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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Sektor transportasi memiliki peranan yang cukup penting dalam peningkatan 

mobilitas warga, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan 

perdagangan barang dan jasa.
1
 Tidak hanya itu saja, transportasi juga merupakan 

sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, 

memperkukuh persatuan bangsa dan negara serta mempengaruhi semua aspek 

kehidupan bangsa dan negara. Hal ini tercermin semakin meningkatnya kebutuhan 

akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan keseluruh pelosok 

tanah air hingga luar negeri. Selain itu transportasi juga berperan sebagai 

penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi 

tetapi belum berkembang sebagai upaya peningkatan pemerataan pembangunan.
2
 

Pada umumnya perkembangan sarana transportasi di Indonesia berjalan sedikit 

lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia dan 

Singapura. Hal ini disebabkan oleh perbedaan regulasi pemerintah masing-masing 

negara dalam menangani kinerja sistem transportasi yang ada. Kebanyakan dari 

Negara maju menganggap pembangunan transportasi merupakan bagian yang 

integral dari pembangunan perekonomian dan sangat berperan penting dalam 
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mobilitas masyarakat. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana transportasi 

seperti halnya dermaga, pelabuhan, bandara, jalan raya, dan jalan rel dapat 

menimbulkan efek ekonomi berganda (multiplier effect) yang cukup besar, baik 

dalam hal penyediaan lapangan kerja, maupun dalam memutar konsumsi dan 

investasi dalam perekonomian lokal dan regional. 

Salah satu bagian dari transportasi yaitu transportasi darat. Kendaraan bermotor 

merupakan sarana yang mutlak diperlukan dalam transportasi darat. Jumlah 

kendaraan bermotor semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi 

suatu indikasi bahwa masyarakat semakin membutuhkan sarana transportasi 

sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Maka dari itu seiring 

meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia yang sedang berkembang ini 

maka mode transportasi masal dan angkutan umum perlu ditingkatkan 

pengoperasiannya guna kelancaran aktifitas masyarakat. 

Adanya layanan transportasi publik merupakan wujud dari tanggung jawab 

pemerintah kepada masyarakat. Bahkan menurut Tangkilisan, transportasi 

merupakan barang publik (public goods), sehingga peranan pemerintah sangat 

vital dalam pengembangan sistemnya.
3
 Terkait dengan pengembangan sistem 

transportasi tersebut, Nasution menyatakan bahwa dibutuhkan sistem transportasi 

yang baik, aman, cepat, dan terjangkau oleh daya beli masyarakatnya.
4
 

Nasution mengemukakan bahwa bagi daerah perkotaan, transportasi memegang 

peranan yang cukup menentukan. Kota yang baik ditandai antara lain dengan 

melihat kondisi transportasinya. Namun, layanan transportasi publik di kawasan 
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perkotaan dihadapkan oleh kompleksitas kondisi transportasi yang telah ada.
5
 

Menurut Sadyohutomo beberapa kondisi transportasi kota yang buruk, yaitu: 

kemacetan lalu lintas (traffic jams) dan lalu lintas merambat (traffic congestion); 

kesemrawutan lalu lintas, polusi udara dari knalpot mobil-mobil tua, kendaraan 

umum yang tidak aman, nyaman, dan tidak tepat waktu, kebijaksanaan 

pemerintah yang memanjakan penggunaan kendaraan pribadi dan mengabaikan 

pembinaan pada transportasi umum massal, dan prasarana jalan yang cepat rusak 

walau diperbaiki setiap tahun.
6
 

Permasalahan kondisi transportasi kota ini juga dialami oleh kota Bandar 

Lampung. Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung dengan luas 

wilayah 196 km² dan penduduk kota saat ini berjumlah ±1 juta jiwa. Bandar 

Lampung memiliki andil penting karena secara administrastif sebagai pusat 

ibukota pemerintahan, Bandar Lampung juga sebagai jalur darat hubungan antara 

pulau Jawa dan Sumatera. Sesuai dengan klasifikasi kota, maka Kota Bandar 

Lampung masuk dalam kategori kota besar, dengan panjang jalan kota 900,320 

km, jalan negara 65,04 km, dan jalan propinsi sepanjang 43,980 km.(Sumber: 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2012).
7
 

Sebagai kota yang menjadi pusat kegiatan baik pemerintahan maupun aktifitas 

perdagangan di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung juga mulai 

menghadapi situasi dimana kemacetan lalu lintas mulai menjadi masalah. Hal ini 

diindikasikan dari kesemrawutan pengaturan angkutan kota yang salah satunya 
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dapat dilihat saat memasuki kawasan pusat perbelanjaan di Tanjungkarang Pusat 

dimana angkutan kota menumpuk. Angkutan umum belum terintegrasi dengan 

baik di Bandar Lampung, hal ini terlihat dari seringnya angkutan umum terlibat 

perebutan penumpang, saling menyalip serta berhenti di sembarang tempat. 

Perilaku ini membuat tidak nyaman dan membahayakan pengendara lain.
8
 

Keadaan transportasi seperti ini menimbulkan dampak buruk dan 

ketidaknyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari khususnya 

bagi mereka yang menggunakan kendaraan umum atau angkutan umum. 

Masalah transportasi sudah menjadi isu kebijaksanaan publik karena dampaknya 

secara material, waktu, dan kenyamanan sudah cukup besar.
9
 Masalah dan 

tantangan transportasi kota untuk jangka panjang ini merupakan hal yang harus 

diberi perhatian khusus dan dibahas pencegahannya dalam bentuk kebijakan. 

Berdasarakan PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota, telah dibagi-bagi kewenangan pemerintah pusat dan daerah 

Provinsi dalam bidang transportasi dan perhubungan. Izin trayek adalah salah satu 

dari perizinan sektor transportasi. Penerbitan izin trayek diperuntukkan untuk 

angkutan kota bagi permohonan izin trayek baru, permohonan perubahan, dan 

atau perpanjangan masa berlakunya. Melihat akan hal itu Izin trayek 

penerbitannya diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan azas Otonomi 

Daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004  Tentang 

Pemerintahan Daerah.  
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Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang disebutkan sebelumnya, diperlukan 

kebijakan di bidang transportasi yang mampu mengantisipasi persoalan yang 

dikhawatirkan akan muncul di Kota Bandar Lampung beberapa tahun mendatang. 

Pemerintah Kota, khususnya Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung berusaha 

melakukan perubahan paradigma dengan mengutamakan perwujudan Sistem 

Angkutan Umum Massal (SAUM) dengan menerapkan pengoperasian angkutan 

berupa Bus Rapid Transit (BRT) yang dikenal dengan sebutan Trans-Bandar 

Lampung. BRT merupakan program unggulan pemerintah sejalan dengan 

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 

(LLAJ) serta keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan Umum.  

Kebijakan angkutan kota pada BRT berdampak pada beralih fungsinya angkutan 

kota atau mikrolet tapi biasa masyarakat sebut Angkot, penerapan trayeknya 

adalah trayek berjenjang (utama, cabang, dan ranting/feeder). Prinsip trayek 

angkutan umum yang beroperasi di Kota Bandar Lampung adalah trayek 

berjenjang dan menjangkau seluruh wilayah kota. Oleh karena itu, sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan 

Jalan (LLAJ) pasal 158, maka pembagian jenjang trayeknya adalah Trayek Utama 

yang dilalui BRT, sedangkan Trayek Pengumpan/feederyang dilalui mikrolet. 

Terkait Surat Keputusan (SK) wali kota Bandar Lampung Nomor: 

589/IV.33/HK/2013 tertanggal 1 Juli 2013, tentang tarif angkutan penumpang, 

dengan besaran Rp 2.500 untuk umum, dan Rp 2.000 untuk pelajar. 
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Berkaitan dengan masih banyaknya supir atau pemilik mikrolet yang melakukan 

pelanggaran tarif, terutama tarif bagi penumpang umum. Peneliti menemukan dari 

berbagai sumber dimedia cetak khususnya media cetak yang terbit di Bandar 

Lampung ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh supir angkutan kota 

(Mikrolet)  diberbagai jurusan yang salah satunya jurusan Rajabasa–Tanjung 

karang yang tidak memungut biaya yang seharusnya dan hanya secara sepihak, 

tidak seperti yang diputuskan oleh SK Walikota Bandar Lampung Nomor: 

589/IV.33/HK/2013.
10

 Supir tersebut memungut biaya sebesar Rp 3.000 kepada 

penumpang. Selain itu seringnya mikrolet terlibat perebutan penumpang, saling 

menyalip serta berhenti di sembarang tempat. Perilaku ini membuat tidak nyaman 

dan membahayakan pengendara lain. Keadaan transportasi seperti ini 

menimbulkan dampak buruk dan ketidaknyamanan masyarakat dalam 

menjalankan aktivitas. Dari contoh-contoh pelanggaran tersebut maka peneliti 

ingin mengkaji lebih khusus tentang Izin trayek angkutan kota (mikrolet) di 

Bandar Lampung. 

 

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan 

yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahakan pembahasan. Adapun 

permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana pengawasan kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung 

terhadap izin trayek angkutan kota ? 
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b. Apakah sanksi yang diberikan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

terhadap angkutan kota (Mikrolet) yang melakukan pelanggaran peraturan 

izin trayek ? 

1.2.2 Ruang Lingkup 

Berdasarkan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian ini berkaitan 

dengan bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Perizinan 

dan lingkup substansi yaitu Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam 

Izin Trayek Angkutan Kota. 

 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan kebijakan pemerintah kota Bandar 

Lampung dalam izin trayek angkutan kota. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua kegunaan teoritis dan kegunaan 

praktis, yaitu : 

a. Kegunaan teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan di dalam bidang pendidikan ilmu hukum khususnya Hukum 

Administrasi Negara yang mengenai bidang ilmu hukum perizinan tentang  

izin trayek angkutan kota. 
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2) Sebagai sumber informasi dan bahan bacaan bagi mahasiswa dan 

masyarakat agar dapat mengetahui tentang implikasi kebijakan pemerintah 

kota dalam izin trayek angkutan kota. 

 

b. Kegunaan Praktis 

1) Untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat, pemerintah serta peneliti 

sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun teman-

teman mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian di bidang yang 

sama. 

2) Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir dan menyelesaikan 

studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan gelar Sarjana 

Hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


