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BAB 4 

HASIL ANALISIS 

 

 

4.1. Pendahuluan 

 

Setelah melakukan telaah kebijakan angkutan umum di kota lain, 

serta mendapatkan gambaran perkembangan angkutan umumnya, maka 

tahapan berikutnya adalah melakukan telaah atas kebijakan angkutan 

umum di Kota Bandar Lampung 

 

Telaahnya meliputi: 

a. Telaah umum kondisi yang terjadi saat ini 

b. Telaah kebijakan terkait dengan transportasi perkotaan (terutama 

tentang angkutan umum) 

c. Telaah langkah teknis yang bisa dilaksanakan pemerintah di Kota 

Bandar Lampung 

 

Untuk mengingatkan, setidaknya ada tiga hal utama yang dapat 

diperoleh dari kota-kota yang sistem transportasinya dijadikan telaahan 

komparasi: 

a. Pemerintah setempat sejak awal memiliki komitmen mengembangkan 

angkutan umum  

b. Jenis armada yang dioperasionalkan adalah armada yang memiliki 

daya angkut besar, kecuali taksi 

c. Pemerintah tidak melakukan liberalisasi angkutan umum, namun 

dikelola oleh pemerintah dan atau perusahaan yang memiliki kapasitas 

untuk mengoperasikan angkutan umum sesuai konsep 

 

Hal yang penting untuk dilakukan adalah mengeluarkan 

rekomendasi tentang langkah taktis yang bisa dilakukan oleh pemerintah 

di Kota Bandar Lampung agar persoalan transportasi perkotaan tidak 
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semakin besar. Upaya yang harus selalu didorong adalah mengembangkan 

sistem angkutan umum yang handal. Namun sebelum membahas hal 

tersebut lebih dalam akan dilakukan upaya identifikasi kondisi yang terjadi 

di Kota Bandar Lampung. 

 

4.2. Masalah Umum Angkutan Kota Bandar Lampung 

 

Fenomena permasalahan transportasi perkotaan di Indonesia 

hampir seragam. Dimulai dari pengelolaan angkutan umum, perijinan, tarif 

angkutan dan pelayanan, menjadi masalah yang terus menerus muncul. 

Permasalahan itu seringkali menjadi alasan masyarakat untuk tidak 

menggunakan angkutan umum. Menjadi alasan masyarakat untuk 

menggunakan kendaraan pribadi sebagai alat mobilitasnya. Dan 

pemerintah dituntut untuk menyelesaikan masalah yang ada karena jika 

hal ini dibiarkan maka akan muncul masalah yang lebih besar yang akan 

semakin mempersulit penyelesaiannya. 

Beberapa isu angkutan umum di Kota Bandar Lampung yang 

muncul ke permukaan antara lain adalah; 

a. Jumlah mikrolet menumpuk di trayek tertentu saja sementara trayek 

lain kurang bahkan kosong (tanpa armada operasi). Hal ini 

menyebabkan rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap 

ketersediaan angkutan umum. 

b. Ijin operasi armada di trayek tertentu bisa diberikan kepada pengusaha 

perorangan yang menyebabkan pemerintah sulit mengendalikan dan 

menerapkan standar pelayanan atau pada kasus tertentu melakukan 

“buy the service”. 

c. Perilaku pengendara tidak memperhatikan keselamatan dan 

kenyamanan penumpang, alasan pengendara; mengejar “uang setoran” 

ke pemilik kendaraan / ke supir resmi (jika pengendaranya adalah 

“supir tembak”) 
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d. Tarif dinilai cukup tinggi sebagai akibat dari loaf factor (LF) yang 

rendah. Semakin rendah LF semakin tinggi tarif dan hal ini semakin 

membuat angkutan umum tidak menarik 

e. Sementara belum ada upaya pemerintah untuk menaikkan LF agar 

BOK terpenuhi dan investasi angkutan umum menjadi menarik 

 

4.3. Telaah Kebijakan 

 

Ada beberapa dokumen perencanaan (lihat Tabel 4.1.) yang 

dianalisa untuk mengetahui kebijakan pengembangan transportasi yang 

disiapkan oleh pemerintah. Keterangan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 

4.2. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perencanaan 

yang ada mengakomodasi kebutuhan transportasi di Kota Bandar 

Lampung terutama terkait dengan angkutan umum. 

 

Beberapa dokumen tersebut adalah: 

 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung 

 Tatanan transportasi Lokal Kota Bandar Lampung 

 Masterplan Transportasi Kota Bandar Lampung 

 Masterplan Jaringan Transportasi Aglomerasi Kota Bandar Lampung 

dan sekitarnya (Balamekapringtata) 

 Studi dan DED angkutan umum massal Kota Bandar Lampung 

 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bandar Lampung 
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Tabel 4.1. 

Telaah Dokumen Perencanaan terkait Angkutan Umum 

 

BUKU PERENCANAAN INSTANSI BAHASAN TENTANG 

SISTEM ANGKUTAN 

UMUM (MASSAL) 

Rencana Tata Ruang Wilayah Bappeda BL Ada 

Tatanan transportasi lokal Kota 

Bandar Lampung 

Dishub BL Ada 

Masterplan transportasi kota Bappeda BL Belum ada 

Masterplan jaringan transportasi 

aglomerasi Bandar Lampung dan 

sekitarnya (Balamekapringtata) 

Kemhub Ada 

RPJP Kota Bandar Lampung Bappeda Ada 

Studi dan DED angkutan umum 

massal Bandar Lampung 

Dishub Lampung Ada 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2010 

 

Hampir semua dokumen perencaan yang telah disusun oleh 

pemerintah Kota Bandar Lampung telah menunjukkan adanya dukungan 

penuh untuk mengembangkan sistem angkutan umum (massal). Dan hal 

ini merupakan modal awal yang cukup kuat bagi pemerintah kota untuk 

merealisasikannya. 

Hanya saja, berdasarkan pengamatan yang dilakukan, persoalan 

pengembangan angkutan umum seringkali terhambat di unsur Dinas 

Perhubungan sendiri hingga ke Kepala Daerah. Harus diakui memang 

bahwa pengembangan sistem angkutan umum akan bersentuhan dengan 

persoalan sosial politik. Kepala daerah seringkali khawatir pembenahan 

transportasi yang dilakukannya akan membawa dampak sosial politik yang 

tidak bisa dikendalikan. Padahal, beberapa unsur utama perbaikan 
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transportasi yaitu kepolisian dan Organda, telah secara nyata dan terbuka 

disampaikan melalui media massa menunjukkan adanya keinginan dan 

kesiapan untuk menerapkan sistem angkutan umum. 

Namun persoalan di Kota Bandar Lampung adalah belum adanya 

konsep yang tertuang didalam dokumen perencanaan yang komprehensif 

terkait dengan sistem angkutan umum massal. Misalnya saja, belum ada 

peta trayek angkutan umum yang berjenjang utama, cabang dan ranting. 

Karena hal ini belum ada, akibatnya jika diterapkan pun (dengan mengacu 

pada dokumen yang telah ada, akan tetap menimbulkan persoalan yang 

bisa saja tidak bisa dikendalikan karena masih belum jelasnya arah 

pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah. 

Jika mengamati UU No 22 Tahun 2009, pemerintah kota harus 

menyiapkan dokumen Rencana Induk Jaringan Transportasi Kota Bandar 

Lampung yang isinya membahas soal jaringan trayek, jenis moda dan hal 

lainnya terkait dengan lalu lintas perkotaan meskipun titik tekannya pada 

pengembangan angkutan umum. Dengan adanya dokumen ini, maka 

seluruh pihak yang berkepentingan dengan transportasi perkotaan 

(terutama terkait dengan angkutan umum) akan memiliki pedoman untuk 

bersama-sama mewujudkan konsep tersebut.  
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4.4. Kondisi Angkutan Umum Di Kota Bandar Lampung 

 

4.4.1. Didominasi oleh Paratransit 

 

Angkutan umum Kota Bandar Lampung masih didominasi oleh angkutan 

umum dengan jenis mikrolet/minibus/paratransit. Sehingga memiliki kapasitas 

angkut yang kecil. Akibatnya, agar dapat mengangkut dengan kapasitas yang 

besar, jumlah armada angkutan umum menjadi harus diperbesar.  

Penerapan jenis paratransit ini sudah dimulai sejak dahulu. Artinya, 

mungkin untuk kondisi kota di masa lalu, jenis paratransit memang 

memungkinkan. Namun seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk 

dan ekonomi kota, jenis angkutan umum sudah seharusnya disesuaikan dengan 

kebutuhan pergerakan yang ada. Namun hingga saat ini, belum ada kebijakan 

untuk mengembangkan sistem angkutan umum (massal). Meskipun untuk jalur 

tertentu, pada saat ini pemerintah telah mengijinkan operasional bus sedang di 

trayek Panjang-Rajabasa dan Korpri-Tanjungraja.  

Namun hal tersebut terkesan hanya sebagai pelengkap. Terbukti dari tidak 

adanya pergantian jenis kendaraan pada trayek lama yang selama ini beroperasi 

angkutan kota berupa mikrolet. Di trayek yang selama ini ada paratransit hingga 

saat ini juga masih tetap paratransit. Tidak ada upaya untuk mengganti moda. 

Padahal rute lama atau trayek lama telah membutuhkan pergantian moda.  

Pada Tabel 4.3. ditabulasi profil transportasi Kota Bandar Lampung secara 

ringkas.  
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Tabel 4.3. Profil Umum Transportasi Kota Bandar Lampung 

 

NO TINJAUAN KETERANGAN 

1 Jumlah penduduk 825.000 jiwa 

2 Luas wilayah 96,6 KM2 

3 Jenis kendaraan Mikrolet, bus dan taksi 

4 Total trayek 20 trayek (15 trayek mikrolet, 5 

trayek bus) 

5 Jumlah armada Kuota  2920 mikrolet, 135 bus, 

175 taksi  

Ijin  1560 mikrolet, 66 bus, 30 

taksi *) 

6 Perijinan Ijin trayek perorangan (mikrolet) dan 

perusahaan (bus) 

7 Tarif Ditetapkan melalui SK walikota 

8 Standar pelayanan Belum ada 

9 Lainnya Dikelola oleh swasta murni 

(perorangan dan perusahaan) dan 

perusahaan BUMN (damri) 

Sumber:BPS Bandar Lampung, 2009, Perhubungan dalam Angka, 2010, 

Keterangan *) Data 2011 Dinas Perhubungan hasil konfirmasi 

 

 

4.4.2. Belum ada  Jenjang Trayek 

 

Hal lainnya yang tidak bisa diabaikan adalah tidak diterapkannya 

jenjang trayek angkutan umum. Jenjang trayek tidak harus diterapkan 

ketika menjalankan konsep angkutan umum massal. Jenjang trayek tetap 

dapat diterapkan meskipun belum melakukan massalisasi jenis angkutan 

umum. Karena itu, perlu ada penerapan sistem angkutan umum yang bisa 

saja dimulai dengan menerapkan jenjang trayek. Meskipun jenis armada 

masih didominasi oleh angkutan jenis paratransit namun dengan adanya 

jenjang trayek yang sesuai dengan kebutuhan perjalanan masyarakat kota, 

maka hal ini sudah menjadi modal kuat untuk membenahi transportasi 

perkotaan. 
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Jenjang trayek dianggap penting karena saat ini terjadi 

penumpukan rute angkutan umum yang menyebabkan muncul kesan 

bahwa jumlah angkutan umum berlebih. Padahal jumlahnya diperkirakan 

masih sangat jauh dari kebutuhan. Misalnya rute Rajabasa-Tanjungkarang 

mungkin terkesan penuh oleh angkutan umum namun sekitar ruas jalan 

yang dilalui, masih belum ada angkutan umum pengumpan. Sehingga 

karena tidak ada angkutan umum pengumpan faktor isian angkutan umum 

menjadi rendah dan rendahnya isian angkutan kota dianggap sebagai bukti 

kelebihan armada. Padahal akibat dari tidak adanya angkutan kota 

pengumpan (misalnya dari Jalan Purnawirawan, Untung Suropati, Jalan 

PU, dan sebagainya). 

Trayek angkutan umum di Kota Bandar Lampung ditetapkan oleh 

pemerintah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas 

Perhubungan Bandar Lampung, penentuan trayek masih belum 

berdasarkan pada dokumen kajian trayek secara komprehensif. Banyak 

yang hanya berdasarkan pengalaman pihak aparatur dinas di lapangan. 

Sehingga dalam penentuan kebijakan terkait dengan rute angkutan umum, 

tidak bisa diketahui percis berapa sebenarnya kebutuhan kendaraan 

angkutan umum yang seharusnya beroperasi di suatu rute tertentu.  

Akibatnya perijinan angkutan umum menjadi tidak termanejemen 

dengan baik. Pemerintah hanya menentukan batasan maksimum jumlah 

kendaraan tanpa melihat apakah jumlah tersebut bisa disebut melebihi 

kebutuhan ataukah tidak. Selama masih ada yang meminta ijin beroperasi 

di suatu rute tertentu dan kuota masih tersedia, maka ijin akan dikeluarkan. 

Ijin operasi diberikan kepada kendaraan pengusaha perorangan. Sehingga, 

siapapun dan membawa berapapun kendaraan untuk beroperasi di rute 

tertentu, selama kuota masih tersedia, ijin akan diberikan.  

Angkutan kota di Bandar Lampung beroperasi pada trayek yang 

tetap. Sebab ketika ijin diberikan, setiap kendaraan diberi nomor pintu dan 

warna kendaraan disesuaikan dengan warga untuk rute angkutan umum 

tertentu. Misalnya warna kuning untuk rute Tanjungkarang-Way Halim 

dan rute biru laut untuk Tanjungkarang-Rajabasa. Setiap angkutan kota 
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harus tetap beroperasi sesuai dengan ijin rute yang telah diberikan. Tidak 

bisa beralih ke rute lain. Dan masa berlaku ijin tersebut adalah 10 tahun 

(Dishub Bandar Lampung, 2010). 

 

4.4.3. Jenis dan Jumlah Kendaraan 

 

1. Jenis kendaraan angkutan umum yang dioperasikan di Kota Bandar 

Lampung adalah jenis kendaraan jalan raya berupa bus sedang, 

mikrolet dan taksi. Kondisi infrastruktur jaringan jalan yang ada di 

Kota Bandar Lampung saat ini memang sesuai dengan pilihan jenis 

kendaraan angkutan umum. Dan pilihan ini identik dengan kota-kota 

yang ada di Indonesia. Pengembangan angkutan umum berbasis jalan 

rel masih belum berkembang meskipun dalam sejarah kota-kota besar 

di Indonesia angkutan umum berbasis rel adalah angkutan umum yang 

pada awalnya dikembangkan (trem). Namun arah kebijakan angkutan 

umum menunjukkan bahwa angkutan umum berbasis jalan raya yang 

terus menerus dikembangkan. 

2. Jumlah angkutan umum, seperti yang telah disinggung sedikit 

sebelumnya, ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah memberikan 

batasan jumlah kendaraan angkutan umum pada suatu trayek tertentu 

sebagai pedoman dalam memberikan ijin trayek. Hanya saja jumlah 

yang ada tidak mengacu pada kajian ilmiah tertentu (Dishub Bandar 

Lampung, 2010) sehingga pada 2011 direncanakan akan disusun 

dokumen jaringan trayek yang akan dikaji secara komprehensif agar 

dapat menerapkan jenjang trayek karena pada saat ini, ijin trayek dan 

jumlah kendaraan tidak mengacu pada demand dan tidak ada jenjang 

trayek sehingga seolah-olah semua kendaraan beroperasi pada trayek 

utama. 
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4.4.4. Tarif 

 

1. Tarif angkutan umum di Kota Bandar Lampung ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan antara pihak pemerintah dengan Organda. 

Biasanya tarif juga dirapatkan didalam forum Dewan Lalu Lintas Kota 

yang terdiri dari unsur pemerintah, Organda, LSM, YLKI, dan 

kalangan perguruan tinggi. Setelah forum sepakat dengan perhitungan 

tarif, hasilnya diusulkan ke Walikota Bandar Lampung untuk dibuat 

menjadi Surat Keputusan Walikota dan langsung disosialisasikan ke 

masyarakat dan awak kendaraan. 

2. Pada perhitungan tarif sebenarnya setiap trayek memiliki perbedaan. 

Hanya saja dengan alasan agar tidak menimbulkan efek di awak 

kendaraan dan penumpang, tarif kemudian disepakati seragam karena 

selisih perbedaan tarif memang tidak begitu signifikan (dalam kisaran 

Rp 100 – Rp 150 rupiah). Hal ini tentu saja menunjukkan tidak 

konsistennya pemerintah terkait dengan persoalan tarif. Seharusnya, 

dengan adanya pertimbangan bahwa tarif yang tidak dibulatkan akan 

menjadi persoalan di lapangan, seharusnya pemerintah menyepakati 

nilai tarif yang dibulatkan.  

Misalnya dari perhitungan tarif yang wajar adalah Rp 2.350, maka 

dibulatkan menjadi Rp 2.500. Selama ini pemerintah membiarkan 

terjadinya bias tarif dengan alasan pemerintah tidak ingin dianggap pro 

pengusaha dan tidak berpihak ke masyarakat dengan membulatkan 

tarif. Padahal tidak dibulatkannya tarif sementara di lapangan terjadi 

pembulatan tarif yang dilakukan secara sepihak oleh operator, 

pemerintah akan lebih dianggap masyarakat tidak berpihak ke 

masyarakat dan membiarkan terjadinya atau munculnya potensi 

konflik antara masyarakat dengan awak kendaraan (supir dan kernet). 

3. Penarikan ongkos dilakukan diatas kendaraan. Kondektur menagih 

ongkos kepada penumpang dan penumpang membayarnya dengan 

uang cash. Pola ini menuntut semua pihak untuk menyediakan uang 

pas atau uang pengembalian kelebihan. Karena biasanya, yang banyak 
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terjadi adalah awak bus tidak mengembalikan kelebihan uang yang 

diberikan penumpang (maksimum kelebihan Rp 500) dengan alasan 

tidak ada uang kembalian. Pada kasus-kasus tertentu hal ini seringkali 

menimbulkan keributan di lapangan antara penumpang dan awak 

kendaraan (Hasil Rapat Dewan Lalulintas Bandar Lampung, 2008)  

 

4.4.5. Waktu Operasi Kendaraan 

 

Untuk waktu operasi, pemerintah tidak menetapkan. Artinya, masa 

operasi baik dari pagi hingga malam atau bahkan 24 jam operasi, 

diperbolehkan. Hanya saja di lapangan, pihak pengusaha membatasi jam 

operasi kendaraannya disesuaikan dengan pengalaman yang ada. Kecuali 

pada waktu-waktu tertentu yang memang masih banyak calon 

penumpangnya seperti saat ada pameran pembangunan. Kendaraan 

angkutan umum banyak yang terhenti pada pukul 21.00. Pada jam ini 

masih ada angkutan yang beroperasi namun dari jam ke jam akan 

berkurang drastis.  

Pemerintah memang tidak mengharuskan kendaraan beroperasi 

pada jam-jam tertentu secara teratur. Sehingga memang belum ada 

penjadwalan operasi angkutan umum yang dapat memberikan kepastian 

kepada masyarakat bahwa di setiap jam kapanpun tersedia angkutan 

umum. Bahkan untuk bus, biasanya pada pukul 18.00 telah kembali ke 

pool kendaraan. 

 

4.4.6. Penjadwalan 

 

Belum ada sistem penjadwalan yang diterapkan pada angkutan 

umum di Kota Bandar Lampung. Sehingga masyarakat tidak tahu berapa 

lama mereka harus menunggu kendaraan datang dan berangkat. Hanya 

saja karena pada waktu tertentu kendaraan beroperasi cukup banyak maka 

waktu tunggu biasanya tidak lama. Bahkan banyak kejadian kendaraan 

yang menunggu penumpang.  
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Sistem penjadwalan tidak diterapkan karena memang tidak ada 

sistem khusus yang mengatur hal tersebut. Sulit untuk memastikan jam 

berangkat kendaraan tertentu dan jam kembali kendaraannya. Karena 

setiap awak kendaraan tidak terikat pada sistem, namun pada target 

pendapatan. 

 Untuk lebih jelasnya terkait dengan trayek angkutan umum di 

Kota Bandar Lampung yang dioperasikan, serta jumlah kuota dan ijin 

operasi yang telah diberikan, dan termasuk tarifnya, dapat dilihat pada 

Tabel 4.4 
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4.5. Layanan Angkutan Umum Kota Bandar Lampung 

 

Dalam kajian ini dilakukan pengamatan dan identifikasi kondisi 

layanan angkutan umum di Kota Bandar Lampung. Parameter yang 

digunakan adalah faktor dari: 

a. Aman,  

b. Cepat,  

c. Lancar,  

d. Nyaman,  

e. Ekonomis Dan  

f. Ketersediannya Terjamin 

 

Keenam faktor ini diidentifikasi untuk mengetahui apakah kondisi 

angkutan umum di Kota Bandar Lampung telah sejalan dengan konsep 

pengembangan angkutan umum yang seharusnya dicapai oleh pemerintah, 

ataukah masih belum. Jika masih belum tercapai maka diperlukan 

langkah-langkah taktis dan strategis untuk mewujudkan konsep angkutan 

umum perkotaan yang sejalan dengan kebutuhan. 

 

a. Aman 

 

 Perilaku pengemudi yang membawa kendaraan dengan cepat, 

cenderung ugal-ugalan, membawa penumpang melebihi kapasitas 

duduk, berhenti tiba-tiba untuk menaikturunkan penumpang, 

melanggar rambu (terutama lampu LL), merupakan tindakan yang 

dapat membahayakan penumpang dan pengendara kendaraan lain, 

termasuk pejalan kaki 

 Pengemudi tidak tetap, sehingga tidak bisa di kontrol (banyak 

“supir tembak”) 

 Adapun tindak kejahatan hampir tidak pernah terjadi lagi 

(penodongan dan pencopetan) 
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b. Cepat  

 

 Kendaraan termasuk melaju dengan cepat dalam rute trayeknya.  

 Namun karena semua memusat ke Tanjungkarang perjalanan 

menjadi lebih terasa lama. 

 Cepat atau lambatnya perjalanan sangat bergantung pada kondisi 

lalu lintas. Jika tidak padat maka laju kendaraan dapat cepat 

 

c. Lancar  

 

 Perjalanan menggunakan angkutan umum termasuk lancar kecuali 

pada beberapa ruas jalan yang memang padat oleh kendaraan. Juga 

pada beberapa persimpangan 

 

d. Nyaman  

 

 Untuk kendaraan mikrolet: kendaraan tidak ber AC, musik 

kencang, cara pengemudi mengendarai kendaraan yang tidak stabil, 

menyebabkan kenyamanan penumpang tidak optimal 

 Untuk kendaraan bus, untuk bus AC sudah cukup baik. Namun 

untuk bus non AC, kenyamanan tidak optimal 

 

e. Ekonomis  

 

 Tarif yang dikenakan ke penumpang relatif mahal, misalnya 

perjalanan dari Rajabasa ke Way Halim dengan mikrolet, 

penumpang harus mengeluarkan biaya Rp 4000 dan waktu 

perjalanan mencapai 50 menit. Sehingga dari sisi waktu dan 

ongkos, dinilai tidak kompetitif. Akibatnya penggunaan sepeda 

motor menjadi lebih dominan 
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f. Ketersediaannya terjamin 

 

 Untuk rute yang dilalui, ketersediaan angkutan umum sudah 

memadai. Dari sisi kuantitas sudah tidak kurang. Hanya saja masih 

banyak wilayah kota yang belum dilalui.  

 Banyak ruas jalan utama kota yang belum dilayani oleh angkutan 

umum. Hal ini terjadi karena zona layanan angkutan umum kota 

yang hanya 20 persen dari total wilayah kota (Dishub di Media 

Lampungpost, 2010) 

 

4.6. Wawancara Terhadap Stakeholders 

 

4.6.1. Responden  

 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui tanggapan pihak terkait tentang 

layanan angkutan umum. Responden yang diambil dalam kajian ini 

sebanyak 30 an responden yang terdiri dari unsur:  

a. Dinas Perhubungan Bandar Lampung  

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bandar Lampung 

c. Kepolisian Resort Bandar Lampung 

d. Organda Bandar Lampung 

e. Masyarakat (Penumpang angkutan umum) 

 

4.6.2. Pertanyaan  

 

Adapun pertanyaan yang diajukan terdiri dari 4 (empat) pertanyaan umum 

untuk memudahkan responden menjelaskan pendapatnya yaitu: 

a. Apa pendapat anda tentang angkutan umum di Kota Bandar Lampung? 

b. Bagaimana menurut anda tentang pelayanan angkutan umum di Kota 

Bandar Lampung? 

c. Menurut anda, apa yang harus dilakukan untuk membenahi angkutan 

umum di Kota Bandar Lampung? 
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d. Apa harapan anda terkait dengan angkutan umum di Kota Bandar 

Lampung? 

 

Pertanyaan ini dianggap dapat menunjukkan pendapat responden terkait 

dengan kondisi angkutan umum yang ada di Bandar Lampung. Diisi 

secara deskriptif akan memudahkan dan membebaskan responden 

menyampaikan pendapatnya tentang kondisi yang dimaksud. Tentu saja 

pendapat responden merupakan pendapat yang bersifat kualitatif. Namun 

dari pendapat kualitatif tersebut seringkali muncul hal baru yang murni 

berasal dari responden bukan hasil arahan surveyor. 

 

4.6.3. Gambaran Umum hasil wawancara 

 

Ada banyak ragam tanggapan yang disampaikan oleh responden, namun 

secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Angkutan umum harus segera dibenahi karena tidak relevan dengan 

kebutuhan pergerakan dalam kota 

b. Pelayanan masih sangat rendah sehingga masyarakat banyak yang 

menggunakan kendaraan pribadi dan terjadi “penghilangan 

penumpang” 

c. Harus segera melakukan reformasi angkutan umum perkotaan yang 

mengarah ke sistem angkutan umum massal 

d. Angkutan umum kota dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal 

kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak menggunakan 

kendaraan pribadi, dengan demikian kemacetan dapat dikurangi / 

dicegah 

 

Secara umum dapat dikatakan bahwa semua responden 

mengharapkan adanya perubahan kondisi angkutan umum. Responden 

meyakini bahwa pelayanan angkutan umum yang handal akan mendorong 

terjadinya perubahan kondisi transportasi perkotaan secara umum. Karena 
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itu, pengembangan angkutan umum dianggap sebagai sebuah langkah 

untuk membenahi persoalan transportasi kota. 

 

4.7. Analisa 

 

Analisa terkait dengan angkutan umum di Kota Bandar Lampung, 

tanggapan responden dan juga melihat kondisi yang ada di kota-kota lain, 

dapat disampaikan seperti yang tercantum berikut ini. 

 

4.7.1. Trayek 

 

a. Pola trayek 

 

Seperti yang telah disebutkan bahwa trayek angkutan umum di 

Kota Bandar Lampung ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, 

ada kejelasan yang menjadi pedoman kalangan pengusaha angkutan 

dalam menginvestasikan modalnya pada angkutan umum di Kota 

Bandar Lampung.  

Hanya saja pemerintah harus memiliki dasar yang kuat dalam 

menentukan rute angkutan umum. Penentuan rute harus 

mempertimbangkan pola pergerakan masyarakat yang diperoleh dari 

survey asal dan tujuan perjalanan. Sehingga dapat dibuat jenjang 

trayek angkutan umum dari trayek utama, cabang hingga ke trayek 

ranting. Tanpa ada jenjang trayek maka kesinambungan angkutan 

umum menjadi sulit tercapai. 

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa saat ini pola 

trayek dalam Kota Bandar Lampung berpola radial. Pola ini 

menjadikan Tanjungkarang sebagai pusat tujuan dan asal perjalanan 

(Lihat Gambar 4.1.). Sehingga hal itu menyebabkan semua perjalanan 

harus terlebih dahulu mengarah ke Tanjung Karang. Akibatnya terjadi 

ketidakefisienan perjalanan baik dari sisi biaya perjalanan maupun 
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waktu tempuh perjalanan. Hal ini dapat menjadi penyebab keengganan 

masyarakat menggunakan angkutan umum. 

 

 

 

Gambar 4.1. 

Pola trayek Angkutan Kota di Bandar Lampung saat ini 

 

 

Pola ini menyebabkan pergerakan seluruhnya harus terarah ke 

pusat yaitu Tanjungkarang Pusat. Karenanya, lalu lintas di sekitar 

Tanjungkarang menjadi sangat padat. Dan bahkan, Tanjungkarang 

Pusat yang menjadi kawasan perdagangan dan jasa dianggap menjadi 

penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas padahal daerah ini memang 

merupakan kawasan perdagangan dan jasa. 

Trayek yang tidak menyebar ini menyebabkan masyarakat 

menggunakan kendaraan pribadi sebagai alat pergerakannya. Karena 

tidak tersedia kapasitas jalan yang lebar, ditambah dengan ruang parkir 

yang terbatas juga banyaknya kegiatan perdagangan dan jasa di 

kawasan ini, menyebabkan kondisi Tanjungkarang Pusat cukup padat 

oleh lalu lintas. Beragam rekayasa lalulintas telah dicoba namun tetap 

saja zona ini menjadi salah satu penyumbang terjadinya kemacetan lalu 

lintas di Kota Bandar Lampung 
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Sebaiknya pola trayek yang digunakan gabungan dari berbagai 

pola trayek. Intinya, pola trayek yang diterapkan dapat 

menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lain dengan baik, 

tanpa ada jalur yang tidak melewati kawasan/daerah tertentu (Lihat 

gambar 4.2.). Dan dengan tetap memperhatikan jenjang trayek yang 

telah disepakati dimana ada trayek utama,cabang dan ranting, maka 

pola trayek yang diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan kota. 

 

 

 

Gambar 4.2. 

Pola Trayek yang Bisa Diterapkan 

 

 

b. Ijin operasi trayek 

 

Terkait dengan ijin operasi angkutan umum di Kota Bandar 

Lampung selama ini ada dua pola yaitu ijin perusahaan untuk 

kendaraan bus, sementara ijin perorangan untuk kendaraan jenis 

mikrolet. Dimasa yang akan datang sebaiknya jenis angkutan kota 

disesuaikan dengan jenjang trayek. Misalnya untuk kendaraan bus 
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beroperasi di trayek utama dan cabang, adapun mikrolet akan 

beroperasi di jalur ranting.  

 

Perijinan pada kendaraan (bukan perusahaan) semacam ini 

membawa konsekuensi pada banyaknya pengusaha yang 

mengoperasikan armadanya di trayek yang ada. Dengan banyaknya 

pengusaha angkutan yang diijinkan akan semakin menyulitkan 

penerapan kebijakan tertentu misalnya tentang standar kendaraan yang 

tidak boleh menggunakan kaca film yang tidak tembus pandang dari 

luar (gelap), pengeras suara musik tidak boleh berlebihan dan 

sebagainya karena terlalu banyak yang harus dipantau atau diberi 

sanksi.  

Dan bagi kendaraan yang telah beroperasi di trayek tertentu 

sesuai dengan ijin yang diajukan dan telah dilegislasi oleh pemerintah, 

tidak bisa beralih ke trayek lain secara otomatis. Artinya hanya bisa 

beroperasi pada trayek yang sudah diijinkan meskipun mungkin trayek 

yang dioperasikan terdiri dari beberapa trayek. Sistem ini cukup baik 

karena ada kepastian adanya kendaraan angkutan umum yang 

beroperasi. Jika tidak ada kepastian rute akan menyebabkan 

ketimpangan dan ketidakjelasan sistem angkutan umum. 

Sehingga tampaknya yang paling tepat untuk Kota Bandar 

Lampung adalah ijin perusahaan. Sebaiknya satu trayek dikelola oleh 

satu perusahaan ataupun konsorsium agar ada kepastian manajemen. 

Sehingga negosiasi tarif dan pengelolaan trayek dapat dibahas 

langsung antara pemerintah dengan perusahaan pengelola trayek. 

Sehingga keputusan dapat diambil saat itu juga. Untuk saat ini banyak 

rantai birokrasi dan tahapan pelaksanaan yang harus dilalui sebelum 

direalisasikan. Adapun untuk pola trayek sebaiknya ditetapkan oleh 

pemerintah dengan dasar-dasar kebijakan yang bisa dipertanggung 

jawabkan. 
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Untuk menentukan perusahaan yang dapat menjadi pemenang 

dan pengelola trayek, kreteria perusahaan yang bisa mendapatkan ijin 

adalah: 

a. Perusahaan yang dapat memberikan pelayanan minimal seperti 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan diutamakan yang dapat 

memberikan pelayanan yang lebih baik dari standar pelayanan 

minimum hasil penetapan pemerintah 

b. Perusahaan yang dapat memberikan sumbangan pada pendapatan 

daerah (PAD) lebih besar dengan tetap memperhatikan standar 

pelayanan minimum yang ditetapkan. Artinya, meskipun suatu 

perusahaan tertentu memberikan kontribusi besar pada PAD 

namun tidak serta merta dapat menjadi pemenang karena faktor 

pelayanan kepada penumpang lebih diutamakan. 

c. Karena pemerintah akan menerapkan konsep “membeli pelayanan” 

atau buy the service, maka perusahaan yang dapat menekan biaya 

operasional terendah dengan tetap memperhatikan point (a) dan (b), 

dapat dipertimbangkan sebagai pemenang. 

 

Tidak semua rute/trayek adalah rute yang memiliki jumlah 

penumpang yang besar sehingga akan ada rute-rute tertentu yang tidak 

memiliki penumpang yang banyak. Karenanya, rute ini disebut dengan 

rute potensi rendah. Bagi perusahaan yang mau mengoperasikan trayek 

ini, maka hal yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah: 

a. Trayek yang masuk dalam katagori potensi rendah, ruas jalan yang 

dilalui harus ada yang di overlap dengan trayek lain agar potensi 

pendapatan meningkat hingga trayek tersebut dinyatakan telah 

masuk katagori potensi sedang dan/ atau tinggi 

b. Perusahaan pemenang yang masuk di trayek ini adaah perusahaan 

yang meminta biaya operasional terendah namun dengan tetap 

memperhatikan standar pelayanan. 

c. Perusahaan yang mengoperasikan trayek yang masuk katagori 

trayek potensi rendah dapat masuk ke trayek potensi sedang dan 
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tinggi agar dapat memberikan subsidi silang. Atau dapat juga 

dibuat pola perusahaan yang mengoperasikan trayek potensi 

sedang dan tinggi wajib mengoperasikan trayek potensi rendah 

agar ada subsidi silang. Dengan demikian, pengguna angkutan 

umum yang masuk dalam katagori trayek potensi rendah tersebut 

tetap dapat memperoleh pelayanan oleh angkutan umum. 

 

Jika ada swasta yang mengusulkan pembukaan dan 

pengoperasian trayek baru yang belum ada dalam daftar trayek yang 

akan dioperasikan pemerintah, maka pemerintah diperbolehkan 

memberikan ijin kepada perusahaan dimaksud dengan catatan tetap 

memperhatikan; 

a. Standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah 

b. Adapun tarif, besarannya diserahkan sepenuhnya kepada 

perusahaan yang mengoperasikan trayek baru 

c. Jenis kendaraan disesuaikan dengan kebutuhan 

d. Jumlah kendaraan yang akan dioperasikan tidak diatur pemerintah, 

sepenuhnya diserahkan ke perusahaan namun minimal 4 unit 

kendaraan 

e. Perusahaan harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat selama 

2-3 bulan sebelum beroperasi bahwa akan ada kendaraan angkutan 

umum yang beroperasi pada ruas jalan tertentu sehingga 

masyarakat mendapatkan informasi dan mempertimbangkan 

penggunaan angkutan umum dimaksud. Dan begitu juga ketika 

perusahaan akan menghentikan operasionalisasi trayek baru 

tersebut, perusahaan harus mengumkan ke pubik terkait dengan hal 

ini 2-3 bulan sebelum penghentian trayek. 

 

4.7.2. Jenis dan Jumlah Kendaraan 

 

Jenis angkutan umum yang beroperasi di Kota Bandar Lampung 

sebaiknya disesuaikan dengan jenjang trayek dan kondisi infrastruktur 
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jalan yang ada. Untuk jalan-jalan utama kota perlu dimasukkan sebagai 

jalur trayek utama kota. Sebaiknya untuk trayek utama ini menggunakan 

bus sedang agar kapasitas angkutnya lebih besar namun jumlah 

kendaraannya tidak perlu banyak. Kendaraan angkutan di trayek utama ini 

nanti diberi penumpang yang berasal dari trayek cabang dan ranting 

dengan jenis kendaraan tetap mikrolet karena kondisi badan jalan yang 

tidak memungkinkan.  

Bandar Lampung perlu mengembangkan angkutan umum berbasis 

jalan raya jika melihat kondisi kota. Pemerintah memiliki keterbatasan 

anggaran untuk mengembangkan sistem angkutan umum berbasis jalan rel 

karena dibutuhkan biaya yang sangat besar. Selain itu sistem angkutan 

umum yang telah berkembang juga menunjukkan bahwa kendaraan 

berbasis jalan raya lebih tepat bagi Kota Bandar Lampung. 

Untuk jumlah kendaraan yang beroperasi sebaiknya disesuaikan 

dengan kebutuhan. Karena kajian terkait dengan load factor (LF) riil 

cukup sulit di modelling kan maka kondisi tersebut bisa ditinjau ketika 

kendaraan dioperasikan. Karena disesuaikan dengan kebutuhan maka 

pemerintah tidak perlu mengatur jumlah kendaraan yang dioperasikan. 

Selama kebutuhannya memang masih ada maka tetap diijinkan 

dioperasikan. Asalkan kapasitas terisi sesuai dengan standar yang ada yang 

sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya, selama LF yang 

ditetapkan 0,6-0,9. artinya, jika < 0,6 maka tidak boleh ada penambahan 

kendaraan.  

Hal ini sejalan dengan standar pelayanan angkutan umum yang 

dibahas dalam Policy Paper Publik Transportation, Departement of 

Transportation, State of Montana (2007) yang mana paper ini memberikan 

penilaian bahwa dalam LF rata-rata diantara 0,6-0,9, kenyamanan 

penumpang angkutan umum masih dapat terjaga. Dan kenyamanan 

penumpang hanya bisa dijaga melalui kapasitas terisi semacam itu. Jika 

kapasitas terisi telah semakin padat maka dapat dipertimbangkan untuk 

menambah armada maupun mengganti jenis alat angkut. 
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Namun jika kapasitasnya >0,9 sementara jumlah armada sudah 

cukup banyak dan menyebabkan waktu tunggu kendaraan terlalu cepat, 

misalnya < 2 menit, maka perlu ada peninjauan di jenis kendaraan. 

Mungkin hal yang perlu dilakukana dalah mengganti jenis kendaraan dari 

jenis bus sedang menjadi bus besar. Hal ini tentu saja membawa 

konsekuensi lainnya seperti perlunya penyesuaian ruas jalan yang akan 

dilalui, termasuk simpangan-simpangan agar manuver kendaraan dapat 

lancar. 

Karenanya untuk jumlah kendaraan yang dioperasikan diserahkan 

sepenuhnya kepada pemerintah. Dan seperti yang telah disampaikan 

sebelumnya, hal yang perlu diatur oleh pemerintah adalah: 

a. Jika jumlah kapasitas terisi < 0,6 maka tidak boleh ada penambahan 

armada 

b. Waktu tunggu penumpang di halte 3-10 menit (frekuensi layanan) 

c. Waktu operasi 18 jam 

d. Jenis kendaraan, fasilitas dalam kendaraan, pengoperasian, perijinan 

dan hal teknis dan administrasi lainnya disesuaikan dengan ketentuan 

yang telah disepakati sebelumnya seperti karoseri, warna, pendingin 

udara, pakaian seragam bagi supir dan kondektur, dan sebagainya 

e. Tingkat kebisingan dan pencemaran udara disesuaikan dengan standar 

yang ditetapan oleh Pemerintah Indonesia 

f. Mematuhi prosedur operasi, kendaraan hanya bisa berhenti untuk 

menaikkan atau menurunkan penumpang di halte. Diterapkan reward 

and punishmen untuk memastikan berjalannya standar operasi dan 

pelayanan 

 

4.7.3. Tarif 

 

a. Penentuan tarif  

 

Tarif sebaiknya ditetapkan sejak awal. Ketika ijin operasi 

diberikan kepada perusahaan dengan rute yang telah disepakati maka 
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langsung dibahas besaran tarif yang akan diberlakukan kepada 

penumpang. Dengan demikian akan ada kepastian baik bagi 

pemerintah, pengusaha dan terutama bagi masyarakat selaku 

konsumen angkutan umum.  

Tarif disesuaikan dengan layanan yang diberikan. Artinya 

fasilitas yang diberikan oleh pengusaha angkutan harus sesuai dengan 

standar yang nantinya bisa ditetapkan pemerintah. Jika perusahaan 

tersebut mampu memberikan pelayanan yang baik maka tarif yang 

ditawarkan oleh pihak pengusaha dapat diberlakukan. Dengan 

demikian tidak terjadi ketimpangan antara tarif yang harus dibayarkan 

oleh penumpang dengan pelayanan yang diberikan pihak perusahaan 

angkutan. Dan berapapun besaran tarif yang ditetapkan harus 

merupakan kesepakatan pihak pemerintah dengan pengusaha serta 

persetujuan perwakilan rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kota Bandar Lampung. 

Tarif sebaiknya tidak dibuat seragam. Disesuaikan dengan 

biaya dan pelayanan yang diberikan per trayek. Karena ada trayek 

yang jarak jauh (jalur utama) dan pendek (jalur cabang dan ranting). 

Dengan demikian tidak ada yang merasa dirugikan maupun 

diuntungkan karena semuanya telah disesuaikan dengan kondisi yang 

ada. Tarif juga dibuat tidak seragam untuk pelajar dan lanjut usia 

maupun difable. Sebab kelompok masyarakat ini sudah sepatutnya 

mendapatkan pelayanan berupa pengurangan nilai tarif. 

 

b. Transaksi pembayaran ongkos perjalanan 

 

Dan penarikan ongkos sebaiknya tidak langsung dilakukan oleh 

awak bus namun penumpang harus membeli tiket pada halte-halte dan 

tempat pembelian tiket. Dengan demikian awak bus tidak memikirkan 

memperebutkan penumpang dalam rangka mengejar setoran karena 

seluruh pendapatan masuk ke kas yang ada di loket. Sistemnya juga 

bisa dibuat berlangganan dan atau pembelian tiket terpadu yang bisa 
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digunakan dalam jangka waktu tertentu dan pada trayek-trayek yang 

telah ditentukan. Adapun sistem lainnya dapat disesuaikan dengan 

perkembangan teknologi, namun yang jelas sebaiknya awak kendaraan 

tidak bertransaksi langsung dengan penumpang untuk menarik ongkos 

perjalanan. 

Sistem tiket juga perlu dintegrasikan. Sehingga penumpang 

cukup membeli tiket satu kali saja untuk menuju suatu tempat dan 

berganti rute. Dengan demikian penumpang tidak perlu harus membeli 

tiket terlebih dahulu ketika dalam perjalanannya harus berganti rute 

bus. Sistem ini merupakan sistem umum yng sudah banyak diterapkan 

oleh kota-kota yang memiliki perhatian pada perkembangan sistem 

angkutan umumnya. Karena itu, pola ini bukan merupakan pola baru 

sehingga bisa diterapkan oleh Kota Bandar Lampung dalam 

pengembangan sistem angkutan umumnya. 

 

4.7.4. Waktu operasi kendaraan 

 

Jika melihat karakteristik kota Bandar Lampung selama ini, waktu 

operasi kendaraan angkutan umum sebaiknya dimulai pukul 5.00 wib – 

24.00 wib. Pada jam ini aktivitas kota masih berlangsung. Bahkan dengan 

adanya operasi kendaraan dalam rentang waktu selama itu, maka akan 

dapat mendorong aktivitas kota lebih ramai dan besar dibandingkan 

dengan kondisi saat sekarang.  

Misalnya saja mall / pusat perbelanjaan yang menutup usahanya 

pada pukul 21.00 wib dengan pertimbangan bahwa pada jam itu sudah 

tidak ada lagi angkutan kota yang beroperasi (bus dan mikrolet) sehingga 

pengunjung sudah pasti akan meninggalkan mall pada jam-jam tersebut. 

Jika ada kepastian operasi kendaraan penumpang lebih larut dari yang ada 

selama ini misalnya hingga pukul 24.00, maka ada kemungkinan aktivitas 

kota akan jauh lebih lama dibandingkan dengan kondisi sekarang.  

 

Jadi, pengaturannya dibuat seperti yang tercantum pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5. 

Waktu operasi kendaraan 

 

Jam awal operasi Pukul 05.00 wib 

Jam akhir operasi  Pukul 24.00 wib 

Total masa jam operasi per hari 19 jam 

Jumlah kendaraan yang dioperasikan 

disetiap rentang waktu per hari 

Disesuaikan dengan kebutuhan dan 

batas maksimum 

 

 

Sementara taksi tidak bisa diandalkan karena kondisi perusahaan 

taksi yang tidak dikelola dengan baik telah berdampak pada tertinggalnya 

layanan angkutan taksi sehingga tidak mampu memenuhi standar pelayaan 

yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga sekarang ini, meskipun taksi 

beroperasi hingga malam, kendaraan ini tidak menjadi andalan 

perjalanan/mobilitas masyarakat Bandar Lampung. 

Waktu operasi kendaraan ditetapkan sejak awal dan perlu masuk 

menjadi standar pelayanan kendaraan angkutan umum. Sebab waktu 

operasi kendaraan akan mempengaruhi kehidupan kota. Semakin lama 

kehidupan kota di setiap harinya amaka akan semakin besar pula 

perputaran uang. Dan hal ini akan membawa dampak pada semakin 

tingginya perekonomian kota. Tentang jumlah kendaraan yang 

dioperasikan, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Artinya, tidak 

harus semua kendaran yang beroperasi di suatu trayek tertentu harus 

beroperasi. Jumlah kendaran yang dioperasikan disesuaikan dengan 

kebutuhan. Jika kebutuhan akan penumpang besar, misalnya lebih dari 0,9, 

maka harus ada kendaraan yang dioperasikan agar LF berada dikisaran 

0,6-0,9 (Kurk, 1982). 
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4.7.5. Jadwal Kedatangan dan Keberangkatan 

 

Untuk Kota Bandar Lampung sebaiknya menggunakan atau 

menerapkan sistem berjadwal. Karena trayek telah dikelola oleh satu 

perusahaan, perusahaan bersangkutan diminta untuk mengatur jadwal 

kedatangan dan keberangkan kendaraannya agar ada kepastian jadwal. 

Dengan ada jadwal yang pasti, masyarakat dapat menentukan atau 

mengatur jadwal penggunaan angkutan umum. 

Jadwal ini mengatur kedatangan dan keberangkatan dari satu halte 

ke halte lainnya. Dan sistem penjadwalan merupakan bagian dari sistem 

standar pelayanan yang harus dipatuhi oleh operator angkutan umum. Jika 

lebih banyak pelanggarannya yang disebabkan oleh hal yang seharusnya 

tidak perlu terjadi, maka operator dapat diberi punishmen untuk 

memberikan efek jera kepada operator bersangkutan dan operator lainnya. 

 

Terkait dengan penjadwlan ini misalnya; 

a. Waktu tunggu penumpang di halte dalam kisaran 2 – 10 menit 

b. Waktu tunggu bis di halte untuk menunggu penumpang naik < 3 menit 

 

Seperti yang telah dibahas diatas, maka jika ada kepastian tentang 

trayek, perijinan trayek, tarif, jam operasi dan penjadwalan kedatangan 

dan keberangkatan, maka secara perlahan-lahan sistem angkutan umum 

yang handal dapat tercapai. Untuk mapping nya dapat dilihat pada Tabel 

4.6. 

 

4.7.6. Standar Pelayanan Tertuang dalam Kontrak 

 

Seluruh standar pelayanan yang diatur sedemikian rupa harus 

diatur dalam kontrak kerja antara pemerintah (dalam hal ini dinas 

perhubungan / BUMD transkota) dengan pihak perusahaan angkutan. 

Sehingga seluruh aturan main / pedoman operasional tertera dengan jelas. 

Bagi pihak yang melanggar akan diberi sanksi dan sebaliknya jika sama 
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dengan standar pelayanan atau bahkan melebihi standar pelayanan akan 

diberikan reward / hadiah. Bentuk reward bisa pengurangan retribusi 

angkutan penumpang atau hal lainnya. Namun seluruh aturan main terkait 

dengan hal ini harus tertuang di dalam kontrak. 
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4.8. Rekomendasi Langkah Yang Perlu Dilakukan Pemerintah Kota 

Bandar Lampung 

 

Untuk menyesuaikan kondisi angkutan umum di Kota Bandar Lampung 

dengan kebutuhan yang ada di kota, beberapa hal yang dapat 

dipertimbangkan untuk dilakukan yaitu: 

 

a. Menyusun rencana induk jaringan transportasi kota sesuai dengan 

arahan UU No 22 Tahun 2009 dan pedoman tersebut dijadikan 

peraturan daerah (Perda) 

 

Peraturan yang tertuang didalam UU No 22 Tahun 2009 Pasal 14 telah 

mengharuskan setiap pemerintah kota menyiapkan dokumen tersebut. 

Dengan adanya dokumen ini diharapkan ada pedoman dalam 

pengembangan angkutan umum di masing-masing daerah.  

 

Kota Bandar Lampung harus menyusun dokumen ini, bukan hanya 

sesuai dengan arahan atau perintah UU, namun memang Kota Bandar 

Lampung membutuhkan pedoman dalam pengembangan sistem 

angkutan umum yang dapat dimulai dengan pembenahan trayek 

angkutan umum. Seperti jenjang trayek dan jenis kendaraan. 

 

b. Membentuk BUMD / UPTD untuk bekerjasama dengan swasta 

membangun sistem angkutan umum 

 

Untuk menjalankan sistem angkutan umum yang handal, pemerintah 

tidak bisa sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab ini kepada Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung mengingat kondisi dinas yang 

tidak fleksibel karena mengikuti aturan-aturan tertentu. Sehingga 

pemerintah perlu membentuk BUMD (badan Usaha Milik Daerah) 

atau minimal UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang khusus 

mengelola angkutan umum. Atau unit kerja khusus. 
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Pengelolaan disini bukan berarti UPTD berjalan sendiri namun dapat 

bekerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan angkutan 

umum. Swasta juga tidak bisa dibiarkan sendirian mengembangkan 

angkutan umum karena jika ada hal-hal tertentu yang membutuhkan 

keputusan yang cepat, jika dikelola oleh dinas maka prosedur akan 

lama. Karena itu swasta perlu didampingi oleh UPTD. Polanya bisa 

saja dengan pola kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam 

mengembangkan sistem angkutan umum yang handal. 

 

Lembaga ini nanti dipayungi oleh aturan hukum dalam format 

peraturan daerah (Perda) yang akan menjadi pegangan dalam 

pengembangan lembaga (BUMN/UPTD). Dengan demikian lembaga 

ini dapat dengan cepat bekerja tidak terkungkung oleh prosedur 

birokrasi yang akan menyebaban keputusan tidak dapat diambil 

dengan cepat dan jika ini terjadi maka kondisi transportasi perkotaan 

terutama terkait dengan sistem angkutan umum, tidak dapat berjalan 

dengan baik. 

 

Beberapa hal yang dapat dikerjakan bersama adalah masalah: 

 Evaluasi trayek 

 Evaluasi layanan 

 Penarikan ongkos berupa karcis 

 Iklan mobile 

 Hal lainnya 

 

c. Bersama DPRD membentuk Dewan Lalu Lintas yang permanen (nama 

orang, bukan institusi) 

 

Selain membentuk lembaga khusus, pemerintah bersama dewan harus 

membentuk Dewan Lalu Lintas Kota yang dapat membantu 

mewujudkan dan juga mengawal tahapan realisasi angkutan umum di 



 84 

Kota Bandar Lampung. Hanya saja dewan lalu linta sini hendaknya 

bukan menyebutkan unsur lembaga tapi menyebutkan nama. 

 

Adapun naman-nama yang masuk ke dalam susunan dewan lalu lintas 

ini adalah nama-nama yang dipilih oleh pemerintah dan dewan dan 

diuji publikkan agar benar-benar mendapatkan nama yang kredibel. 

Adapun unsur yang masuk dalam dewan lalu lintas tersebut minimal 

antara lain (sesuaikan dengan UU No 22 Tahun 2009 Pasal 13): 

 Pembina 

 Penyelenggara 

 Akademisi 

 Masyarakat 

 

d. Melakukan pembinaan dan koordinasi intensif dengan kalangan 

pengusaha yang tergabung dalam Organda Bandar Lampung agar 

dapat bekerjasama membangun sistem angkutan umum 

 

Koordinasi dan pelatihan ini penting dilakukan karena resistensi 

biasanya muncul ketika tidak ada kesepahaman dalam pengembangan 

angkutan umum. Jika semua elemen dapat memahami bahwa 

pemerintah bersama swasta harus bekerjasama untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung, maka tidak 

perlu atau tidak akan ada friksi yang menyebabkan polemik yang 

berkepanjangan. Pendidikan dan pelatihan atau juga sosialisasi harus 

dilakukan untuk membangun kebersamaan dalam pengembangan 

sistem angkutan umum di Kota Bandar Lampung. 

 

e. Merealisasikan rencana pengembangan secara konsisten dan 

melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) secara berkala 

 

Jika semua tahapan tersebut diatas sudah dilakukan maka tahapan 

berikutnya adalah secara prosedural mewujudkan sistem angkutan 
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umum di Kota Bandar Lampung dengan terus menerus melakukan 

evaluasi karena konsep yang dikembangkan tidak selamanya bisa 

dengan mudah diterapkan di lapangan. Dengan demikian dibutuhkan 

evaluasi yang memadai untuk memastikan semua berjalan sesuai 

rencana. 

 

Evaluasi ini akan mudah dilakukan dan diimplementasikan di lapangan 

jika pengelolaan angkutan umum meliputi unsur UPTD dan swasta 

sehingga hal-hal teknis dpat diselesaikan langsung tanpa perlu 

menunggu keputusan resmi pemerintah yang dilegislasi oleh dewan.  

 


