
 6 

BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Pengertian 

 

Didalam Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009, ada 

beberapa pengertian yang dipandang perlu untuk dipahami diantaranya 

adalah: 

 Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan 

untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran  

 Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan 

jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor 

umum 

 Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi 

dan awak kendaraan 

 

UU No 22 Tahun 2009 merupakan penyempurnaan dari UU No 14 

Tahun 1992 yang secara khusus melakukan perubahan pada sanksi jika 

terjadi pelanggaran atas peraturan perlalulintasan. Selain itu juga ada 

arahan pengembangan angkutan umum diseluruh kota agar dapat 

mengurangi kebergantungan terhadap kendaraan pribadi sebagai alat 

mobilitas dari satu tempat ke tempat lain.  

Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka mengurangi tingkat 

pemborosan ekonomi termasuk didalamnya dalam rangka mengurangi 

tingkat kecelakaan lalulintas yang menimbulkan korban jiwa dan harta 

yang tidak baik bagi keberlanjutan ekonomi negara. Karena itulah, 

peraturan terkait dengan lalulintas disusun dengan semangat untuk 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam berlalulintas. 

Dalam UU No 22/2009 Pasal 158 tentang angkutan massal 

disebutkan bahwa pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal 

berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan 
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kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan. Angkutan massal harus 

didukung dengan;  

 Mobil bus yang berkapasitas angkut massal 

 Lajur khusus 

 Trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek 

angkutan massal, dan 

 Angkutan pengumpan 

Karenanya, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik 

pemerintah pusat maupun daerah (provinsi, kabupaten, kota) untuk 

menyediakan angkutan massal. Keberadaan angkutan massal bukan saja 

membawa dampak pada kelancaran lalu lintas semata, namun juga 

menjadikan perjalanan menjadi lebih ekonomis, biaya perjalanan menjadi 

rendah, polusi udara menurun, konsumsi bahan bakar menurun dan hal 

tersebut berdampak pada menurunnya subsidi bahan bakar kendaraan 

bermotor, dan kesehatan masyarakat relatif terjaga. Itulah sebabnya, 

pengembangan atau pembangunan angkutan umum di setiap daerah perlu 

didorong (dan UU telah mewajibkan hal tersebut). 

 

2.2. Karakteristik Kuantitas Dan Kualitas Alat Angkut 

 

Didalam transportasi, ada beberapa standar angkutan yang perlu 

diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 

perangkutan, diantaranya adalah (Miro, 2004): 

 Aman: objek yang diangkut aman selama proses pemindahan dan 

mencapai tujuan dalam keadaan utuh, tidak rusak atau hancur 

 Cepat; objek yang diangkut dapat mencapai tujuan sesuai dengan 

batasan waktu yang telah ditentukan 

 Lancar; selama proses pemindahan, objek yang diangkut tidak 

mengalami hambatan atau kendala 

 Nyaman; selama proses pemindahan objek yang diangkut terjaga 

keutuhannya dan situasi bagi yang mengangkut menyenangkan 
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 Ekonomis; proses perpindahan, tidak memakan biaya yang tinggi dan 

merugikan objek yang diangkut 

 Terjamin ketersediaannya; alat pendukung selalu tersedia kapan saja 

objek yang diangkut membutuhkannya tanpa mempedulikan waktu 

dan tempat 

 

Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjabaran berikut 

ini: 

 

a. Aman 

 

 Pengemudi dan awak kendaraan tidak melakukan tindakan yang 

membahayakan perjalanan kendaraan, caranya adalah dengan 

mematuhi rambu lalulintas, menaikturunkan penumpang pada 

tempatnya, kecepatan kendaraan sesuai dengan ketentuan 

 Mencegah adanya tindak kejahatan dari sesama penumpang atau dari 

luar (pencopetan, penodongan / perampokan) 

 

b. Cepat 

 

 Waktu tempuh perjalanan yang sesuai dengan standar waktu tempuh 

yang direncanakan. Jika waktu tempuh terlalu lama bahkan lebih lama 

dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi, maka angkutan 

umum rentan ditinggalkan penumpang 

 Ruas jalan yang dilalui antara lokasi asal perjalanan ke lokasi tujuan 

perjalanan sesuai dengan rute yang seharusnya dilalui 

 

c. Lancar 

 

 Perjalanan yang ditempuh tidak mengalami hambatan yang misalnya 

disebabkan oleh kemacetan lalulintas. Hambatan juga bisa muncul jika 

terjadi antrian antar angkutan umum di halte, pengisian bahan bakar dll 
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 Proses naik dan turun penumpang juga harus diatur sehingga tidak 

terkesan bermasalah karena itu sirkulasi keluar dan masuk penumpang 

harus dipisah atau diatur sedemikian rupa (bergiliran, jika in/out 

menggunakan pintu yang sama) 

 

d. Nyaman 

 

 Kenyamanan ketika menggunakan angkutan umum harus mendekati 

/atau sama dengan kenyamanan yang diperoleh dari kendaraan pribadi 

(mobil pribadi) sehingga pengguna kendaraan pribadi beralih ke 

angkutan umum dan penumpang angkutan umum tidak beralih ke 

mobil pribadi 

 Kenyamanan tersebut mulai dari kondisi tempat duduk/berdiri, kondisi 

udara (berpendingin), bebas polusi udara, view dan pencahayaan yang 

baik, dsb 

 

e. Ekonomis 

 

 Biaya perjalanan yang dikenakan kepada penumpang terjangkau dan 

sesuai dengan pelayanan yang diperoleh 

 Jika biaya perjalanan dan pelayanan yang diberikan tidak seimbang, 

maka penumpang akan menggunakan kendaraan pribadi, meskipun 

penggunaan kendaraan pribadi tidak selalu disebabkan oleh tarif 

 

f. Ketersediaan terjamin 

 

 Kemudahan akses dan ketersediaan yang terjamin merupakan 

prasyarat penting angkutan umum. Jika sulit di akses oleh masyarakat 

(rute yang tidak merata) maka masyarakat akan menggunakan 

kendaraan pribadi.  



 10 

 Demikian juga ketersediaannya (kapasitas/kuantitas angkutan umum) 

harus sesuai dengan kebutuhan, jika tidak pelayanan akan menurun 

dan penumpang akan beralih ke moda lain (pribadi) 

 

2.3. Pihak Terkait dengan Angkutan Umum  

 

Dalam pengembangan angkutan umum, beberapa pihak yang 

terkait dengannya adalah (Abbas, 1993); 

 

a. Pemerintah 

 

Pemerintah berkewajiban mengembangkan sistem angkutan umum di 

wilayah administrasi pemerintahannya. Tujuannya agar angkutan 

umum menjadi alat mobilitas utama. Dengan demikian masalah 

transportasi dapat dicegah sejak dini karena jika angkutan umum tidak 

handal maka pemborosan ekonomi kota akan terjadi, dan hal tersebut 

tidak baik bagi pemerintahan kota dan masyarakat umum. 

 

b. Swasta/operator, pengusaha 

 

Swasta merupakan mitra pemerintah untuk mengembangkan angkutan 

umum karena pemerintah hanya berkewajiban untuk mengatur 

angkutan umum, menjamin kepastian investasi angkutan umum yang 

dilakukan oleh swasta sementara swasta berkontribusi pada investasi 

pengembangan angkutan umumnya. Swasta harus dianggap mitra yang 

sangat penting bagi pemerintah, sehingga swasta harus dibebaskan dari 

“ancaman” terhadap keberlangsungan investasinya 

 

c. Masyarakat / penumpang 

 

Masyarakat merupakan pengguna angkutan umum. Masyarakat harus 

dapat bersama-sama menjaga eksistensi angkutan umum setidaknya 
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dengan cara tidak melakukan perusakan atas fasilitas angkutan umum. 

Dan kepentingan masyarakat harus dapat disuarakan atau disampaikan 

kepada pemerintah dan swasta agar pengembangan angkutan umum 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan demikian pelayanan 

angkutan umum dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. 

 

Jika tidak terkelola dengan baik, ketiga pihak ini dapat berselisih 

paham yang akan mengganggu kinerja angkutan umum. Beberapa masalah 

dan juga konsep manajemen angkutan umum dapat dijabarkan berikut ini 

(Tamin, 2000). 

 

2.4. Masalah Angkutan Umum 

 

Dibanyak kota, terutama di Indonesia, baik kota besar maupun 

sedang, memiliki persoalan pada angkutan umum. Masalah tersebut 

misalnya (Departemen Perhubungan, 2007): 

 

a. Masyarakat tidak terlayani oleh angkutan umum 

 

Masalah aksesibilitas masyarakat terhadap angkutan umum merupakan 

masalah besar. Karena bisa saja jumlah kendaraan disuatu trayek 

tertentu terlihat padat, namun adanya ruas jalan lain yang tidak dilalui 

oleh angkutan umum menyebabkan kesan padat tersebut tidak bisa 

diartikan perlunya pengurangan jumlah angkutan umum. Hal yang 

seharusnya dilakukan adalah dilakukannya pendistribusian kendaraan 

angkutan umum yang bertrayek di satu tempat dialihkan ke trayek lain 

yang tidak ada atau jumlah angkutan umumnya masih sedikit. 

 

b. Biaya perjalanan cukup tinggi 

 

Masalah lainnya adalah biaya perjalanan menggunakan angkutan 

umum dianggap tinggi karena tidak sesuai dengan waktu perjalanan 
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yang diinginkan dan kenyamanan diperjalanan yang tidak diperoleh 

oleh penumpang. Akibatnya masyarakat menilai bahwa telah terjadi 

pemborosan dalam biaya perjalanan. Dan ketika dibandingkan dengan 

biaya membeli dan mengoperasikan kendaraan pribadi terutama 

sepeda motor, menjadi lebih menarik memiliki sepeda motor daripada 

menggunakan angkutan umum. 

 

Karena itu biaya perjalanan ini yang harus dilihat dari banyak sisi, 

harus diselesaikan oleh pemerintah agar masyarakat menilai bahwa 

perjalanan menggunakan kendaraan angkutan umum jauh lebih efektif 

dan efisien daripada menggunakan kendaraan pribadi. Terlebih lagi 

jika dilihat dari sisi keselamatan dalam perjalanan (Khisti, 2003). 

 

c. Kenyamanan tidak optimal 

 

Faktor kenyamanan dalam menggunakan angkutan umum juga masih 

sangat sulit diperoleh. Pengusaha angkutan umum masih banyak yang 

menilai bahwa angkutan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat 

sehingga bagaimanapun kondisi angkutan umum, penumpang masih 

akan tetap ada. Padahal pelayanan yang tidak memadai memuat tingkat 

kapasitas terisi dari angkutan umum menjadi rendah.  

 

Dengan rendahnya kapasitas isi akan menurunkan pendapatan 

pengusaha sehingga akhirnya pengusaha menjadi tidak memiliki dana 

untuk meningkatkan pelayanannya. Akhirnya pelayanan yang buruk 

menjadi lingkaran setan bagi perbaikan angkutan umum di kota mana 

pun. Dibutuhkan aksi dan komitmen yang cukup besar untuk 

melakukan perbaikan agar banyak masyarakat yang menggunakan 

angkutan umum sebagai sarana mobilitasnya. 

 

d. Keamanan / keselamatan perjalanan tidak terjamin 
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Faktor keamanan juga sering diabaikan. Tingkat kejahatan dikendaraan 

memang tidak banyak namun kejadian yang sesekali tersebut telah 

menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar di masyarakat pengguna 

angkutan umum sehingga masyarakat beranggapan akan lebih terjamin 

keselamatannya dari tindak kejahatan orang ketika menggunakan 

kendaraan pribadi seperti sepeda motor daripada menggunakan 

angkutan umum. 

 

Namun masyarakat juga sering mengabaikan bahwa tingkat 

keselamatan di jalan raya sangat rendah dan pada dasarnya merupakan 

penyumbang korban terbesar dibandingkan dengan tingkat kejahatan 

di dalam kendaraan angkutan umum. Namun efek psikologis dari 

semua jenis kejahatan dan keamanan tidak bisa diabaikan karena telah 

menimbulkan persepsi yang tidak baik bagi perkembangan angkutan 

umum 

 

Implikasi dari kesemuanya adalah masyarakat menggunakan 

kendaraan pribadi sebagai alat pergerakannya. Dan hal ini menyebabkan 

kondisi lalulintas kota menjadi padat dan tidak efisien. Dibutuhkan upaya 

yang tidak kecil dan tidak mudah untuk mengembangkan angkutan umum. 

 

2.5. Manajemen Angkutan Umum 

 

Manajemen pengelolaan / kebijakan terkait dengan angkutan 

umum seperti masalah perijinan trayek, jenis dan jumlah armada, tarif dan 

pengelolaan trayek, ada banyak ragam pengelolaannya yang harus 

disesuaikan dengan kondisi kota masing-masing (Majid, 2009). 

 

2.5.1. Trayek 

 

Terkait dengan trayek, penentuan rute angkutan umum dapat 

ditempuh dengan beberapa cara: 
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1. Trayek ditetapkan oleh pemerintah. Dengan cara ini pemerintah 

mengatur dan menentukan daerah mana saja yang perlu 

dilayani oleh angkutan umum. Sehingga pemerintah dapat 

memberikan jaminan adanya ketersediaan angkutan umum 

kepada masyarakatnya. Begitu juga dengan penentuan skala 

prioritas trayek terisi bisa ditentukan oleh pemerintah ketika 

membuka ijin trayek. Kendaraan yang telah beroperasi di suatu 

trayek tertentu tidak bisa berpindah rute dengan alasan apapun. 

 

2. Trayek tidak ditetapkan sehingga siapapun yang mengajukan 

ijin diberi kebebasan untuk menentukan trayeknya sendiri. 

Bebas menentukan rute manapun yang akan dilalui sehingga 

tidak ada kewajiban bagi pengendara angkutan umum untuk 

melintasi suatu koridor atau ruas jalan tertentu. 

 

Setiap pilihan memiliki kelebihan dan kekurangan (lihat Tabel 

2.1.) 

 

Tabel 2.1.  

Kelebihan dan Kekurangan Rute Angkutan Umum 

 

RUTE KELEBIHAN KEKURANGAN 

Ditetapkan  Ada kejelasan daerah 

yang harus dilayani oleh 

kendaraan angkutan 

umum 

Ada rute yang banyak 

penumpang dan tidak 

(rute “kering” dan rute 

“basah”) 

Tidak ditetapkan oleh 

pemerintah 

Semua rute sama, tidak 

ada rute “kering” dan 

“basah” 

Tidak ada kejelasan 

ketersediaan angkutan 

umum 

Tidak ditetapkan oleh 

pemerintah. Diserahkan 

sepenuhnya pada usulan 

swasta  

Rute dapat sesuai dengan 

apa yang dibutuhkan 

kota. Karena swasta akan 

menentukan rute yang 

memang ada 

penumpangnya (load 

factor > 50 persen. 

Akan ada perubahan rute 

secara berkala karena 

pihak swasta keluar dari 

rute yang sebelumnya 

mereka usulkan jika 

ternyata load factor 

rendah. 

Sumber: diambil dari berbagai sumber, 2011 
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Terkait dengan perijinan trayek ada beberapa pola perijinan yang 

diterapkan; 

1. Ijin diberikan kepada perusahaan, dimana satu perusahaan 

mengelola satu trayek. Proses penentuan perusahaan pengelola 

trayek melalui mekanisme tender. Jadi, pemerintah membuka 

trayek, ditawarkan ke beberapa perusahaan, kepada perusahaan 

yang berminat diminta mengajukan penawaran, dan perusahaan 

yang mengajukan penawaran yang paling menguntungkan 

pemerintah dan masyarakat yang akan dipilih sebagai 

pemenang (misalnya; yang tidak membebani APBD kota 

bahkan jika memungkinkan dapat menyumbang PAD kota. 

Namun tentu saja sebaiknya orientasi utama pemerintah adalah 

memberikan kemenangan pada perusahaan yang dapat 

memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat). 

2. Ijin diberikan kepada koperasi. Jika satu koperasi mampu 

mengelola satu trayek, maka hal itu pilihan yang baik. Namun 

jika tidak mampu, koperasi yang mengoperasionalkan trayek 

boleh lebih dari satu. Dan proses penentuan koperasi yang 

diijinkan mengoperasionalkan trayek tidak melalui proses 

tender namun penawaran minat. Koperasi tinggal mengajukan 

ijin operasional dan jika dianggap layak maka diijinkan untuk 

beroperasi. 

3. Ijin diberikan kepada pengusaha perorangan yang berminat. 

Siapapun, dengan mengajukan ijin mengoperasikan armada 

angkutan di trayek tertentu, maka diijinkan. 

4. Trayek dioperasikan oleh perusahaan pemerintah sebagai 

bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyakatnya dalam 

penyediaan angkutan umum sebagai bentuk pelayanan publik. 

 

Setiap sistem perijinan trayek yang disebutkan diatas memiliki 

kelebihan dan kekurangan (Lihat Tabel 2.2.). Namun hal tersebut 



 16 

disesuaikan dengan kondisi kota masing-masing. Mengingat 

angkutan umum merupakan bagian dari masyarakat kota. Ketika 

masyarakat kota merasa nyaman dengan sistem yang diterapkan, 

maka sistem apapun dapat dianggap baik dan tepat bagi suatu kota. 

 

Tabel 2.2. Identifikasi Kelebihan dan Kekurangan  

Jenis Perijinan Trayek 

 

JENIS PERIIJINAN 

TRAYEK 

KELEBIHAN KEKURANGAN 

Ijin perusahaan (badan 

usaha) 

Mudah diatur oleh 

pemerintah, misalnya 

ketika ada perubahan 

tarif, peningkatan 

pelayanan, dsb 

Proses tender bisa 

membutuhkan waktu 

yang lama dan akan 

terjadi konflik 

kepentingan 

Ijin koperasi (badan 

usaha) 

Relatif mudah diatur 

meskipun sistem 

keanggotaan koperasi 

sangat rentan, namun 

koordinasi masih tetap 

dapat dilakukan 

Kelembagaan koperasi 

tidak solid sehingga 

dibutuhkan pendekatan 

yang lama ketika ada 

perubahan kebijakan 

terkait dengan angkutan 

umum. Jika terjadi 

konflik internal koperasi, 

hal tersebut bisa 

mengganggu operasional 

trayek 

Ijin pengusaha 

perorangan/ijin armada 

Mudah dilaksanakan, 

mekanisme sederhana, 

ketika ijin diberikan bisa 

langsung beroperasi  

Sulit diatur atau 

dikendalikan. Apabila ada 

perubahan kebijakan 

maka kebijakan rentan 

ditolak. Komunikasi 

harus sangat intensif 

dilakukan agar ada 

kesepahaman. 

Dilaksanakan oleh 

pemerintah melalui 

BUMN/BUMD 

Mudah dilaksanakan, 

mudah dikendalikan 

/dikoordinasikan oleh 

pemerintah 

Pelayanan sulit baik 

karena terkait dengan 

anggaran pemerintah dan 

perusahaan. 

Sumber: diambil dari berbagai sumber, 2011 
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Operasional kendaraan angkutan umum ada beberapa skenario: 

1. Beroperasi di trayek tetap, artinya ketika kendaraan angkutan 

umum mengajukan ijin operasi di suatu trayek tertentu maka 

apapun yang terjadi harus tetap beroperasi di trayek tersebut 

2. Beroperasi dengan trayek bebas, artinya kendaraan yang telah 

beroperasi di trayek tertentu sewaktu-waktu bisa beroperasi di 

trayek lain atau bahkan pindah trayek operasi. Dengan cara ini 

pengusaha angkutan dapat bebas memilih trayek yang menurut 

logika bisnis; menguntungkan dan tidak menguntungkan. 

3. Beroperasi tanpa trayek tertentu; artinya kendaraan angkutan 

umum bisa beroperasi dimana saja dan kapan saja. Dengan pola 

ini angkutan umum dapat bebas menentukan rute yang ingin 

dilalui oleh pengendara dan penumpang.  

 

Setiap pilihan memiliki kelebihan dan kekurangan seperti yang 

tertuang didalam Tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3.  

Kelebihan dan Kekurangan Metode Operasi Kendaraan 

 

OPERASIONAL 

ANGKUTAN UMUM 

KELEBIHAN KEKURANGAN 

Beroperasi di trayek tetap Waktu tempuh dan 

konsep manajemen 

angkutan umum dapat 

diterapkan 

Kapasitas terisi bersifat 

tetap 

Beroperasi dengan trayek 

bebas 

Kapasitas angkut bisa 

(relatif) tinggi karena 

kendaraan aktif mencari 

penumpang 

Tidak ada kepastian 

ketersediaan angkutan 

Beroperasi tanpa trayek 

tertentu 

Kapasitas angkut bisa 

(relatif) tinggi karena 

kendaraan aktif mencari 

penumpang 

Tidak ada kepastian 

ketersediaan angkutan 

Sumber: diambil dari berbagai sumber, 2011 
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2.5.2. Jenis dan jumlah kendaraan 

 

Terkait dengan jenis angkutan, ada beberapa jenis angkutan yang 

digunakan: 

1. BRT (bus rapid transit) : jenis armada angkutannya adalah bus, 

baik minibus, bus sedang maupun bus besar. Terkait dengan 

ukuran kendaraan angkutan umum, disesuaikan dengan jumlah 

penumpang yang akan diangkut dan juga disesuaikan dengan 

ukuran jaringan jalan yang ada. Artinya, ketika pengembangan 

jalan direncanakan dilakukan namun ternyata membutuhkan 

dana yang besar, maka langkah yang dilakukan adalah tetap 

menggunakan ruas jalan yang ada dan jenis kendaraannya yang 

disesuaikan. Adapun jumlah armada yang dioperasikan harus 

disesuikan juga dengan kondisi yang ada (jumlah penumpang 

dan ketersediaan infrastruktur) 

2. MRT (mass rapid transit): jenis armada angkutannya bisa 

berupa kereta api atau kereta diesel. Bisa berada dipermukaan 

tanah, dibawah permukaan tanah (subway) dan diatas 

permukaan tanah. Jenis armada semacam ini dipilih 

disesuaikan dengan perkembangan transportasi perkotaan yang 

ada. Artinya, jika sejak awal memang telah ada sistem jaringan 

KA maka bisa dikembangkan atau dijadikan sebagai alat 

angkut utama perkotaan. Karena biasanya membutuhkan biaya 

yang sangat besar, belum lagi proses dari pembebasan lahan 

sampai dengan tahap konstruksi membutuhkan waktu yang 

lama. 

3. LRT (light rapid transit): sama seperti MRT namun jenis 

kendaraannya lebih ringan. Misalnya saja seperti monorel atau 

trem. Pengembangannya dilakukan jika tidak ada upaya lain 

yang bisa dilakukan untuk mengurai masalah transportasi 

perkotaan kecuali dengan membangun angkutan jenis ini. 

Karena jika memang masih bisa diselesaikan oleh bus, maka 
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tidak perlu menggunakan jenis armada lain mengingat biaya 

pembangunnannya sangat besar. 

4. Selain itu ada juga kota yang mengoperasikan jenis alat angkut 

berupa angkot mikrolet (minibus), colt diesel mini, tuktuk 

(Thailand), dan jeepney (Philipina) juga matatu (Kenya) dan 

publico (Puerto Rico). Pilihan ini diambil karena kebutuhan 

dan kondisi yang ada menuntut hal tersebut yang diambil oleh 

kota. 

 

Namun pilihan manapun yang diambil oleh pemerintah, sangat 

bergantung pada kebijakan yang diputuskan. Setiap jenis angkutan 

memiliki kelebihan dan kekurangannya (Lihat Tabel 2.4.) Selama 

pengembangan angkutan umum baik itu jenis maupun jumlah 

(kapasitas tempat duduk) yang disediakan mampu memberikan 

pelayanan kepada masyarakat kota dan sesuai dengan karakteristik 

kota (dalam banyak sisi), maka apapun pilihannya merupakan 

pilihan yang tepat dan perlu dikembangkan secara terus menerus. 

 

Tabel 2.4. 

Kelebihan dan Kekurangan Setiap Jenis Angkutan 

 

JENIS ANGKUTAN 

UMUM 

KELEBIHAN KEKURANGAN 

Bus rapid transit / BRT Daya angkut besar  Jumlah armada harus 

banyak dan biaya 

pembangunan relatif murah 

Mass rapid transit 

/MRT 

Memiliki daya angkut 

yang besar 

Biaya pembangunan mahal 

Light rapid transit / 

LRT 

Daya angkut tidak sebesar 

MRT 

Biaya pembangunan mahal 

Paratransit (mikrolet, 

tuktuk, jeepney, dsb) 

Daya jelajah dan daerah 

layanan lebih luas 

Sulit dikendalikan, 

penyebab kemacetan 

Sumber: diolah dari www.publictransport.com, www.pelangi.org, www.pustral-

ugm.com  

 

Adapun terkait dengan jumlah kendaraan yang bisa dioperasikan, 

ditentukan dengan cara: 

http://www.publictransport.com/
http://www.pelangi.org/
http://www.pustral-ugm.com/
http://www.pustral-ugm.com/
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1. Ditetapkan langsung oleh pemerintah bersamaan dengan 

pembukaan trayek tertentu. Misalnya, jumlah kendaraan yang 

diijinkan beroperasi di trayek A sebanyak 200 unit kendaraan. 

Maka jika pihak perusahaan angkutan mengajukan ijin operasi 

trayek tersebut harus menyiapkan kendaraan sebanyak itu. Jika 

pola ijin trayek adalah perorangan maka selama jumlah 

kendaraan belum mencapai kuota maka ijin akan terus dibuka 

untuk memberikan peluang bagi pengusaha tertentu untuk 

mengoperasikan kendaraan angkutannya. 

2. Tidak ditetapkan oleh pemerintah. Peminta ijin diberi 

kebebasan untuk menentukan jumlah kendaraan yang bisa 

dioperasikan. Dengan cara ini, jumlah angkutan umum sama 

sekali tidak ditetapkan oleh pemerintah. Hal semacam ini telah 

diberlakukan untuk kendaraan pribadi. Siapapun bisa membeli 

dan mengoperasikan kendaraan pribadi di seluruh ruas jalan 

yang ada. Dan begitu juga dengan angkutan umum, siapapun 

bisa mengoperasikan kendaraan angkutannya di trayek tertentu 

atau di semua ruas jalan yang ada, kapanpun dan dimanapun. 

3. Disesuaikan dengan ijin yang diajukan. Misalnya perusahaan 

angkutan mengajukan ijin 100 unit, maka jumlah kendaraan 

sebanyak itu yang dioperasikan. Dan pemerintah tidak ikut 

campur terkait dengan jumlah yang ada. Dan penambahan 

armada diijinkan selama perusahaan mengajukan ijin. Bisa 

diterapkan untuk trayek yang dikelola oleh perusahaan. Dan 

jumlahnya bisa juga dikurangi jika pihak perusahaan 

menganggap kendaraan sebanyak itu tidak efektif dan efisien. 

Dengan demikian, terkait dengan jumlah armada, diserahkan 

pada perusahaan pengelola dan mekanisme pasar (bergantung 

kebutuhan) 

 

Kelebihan dan kekurangannya dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

 



 21 

Tabel 2.5.  

Kelebihan dan Kekurangan Penentuan Jumlah Kendaraan 

 

JUMLAH 

ANGKUTAN UMUM 

KELEBIHAN KEKURANGAN 

Ditentukan pemerintah Ada kejelasan batasan 

jumlah kendaraan yang 

bisa dioperasikan 

Jumlah angkutan bisa saja 

berlebihan atau kurang 

Tidak ditentukan 

pemerintah 

Jumlah kendaraan bisa 

disesuaikan dengan 

kebutuhan. Jika 

permintaan tinggi maka 

penyediaan meningkat 

Tidak ada kejelasan 

jumlah armada yang bisa 

beroperasi 

Ditentukan perusahaan Dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan 

Pelayanan bisa tidak 

optimal 

Sumber: diolah dari www.publictransport.com, www.pelangi.org, www.pustral-

ugm.com  

 

 

2.5.3. Tarif 

 

Terkait dengan penentuan tarif angkutan umum ada beberapa jenis 

penentuan tarif yang bisa dipilih: 

1. Tarif ditetapkan oleh pemerintah. Dengan cara ini pemerintah 

mengkondisikan tarif yang ada agar sesuai dan seimbang antara 

kepentingan pengusaha dan masyarakat. Kecuali jika 

dioperasikan oleh perusahaan pemerintah maka 

pertimbangannya adalah non profit. Selama biaya operasional 

terpenuhi, termasuk biaya perawatan dan investasi, tarif akan 

tetap karena bersifat non profit. Hanya saja pada saat ini 

banyak perusahaan pemerintah yang diwajibkan menghasilkan 

laba tidak terkecuali perusahaan angkutan umum 

2. Tarif ditetapkan oleh pemerintah bersama perusahaan. Cara ini 

banyak diterapkan terutama di kota-kota yang pihak swasta 

yang menjalankan sistem angkutan umumnya. Sehingga dalam 

penentuan tarif, pihak operator harus dilibatkan agar tidak 

menjadi masalah dan penerapannya dapat berjalan dengan baik. 

http://www.publictransport.com/
http://www.pelangi.org/
http://www.pustral-ugm.com/
http://www.pustral-ugm.com/
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3. Tarif diserahkan ke pihak swasta selaku operator. Hal ini dapat 

saja berdampak baik karena diserahkan kepada mekanisme 

pasar. Akan terbentuk harga yang saling menguntungkan antara 

operator dengan penumpang. Namun hal ini akan menimbulkan 

ketidakpastian harga di lapangan. Dan bahkan, bagi karakter 

masyarakat tertentu, hal ini akan menjadi masalah karena akan 

terjadi perselisihan antara penumpang dan operator. Meskipun 

bisa disiasati dengan cara pemerintah membuat ambang atas 

dan bawah agar permainan harga tarif tetap berada di dalam 

koridor yang telah ditetapkan. 

 

Kelebihan dan kekurangannya dapat dilihat pada Tabel 2.6. 

 

Tabel 2.6. 

Kelebihan dan Kekurangan Jenis Penerapan Tarif 

 

JENIS PENENTUAN 

TARIF 

KELEBIHAN KEKURANGAN 

Ditetapkan pemerintah Mudah dilakukan  Menimbulkan masalah 

jika operator swasta. 

Hanya cocok jika 

operator perusahaan 

pemerintah 

Ditetapkan oleh 

pemerintah dan swasta 

operator 

Kesepakatan dapat 

mengikat kedua pihak 

Dapat berjalan alot 

Diserahkan ke swasta 

(mekanisme pasar) 

Wewenang berada di 

operator tidak di 

pemerintah. Hal yang 

dilakukan pemerintah 

hanya menentukan 

batasan tarif minimum 

dan maksimum 

Dapat menimbulkan 

konflik di lapangan dan 

ketidakpastian harga 

Sumber: Dari beebagai sumber, 2011 

 

Selain itu, ada besaran tarif yang rata di semua trayek angkutan 

kota, namun ada juga yang berbeda-beda disesuaikan dengan 

kondisi yang ada. Untuk lebih jelasnya diuraikan berikut ini: 
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1. Tarif seragam (uniform); dengan pola ini maka tidak ada 

perbedaan tarif antara satu trayek dengan trayek yang lain. 

Dengan demikian tarif menjadi mudah untuk diingat meskipun 

hal semacam ini bisa memunculkan yang namanya trayek 

menguntungkan dan tidak menguntungkan karena bergantung 

pada biaya operasional di masing-masing trayek 

2. Tarif tidak seragam (non uniform); maksudnya adalah antara 

satu trayek dengan trayek lainnya tidak seragam tapi bukan 

berarti tidak ada yang sama. Ketidakseragaman ini bergantung 

pada kondisi masing-masing trayek, yang bisa dilihat dari jenis 

kendaraannya, atau layanannya atau jaraknya, dan hal lainnya. 

3. Tarif flat maksudnya tarif ini jarak jauh maupun jarak dekat 

sama. Tidak bergantung pada jarak tempuh penumpang dan 

atau panjang pendeknya trayek angkutan umum. 

4. Tarif staged maksudnya besaran tarif bergantung pada jarak 

tempuh yang telah ditempuh oleh penumpang. Biasanya 

tarifnya dikenakan per jarak tertentu. Dengan demikian, 

besaran ongkos yang dikenakan seimbang dengan jarak yang 

telah ditempuh oleh penumpang. 

  

Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 2.7. 
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Tabel 2.7. 

Kelebihan dan Kakurangan Pentarifan 

 

POLA TARIF KELEBIHAN KEKURANGAN 

Seragam (uniform) Tidak ada perbedaan 

tarif, memudahkan 

masyarakat 

Bisa jadi tarif terhitung 

lebih besar dibandingkan 

dengan jarak tempuh 

penumpang 

Tidak seragam (non 

uniform) 

Menguntungkan 

masyarakat tarif sesuai 

panjang pendeknya 

perjalanan yang ditempuh 

Perhitungan tarif menjadi 

lebih rumit 

Flat  Memudahkan transaksi Bisa dianggap tidak adil 

bagi penumpang 

Stage  Menguntungkan 

penumpang 

- 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2010 

 

Penarikan ongkos dilakukan dengan beberapa cara 

(www.publictransport.com): 

1. Penumpang membayar langsung ke awak kendaraan sehingga 

penumpang memberikan uang secara cash kepada awak. Cara 

ini dapat saja menimbulkan ketidakpastian pendapatan karena 

omset yang diperoleh pada hari itu tidak sama persis dengan 

jumlah penumpang yang naik. Dan hal ini akan dapat 

merugikan pengusaha. Adapun bagi penumpang, tidak ada 

kendala. Seringkali penarikan ongkos baik memakai tiket 

maupun tidak, selama dilakukan langsung antara awak 

kendaraan dengan penumpang, membuka potensi terjadinya 

penyimpangan. Karena itu pola ini sudah seharusnya tidak 

lagi diberlakukan. 

2. Membeli tiket di loket. Dengan sistem tiket maka ada 

kepastian terjadi keseimbangan antara pendapatan yang 

diperoleh dengan jumlah penumpang yang naik sehingga 

dapat mencegah kebocoran pendapatan. Untuk tiket, ada yang 

tiket per trayek, namun ada juga yang bisa menerapkan tiket 

yang berlaku selama 1 hari dan penumpang yang telah 
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memiliki tiket dimaksud dapat bebas naik bus sepanjang hari. 

Penerapan tiket ini bisa dilakukan antara perusahaan PO yang 

sama maupun yang berbeda, hal yang paling penting adalah 

adanya kesepakatan dalam penerapannya termasuk 

transparansi. Bahkan di beberapa kota ada yang menerapkan 

tiket wisata, melalui rute yang memang akan melalui objek-

objek wisata. 

3. Membeli tiket diatas kendaraan. Pola ini gabungan dari pola 

(1) dan (2). penumpang membayar diatas kendaraan angkutan 

umum, saat membayar diberi tiket. 

4. Sistem berlangganan. Dengan adanya kartu pelanggan, maka 

penumpang tidak perlu direpotkan dengan ongkos yang harus 

dikeluarkan setiap menggunakan angkutan umum. Sistem 

berlangganan bisa menggunakan kartu berpulsa yang dibeli di 

loket yang dapat di isi ulang sesuai dengan kebutuhan yang 

ada. Jadi, pelanggan membayar terlebih dahulu (debet) 

sebelum menggunakan kartu langganan yang berlaku selama 

jangka waktu tertentu atau berlaku selama isi kartu (pulsa) 

masih ada dan masih berlaku. 

5. Sistem debet. Pembayaran dilakukan dengan cara 

menggunakan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau 

kartu kredit yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tertentu 

(bank). 

 

2.5.4. Waktu Operasi Kendaraan 

 

Untuk waktu operasi kendaraan angkutan umum, ada beberapa 

pola yang diterapkan: 

1. Pengaturan waktu operasi. Dilakukan jika pola pergerakan 

penumpang pada jam tertentu, malam hari misalnya, tidak 

banyak. Sehingga ada kendaraan yang tidak beroperasi namun 

jenis kendaraan angkutan umum lainnya tetap beroperasi 



 26 

(sebagian beroperasi dan sebagian tidak beroperasi) Jadi ada 

pengaturan jadwal operasi kendaraan angkutan umum. 

2. Tanpa pengaturan waktu operasi. Dengan tidak dibatasi, 

kendaraan angkutan umum dapat beroperasi selama 24 jam 

tanpa henti sehingga masyarakat mudah mengakses dan tidak 

perlu khawatir tidak dilayani oleh angkutan umum 

 

Pengaturan ini akan efektif diberlakukan pada perusahaan. Namun 

pada pengusaha perorangan akan sulit melakukan koordinasi 

terkait dengan pengaturan waktu operasi. Sebab biasanya tidak ada 

koordinator operasional. Adapun di perusahaan, akan ada 

pengendali operasional kendaraan sehingga kapan beroperasi dan 

kapan tidak beroperasi akan mudah diatur dan dikendalikan 

(dipantau). 

 

2.5.5. Jadwal Kedatangan dan Keberangkatan 

 

Terkait dengan penjadwalan kedatangan dan pemberangkatan 

kendaraan angkutan umum, ada beberapa pola yang berlaku; 

1. Terjadwal; jika terjadwal maka penumpang dapat menentukan 

waktu perjalanannya dengan tepat. Sehingga tidak ada 

penumpukkan kendaraan dan penumpang. Kendaraan tidak 

perlu menunggu penumpang datang hingga kapasitas tempat 

duduk penuh. 

2. Tidak terjadwal, jika waktu kedatangan dan keberangkatan 

angkutan umum tidak terjadwal maka tidak ada kepastian 

waktu perjalanan yang harus ditempuh oleh penumpang.  

 

Terkait dengan penjadwalan, untuk trayek yang memang 

frekuensinya rendah maka harus memakai jadwal agar penumpang 

dapat menentukan waktu untuk menunggu kedatangan kendaraan 

di halte. Misalnya jika frekuensi kedatangan angkutan umum > 15 
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menit sekali di halte / bus stop maka hal ini masuk dalam katagori 

frekuensi rendah dan membutuhkan penjadwalan. Namun untuk 

trayek dengan frekuensi tinggi (bus datang < 15 menit) maka tidak 

perlu penjadwalan karena bus bisa datang cepat dan penumpang 

bisa menunggu bus kapan saja tanpa perlu menunggu terlalu lama. 

 

2.5.6. Kontrak kerja 

 

Tidak semua yang disampaikan diatas diatur dalam kontrak. 

Karena ada juga yang berjalan tanpa kontrak. Akibatnya 

monitoring dan evaluasi menjadi tidak dapat dilakukan. Kondisi 

angkutan di banyak kota di Indonesia saat ini dijalankan tanpa ada 

kepastian hukum dan kebijakan publik. Sehingga semua berjalan 

apa adanya tanpa ada desain dalam pengoperasiannya.  

 

Jadi,  pengoperasian angkutan umum dapat;  

a. Dijalankan melalui kontrak (dengan mencantumkan seluruh 

aturan main),  

b. Ada kontrak tapi tidak mencantumkan aturan main / 

pedoman pelaksanaan, dan  

c. ada juga yang tidak ada kontrak kerja hanya ijin 

operasional 

 

Pemerintah dapat memilih salahsatu mekanisme yang akan 

dipakai. Meskipun tentu saja adanya kontrak dengan 

mencantumkan seluruh pedoman / aturan mainlah yang paling 

relevan. 

 

2.6. Sistem Angkutan Umum (Massal) 

 

Angkutan umum seperti yang telah disebutkan sebelumnya merupakan 

amanah UU No 22/2009 Pasal 158 tentang Lalulinats dan Angkutan Jalan. 
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Sistem angkutan umum massal dikembangkan dalam rangka memassalkan 

perangkutan orang dan barang sehingga kendaraan pribadi dapat ditekan 

sedemikian rupa.  

Konsep sistem angkutan umum massal tersebut adalah (Kementerian 

Perhubungan, 2009): 

a. Pemerintah sebagai regulator, swasta sebagai operator 

b. Berlaku jenjang trayek (utama, feeder/pengumpan) 

c. Satu trayek satu perusahaan operator penyedia jasa 

d. Menerapkan sistem tiket terpadu (asal-tujuan) 

e. Ada standar pelayanan (aman, nyaman, cepat, ekonomis, lancar, 

mudah diakses/ketersediaan terjamin), dan utamanya di hal yang 

bersifat teknis seperti frekuensi angkutan umum, pelayanan di dalam 

kendaraan, rentang waktu pelayanan dan sebagainya merupakan 

standar yang perlu diterapkan karena mudah untuk mengukur berjalan 

atau tidaknya standar pelayanan minimun tersebut. 

f. Pemerintah dan swasta menerapkan sistem buy the service  

pemerintah “membayar” pelayanan yang diberikan operator ke 

penumpang sesuai dengan standar pelayanan (jarak tempuh, waktu, 

dll) 

 

2.7. Penerapan Sistem Angkutan Umum Dibeberapa Kota Didunia 

 

Kajian ini mencoba melihat penerapan sistem angkutan umum 

dibeberapa kota di negara lain yang dapat dijadikan sebagai pembanding 

dan / atau rekomendasi: 

a. Teheran 

b. Kairo 

c. Seoul 

d. Kyoto 

 

Hasil telaahnya dapat dilihat pada penjabaran berikut ini: 
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2.7.1. Teheran  

 

Kota Teheran merupakan kota utama di Republik Iran 

dengan jumlah penduduk mencapai 7 juta jiwa lebih (Lihat Tabel 

2.8.). Dengan jumlah penduduk sebesar itu, ditopang oleh luas 

wilayah yang ralatif tidak begitu luas, dibutuhkan sarana angkutan 

umum yang baik agar masyarakat tidak menggunakan kendaraan 

pribadi. Jika masyarakat menggunakan kendaraan pribadi maka 

persoalan kepadatan lalulintas akan muncul dan hal itu tidak 

menguntungkan bagi kota. 

Sejak awal pemerintah mengembangkan angkutan umum. 

Tidak ada paratransit atau di Indonesia dikenal dengan mikrolet 

atau minibus yang beroperasi di kota ini. Sejak awal pemerintah 

hanya mengijinkan operasi bus dan taksi serta kereta bawah tanah 

(meskipun masih berupa konsep). Namun pengembangan sistem 

angkutan umum yang massal ini berdampak pada kondisi kota 

yang menjadi terkesan lebih rapi dan tertata (www.wikipedia.com).  

Ijin operasional angkutan umum di suatu trayek adalah ijin 

perusahaan. Tidak ada ijin perorangan karena pemerintah 

menyadari pengendaliannya menjadi sulit dilakukan jika ijinya 

pada pengusaha perorangan. Karena itulah pengembangan trayek 

hanya diberikan kepada perusahaan yang memang berminat dalam 

mengembangkan angkutan umum di Teheran. 

Terkait dengan tarif angkutan umum ditetapkan oleh 

peraturan pemerintah yang disepakati bersama dengan pihak 

pengusaha. Sejak awal telah ditetapkan tarif yang akan 

diberlakukan sehingga pengusaha mudah melakukan perhitungan / 

analisa pengembalian investasi atas investasi yang telah mereka 

lakukan. 

Menariknya, pemerintah telah menerapkan standar 

pelayanan angkutan umum yang harus dipenuhi oleh operator. 

Dengan demikian kecenderungan seperti yang terjadi di kota-kota 
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lain di negara berkembang yang mana angkutan umumnya 

ditinggalkan dan penyediaan fasilitas bagi kendaraan pribadi 

semakin ditingkatkan, tidak terjadi. Standar ini menyebabkan 

pemerintah mudah melakukan kontrol, investor mudah menyikapi 

usahanya dan masyarakat diuntungkan karena mendapatkan 

pelayanan yang seimbang dengan tarif yang ditetapkan. 

Analisa singkat terkait dengan angkutan umum di Kota 

Teheran adalah sebagai berikut: 

a. Dari sisi jumlah daya angkut, angkutan umum di Teheran 

masih harus ditambah karena itu pemerintah setempat 

berencana mengembangkan angkutan umum massal. 

b. Sejak awal, yang mengoperasikan angkutan umum adalah 

pemerintah melalui lembaga / badan khusus semacam UPTD / 

BUMD. Sehingga tarif ditetapkan oleh pemerintah selaku 

operator. 

c. Ada komitmen pemerintah untuk mengembangkan angkutan 

umum yang handal sehingga lembaga dan regulasi diperkuat 

untuk mewujudkan komitmen tersebut. 

 

2.7.2. Kairo  

 

Kota Kairo memiliki jumlah penduduk yang sangat besar 

yaitu mencapai 15 juta jiwa yang mendiami 210 km2 lahan kota 

(lihat Tabel 2.8.). Dengan jumlah penduduk sebanyak itu 

pemerintah setempat tampak kesulitan untuk mengatur transportasi 

perkotaan. Sehingga banyak masyarakatnya yang menggunakan 

kendaraan pribadi. Namun karena kondisi ekonomi perkotaan juga 

belum tumbuh dengan baik, akhirnya masyarakat tetap banyak 

yang juga menggunakan angkutan umum, meskipun kondisi 

angkutan umum tidak memadai / tidak handal. 

Transportasi angkutan umum di Kota Kairo berupa bis dan 

taksi. Meskipun moda angkutan umum berupa bis namun kondisi 
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bis tidak dalam kondisi baik sebagai bukti dari tidak terkelolanya 

perusahaan angkutan umum dengan baik. Bis dan taksi dikelola 

oleh perusahaan swasta yang mendapatkan ijin operasional dari 

pemerintah (www.wikipedia.com). 

Ijin yang diberikan kepada perusahaan adalah ijin trayek. 

Sehingga satu trayek dikelola oleh satu perusahaan namun 

perusahaan bisa mengelola banyak trayek. Kebijakan pemerintah 

dalam pengelolaan angkutan umum di Kota Kairo masih belum 

mendukung perkembangan sistem angkutan umum yang handal. 

Tarif angkutan umum dibahas bersama antara pengusaha 

dan pemerintah. Kenaikan tarif diberlakukan jika ada komponen 

pembiayaan atau biaya operasional kendaraan (BOK) yang 

mengalami kenaikan sehingga mempengaruhi tarif. Jika hal ini 

terjadi maka dewan transportasi kota akan membahas kondisi 

tersebut untuk mendapatkan tarif yang sesuai bagi BOK dan juga 

sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat kota. 

Karena itu pemerintah belum bisa menerapkan standar 

pelayanan angkutan umum di Kota Kairo. Ada beberapa faktor 

penyebab diantaranya adalah karena kondisi perusahaan angkutan 

umum yang dinilai masih belum profesional, belum ada 

perusahaan baru yang mengajukan ijin operasional yang dapat 

menjadi perusahaan percontohan yang terkelola dengan baik, juga 

karena adanya keterbatasan anggaran pemerintah untuk 

memberikan jaminan pelayanan yang baik dari perusahaan 

angkutan umum terhadap masyaakat selaku penumpang atau 

pengguna angkutan umum. 

Analisa singkat terkait dengan angkutan umum di Kota 

Kairo adalah sebagai berikut: 

a. Kota Kairo merupakan kota dengan jumlah penduduk yang 

sangat besar. Keterlambatan pemerintah setempat untuk 

mengembangkan angkutan umum yang handal menyebabkan 
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sistem angkutan umum di kota ini masih belum berjalan 

optimal.  

b. Pengoperasian angkutan dilakukan oleh perusahaan di trayek 

yang telah ditetapkan. Satu trayek satu perusahaan. 

c. Besaran tarif angkutan ditetapkan oleh pemerintah 

berdasarkan usulan operator. 

 

2.7.3. Seoul 

 

Jumlah penduduk Kota Seoul mencapai 7 juta jiwa lebih. 

Wilayah tidak begitu luas sehingga kepadatan penduduk ralatif 

cukup tinggi (lihat Tabel 2.8). Hal ini menuntut pemerintah untuk 

benar-benar mampu menciptakan pola tata guna lahan dan sistem 

transportasi yang baik agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Jika 

kebutuhan telah terpenuhi maka dengan sendirinya kondisi kota 

menjadi relatif nyaman bagi warganya (www.wikipedia.com).. 

Kota Seoul telah mengembangkan sistem angkutan umum. 

Dengan sistem angkutan umum yang baik, meskipun penggunaan 

kendaraan pribadi tetap banyak, tidak menimbulkan masalah yang 

kompleks bagi Kota Seoul. Tentu saja upaya mensinergikan antara 

sistem angkutan umum dengan penyediaan fasilitas bagi kendaraan 

pribadi tidak mudah dilakukan. Namun program yang dilaksanakan 

secara bertahap telah menjadikan sistem transportasi di Kota Seoul 

relatif baik. 

Pengoperasian sistem angkutan umum sebagian 

dilaksanakan oleh unsur pemerintah dan sebagian lagi swasta. 

Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kondisi 

keuangan masing-masing pihak. Swasta hanya bersedia masuk ke 

proyek yang menguntungkan secara finansial. Sementara 

pemerintah masuk ke proyek yang menguntungkan secara ekonomi. 

Logika pembagian penyediaan angkutan umum antara pemerintah 

dan swasta ini secara konsisiten dilaksanakan. 



 33 

Terkait dengan tarif angkutan telah tersedia sistem 

pentarifan yang permanen sehingga masyarakat tidak merasa harus 

mengeluarkan ongkos yang besar. Terlebih lagi telah disesuaikan 

dengan fasilitas yang diberikan kepada penumpang sehingga 

penumpang tidak merasa terbebani oleh ongkos tertentu yang bisa 

saja dinaikkan untuk menutupi biaya operasional. Tarif telah 

ditetapkan sejak awal termasuk mekanisme kenaikannya, alasan 

pembahasan ulang tarif dan sebagainya telah disepakati sejak awal. 

Dengan kondisi demikian adalah hal yang mudah bagi 

pemerintah untuk menetapkan standar pelayanan yang harus 

disediakan oleh sistem angkutan umum. Standar pelayanan 

dianggap sebagai sebuah patokan untuk memberikan kepastian 

kepada masyarakat yang telah membayar pajak cukup tinggi. Jika 

dikenakan tarif tinggi namun tidak seimbang dengan pelayanan 

yang diberikan maka akan dapat menyebabkan keluhan dari 

masyarakat ke pihak operator swasta dan masyarakat. 

Analisa singkat terkait dengan angkutan umum di Kota 

Seoul adalah sebagai berikut: 

 Angkutan umum dikelola oleh swasta dan pemerintah dan 

beroperasi di trayek yang telah ditetapkan. Satu trayek satu 

perusahaan 

 Tarif angkutan ditetapkan sejak awal (termasuk kenaikan tarif 

dispekati sejak awal) sehingga ada kepastian investasi 

 Pemerintah berkomitmen mengembangkan angkutan umum 

sehingga pembiayaan dan kebijakan disiapkan dalam rangka 

mewujudkan konsep angkutan umum. 

 Seoul bahkan mengurangi kapasitas jalan untuk kendaraan 

pribadi (jalan tol) dan mengembangkan transportasi ramah 

lingkungan (angkutan umum) 
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2.7.4. Kyoto  

 

Kota Kyoto memiliki penduduk dengan jumlah hampir 1,5 

juta jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak ini kondisi Kota 

Kyoto terhitung tidak padat karena memiliki luas wilayah 461 km2 

(lihat Tabel 2.8.). kota Kyoto merupakan kota yang bangkit dari 

keterpurukan yang disebabkan oleh bencana alam berupa gempa 

yang memaksa pemerintah untuk mengalokasikan anggaran secara 

ketat sesuai dengan benefit yang hendak dicapai 

(www.wikipedia.com). 

Kota Kyoto dibangun dengan konsep ramah lingkungan 

sehingga pengembangan angkutan umumnya tidak massif namun 

sangat sesuai dengan pola pergerakan masyarakatnya. Layanan 

angkutan umum di kota ini hanya dilakukan oleh bis dan taksi. 

Namun walaupun sarana angkutan umumnya hanya ada dua 

macam saja, namun layanannya dapat dikatakan handal. 

Perijinan angkutan umum dilakukan pengusaha ke 

pemerintah. Sementara tarif ditetapkan sejak awal dengan pola 

kenaikan yang tetap sehingga masyarakat dapat mengetahui jadwal 

kenaikan tarif. Namun pelayanan angkutan umum yang handal 

telah menyebabkan tarif yang dikenakan saat ini dalam katagori 

wajar. Belum ada kasus penolakan atas tarif yang dikenakan 

operator ke penumpang. 

Standar pelayanan angkutan umum telah diterapkan dengan 

baik. Hal ini dapat dilakukan karena operator angkutan umum 

adalah perusahaan. Sehingga pemerintah cukup membuat standar 

yang harus dipenuhi oleh pengusaha, dan sanksi akan diberikan 

kepada perusahaan jika perusahaan tidak mampu memenuhi 

standar yang dikenakan. Terlebih lagi standar tersebut telah 

disesuaikan dengan tarif angkutan yang diberlakukan. 

Analisa singkat terkait dengan angkutan umum di Kota 

Kyoto adalah sebagai berikut: 
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a. Angkutan umum dikelola oleh perusahaan swasta yang 

mendapatkan ijin dari pemerintah di trayek yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. Jenis armada ditetapkan oleh 

pemerintah 

b. Tarif diatur dan disepakati sejak awal kontrak (termasuk 

kenaikan / penurunan tarif) 

c. Sejak awal pemerintah tidak meliberalisasi angkutan umum 

sehingga tersistem dengan baik. 

 

Ringkasan profil kondisi transportasi setiap kota 

pembanding dapat dilihat pada Tabel 2.8. 

 

2.7.5. Hal yang Bisa Diambil Dari Kondisi Transportasi di Kota-kota 

Percontohan 

 

Hal yang dapat disimpulkan dari tinjauan terhadap sistem 

angkutan umum di kota – kota diatas antara lain adalah;  

 

a. Pemerintah setempat sejak awal memiliki komitmen 

mengembangkan angkutan umum  

 

Komitmen untuk mengembangkan angkutan umum harus 

sudah ada sejak awal ketika kebutuhan akan transportasi kota 

dalam skala yang besar, masih belum tumbuh. Keterlambatan 

dalam menerapkan sistem angkutan umum akan membawa 

konsekuensi berupa sulitnya untuk menjalankan konsep 

angkutan umum, adanya resistensi dari kalangan operator dan 

pihak lain serta besarnya dana yang harus disiapkan oleh 

pemerintah untuk merealisasikan konsep tersebut. 

 

Karena itu, komitmen setiap pemerintah kota yang dijadikan 

sebagai bencmarking,  harus segera ditiru oleh pemerintah kota 
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di Indonesia terutama Bandar Lampung, agar persoalan 

transportasi perkotaan tidak semakin kompleks, dan rumitnya 

penerapan saat ini masih belum serumit persoalan jika 

penerapan angkutan umum dilakukan beberapa tahun ke depan. 

Keterlambatan dalam mengambil kebijakan hanya akan 

berimplikasi pada semakin besarnya persoalan transportasi 

perkotaan. 

 

b. Jenis armada yang dioperasionalkan adalah armada yang 

memiliki daya angkut besar, kecuali taksi 

 

Pemerintah setempat juga sejak awal telah menerapkan aturan 

main bahwa armada angkutan umum yang boleh dioperasikan 

adalah armada berukuran sedang dan besar, atau bis sedang dan 

besar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat 

menyadari bahwa mobilitas penduduk kota adalah mobilitas 

dalam skala besar. Jika tidak dapat terlayani/terangkut dengan 

baik maka masyarakat akan meninggalkan angkutan umum. 

 

Hal ini semakin memperbesar peluang berkembangnya 

angkutan umum perkotaan di masing-masing kota tersebut 

diatas. Trend angkutan umum sebagai alat mobilitas utama 

telah tumbuh. Hal yang berbeda terjadi di beberapa kota di 

negara lain terutama di Indonesia, dimana penggunaan 

kendaraan pribadi menjadi lebih menonjol daripada 

menggunakan angkutan umum. Kondisi angkutan umum di 

Indonesia terutama di Bandar Lampung terkesan seperti 

terabaikan. Bahkan dikhawatirkan akan semakin ditinggalkan 

oleh masyarakat kota karena semakin mudahnya memperoleh 

kendaraan pribadi terutama sepeda motor. 
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c. Pemerintah tidak melakukan liberalisasi angkutan umum, 

namun dikelola oleh pemerintah dan atau perusahaan yang 

memiliki kapasitas untuk mengoperasikan angkutan umum 

sesuai konsep 

 

Liberalisasi angkutan umum yang dimaksud disini adalah 

perijinan operasional armada angkutan umum tidak dilakukan 

oleh pengusaha perorangan namun oleh perusahaan. 

Pemerintah setempat menyadari bahwa kendali angkutan 

umum harus tetap berada di tangan pemerintah. Standar 

pelayanan harus dapat diterapkan oleh operator angkutan dan 

agar aturan main pemerintah dapat diterapkan, maka kendali 

operator angkutan umum harus oleh perusahaan. Bukan oleh 

pengusaha perorangan. 

 

Hal yang berbeda terjadi di Indonesia bahkan di Bandar 

Lampung, dimana liberalisasi operasional angkutan umum 

dilakukan secara nyata. Dan sistem perijinan usaha angkutan 

yang diberikan kepada pengusaha perorangan ini harus segera 

dihentikan untuk mengurangi resiko buruknya manajemen 

angkutan umum yang dapat berimplikasi pada penurunan 

jumlah pengguna angkutan umum. 
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2.8. Standar Pelayanan Angkutan Umum 

 

Dalam pengembangan angkutan umum, ada beberapa standar yang 

harus dipenuhi. Beberapa diantaranya adalah jenis kendaraan, waktu 

tempuh, waktu tunggu, jarak lokasi parkir kendaraan ke lokasi akses 

angkutan umum, dan hal lainnya.  

Ada banyak standar yang disusun oleh setiap lembaga pemerintah 

lokal maupun standar dunia yang disusun oleh lembaga-lembaga 

internasional. Standar ini disusun untuk memudahkan seluruh pemerintah 

yang berkeinginan mengembangkan angkutan umum. Salahsatu standar 

yang dijadikan referensi dalam studi ini adalah standar pelayanan 

angkutan umum yang dikembangkan oleh Asian Development Bank / 

ADB (lihat Tabel 2.10). 

Untuk jenis kendaraan disesuaikan dengan ukuran kota, 

maksudnya jumlah penduduk yang ada di dalam sebuah wilayah yang 

bernama kota (lihat Tabel 2.9). Pertimbangannya adalah semakin besar 

jumlah penduduk maka akan semakin tinggi pula intensitas pergerakan 

yang harus dilayani oleh angkutan umum. Karenanya, semakin besar 

jumlah penduduk jenis kendaraan angkutan umum yang dianjurkan adalah 

kendaraan dengan kapasitas angkut yang besar. 

 

Tabel 2.9 

Ukuran kota dan jenis angkutan umum 

 

NO JUMLAH PENDUDUK JENIS ANGKUTAN 

1 < 1 juta Bus kecil 

2 1 < kota < 5 juta Bus sedang dan besar 

3 > 5 juta Bus besar dan kereta 

Sumber; ADB, “public transport standard”, dalam makalah Susantono (2007) 

 

Adapun standar lainnya, dapat dilihat pada Tabel 2.10. 
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Tabel 2.10. 

Standar Pelayanan Angkutan Umum 

 

STANDAR KETERANGAN 

Waktu perjalanan < 0,5 waktu tempuh mobil pribadi 

Biaya perjalanan < 0,6 biaya kendaraan pribadi 

Jam operasi (lama waktu operasi) > 12 jam 

Penjadwalan Ada penjadwalan waktu datang dan 

pemberangkatan 

Waktu tunggu penumpang < 8 menit 

Jarak tempat parkir (Park & Ride) ke 

halte (jarak tempuh pejalan kaki) 

< 150 meter (500ft) 

Sumber; ADB, “public transport standard”, dalam makalah Susantono (2007) 

 

 

Standar yang ditetapkan untuk ADB dapat menjadi rujukan 

pemerintah dalam mengembangkan sistem angkutan umum. Meskipun 

demikian, standar yang ada merupakan standar minimal yang dapat 

dikembangkan atau dinaikkan standarnya oleh pemerintah kota masing-

masing disesuaikan dengan kondisi kota yang ada. 

Ada beberapa catatan yang perlu diberikan terkait dengan Tabel 

2.10 yaitu; 

1. Untuk waktu perjalanan, tampaknya yang dijadikan rujukan kondisi 

adalah kota-kota besar atau bahkan metropolitan yang telah mengalami 

kemacetan lalu lintas yang sangat tinggi. Sehingga laju kendaraan 

lambat dan waktu tempuh perjalanan yang sangat lama diatas 

kewajaran. Karenanya, waktu tempuh angkutan umum yang lebih 

cepat akan menarik minat pengendara kendaraan pribadi untuk 

menggunakan angkutan umum 

2. Biaya perjalanan menggunakan angkutan umum yang lebih murah 

dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi dan atau taksi 

akan menarik minat pengguna kendaraan pribadi untuk menggunakan 

angkutan umum. 

3. Untuk waktu operasi, dibeberapa negara (www.wikipedia.com) waktu 

operasi angkutan umum dimulai dari pukul 06.00 – 22.00 atau 16 jam. 

http://www.wikipedia.com/
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Pilihan standar menggunakan 12 jam mungkin sesuai untuk kota-kota 

tertentu saja sesuai dengan konteks transportasi setempat. Namun 

waktu layanan yang berada dalam kisaran 16 jam – 18 jam dapat 

menjadi rujukan dalam pengembangan angkutan umum. Namun sekali 

lagi hal ini disesuaikan dengan konteks kondisi masing-masing kota. 

4. Untuk penjadwalan akan sesuai jika komponen angkutan umum yang 

telah dibangun sesuai dengan target sistem angkutan umum yang ideal. 

Namun jika masih proses dan konsepnya sedikit berbeda dengan 

bentuk idealnya, masih bisa ditoleransi. Hal yang paling penting 

adalah layanan angkutan umum di suatu kota dianggap relevan bagi 

kota itu sendiri, meskipun memiliki keunikan tersendiri. Jadi 

konsepnya disesuaikan dengan kondisi lokal. 

5. Untuk waktu tunggu penumpang, dibawah delapan menit tampaknya 

masih cukup baik. Logikanya, waktu tunggu 0-15 menit masih cukup 

baik. 


