk Rajabasa Bandarlampung akan memerlukan 

investasi yang cukup besar sehingga perlu dilihat bagaimana kelayakan 

dengan menggunakan kriteria investasi.  Menurut Kadariah et al; (1978:2) 

kriteria investasi umumnya ditekankan pada dua macam analisis yaitu: 

a. Analisis Finansial, di mana proyek dilihat dari badan-badan atau 

orang-orang yang menanamkan modalnya dalam proyek atau mereka 

yang berkepentingan langsung dalam proyek.  Untuk mengukur 

besarnya biaya dan manfaat suatu proyek dari segi finansial 

dipergunakan harga-harga yang berlaku atau harga pasar.  Analisis ini 

menggunakan Benefit Cost Ratio (BCR), Internal Rate of Return (IRR) 

dan Net Present Value (NPV). 

b. Analisis Sosial Ekonomi, di mana proyek dilihat dari sudut 

perekonomian secara keseluruhan.  Dalam analisis sosial ekonomi 

dipergunakan konsep harga penyesuaian (shadow price). 

 

 

 


