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ABSTRACT 

THE PARTNERSHIP BETWEEN GOVERNMENT OF BANDAR LAMPUNG 

AND PT. TRANS BANDAR LAMPUNG IN THE IMPLEMENTATION  

OF BUS RAPID TRANSIT (BRT) 

 

By 

Dwini Yunar Vini Agusti 

 

The Bus Rapid Transit (BRT) procurement in Bandar Lampung aims to be a solution to 

congestion problems that often occur on several roads in Bandar Lampung. The 

Government of Bandar Lampung City makes the Bus Rapid Transit (BRT) enactment 

policy outlined in the Bandar Lampung Mayor Regulation Number 10 of 2011 

concerning Regional Spatial Planning for 2011-2030, Article 10 paragraph (4) letter (c). 

In its implementation, this program actually does not show significant development. Bus 

Rapid Transit (BRT) is no longer a priority for the people of Bandar Lampung. The 

existence of Bus Rapid Transit (BRT) is currently declining, judging by the rarely seen 

BRT in serving the public related to public transportation in Bandar Lampung. 

For this reason, this study aims to look at the level of the partnership between the city 

government of Bandar Lampung and PT. Trans Bandar Lampung in the implementation 

of Bus Rapid Transit (BRT) and see the inhibiting factors in the implementation of the 

partnership. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. 

The results of this study are: 1. The level of partnership between the government of 

Bandar Lampung and PT. Trans Bandar Lampung in the implementation of Bus Rapid 

Transit (BRT) enters into partnership, because this partnership meets: a. Formal Contract, 

b. New resource, c. Shared risk and reward. 2. Inhibiting factors in this partnership such 

as the lack of funds, the condition of many shelters that have not been built according to 

the agreement, the number of buses that are increasingly decreasing and the road 

conditions that are less supportive, in the implementation of duties and responsibilities are 

still not firm, and lack of community participation. For this reason, it is necessary to do 

the following: a. Supervision in this partnership must be improved. b. The government 

must be more careful in providing routes for BRT. c. The government must immediately 

continue the shelter’s construction which has stopped. d. There needs to be socialization 

to the community. e. PT Trans Bandar Lampung has to be more disciplined. 
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ABSTRAK 

KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG 

DENGAN PT. TRANS BANDAR LAMPUNG DALAM  

PELAKSANAAN BUS RAPID TRANSIT (BRT) 

 

Oleh 

Dwini Yunar Vini Agusti 

 

Pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) di Bandar Lampung bertujuan sebagai solusi 

bagi masalah kemacetan yang kerap terjadi di beberapa ruas jalan Bandar 

Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung membuat Kebijakan pemberlakuan 

Bus Rapid Transit (BRT) dituangkan ke dalam Peraturan Walikota Bandar 

Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 

2011-2030, Pasal 10 ayat (4) huruf (c). Dalam pengimplementasiannya, program 

ini justru semakin menunjukkan kemunduran. Saat ini, Bus Rapid Transit (BRT) 

tidak lagi menjadi prioritas masyarakat Bandar Lampung. Eksistensi Bus Rapid 

Transit (BRT) saat ini menurun, dilihat dari jarang terlihatnya BRT dalam 

melayani masyarakat terkait angkutan umum di Bandar Lampung 

Untuk itu, Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kemitraan antara 

pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. Trans Bandar Lampung dalam 

pelaksanaan Bus Rapid Transit (BRT) dan melihat factor penghambat dalam 

pelaksanaan kemitraan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. 

Hasil penelitian ini adalah: 1. Tingkat kemitraan antara pemerintah Kota Bandar 

Lampung dengan PT. Trans Bandar Lampung dalam pelaksanaan Bus Rapid 

Transit (BRT) masuk kedalam partnership, karena kemitraan ini memenuhi: a. 

Formal Contract, b. New resource, c. Shared risk and reward. 2. Faktor 

penghambat dalam kemitraan ini seperti ketersediaan dana yang kurang, keadaan 

halte yang banyak belum dibangun sesuai kesepakatan, jumlah bus yang kian 

menurun dan kondisi jalan yang kurang mendukung, dalam pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab masih belum tegas, dan kurangnya pastisipasi masyarakat. Untuk 

itu perlu dilakukan bebrapa hal berikut seperti: a. Pengawasan dalam kemitraan 

ini lebih ditingkatkan. b. Pemerintah harus lebih seksama dalam menyediakan 

jalur trayek untuk BRT. c.Pemerintah harus segera melanjutkan pembangunan 

halte yang terhenti. d. Perlu adanya sosialisasi pada masyarakat. e. PT Trans 

Bandar Lampung harus lebih disiplin. 

Kata kunci: Kemitraan, Pemerintah, Bus Rapid Transit (BRT)
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Sebagai ibukota provinsi, Bandar Lampung menjadi kawasan yang padat penduduk. 

Hal tersebut disebabkan karena Bandar Lampung menjadi pusat kegiatan di 

Lampung, seperti perdagangan, kebudayaan, pemerintahan dan produksi. 

Fenomena tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar untuk 

bermigrasi ke Bandar Lampung. Masyarakat Bandar Lampung memiliki aktivitas 

yang berbeda-beda dengan kebutuhan yang beragam pula. Untuk dapat memenuhi 

kebutuhan tersebut, mereka harus bergerak dari satu tempat ke tempat lain, seperti 

tempat kerja, sekolah, kampus, ataupun tempat refreshing. Aktivitas tersebut 

berdampak pada peningkatan mobilitas di Bandar Lampung. Mobilitas menuju dan 

atau keluar Bandar Lampung, juga mobilitas di dalam Bandar Lampung sendiri.  

 

Mobilitas yang tinggi namun tidak diimbangi dengan management transportasi 

yang baik maka akan menimbulkan masalah baru seperti kemacetan. Berbagai 

fakror kemacetan lalu lintas di Bandar Lampung seperti: 

1. Terus meningkatnya jumlah kendaraan umum maupun kendaraan pribadi 

yang tidak diimbangi dengan luas jalan yang sesuai. 
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2. Aktifitas masyarakat yang cenderung bersamaan waktu dan lokasinya seperti 

di pusat perbelanjaan, perkantoran dan pendidikan.  

3. Para pemakai jalan kerap kali tidak disiplin dalam mematuhi rambu-rambu 

lalu lintas. 

 

Kemacetan sudah sangat kerap terjadi di beberapa ruas jalan utama di pusat kota 

dan sekitar pusat perbelanjaan modern maupun pasar di Bandar Lampung. Kawasan 

yang selalu mengalami kemacetan seperti ujung jalan Ahmad Yani menuju jalan 

Kartini, sekitar jalan Teuku Umar di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Abdul Moeloek dan markas Korem 043 Garuda Hitam, di jalan Zainal Abidin 

Pagaralam, sekitar kawasan pendidikan dan Kampus Universitas Lampung, 

persimpangan kereta api jalan Urip Sumoharjo, dan beberapa ruas jalan lainnya. 

 

Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan solusi dari masalah kemacetan lalu 

lintas yang terjadi di Bandar Lampung adalah dengan menciptakan sistem 

transportasi yang teratur, tertib dan nyaman. Pemerintah Kota Bandar Lampung 

membuat Kebijakan pemberlakuan Bus Rapid Transit (BRT) dituangkan ke dalam 

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Tahun 2011-2030, Pasal 10 ayat (4) huruf (c) menyatakan bahwa 

untuk peningkatan penyediaan prasarana dan sarana kota secara terpadu yang 

berwawasan lingkungan maka dikembangkan sistem transportasi perkotaan 

menggunakan sistem transportasi massal di pusat primer Tanjung Karang serta 

penyediaan Bus Rapid Transit (BRT) yang berimplikasi pada penyediaan fasilitas 

bagi pejalan kaki. Bus Rapid Transit (BRT) merupakan program unggulan 



3 

pemerintah sejalan dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

Angkutan Jalan (LLAJ) serta keputusan Menteri Perhubungan No. 35 tahun 2003 

tentang penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum.  

 

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengajak para pengusaha angkutan umum di 

Kota Bandar Lampung untuk turut berperan aktif dalam membantu pembangunan 

kota Bandar Lampung dalam bidang angkutan umum. Dalam diskusi tersebut 

terbentuklah Trans Bandar Lampung dan kesepakatan yang tercantum dalam 

Memorandum of Understanding (MOU) antara Pemerintah Kota Bandar Lampung 

dengan PT. Trans Bandar Lampung untuk pengoperasian Trans Bandar Lampung 

pada Desember 2011. Bentuk formalnya ditandatanganilah kesepakatan bersama, 

Nomor 550/194/iv.33/2012 dan Nomor032/B/BRT-TBL/XII/2011 tentang 

Kerjasama Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan 

Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Kota Bandar Lampung. Dalam 

Memorandum of Understanding (MOU) tersebut diatur kewajiban dan hak dari 

Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai regulator maupun PT. Trans Bandar 

Lampung sebagai operator.  

 

Bus Rapid Transit (BRT) ini dikelola oleh Konsorsium PT Trans Bandar Lampung 

(PT. TBL) yang merupakan gabungan 37 perusahaan angkutan di Bandar Lampung. 

Walikota Bandar Lampung Drs. H. Herman HN, MM, memperkenalkan secara 

resmi Bus Rapid Transit (BRT) kepada masyarakat pada 26 September 2011. PT. 

Trans Bandar Lampung merupakan perusahaan angkutan perkotaan pertama 

dengan konsep Bus Rapid Transit di Kota Bandar Lampung. Bus Rapid Transit 
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(BRT) Kota Bandar Lampung ini sepenuhnya dibiayai oleh swasta, dalam hal ini 

adalah PT Trans Bandar Lampung. Tidak ada subsidi sedikitpun dari pemerintah 

kota Bandar Lampung, hal ini yang menjadi ciri khas atau perbedaan dan 

kebanggaan pemerintah kota Bandar Lampung terhadap daerah lain yang terdapat 

Bus Rapid Transit (BRT) juga. Di awal pengoperasiannya, PT. Trans Bandar 

Lampung diuji cobakan selama 4 hari pada 14-17 November 2011 dan secara resmi 

beroperasi pada 19 Desember 2011. 

 

Banyak warga Bandar Lampung yang menyambut positif dengan program 

pemerintah ini, dilihat dari banyaknya jumlah pengguna jasa Bus Rapid Transit 

(BRT). Masyarakat menilai Bus Rapid Transit (BRT) merupakan alat transportasi 

umum yang bergengsi dengan ongkos yang relative murah. Sesuai dengan 

pernyataan Susanto dalam Antara News edisi Kamis, 10 Mei 2012 yakni: 

"Bagus Mas, malah kalau bisa selain rute yang berjalan saat ini, beberapa rute 

lain yang belum dimasuki bisa ditambah Bus Trans Bandarlampung-nya juga, 

sehingga tidak hanya mengandalkan angkutan kota," 

 

Dia mengaku, sering berpergian menggunakan Bus Trans Bandar Lampung dengan 

tarif Rp3.500 per orang penumpang umum dan Rp2.500 untuk pelajar/mahasiswa, 

dengan pelayanan dinilai lebih baik dari angkutan umum yang pernah beroperasi 

sebelumnya. (http://lampung.antaranews.com/berita/262816/warga-minati-bus-trans-

bandarlampung diakses pada tanggal 24 April 2017 pukul 20:23) 

 

http://lampung.antaranews.com/berita/262816/warga-minati-bus-trans-bandarlampung
http://lampung.antaranews.com/berita/262816/warga-minati-bus-trans-bandarlampung
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Selain respon positif, terdapat juga respon negatif yang sebagian besar berasal dari 

pihak yang telah lama memberikan jasa pelayanan transportasi umum di Kota 

Bandar Lampung. Mereka menuntut pemerintah untuk bersikap adil mengenai rute 

trayek Bus Rapid Transit (BRT) ini dan juga pemberlakuan pembayaran retribusi 

terminal kepada BRT. Dalam pelaksanaannya juga Bus Rapid Transit (BRT) dinilai 

tidak disiplin, dilihat dari penurunan penumpang tidak pada titik yang telah 

ditentukan. Pada hari Rabu, 11 April 2012 terjadi penolakan program Bus Rapid 

Transit (BRT) oleh ratusan sopir angkutan kota atau mikrolet dan pada tanggal 3 

Mei 2012 sebanyak empat unit BRT dirusak masa. Melihat kondisi tersebut 

pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan upaya mediasi dengan membuat 

Kesepakatan Bersama pelaku Transportasi Angkutan Perkotaan di Bandar 

Lampung  tanggal 17 Mei 2012. 

 

Saat ini, Bus Rapid Transit (BRT) tidak lagi menjadi prioritas masyarakat Bandar 

Lampung, hal ini dikarenakan sudah banyak angkutan umum yang lebih efisien, 

efektif, dan nyaman. Jika dilihat dari pengamatan peneliti, Kota Bandar Lampung 

masih belum membutuhkan transportasi umum dalam bentuk BRT. Mobilitas 

masyarakat Bandar Lampung belum sesibuk yang ada di kota-kota besar seperti 

Jakarta, Bandung dan Yogyakarta. Eksistensi Bus Rapid Transit (BRT) saat ini 

menurun, dilihat dari jarang terlihatnya BRT dalam melayani masyarakat terkait 

angkutan umum di Bandar Lampung. Untuk itu peneliti tertarik meneliti tentang 

kemitraan antara stakeholder dalam pelaksanaan Bus Rapid Transit (BRT). Oleh 

karena itu peneliti memilih judul “Kemitraan antara Pemerintah Kota Bandar 
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Lampung dengan PT. Trans Bandar Lampung dalam Pelaksanaan Bus Rapid 

Transit (BRT)” 

 

B. Rumusan masalah 

 

Dalam peleitian ini, peneliti memiliki satu rumusan masalah yakni: 

1. Bagimana kemitraan antara pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. 

Trans Bandar Lampung dalam pelaksanaan Bus Rapid Transit (BRT). 

2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kemitraan antara 

pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. Trans Bandar Lampung dalam 

pelaksanaan Bus Rapid Transit (BRT). 

 

C. Tujuan Penelitian  

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran kemitraan antara 

pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. Trans Bandar Lampung dalam 

pelaksanaan Bus Rapid Transit (BRT) serta mengetahui faktor penghambat dalam 

pelaksanaan kemitraan tersebut. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritik 

Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Jurusan Administrasi Negara 

dalam kajian kemitraan khususnya teori tingkat atau jenjang kemitraan, dalam 
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hal ini kemitraan antara swasta dan pemerintah daerah untuk menghasilkan 

good governance. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu administrasi Negara 

khususnya kemitraan. 

b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi 

yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan 

permasalahan dan pokok bahasan kemitraan. 

c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan tentang kemitraan 

 

1. Pengertian Kemitraan 

Kemitraan menurut Endarmoko dalam Teraus Besar Bahasa Indonesia (2006) arti 

kata mitra adalah teman; sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Kemitraan 

pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama sebagai 

mitra dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut 

Notoatmodjo (2003), kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-

individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu 

tugas atau tujuan tertentu. 

 

Ada berbagai pengertian kemitraan secara umum dalam Ditjen P2L & PM (2004) 

meliputi: 

a. Kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi dan interelasi minimal 

antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak merupakan ”mitra” 

atau ”partner”. 

b. Kemitraan adalah proses pencarian/perwujudan bentuk-bentuk kebersamaan 

yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk 

mencapai kepentingan bersama. 
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c. Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok 

masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama 

mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran 

masing-masing. 

d. Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau 

organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan 

serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun 

keuntungan, meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur dan 

memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan.  

 

Menurut Hafsah (2000) kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh 

dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama 

dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Menurut Sulistiyani 

(2004: 129) kemitraan secara etimologis berasal dari kata yang berasal dari suku 

kata partner yang berarti kawan, sekutu atau mitra. Secara definisi, maka kemitraan 

adalah suatu bentuk kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling 

membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas di suatu bidang tertentu atau 

tujuan tertentu sehingga memperoleh hasil yang lebih baik.  

 

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 terutama 

dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: 

“Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha 

menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan 

pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan 

memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling 

menguntungkan.”  
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Berdasarkan pengertian diatas secara garis besar, kemitraan dapat didefinisikan 

sebagai  kegiatan formal yang melibatkan dua orang atau lebih yang telah memiliki 

kesepakatan bersama guna mencapai satu tujuan. 

 

2. Prinsip-prinsip kemitraan 

Terdapat 3 prinsip kunci dalam pelaksanaannya, menurut Wibisono (2007) yaitu: 

a. Prinsip Kesetaraan (Equity) 

Pendekatannya bukan top down atau bottom up, bukan juga berdasarkan 

kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling 

menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari antagonism perlu dibangun 

rasa saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban dan 

ikatan. 

b. Prinsip Transparansi 

Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. 

Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan 

keuangan. 

c. Saling Menguntungkan 

Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.  

 

Selain perinsip kemiraan diatas, terdapat pula prinsip kemitraan menurut Gumbira-

Sa’id dan Intan (2000) antara lain prinsip saling ketergantungan dan saling 

membutuhkan, saling menguntungkan, memiliki transparansi, memiliki azaz 

formal dan legal, melakukan alih pengetahuan dan pengalaman, melakukan 

pertukaran informasi, penyelesaian masalah dan pembagian keuntungan yang adil. 
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Berdasarkan beberapa prinsip kemitraan, peneliti menyimpulkan bahwa prinsip 

kemitraan secara garis besar yaitu adanya kesetaraan dalam hal kedudukan, 

pembagian tugas, pembagian keuntungan dan saling membutuhkan. Selain itu 

adanya keterbukaan diantara sesama anggota dan saling melakukan pertukaran 

informasi berbentuk ilmu pengetahuan dan pengalaman.  

 

3. Syarat-syarat prinsip kemitraan 

 

Syarat-syarat prinsip kemitraan menurut Gumbira Sa’id dan Intan (2000) dapat 

dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: 

a. Saling pengertian (common understanding)  

Prinsip saling pengertian ini dikembangkan dengan cara meningkatkan 

pemahaman yang sama mengenai lingkungan, permasalahan lingkungan, serta 

peranan masing-masing komponen. Selain aspek lingkungan yang mungkin 

sangat baru bagi para pelaku pembangunan, juga pemahaman diri mengenai 

fungsi dan peranan masing-masing aktor penting. Artinya masing-masing aktor 

harus dapat memahami kondisi dan posisi komponen yang lain, baik pemerintah, 

pengusaha, maupun masyarakat. 

 

b. Kesepakatan bersama (mutual agreement) 

Kesepakatan bersama adalah aspek yang penting sebagai tahap awal dari suatu 

kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kesepakatan ini 

hanya dapat diraih dengan adanya saling pengertian seperti yang disebutkan di 

atas. Hal ini merupakan dasar-dasar untuk dapat saling mempercayai dan saling 

memberi diantara para pihak yang bersangkutan. 
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c. Tindakan bersama (collective action) 

Tindakan bersama ini adalah tekad bersama-sama dimana cara yang dilakukan 

tentu berbeda antara pihak yang satu dengan pihak yang lain tetapi tujuannya 

sama. 

 

4. Model-model Kemitraan dan Jenis Kemitraan 

Secara umum menurut Notoadmodjo (2007) model kemitraan dalam sektor 

kesehatan dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

a. Model I 

Model kemitraan yang paling sederhana adalah dalam bentuk jaring kerja 

(networking) atau building linkages. Kemitraan ini berbentuk jaringan kerja saja. 

Masing-masing mitra memiliki program tersendiri mulai dari perencanaannya, 

pelaksanaannya hingga evalusi. Jaringan tersebut terbentuk karena adanya 

persamaan pelayanan atau sasaran pelayanan atau karakteristik lainnya. 

 

b. Model II 

Kemitraan model II ini lebih baik dan solid dibandingkan model I. Hal ini karena 

setiap mitra memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap program bersama. 

Visi, misi, dan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan kemitraan direncanakan, 

dilaksanakan, dan dievaluasi bersama. 

 

Menurut Sulistiyani (2004) terdapat 3 model kemitraan yang mampu 

menggambarkan hubungan antar organisasi, yakni : 

a. Pseudo partnership atau kemitraan semu 

Kemitraan semu merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau 

lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu 
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dengan yang lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar 

akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua 

serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua 

belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan 

tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang 

diperjuangkan dan manfaatnya apa. 

 

b. Mutualism partnership atau kemitraan mutualistik. 

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang 

sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling 

memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat 

mencapai tujuan secara optimal. 

 

c. Conjugation partnership atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan. 

Kemitraan konjugasi adalah kemitraan untuk mendapatkan energi dan kemudian 

terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Maka 

organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki 

kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat 

melakukan kemitraan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi 

dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing. 

 

Menurut Beryl Levinger dan Jean Mulroy (2004), ada empat jenis atau tipe 

kemitraan yaitu: 

a. Potential Partnership 

Pada jenis kemitraan ini pelaku kemitraan saling peduli satu sama lain tetapi 

belum bekerja bersama secara lebih dekat. 



14 

b. Nascent Partnership 

Kemitraan ini pelaku kemitraan adalah partner tetapi efisiensi kemitraan tidak 

maksimal. 

c. Complementary Partnership 

Pada kemitraan ini, partner/mitra mendapat keuntungan dan pertambahan 

pengaruh melalui perhatian yang besar pada ruang lingkup aktivitas yang tetap 

dan relatif terbatas seperti program delivery dan resource mobilization. 

d. Synergistic Partnership 

Kemitraan jenis ini memberikan mitra keuntungan dan pengaruh dengan 

masalah pengembangan sistemik melalui penambahan ruang lingkup aktivitas 

baru seperti advokasi dan penelitian. 

 

5. Tingkat atau jenjang kemitraan 

Menurut Heideneim (2002) dalam Kuswidanti (2008), ada lima tingkat atau jenjang 

kemitraan dalam suatu kemitraan yaitu: full collaboration, coalition, partnership, 

alliance dan network. Kelimanya digambarkan sebagai berikut: 

a. Full collaboration 

Menurut Abdulsyani, kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial yang 

didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan 

bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-

masing. Roucek dan Warren dalam Abdulsyani (1994) mengatakan bahwa 

kolaborasi berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. 

Kolaborasi melibatkan pembagian tugas yang merupakan tanggung jawab demi 

tercapainya tujuan bersama. 
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Dalam full collaboration terdapat empat unsur yang harus dipenuhi yakni: 

1. Written agreement 

2. Shared vision 

3. Consensus decision 

4. Formal work assignment 

b. Coalition 

1. Formal agreement 

2. All member involved in 

3. New resource 

4. Joint budget 

c. Partnership 

1. Formal contract 

2. New resource 

3. Shared risk and reward 

d. Alliance 

1. Semi formal 

2. Some new resource 

3. Coordination of task 

e. Network 

1. Losse association 

2. No significant demands 

 

6. Ruang Lingkup Kemitraan 

Ruang lingkup kemitraan secara umum meliputi pemerintah, dunia usaha, Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Masyarakat (ORMAS, serta kelompok 
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profesional. Notoatmodjo (2007) dalam Departemen Kesehatan RI (2004) secara 

lengkap menggambarkan ruang lingkup kemitraan dengan diagram sebagai berikut: 

 

Bagan 2.1. Ruang Lingkup Kemitran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Faktor-faktor Pendukung Kemitraan 

 

Menurut Phillips El Ansori (2001 ) dalam Kuswindanti (2008), dalam peningkatan 

dampak kemitraan agar lebih baik dipengaruhi oleh faktor personal, adanya 

hambatan dari personal, faktor kekuasaan, faktor organisasional, hambatan dalam 

pengorganisasian, dan faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi 

kepuasaan dan peningkatan keefektifan komitmen serta keberhasilan aktivitas atau 

kegiatan.  
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8. Interaksi Antar Aktor 

 

Dalam interaksi antar aktor terdapat pembahasan mengenai konsep good 

governance (tata pemerintahan yang baik) yang mana dalam pembahasan good 

governance dijelaskan bagaimana hubungan antar aktor yakni pemerintah, swasta 

dan masyarakat. Senada dengan hal itu, Thoha dalam Sulistiyani (2004) 

menjelaskan: 

“Good governance adalah tata pemerintahan yang baik yang merupakan 

suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, 

dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol yang dilakukan 

oleh komponen yakni pemerintah (government), rakyat (citizen atau civil 

society) dan usahawan (business) yang berada di sektor swasta.” 

 

Adapun dalam mewujudkan good governance harus didasarkan pada prinsip-

prinsip yang ada. Menurut UNDP (United Nation Development Program) dalam 

Dwiyanto (2008:79) Good Governance memiliki delapan prinsip yakni partisipasi, 

transparansi, akuntabel, efektif dan efisien, kepastian hukum, responsif, konsensus, 

setara dan inklusif.  

 

Interaksi antar aktor dalam good governance dapat terjalin karena masing-masing 

aktor mempunyai peran yang berbeda. Perbedaan peran pemerintah, swasta dan 

masyarakat menjadikan satu sama lain saling membutuhkan dan saling melengkapi. 

Berikut adalah peran masing-masing aktor dalam good governance dan gambaran 

interaksinya menurut Pipin Hanapiah (dalam http://pustaka.unpad.ac.id/wp-

content/uploads/2009/05/gogo_all.pdf Diakses pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 

20.00 WIB). 

 

 

http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/gogo_all.pdf
http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/gogo_all.pdf
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a. Negara atau pemerintah berperan dalam: 

1. regulasi/pembuatan kebijakan publik; 

2. pengendalian dan pengawasan publik; 

3. perlindungan dan pengayoman masyarakat dan swasta; 

4. fasilitasi kepentingan negara dan publik; 

5. pelayanan kepentingan publik. 

b. Swasta atau Dunia Usaha, berperan dalam hal: 

1. penggerakan aktivitas di bidang ekonomi; 

2. penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan bangsa; 

3. penyelenggaraan usaha-usaha perindustrian dan perdagangan; 

4. penyelenggaraan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 

 

c. Masyarakat, berperan dalam hal: 

1. posisinya sebagai subjek sekaligus objek (partisipator) bagi penyelenggaraan 

urusan-urusan yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah dan Swasta; 

2. pengontrol terhadap kinerja Pemerintah dan Swasta. 

 

Dari penjelasan interaksi antar aktor di atas, dapat diambil pengertian bahwa 

interaksi antar aktor muncul berdasarkan adanya konsep good governance. 

Interaksi dapat terjalin karena masing-masing aktor dalam good governance 

mempunyai peran yang berbeda-beda, saling membutuhkan satu sama lain dan bisa 

saling melengkapi. 
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B. Teori Sistem 

 

1. Pengertian Sistem 

Sistem menurut Gabriel A. Almond (dalam Santoso: 2009) adalah suatu konsep 

ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan 

suatu lingkungan yang mempengaruhinya maupun yang dipengaruhi. Lalu menurut 

Rusell L. Ackoff (dalam Santoso: 2009) sistem adalah seperangkat elemen yang 

saling melakukan interaksi. Menurut prajudi (dalam Syafiie: 2009) sistem adalah 

suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut 

skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu 

usaha atau urusan. Celand dan King (dalam Santoso: 2009), merumuskan sistem 

sebagai satu keseluruhan yang terorganisasi dan bersifat kompleks, satu kesatuan 

atau kombinasi dari berbagai bagian yang membentuk keseluruhan yang kompleks 

dan utuh.. Jadi secara garis besar sistem merupakan hubungan keterkaitan antara 

beberapa elemen yang kompleks dan menghasilkan sebuah hasil tertentu. 

 

2. Unsur Sistem 

Unsur sitem menurut Schoderbek (dalam Santoso: 2009) ada 4 yakni: 

a. Input (masukan) 

Tolak ukur keberhasilan input dapat diukur dari tiga indikator, yaitu: 

1. Terbentuknya tim wadah atau sekretariat yang ditandai dengan adanya 

kesepakatan bersama dalam kemitraan. 

2. Adanya sumber dana/biaya yang memang diperuntukkan bagi pengembangan 

kemitraan. 
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3. Adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh institusi terkait. 

Hasil evaluasi terhadap input dinilai berhasil apabila ketiga tolok ukur 

tersebut terbukti ada. 

b. Proses 

Tolok ukur keberhasilan proses dapat diukur dari indikator sebagai frekuensi dan 

kualiatas pertemuan tim atau sekretariat sesuai kebutuhan. Hasil evaluasi 

terhadap proses nilai berhasil, apabila tolok ukur tersebut terbukti adanya yang 

dilengkapi dengan agenda pertemuan, daftar hadir dan notulen hasil pertemuan. 

 

c. Output (keluaran) 

Tolok ukur keberhasilan output dapat diukur dari indikator sebagai berikut: 

Jumlah kegiatan yang dikerjakan oleh institusi terkait sesuai dengan kesepakatan 

peran masing-masing institusi. Hasil evaluasi terhadap output dinilai berhasil, 

apabila tolok ukur tersebut diatas terbukti ada. 

 

d. Feedback (umpan balik) 

Tolok ukur keberhasilan Feedback adalah tercapainya tujuan dalam kemitraan. 

 

Bagan 2.2. Unsur Sistem Berdasarkan Pola 

  

 

 

 

 

 

Proses Keluaran 

Umpan Balik 

Masukan 



21 

3. Karakteristik sistem 

Menurut Schoderbek ada 10 karakteristik dalam sistem yakni: 

a. Interelasi dan interdepedensi 

Setiap sistem mempunyai berbagai elemen atau subsistem. Elemen-elemen 

atau subsistem-subsistem ini akan saling berkaitan dan saling bergantung satu 

sama lain.  

b. b. Holisme 

Setiap pendekatan sistem mengharuskan pengamatan dilakukan mulai dari 

keseluruhan, bukan mengamati setiap elemen atau subsistem satu demi satu.  

c. Sasaran  

Sistem mengakibatkan terjadinya interaksi, sedangkan interaksi ini sendiri 

akan menghasilkan suatu keadaan yang memungkinkan keadaan aktifitas-

aktifitas dalam sistem mencapai tujuan yang telah di tentukan 

d. Masukan dan keluaran  

Semua sistem memerlukan masukan untuk mencapai tujuan lalu sistem 

menghasilkan keluaran yang di perlukan bagi sistem yang lain 

e. Trasformasi  

Apa yang di terima oleh sistem akan di olah sehingga menghasilkan ynag baru 

f. Entropy 

Semua sistem memiliki batas kehidupan. Dalam sistem kehidupan entropi 

berarti kematian, sedangkan dalam organisasi firman entropy adalah suatu 

kondisi dis organisasi 
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g. Regulasi  

Semua sistem yang berkaitan di atur nteaksinya agar tujuan dapat tercapaai. 

h. Hirarki  

Dalam sistem terdiri dari beberapa subsistem 

i. Diferensiasi  

Setiap elemen atau subsistem memiliki fungsi yang berbeda beda. 

j. Equifinaliti 

Dalam sistem terbuka, sesuatu keadaan dapat di capai dengan berbagai macam. 

 

C. Tinjauan Tentang Transportasi 

 

1. Pengertian Transportasi 

Kemajuan sebuah negara sangat identik dengan kemajuan sistem transportasinya. 

Menurut Salim (1993), transportasi adalah ilmu yang mempunyai banyak kaitannya 

dengan ilmu-ilmu lain seperti manajemen, pemasaran, pembangunan, ekonomi, 

undang-undang dan kebijaksanaan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara 

atau bangsa tergantung pada tersedianya pengangkutan dalam negara atau bangsa 

yang bersangkutan. Oleh karena itu, sistem transportasi dibagi menjadi angkutan 

muatan dan manajemen sistem transportasi yang dipengaruhi oleh faktor ekstern. 

Faktor ekstern yang mempengaruhi transportasi antara lain Undang-Undang/ 

Peraturan Pemerintah, kebijaksanaan/pengaturan pihak pemerintah pusat dan 

daerah, dan pengaruh pemakai jasa (demand). Kegiatan transportasi bukan 

merupakan suatu tujuan melainkan mekanisme untuk mencapai tujuan. Menurut 

Setijowarno dan Frazila (2001), pergerakan orang dan barang dari satu tempat ke 

tempat yang lainnya mengikuti tiga kondisi yaitu : 
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a. Perlengkapan, relative menarik antara dua atau lebih tujuan 

b. Keinginan untuk mengatasi jarak , dimana sebagai perpindahan yang diukur 

dalam kerangka waktudan ruangyang dibutuhkan untuk mengatasi jarak dan 

teknologi terbaik untuk mencapainya. 

c. Kesempatan intervensi berkompetisi di antara beberapa lokasi untuk memenuhi 

kebutuhan dan penyediaan. 

 

 

2. Manfaat Transportasi 

Menurut Sukarto (2006) transportasi memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan 

manusia yang meliputi manfaat sosial, ekonomi, politik, dan fisik. 

a.  Manfaat Sosial 

Transportasi sangat membantu dalam menyediakan berbagai fasilitas dan 

kemudahan, seperti pelayanan untuk perorangan maupun kelompok, pertukaran 

dan penyampaian informasi, perjalanan pribadi maupun sosial, mempersingkat 

waktu tempuh antara rumah dan tempat bekerja dan mendukung perluasan kota 

atau penyebaran penduduk menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. 

b. Manfaat Ekonomi 

Transportasi adalah salah satu jenis kegiatan yang berhubungan dengan 

peningkatan kebutuhan manusia melalui cara mengubah letak geografi orang 

maupun barang. Dengan transportasi, bahan baku dibawa ke tempat produksi, 

dan dengan transportasi pula hasil produksi dibawa ke pasar. Para konsumen 

datang ke pasar atau tempat-tempat pelayanan yang lain (rumah sakit, pusat 

rekreasi, pusat perbelanjaan dan seterusnya) dengan menggunakan transportasi 

c. Manfaat Politik 
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Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, transportasi memegang peranan 

penting. Beberapa manfaat politik transportasi, adalah: 

1. Transportasi menciptakan persatuan nasional yang semakin kuat dengan 

meniadakan isolasi. 

2. Transportasi mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat dapat 

dikembangkan atau diperluas secara lebih merata. 

3. Keamanan negara sangat tergantung pada transportasi yang efisien untuk 

memudahkan mobilisasi kemampuan dan ketahanan nasional, serta 

memungkinkan perpindahan pasukan selama masa perang atau untuk 

menjaga keamanan dalam negeri. 

4. Sistem transportasi yang efisien memungkinkan perpindahan penduduk dari 

daerah bencana. 

d. Manfaat Fisik  

Transportasi mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai sarana 

penghubung. Rencana tata guna lahan kota harus didukung secara langsung oleh 

rencana pola jaringan jalan yang merupakan rincian tata guna lahan yang 

direncanakan. Pola jaringan jalan yang baik akan mempengaruhi perkembangan 

kota sesuai dengan rencana tata guna lahan. Ini berarti transportasi mendukung 

penuh terhadap perkembangan fisik suatu kota atau wilayah. 

 

3. Fungsi Transportasi 

Fungsi transportasi adalah untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu 

tempat ke tempat lain. Kebutuhan akan angktan penumpang tegantung fungsi bagi 

kegunaan seseorang (personal place utility). Peranan transportasi tidak hanya untuk 

melancarkan barang atau mobilitas manusia. Tansportasi juga membantu 
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tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal. Transportasi 

berfungsi sebagai sektor penunjang pembangunan (the promotion sector) dan 

pemberi jasa (the servicing sector) bagi perkembangan ekonomi. 

 

4. Jenis Moda Transportasi Darat 

 

Tabel 2.1. Jenis Moda Transportasi Darat 

Jenis Angkutan Badan / Body Tenaga 

Penggerak 

Cara bergerak Sistem 

Kontrol 

a. Sedan Cabin untuk 

pengemudi (4 

- 5 orang) 

Mesin Bensin / 

Diesel 

Menggunakan 

Roda Karet. 

Pengemudi. 

b. Mini Bus Cabin Untuk 

Pengemudi (6 

- 8 orang) 

Mesin Bensin / 

Diesel 

Menggunakan 

Roda Karet. 

Pengemudi. 

c. Bus Cabin Untuk 

Pengemudi 

(40 orang) 

Mesin Diesel Menggunakan 

Roda Karet. 

Pengemudi. 

d. Kereta Cabin Untuk 

Pengemudi 

(50 orang) 

Gerbong 

tertutup 

Mesin Diesel 

Listrik 

Listrik induksi 

linear 

Menggunakan 

roda karet besi 

di atas rel. 

Menggunakan 

roda karet besi 

di atas rel. 

Tolak menolak 

gaya magnet 

Signal. 

Sumber : Sistem Transportasi, 1997 

 

Masing-masing moda transportasi menurut Setijowarno dan Frazila (2001), 

memiliki ciri-ciri yang berlainan, yakni dalam hal: 

a. Kecepatan, menunjukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bergerak 

antara dua lokasi. 

b. Tersedianya pelayanan (availability of service), menyangkut kemampuan untuk 

menyelenggarakan hubungan antara dua lokasi. 

c. Pengoperasiaan yang diandalkan (dependability of operation), menunjukan 

perbedaan-perbedaan yang terjadi antara kenyataan dan jadwal yang ditentukan. 
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d. Kemampuan (capability), merupakan kemampuan untuk dapat menangani 

segala bentuk dan keperluan akan pengangkutan. 

e. Frekuensi adalah banyaknya gerakan atau hubungan yang dijadwalkan. 

 

5. Permintaan (demand) Transportasi 

Permintaan akan perjalanan mempunyai kemiripan dengan permintaan ekonomi. 

Permintaan akan perjalanan mempunyai ketertarikan yang sangat besar dengan 

aktifitas yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain bahwa perjalanan timbul 

karena aktifitas yang ada dalam masyarakat. Semakin banyak dan pentingnya 

aktifitas yang ada maka tingkat perjalananpun meningkat. Dalam mengakomodasi 

permintaan perjalanan tentunya diperlukan biaya. Semakin rendah biaya perjalanan 

maka semakin meningkat permintaan akan perjalanan. Pada dasarnya permintaan 

atas jasa transportasi merupakan cerminan kebutuhan akan transport dari pemakai 

sistem tersebut. Transportasi manusia atau barang bukanlah merupakan tujuan 

akhir, tetapi dilakukan untuk mencapai tujuan lain sehinnga permintaan atas jasa 

transportasi disebut sebagai permintaan turunan (derived demand) yang timbul 

akibat adanya permintaan akan komoditi atau jasa lain. 

 

Menurut Setijowarno dan Frazila (2001), pada dasarnya permintaan atas jasa 

transportasi diturunkan dari : 

a. Kebutuhan seseorang untuk berjalan dari satu lokasi ke lokasi lainnya untuk 

melakukan suatu kegiatan 

b. Permintaan akan angkutan barang tertentu agar tersedia tempat yang diinginkan 

Besarnya permintaan transportasi berkaitan dengan aktivitas sosial ekonomi 

masyarakat, yakni system kegiatan yang biasanya dapat diukur melalui intensitas 
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guna lahan. Hubungan yang terdapat pada sisitem transportasi dan sistem tata 

guna lahan menurut Setijowarno dan Frazila (2001) yaitu : 

a. Perubahan dan peningkatan guna lahan akan membangkitkan perjalanan. 

b. Meningkatnya bangkitan akan menaikkan tingkat permintaan pergerakan 

yang akhirnya memerlukan penyedia prasarana transportasi. 

c. Pengadaan prasarana akan meningkatkan daya hubung parsial 

d. Naiknya daya hubung akan meningkatkan harga/nilai lahan. 

e. Penentuan pemilikan lokasi yang akhirnya menghasilkan perubahan dalam 

system guna lahan. 

c. Syarat-syarat dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat sebagai penumpang 

 

Menurut Setijowarno dan Frazila (2001), Syarat-syarat yang perlu diperhatikan 

yaitu : 

a. Rute yang tidak terlalu panjang 

b. Melalui daerah yang memang memerlukan/permintaan akan angkutan cukup 

besar 

c. Dapat ditempuh dalam waktu singkat/lalu lintas lancar tidak menggangu lalu 

lintas lain 

d. Jalan yang dilalui mempunyai kelas yang sesuai dangan tipe kendaraan 

e. Ujung jalan mempunyai terminal, subterminal atau end point 

D. Tinjauan tentang Bus Rapid Transit (BRT) 

 

1. Bus Rapid Transit (BRT) 

Bus Rapid Transit (BRT) atau busway merupakan bus dengan kualitas tinggi yang 

berbasis sistem transit yang cepat, nyaman, dan biaya murah untuk mobilitas 
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perkotaan dengan menyediakan jalan untuk pejalan kaki, infrastruktur, operasi 

pelayanan yang cepat dan sering, perbedaan keunggulan pemasaran dan layanan 

kepada pelanggan. Bus Rapid Transit (BRT), pada dasarnya mengemulasi 

karakteristik kinerja sistem transportasi kereta api modern. 

 

Meskipun memiliki istilah yang bervariasi antara satu negara dengan negara lain, 

tetapi memiliki prinsip dasar yang sama, seperti : kualitas, pelayanan kendaraan 

yang bersaing dengan transportasi umum lainnya dengan tarif yang dapat 

terjangkau. Untuk memudahkan, istilah BRT atau busway akan sering digunakan 

dalam menggambarkan sistem ini. Namun, diakui bahwa konsep dan istilah ini 

tidak diragukan lagi akan terus berkembang. 

 

2. Format Operasional Bus Rapid Transit Bandar Lampung  

Dalam pengembangan Bus Rapid Transit di Bandar Lampung, pemerintah kota  dan 

Dinas Perhubungan berperan sebagai regulator, dan menjalin kerjasama dengan 

pihak swasta yang tergabung dalam sebuah perusahaan konsorsium yang bernama 

PT. Trans Bandar Lampung dan kemudian bertindak sebagai operator dalam 

penyediaan dan pengoperasian Bus Rapid Transit Bandar Lampung. Perusahaan 

konsorsium ini pemegang sahamnya terdiri atas para pengusaha yang memiliki izin 

trayek angkutan perkotaan dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang 

sebagian trayeknya akan digantikan dengan jaringan trayek Bus Rapid Transit 

Bandar Lampung. PT. Trans Bandar Lampung terbentuk pada oktober 2011 dan 

terdiri dari 35 Perusahaan Otobus (PO) yang tergabung di dalamnya yakni Kerja 

sama operasional (KSO) ada 6 PO dan Konsorsium ada 29 PO.   
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3. Trayek Bus Rapid Transit Bandar Lampung  

Prinsip Trayek angkutan umum yang beroperasi di Kota Bandar Lampung adalah  

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

dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahung 2009 tentang Lalu Lintas 

Angkuta Jalan (LLAJ) pasal 158, maka pembagian jenjang Trayek adalah:  

a. Rajabasa – Panjang (melalui Jl. Soekarno – Hatta)  

b. Rajabasa – Sukaraja (melalui Jl. P. Diponegoro)  

c. Perum Korpri – Sukaraja (melalui Jl. Wolter Mangonsidi)  

d. Tanjungkarang – Ir. Sutami (melalui Jl. P. Antasari)  

e. Kemiling – Sukaraja (melalui Jl. Jend. Sudirman)  

f. Rajabasa – Pasar Cimeng (melalui Kemiling)  

g. Panjang – Pasar Cimeng (melalui Jl. Yos Sudarso) 

 

E. Kerangka Pikir  

 

Pemerintah menilai bahwa transportasi merupakan salah satu kunci kesuksesan 

sebuah daerah, untuk itu pemerintah harus mengupayakan system transportasi yang 

maju. Dengan membuat Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

Angkutan Jalan (LLAJ) serta Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 tahun 2003 

tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum 

diharapkan dapat meningkatkan system transportasi di Indonesia. 

Merujuk dari Undang-Undang dan Keputusan Menteri perhubungan tersebut, 

pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki Kebijakan pemberlakuan Bus Rapid 

Transit (BRT) yang dituangkan ke dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung 

Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030. 
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Dalam pasal 10 ayat (4) huruf (c) menyatakan bahwa untuk peningkatan penyediaan 

prasarana dan sarana kota secara terpadu yang berwawasan lingkungan maka 

dikembangkan sistem transportasi perkotaan menggunakan sistem transportasi 

massal di pusat primer Tanjung Karang serta penyediaan Bus Rapid Transit (BRT) 

yang berimplikasi pada penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki. 

 

Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah kemacetan yang terjadi di 

beberapa titik ruas jalan di Kota Bandar Lampung seperti seperti ujung jalan Ahmad 

Yani menuju jalan Kartini, sekitar jalan Teuku Umar di depan Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Abdul Moeloek dan markas Korem 043 Garuda Hitam, di jalan 

Zainal Abidin Pagaralam (sekitar kawasan pendidikan dan Kampus Universitas 

Lampung, persimpangan kereta api jalan Urip Sumoharjo, dan beberapa ruas jalan 

lainnya. 

 

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kota Bandar Lampung bermitra dengan PT. 

Trans Bandar Lampung. Bentuk formalnya ditandatanganilah kesepakatan 

bersama, Nomor 550/194/iv.33/2012 dan Nomor032/B/BRT-TBL/XII/2011 tentag 

Kerjasama Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan 

Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Kota Bandar Lampung. Dalam 

Memorandum of Understanding (MOU) tersebut diatur kewajiban dan hak dari 

Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai regulator maupun PT. Trans Bandar 

Lampung sebagai operator yang merupakan gabungan 37 perusahaan angkutan di 

Bandar lampung. 

 

Baik atau buruknya sebuah kemitraan ini akan berdampak pada pelaksanaan 

kebijakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori tingkat atau jenjang 
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kemitraan menurut Heideneim, yakni: full collaboration, coalition, partnership, 

alliance dan network. Peneliti juga ingin melihat faktor-faktor yang menjadi 

penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kota 

Bandar Lampung dengan PT. Trans Bandar Lampung dalam Pelaksanaan Bus 

Rapid Transit (BRT).  
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Secara jelas kerangka pikir dapat dilihat pada gambar berikut: 

Bagan 2.2. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

Angkutan Jalan (LLAJ) 

keputusan Menteri Perhubungan No. 35 tahun 2003 

tentang penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan 

Kendaraan Umum 

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 

2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-

2030, Pasal 10 ayat (4) huruf (c) 

Kebijakan pemberlakuan Bus Rapid Transit (BRT) 

Untuk mengatasi kemacetan 

Faktor 

penghambat  

Tingkat atau 

jenjang 

kemitraan 

menurut 

Menurut 

Heideneim 

(2000), yakni:  

-full 

collaboration 

-coalition 

-partnership 

 -alliance 

-network 



 
 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (dalam 

Tresiana :2013) memberikan gambaran bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai 

dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara lain keantifikasi 

(pengukuran). Penelitian kualitatif menunjukkan penelitian tentang kehidupan 

masyarakat, sejarah, tingkah laku juga tentang fungsionalisasi organisasi, 

pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Sementara itu Bodgan 

dan Taylor (dalam Moleong :2007) berupaya menggambarkan kejadian atau 

fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang 

dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.  

 

Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, 

cacatan di lapangan., foto, atau dokumen pribadi. Dengan kata lain metode 

deskriptif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan 

data secara kata-kata dan  gambar. Penulis menggunakan metode ini dengan 

maksud ingin mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan 
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mendalam tentang kemitraan antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan 

PT. Trans Bandar Lampung dalam pelaksanaan Bus Rapid Transit (BRT). 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Menurut Moleong (2007) dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan 

adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus memberikan batasan dalam studi dan 

batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus 

memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian.  

Penelitian ini akan menggunakan fokus yaitu tingkat atau jenjang kemitraan 

antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. Trans Bandar Lampung 

dalam pelaksanaan Bus Rapid Transit (BRT) dan faktor penghambat dalam 

pelaksanaan kemitraan tersebut. 

C. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Lokasi 

penelitian ini dipilih menurut kriteria-kriteria tertentu. Menurut Moleong (2007) 

mendefinisikan lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya 

terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian 

yang akurat. Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Perhubungan Kota 

Bandar Lampung dan PT. Trans Bandar lampung. Penelitian dilakukan di Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung karena BRT yang diteliti berada dalam ruang 

lingkup wilayah Kota Bandar Lampung, dan yang bertanggung jawab dalam 

pelaksanaannya adalah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. PT. Trans 
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Bandar Lampung selaku mitra Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam 

pelaksanaan kebijakan pemberlakuan Bus Rapid Transit (BRT).  

 

D.  Jenis dan Sumber Data 

 

Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang ada, merupakan hasil pengukuran 

atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata 

atau citra. Menurut Loftland (dalam Moleong :2007) sumber data utama penelitian 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer 

Data primer yaitu berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-

peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian yang kesemuanya 

berkaitan dengan permasalahan, pelaksanaan, dan merupakan hasil 

pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data primer 

ini diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data dengan menggunakan 

teknik wawancara mendalam dan observasi. Data primer ini contohnya adalah 

wawancara dan observasi yang dilakukan di kantor Dinas Perhubungan Kota 

Bandar Lampung dan PT. Trans Bandar Lampung.  

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data tertulis yang digunakan sebagai data pendukung 

dalam analisis data primer. Data sekunder dapat berbentuk MOU kerjasama 

antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dan PT Trans Bandar Lampung. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab 

permasalahan penelitian. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penealitian ini adalah: 

1. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam. Seperti yang diungkapkan oleh Esterberg dalam Sugiyono (2013) 

wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa informan yang 

dianggap sebagai informan kunci. Wawancara kepada Dinas Perhubungan 

Kota Bandar Lampung dan PT Trans Bandar Lampung. 

 

Dari wawancara tersebut menghasilkan data informan sebagai berikut: 

Tabel. 3.1. Tabel Informan 

No. Nama Jabatan 
Tanggal 

Wawancara 

Substansi 

Wawancara 

1. Irman Saputra 

Kepala Seksi 

Angkutan 

Orang Dinas 

Perhubungn 

Kota Bandar 

Lampung 

12 Mei 2017 

Pelaksanaan 

kemitraan antara 

Pemerintah Kota 

Bandar Lampung 

dengan PT. Trans 

Bandar lampung 

2. Anto 

Kepala Bagian 

Operasional 
PT. Trans 

Bandar 

Lampung 

15 mei 2017 

Pelaksanaan 

kemitraan antara 

Pemerintah Kota 
Bandar Lampung 

dengan PT. Trans 

Bandar lampung 

 



37 

No. Nama Jabatan 
Tanggal 

Wawancara 

Substansi 

Wawancara 

3. Iman Bastian 

Kepala Bagian 

Operasional 

PT. Trans 

Bandar 

Lampung 

7 November 

2018 

Pelaksanaan 

kemitraan antara 

Pemerintah Kota 

Bandar Lampung 

dengan PT. Trans 

Bandar lampung 

4. Nurhidayani 

Penumpang 

BRT arah 

Rajabas-

Panjang 

19 September 

2017 

Pelayanan BRT di 

Bandar Lampung 

5. Suryanto  Sopir BRT 25 Mei 2017 
Angkutan kota yang 

tidak disiplin 

6. Isa Asari 

Kepala Seksi 

Teknik Dinas 

Perhubungan 

Kota Bandar 

Lampung 

12 Juni 2017 

Pelaksanaan 

kemitraan antara 

Pemerintah Kota 

Bandar Lampung 

dengan PT. Trans 

Bandar lampung 

7. 
Ichsan 

Prayoga 

Penumpang 

BRT arah 

Rajabas-

Panjang 

1 Mei 2018 
Pelayanan BRT di 

Bandar Lampung 

8.  Anwar 

Pengguna jasa 

transportasi 

umum 

1 Mei 2018 
Pelayanan BRT di 

Bandar Lampung 

9. Lia Amalia 

Pengguna jasa 

transportasi 

umum 

16 Mei 2018 
Pelayanan BRT di 

Bandar Lampung 

Sumber: diolah oleh peneliti 

 

2. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2013) Dokumen merupakan cacatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitataif. 
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Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data 

berupa Undang-undang, Peraturan Menteri Perhubungan, Keputusan Walikota  

dan laporan pelaksanaan kemitraan antara Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung dan PT Trans Bandar Lampung. 

Tabel 3.2. Dokumen-dokumen Pendukung Penelitian: 

No. Nama Dokumen 

1. Kesepakatan bersama Nomor 550/194/iv.33/2012 dan Nomor032/B/BRT-

TBL/XII/2011 tentag Kerjasama Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan 

Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Kota Bandar 

Lampung. 

2. Profil PT Trans Bandar Lampung 

3. Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 

(LLAJ). 

4. keputusan Menteri Perhubungan No. 35 tahun 2003 tentang penyelenggaraan 

Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum. 

5. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030, Pasal 10 ayat (4) huruf (c) 

    Sumber: diolah oleh peneliti 

 

3. Observasi 

Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan 

pengamatan secara sistematis pada obyek penelitian. Pengamatan langsung di 

lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian. Observasi 

menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013) adalah suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta 

mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Penelitian di 

lapangan dilakukan dengan mewawancarai informan yang benar-benar 

mengetahui mengenai seluk beluk pelaksanaan kemitraan antara Dinas 
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Perhubungan Kota Bandar Lampung dan PT Trans Bandar Lampung dan yang 

bertanggung jawab atas kemitraan tersebut. 

Observasi dilakukan di beberapa lokasi berikut ini: 

Tabel 3.3. Data Observasi Lapangan 

No. Nama lokasi observasi Waktu Pelaksanaan 

1. Jalan Teuku Umar, Kota Bandar Lampung 10 Agustus 2017 

2.  Jalan Sultan Agung, Kota Bandar Lampung 10 Agustus 2017 

3. Bengkel mobil di jalan RA. Basyid 10 Agustus 2017 

Sumber: diolah oleh peneliti 

 

F. Analisis Data 

 

Menurut Bodgan & Biklen dalam Moleong (2007) analisis data kualitatif adalah 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sementara itu menurut 

Bogdan dalam Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.  

 

Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu: 

1. Reduksi Data (reduction data). 

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya kemudian 
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memfokuskan pada hal-hal yang penting. Selanjutnya pada saat pengumpulan 

data berlangsung diadakan tahap reduksi data, kemudian membuat ringkasan, 

mengkode, record voice, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan 

menulis memo. Dalam tahap ini, peneliti memilah-milah mana data yang 

dibutuhkan dalam penelitian evaluasi kemitraan antara Dinas Perhubungan 

Kota Bandar Lampung dan PT Trans Bandar Lampung. Selajutnya peneliti 

memisahkan data yang tidak diperlukan dan memfokuskan data yang 

berhubungan dengan pelaksanaan kemitraan antara Dinas Perhubungan Kota 

Bandar Lampung dan PT Trans Bandar Lampung. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti mlihat gambaran secara 

keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan 

dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dalam penelitian ini, penyaji data diwujudkan dalam bentuk uraian 

teks naratif, foto atau gambar, dan table. Penyajian data dilakukan dengan 

cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara 

terhadap informan yang memahami tentang kemitraan antara Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung dan PT Trans Bandar Lampung. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi 

penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti menganalisis dan 

mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul yang 
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dituangkan dalam kesimpulan. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan 

dilakukan dengan pengambilan intisari dari serangkaian kategori hasil 

penelitian. Kesimpulan akhir dari penelitian ini berupa teks naratif yang 

mendiskripsikan kemitraan antara Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

dan PT Trans Bandar Lampung. 

 

G. Teknik Keabsahan Data 

 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh.  Menurut 

Moleong (2007) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam 

pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:  

1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data  

Kriteria ini berfungsi : pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa 

sehigga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, 

mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan 

pembuktian oleh peneliti pada kenyataanya ganda yang sedang diteliti.  

 

Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, 

yaitu:  

a. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2007).  Triangulasi berupaya 

untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang 

diperoleh dengan sumber lainya.  Menurut Denzin dalam Moleong (2007) 

membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 
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memanfaatkan penggunaan yaitu, triangulasi sumber, metode, penyidik 

dan teori. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda.  Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa tekhnik 

pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang sama.  

Triangulasi penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau 

pengamat lain. Adapun triangulasi yang peneliti gunakan yaitu triangulasi 

sumber. 

b. Pengecekan sejawat 

Pengecekan sejawat dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara 

atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan 

rekan-rekan sejawat. 

c. Kecukupan referensial 

Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan, 

catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai 

referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan 

penafsiran data. 

2. Teknik Pemeriksaan Keteralihan Data  

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan 

melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang 

menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat 

keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam 

serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. 

 



43 

3. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan  

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang 

nonkualitatif.  Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan 

terhadap keseluruhan proses penelitian.  Sering terjadi peneliti tidak melakukan 

proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data.  Peneliti seperti ini 

perlu diuji dependabilitynya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini 

benar atau tidak, maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing. 

4. Kepastian data 

Menguji kepastian (comfirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan 

dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi 

hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang 

cermat terhadap seluruh komponen dan proses. penelitian serta hasil 

penelitiannya.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini peneliti akan menyajikan kesimpulan mengenai penelitian yang telah 

peneliti laksanakan terkait kemitraan antara pemerintah Kota Bandar Lampung 

dengan PT. Trans Bandar Lampung dalam pelaksanaan bus rapid transit (BRT).  

 

A. Kesimpulan 

 

Hasil dari analisa kemitraan antara pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. 

Trans Bandar Lampung dalam pelaksanaan bus rapid transit (BRT) melalui teori 

tingkat kemitraan menurut Heideneim maka kemitraan ini masuk ke dalam tahap 

tingkat ke-4 yakni partnership, disimpulkan dengan variable sebagai berikut: 

 

Partnership adalah sebuah ikatan antara dua atau lebih subjek yang dengan 

sengaja bekerjasama demi mencapai sesuatu yang baru dan menguntungkan bagi 

dua subjek tersebut. Kemitraan ini masuk kedalam tingkat partnership karena 

telah memenuhi poin formal contract, new resource dan shared risk and reward 

seperti yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Formal Contract 

Pelaksanaanya kemitraan ini memiliki Formal Contract yang menjadi 

landasannya yakni Kesepakatan bersama yang benomor 550/194/IV.33/2012 

dan Nomor 032/B/BRT-TBL/XII/2011 tentang Kerjasama Pengelolaan 
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Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum 

Wilayah Perkotaan di Kota Bandar Lampung. 

b. New resource 

PT. Trans Bandar Lampung merupakan sumber daya baru bagi Pemerintah 

Kota Bandar lampung dalam hal pelaksanaan kemitraan untuk memenuhi 

kebutuhan pelayanan transportasi bagi masyarakat Bandar Lampung.  

c. Shared risk and reward 

Dalam kemitraan antara Pemerintah kota dan PT. Trans Bandar Lampung 

setiap risk (resiko) dan reward (penghargaan) yang ada akan ditanggung oleh 

bersama sehingga mereka memenuhi poin Shared risk md reward. 

 

Melalui pendekatan indikator keberhasilan kemitraan dapat diketahui faktor yang 

menjadi penghambat dalam kemitraan ini seperti ketersediaan sumber daya yang 

tidak memadai yakni dana yang kurang, keadaan halte yang banyak belum 

dibangun sesuai kesepakatan, jumlah bus yang kian menurun dan kondisi jalan 

yang kurang mendukung menyebabkan pelaksanaan kemitraan tidak maksimal, 

lalu dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masih belum tegas, dan tidak 

tercapainya tujuan bersama yang disebabkan oleh pelayanan yang diberikan oleh 

BRT kurang baik, sehingga masyarakat kurang berminat untuk menggunakan jasa 

BRT, dan menjadikannya prioritas sebagai alat transportasi umum di Bandar 

Lampung. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran, 

yaitu: 

1. Perlu adanya evaluasi kinerja antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dan 

PT Trans Bandar Lampung dan juga evaluasi trayek jalan yang disediakan 

oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. 

2. Pemerintah perlu merubah kebijakan BRT tanpa subsidi di Bandar Lampung. 

Subsidi bisa berupa bantuan operasional seperti BBM untuk BRT, dan juga 

bisa memberi subsidi tarif BRT. 

3. Pemerintah harus segera melanjutkan pembangunan halte yang terhenti dan 

memperbaiki keadaan halte yang tidak sesuai dengan standar kesepakatan 

awal. 

4. PT. Trans Bandar Lampung harus memberikan pelayanan pada masyarakat 

sesuai dengan kesepakatan bersama seperti beroperasi selama 16 jam sehari, 

dan menyediakan bus yang bersih dan nyaman. 

5. Perlu adanya sanksi yang jelas bagi pihak yang tidak melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab dalam kemitraan ini. Sanksi bagi pemerintah bisa berbentuk 

memberikan ganti rugi kepada PT Trans Bandar Lampung, dan sanksi bagi 

PT. Trans Bandar Lampung adalah dengan memberikan surat peringatan 

samapi dengan pemutusan kemitraan.  
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Tabel Triangulasi 

 

Fokus 1. Tingkat atau jenjang kemitraan antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. Trans Bandar Lampung dalam Pelaksanaan Bus Rapid 

Transit (BRT). 

1. Full collaboration 

No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

1. Written agreement Irman Saputra (Kepala Seksi Angkutan Orang Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung). 

“Untuk dapat merealisasikan Kebijakan pemberlakuan 

Bus Rapid Transit (BRT) maka Pemerintah Kota 

Bandar Lampung mengajak PT Trans Bandar 

Lampung bekerjasama. Kerjasama tersebut diawali 

dengan penandatangan Kesepakatan bersama antara 

Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. Trans 

Bandar Lampung nomor: 550/194/IV.33/2012 dan 

Nomor032/B/BRT-TBL/XII/2011 tentang Kerjasama 

Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di 

Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di 

Kota Bandar Lampung.” (Hasil wawancara pada 

tanggal 12 Mei 2017) 

 

Kesepakatan bersama 

antara Pemerintah Kota 

Bandar Lampung dengan 

PT. Trans Bandar 

Lampung nomor: 

550/194/IV.33/2012 dan 

Nomor032/B/BRT-

TBL/XII/2011 tentang 

Kerjasama Pengelolaan 

Sistem Pelayanan 

Angkutan Orang di Jalan 

dengan Kendaraan Umum 

Wilayah Perkotaan di 

Kota Bandar Lampung. 

(terlampir) 

Kesepakatan bersama 

antara Pemerintah Kota 

Bandar Lampung dengan 

PT. Trans Bandar 

Lampung nomor: 

550/194/IV.33/2012 dan 

Nomor032/B/BRT-

TBL/XII/2011 tersebut 

diategorikan kedalam 

Written agreement. 

Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional PT. Trans 

Bandar Lampung). 

“Kami bermitra itu sejak tanggal 29 Desember 2011, 

diawali dengan penandatangan kesepakatan bersama 

antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. 

Trans Bandar Lampung nomor: 550/194/IV.33/2012 

dan Nomor032/B/BRT-TBL/XII/2011 tentang 



No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

Kerjasama Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan 

Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah 

Perkotaan di Kota Bandar Lampung. (Hasil wawancara 

pada tanggal 15 Mei 2017) 

 

2. Shared vision Irman Saputra (Kepala Seksi Angkutan Orang Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung). 

“Dalam kesepakatan bersama sudah jelas tercantum 

maksud dan tujuan dari kemitraan ini. Dimana 

maksudnya adalah bahwa para pihak akan mengadakan 

kerjasama pengelolaan angkutan orang di jalan 

Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan dengan 

menggunakan Bus Medium (sedang) AC di Kota 

Bandar Lampung, dan tujuannya adalah memperbaiki 

system transportasi angkutan orang di jalan dengan 

kendaraan umum wilayah perkotaan di Kota Bandar 

Lampung, serta meningkatakan pelayanan angkutan 

orang dengan kendaraan umum wilayah perkotaan 

dengan system pengoperasian Bus Rapid Transit 

(BRT).” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Mei 2017) 

 Kemitraan yang dijalin 

antara Pemerintah Kota 

Bandar Lampung dengan 

PT. Trans Bandar 

Lampung dalam 

pelaksanaan Bus Rapid 

Transit (BRT) memiliki 

shared vision (visi 

bersama) yang tercantum 

dalam kesepakatan 

bersama. 

3. Consensus decision Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional PT. Trans 

Bandar Lampung). 

“Pernah dulu terjadi masalah, lalu kami berkumpul 

bersama demi mencapai kesepakatan bersama. dalam 

musyawarah tersebut ada pihak-pihak yang terkait 

seperti Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 

DPC Organda Bandar Lampung, Konsorsium Trans 

Bandar Lampung, Forum Paguyuban Pengemudi Kota 

Bandar Lampung dan DPD SPTI Provinsi Lampung." 

(Hasil wawancara pada tanggal 15 Mei 2017) 

1. Berita acara 

kesepakatan bersama 

pelaku transportasi 

angkutan perkotaan di 

Bandar Lampung pada 

hari Selasa tanggal 3 Mei 

2012 di rumah makan 

Dwipa Raya. 

2. Berita acara rapat 

pembahasan tariff bus 

Dalam setiap penyelesaian 

masalah yang timbul 

dalam kemitraan ini selalu 

dilakukan dengan 

musyawarah atau 

Consensus decision 

 



No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional PT. Trans 

Bandar Lampung). 

“Di dalam  kesepaktan bersama juga sudah dijelaskan 

bahwa kami sepakat untuk menyelesaikan masalah 

dengan cara mufakat atau  musyawarah, namun jika 

belum menemukan titik terang baru kami 

menggunakan jalur hukum melalui Pengadilan Negeri 

Tanjungkarang.” (Hasil wawancara pada tanggal 15 

Mei 2017) 

rapid transit (BRT) trans 

di Bandar Lampung pada 

hari Kamis tanggal 20 

Oktober 2011 

3. Notulen hasil rapat 

forum lalu lintas Kota 

Bandar Lampung pada 

hari Kamis tanggal 26 Juli 

2012. 

Irman Saputra (Kepala Seksi Angkutan Orang Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung). 

“Dalam penyelesaian masalah yang ada saat ini kami 

selalu menggunakan jalur musyawarah atau mufakat 

dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi kami bicarakan 

apa saja yang menjadi dasar masalahnya, lalu kami 

bicarakan bersama bagaimana solusinya.” (Hasil 

wawancara pada tanggal 12 Mei 2017) 

Irman Saputra (Kepala Seksi Angkutan Orang Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung). 

“Dalam kemitraan ini, semua keputusan diambil 

berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga 

meminimalisir timbulnya pihak yang dirugikan.” 

(Hasil wawancara pada tanggal 12 Mei 2017) 

4. Formal work 

assignment 

Irman Saputra (Kepala Seksi Angkutan Orang Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung). 

“Pembagian tugas sudah sangat jelas dalam kemitraan 

ini. Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai 

regulator bertanggung jawab dalam menyediakan 

sarana dan prasarana pendukung transportasi jalan 

seperti penyediaan trayek jalan bagi BRT, 

Kesepakatan bersama 

antara Pemerintah Kota 

Bandar Lampung dengan 

PT. Trans Bandar 

Lampung nomor: 

550/194/IV.33/2012 dan 

Nomor032/B/BRT-

Dalam kemitraan ini, 

pembagian tugas masing-

masing pihak sudah sangat 

jelas tercantum dalam 

kesepakatan bersama 

antara Pemerintah Kota 

Bandar Lampung dengan 



No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

pembangunan halte BRT, penyedian pool BRT, rambu-

rambu lalu lintas dan marka jalan. PT Trans Bandar 

Lampung sebagai penyedia serta pengoperasi Bus 

rapid Transit (BRT)” (Hasil wawancara pada tanggal 

12 Mei 2017) 

 

TBL/XII/2011 tentang 

Kerjasama Pengelolaan 

Sistem Pelayanan 

Angkutan Orang di Jalan 

dengan Kendaraan Umum 

Wilayah Perkotaan di 

Kota Bandar Lampung. 

(terlampir) 

PT. Trans Bandar 

Lampung nomor: 

550/194/IV.33/2012 dan 

Nomor032/B/BRT-

TBL/XII/2011, namun 

dalam implementasinya 

masih belum terlaksana 

dengan baik sehingga 

pada poin ini Formanl 

work assignment belum 

terpenuhi. 

Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional PT. Trans 

Bandar Lampung). 

“Kami sebagai penyedia bus dan pengoperasiannya, 

sedangkan Pemerintah Kota sebagai pengawas dalam 

pelaksanaan kemitraan ini. Pemerintah juga 

bertanggung jawab dalam penyediaan sarana dan 

prasarana pelaksanaan Bus rapid Transit (BRT) ini. 

Pembagian tugas ini juga sudah jelas tercantum dalam 

Kesepakatan bersama yang sudah kami tandatangani.” 

(Hasil wawancara pada tanggal 15 Mei 2017) 

Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional PT. Trans 

Bandar Lampung). 

“Dalam implementasinya masih banyak tugas-tugas 

yang belum dilaksanakan dengan baik, seperti tugas 

Pemerintah dalam hal pengaturan trayek jalan. Masih 

banyak angkutan kota yang melewati jalur BRT serta 

dalam pembangunan halte BRT juga masih mengalami 

kemacetan.” (Hasil wawancara pada tanggal 2 Juni 

2017) 

Irman Saputra (Kepala Seksi Angkutan Orang Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung) 

“PT Trans masih belum maksimal dalam penyediaan 

bus, karena semakin hari jumlah bus justru semakin 

berkurang bukan bertambah, hal ini berpengaruh 



No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

terhadap kualitas BRT dalam memberikan pelayanan 

transportasi kepada masyarakat di Bandar Lampung.” 

(Hasil wawancara pada tanggal 12 Mei 2017) 

SuryAnton Saputra (Supir BRT) 

“Saya sering merasa kesal dengan supir angkutan kota 

yang kurang disiplin di jalan, mereka masih banyak 

yang menggunakan jalur BRT dalam operasinya.” 

(Hasil wawancara pada tanggal 25 Mei 2017) 

Nurhidayani (Penumpang BRT arah Rajabasa-Panjang) 

“Saya akhir-akhir ini jarang menggunakan jasa BRT 

karena sekarang menunggu BRT datang membutuhkan 

waktu lama.” (Hasil wawancara pada tanggal 19 

September 2017) 

 

2. Coalition 

No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

1. Formal agreement Irman Saputra (Kepala Seksi Angkutan 

Orang Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung). 

“Untuk dapat merealisasikan Kebijakan 

pemberlakuan Bus Rapid Transit (BRT) 

maka Pemerintah Kota Bandar Lampung 

mengajak PT Trans Bandar Lampung 

bekerjasama. Kerjasama tersebut diawali 

dengan penandatangan Kesepakatan bersama 

antara Pemerintah Kota Bandar Lampung 

dengan PT. Trans Bandar Lampung nomor: 

550/194/IV.33/2012 dan Nomor032/B/BRT-

 Kesepakatan bersama 

antara Pemerintah Kota 

Bandar Lampung dengan 

PT. Trans Bandar 

Lampung nomor: 

550/194/IV.33/2012 dan 

Nomor032/B/BRT-

TBL/XII/2011 tersebut 

dapat dikategorikan 

kedalam Formal 

agreement. 



No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

TBL/XII/2011 tentang Kerjasama 

Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan 

Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum 

Wilayah Perkotaan di Kota Bandar Lampung. 

(Hasil wawancara pada tanggal 12 Mei 2017) 

Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional 

PT. Trans Bandar Lampung). 

“Kami bermitra itu sejak tanggal 29 

Desember 2011, diawali dengan 

penandatangan kesepakatan bersama antara 

Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan 

PT. Trans Bandar Lampung nomor: 

550/194/IV.33/2012 dan Nomor032/B/BRT-

TBL/XII/2011 tentang Kerjasama 

Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan 

Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum 

Wilayah Perkotaan di Kota Bandar Lampung. 

(Hasil wawancara pada tanggal 15 Mei 2017) 

2. All member involved in Irman Saputra (Kepala Seksi Angkutan 

Orang Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung). 

“Pembagian tugas sudah sangat jelas dalam 

kemitraan ini. Pemerintah Kota Bandar 

Lampung sebagai regulator bertanggung 

jawab dalam menyediakan sarana dan 

prasarana pendukung transportasi jalan 

seperti penyediaan trayek jalan bagi BRT, 

pembangunan halte BRT, penyedian pool 

BRT, rambu-rambu lalu lintas dan marka 

jalan. PT Trans Bandar Lampung sebagai 

 Dalam kemitraan ini 

semua pihak ikut campur 

tangan (All member 

involved in) dan memiliki 

peran masing-masing. 



No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

penyedia serta pengoperasi Bus rapid Transit 

(BRT)” (Hasil wawancara pada tanggal 12 

Mei 2017) 

Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional 

PT. Trans Bandar Lampung). 

“Kami sebagai penyedia bus dan 

pengoperasiannya, sedangkan Pemerintah 

Kota sebagai pengawas dalam pelaksanaan 

kemitraan ini. Pemerintah juga bertanggung 

jawab dalam penyediaan sarana dan 

prasarana pelaksanaan Bus rapid Transit 

(BRT) ini. Pembagian tugas ini juga sudah 

jelas tercantum dalam Kesepakatan bersama 

yang sudah kami tandatangani.” (Hasil 

wawancara pada tanggal 15 Mei 2017) 

3. New resource Isa Asari (Kepala Seksi Teknik Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung). 

“Kami baru pertama kali menjalin kemitraan 

dengan PT Trans Bandar Lampung, dan 

dalam hal ini PT Trans Bandar Lampung 

merupakan salah satu sumber daya baru bagi 

kami di bidang transportasi karena hanya 

kota Bandar Lampung yang memiliki 

transportasi masal yang ongkosnya sangat 

murah dan terjangkau masyarakat tanpa 

adanya subsidi oleh pemerintah” (Hasil 

wawancara pada tanggal 12 Juni 2017) 

 Dalam kemitraan ini 

sumber daya yang 

digunakan seluruhnya 

baru (New resource). 

Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional 

PT. Trans Bandar Lampung). 

“Kalau keseluruhan jumlah bus ada sekitar 84 



No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

bus yang memang sengaja kami sediakan 

untuk pelaksanaan BRT ini.” (Hasil 

wawancara pada tanggal 15 Mei 2017) 

Isa Asari (Kepala Seksi Teknik Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung) 

“Rencana awal akan dibangun 75 halte 

namun saat ini hanya 20 halte yang sudah 

dibangun.” (Hasil wawancara pada tanggal 

12 Juni 2017) 

Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional 

PT. Trans Bandar Lampung). 

“Dalam kemitraan ini kami sengaja 

menyediakan 7 trayek jalan yang dinilai 

sangat strategis untuk dilewati BRT.” (Hasil 

wawancara pada tanggal 15 Mei 2017) 

Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional 

PT. Trans Bandar Lampung). 

“Kalau saat ini untuk jumlah sopir secara 

keseluruhan ada 84 orang yang seluruhnya 

didapat dengan proses pengrekrutan.” (Hasil 

wawancara pada tanggal 14 Juni 2017) 

4. Joint budget Irman Saputra (Kepala Seksi Angkutan 

Orang Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung). 

“Pelaksanaan Bus Rapid Transit (BRT) di 

Bandar Lampung ini kan slogannya BRT 

tanpa subsidi, jadi masalah pengelolaan 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

swasta.” (Hasil wawancara pada tanggal 12 

Mei 2017) 

 Dalam kemitraan ini, 

keuangan sepenuhnya 

ditanggung dan dikelola 

oleh pihak swasta, jadi 

tidak Joint budget. 



No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional 

PT. Trans Bandar Lampung). 

“Dalam kemitraan ini pemerintah sama sekali 

tidak memberikan subsidi dana kepada PT. 

Trans Bandar Lampung.” (Hasil wawancara 

pada tanggal 15 Mei 2017) 

 

3. Partnership 

No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

1. Formal contract Irman Saputra (Kepala Seksi Angkutan 

Orang Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung). 

“Untuk dapat merealisasikan Kebijakan 

pemberlakuan Bus Rapid Transit (BRT) 

maka Pemerintah Kota Bandar Lampung 

mengajak PT Trans Bandar Lampung 

bekerjasama. Kerjasama tersebut diawali 

dengan penandatangan Kesepakatan bersama 

antara Pemerintah Kota Bandar Lampung 

dengan PT. Trans Bandar Lampung nomor: 

550/194/IV.33/2012 dan Nomor032/B/BRT-

TBL/XII/2011 tentang Kerjasama 

Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan 

Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum 

Wilayah Perkotaan di Kota Bandar Lampung. 

(Hasil wawancara pada tanggal 12 Mei 2017) 

 Kesepakatan bersama 

antara Pemerintah Kota 

Bandar Lampung dengan 

PT. Trans Bandar 

Lampung nomor: 

550/194/IV.33/2012 dan 

Nomor032/B/BRT-

TBL/XII/2011 tersebut 

dapat dikategorikan 

kedalam Formal contract. 

Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional 

PT. Trans Bandar Lampung). 



No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

“Kami bermitra itu sejak tanggal 29 

Desember 2011, diawali dengan 

penandatangan kesepakatan bersama antara 

Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan 

PT. Trans Bandar Lampung nomor: 

550/194/IV.33/2012 dan Nomor032/B/BRT-

TBL/XII/2011 tentang Kerjasama 

Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan 

Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum 

Wilayah Perkotaan di Kota Bandar Lampung. 

(Hasil wawancara pada tanggal 15 Mei 2017) 

2. 

 

New resource Isa Asari (Kepala Seksi Teknik Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung). 

“Kami baru pertama kali menjalin kemitraan 

dengan PT Trans Bandar Lampung, dan 

dalam hal ini PT Trans Bandar Lampung 

merupakan salah satu sumber daya baru bagi 

kami di bidang transportasi karena hanya 

kota Bandar Lampung yang memiliki 

transportasi masal yang ongkosnya sangat 

murah dan terjangkau masyarakat tanpa 

adanya subsidi oleh pemerintah” (Hasil 

wawancara pada tanggal 12 Juni 2017) 

 Dalam kemitraan ini 

sumber daya yang 

digunakan seluruhnya 

baru (New resource). 

Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional 

PT. Trans Bandar Lampung). 

“Kalau keseluruhan jumlah bus ada sekitar 84 

bus yang memang sengaja kami sediakan 

untuk pelaksanaan BRT ini.” (Hasil 

wawancara pada tanggal 15 Mei 2017) 

Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional 



No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

PT. Trans Bandar Lampung). 

“Dalam kemitraan ini kami sengaja 

menyediakan 7 trayek jalan yang dinilai 

sangat strategis untuk dilewati BRT.” (Hasil 

wawancara pada tanggal 15 Mei 2017) 

Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional 

PT. Trans Bandar Lampung). 

“Kalau saat ini untuk jumlah sopir secara 

keseluruhan ada 84 orang yang seluruhnya 

didapat dengan proses pengrekrutan.” (Hasil 

wawancara pada tanggal 14 Juni 2017) 

Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional 

PT. Trans Bandar Lampung). 

“Sopir tidak ada surat tugas. Jadi mereka 

melamar pekerjaan, lalu kami terima. Kami 

periksa surat-surat mereka sudah lengkap, 

lalu kami tugaskan mereka setiap sopir satu 

jalur.” (Hasil wawancara pada tanggal 14 

Juni 2017) 

3. Shared risk and reward Irman Saputra (Kepala Seksi Angkutan 

Orang Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung). 

“Peringkat baik atau buruk dalam kemitraan 

ini tergantung pada pelaksanaannya, jika baik 

maka semua pihak akan mendapatkan 

hasilnya, begitupun sebaliknya.” (Hasil 

wawancara pada tanggal 21 Mei 2017) 

 Kemitraan ini memiliki 

shared risk and reward, 

jika yang dihasilkan dalam 

kemitraan ini baik maka 

semua pihak akan 

mendapatkan poin positif 

dan begitupun sebaliknya. 

Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional 

PT. Trans Bandar Lampung). 

“Pelaksanaan BRT di Bandar lampung 



No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

mendapat penghargaan dari Kementrian 

Transportasi sebanyak empat kali berturut-

turut, hal tersebut membawa dampak positif 

bagi kami dan juga pemerintah Kota Bandar 

Lampung.” (Hasil wawancara pada tanggal 

15 Mei 2017) 

Nurhidayani (Penumpang BRT arah 

Rajabasa-Panjang) 

“Menurut saya, pemerintah dalam 

memberikan pelayanan BRT di Bandar 

Lampung ini semakin memburuk karena 

semakin hari semakin sulit untuk 

menggunakan jasa BRT.” (Hasil wawancara 

pada tanggal 19 September 2017) 

 

4. Alliance 

No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

1. Semi formal Irman Saputra (Kepala Seksi Angkutan Orang 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung). 

“Untuk dapat merealisasikan Kebijakan 

pemberlakuan Bus Rapid Transit (BRT) maka 

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengajak 

PT Trans Bandar Lampung bekerjasama. 

Kerjasama tersebut diawali dengan 

penandatangan Kesepakatan bersama antara 

Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. 

Trans Bandar Lampung nomor: 

550/194/IV.33/2012 dan Nomor032/B/BRT-

 Kesepakatan bersama antara 

Pemerintah Kota Bandar 

Lampung dengan PT. Trans 

Bandar Lampung nomor: 

550/194/IV.33/2012 dan 

Nomor032/B/BRT-

TBL/XII/2011 tersebut 

dapat dikategorikan 

kedalam Formal agreement 

bukan Semi formal. 



No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

TBL/XII/2011 tentang Kerjasama Pengelolaan 

Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan 

dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di 

Kota Bandar Lampung. (Hasil wawancara pada 

tanggal 12 Mei 2017) 

Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional PT. 

Trans Bandar Lampung). 

“Kami bermitra itu sejak tanggal 29 Desember 

2011, diawali dengan penandatangan 

kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota 

Bandar Lampung dengan PT. Trans Bandar 

Lampung nomor: 550/194/IV.33/2012 dan 

Nomor032/B/BRT-TBL/XII/2011 tentang 

Kerjasama Pengelolaan Sistem Pelayanan 

Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan 

Umum Wilayah Perkotaan di Kota Bandar 

Lampung”. (Hasil wawancara pada tanggal 15 

Mei 2017) 

2. Some new resource Isa Asari (Kepala Seksi Teknik Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung). 

“Kami baru pertama kali menjalin kemitraan 

dengan PT Trans Bandar Lampung, dan dalam 

hal ini PT Trans Bandar Lampung merupakan 

salah satu sumber daya baru bagi kami di 

bidang transportasi karena hanya kota Bandar 

Lampung yang memiliki transportasi masal 

yang ongkosnya sangat murah dan terjangkau 

masyarakat tanpa adanya subsidi oleh 

pemerintah” (Hasil wawancara pada tanggal 12 

Juni 2017) 

 Dalam kemitraan ini sumber 

daya yang digunakan 

seluruhnya baru (New 

resource) bukan Some new 

resource. 



No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional PT. 

Trans Bandar Lampung). 

“Kalau keseluruhan jumlah bus ada sekitar 84 

bus yang memang sengaja kami sediakan untuk 

pelaksanaan BRT ini.” (Hasil wawancara pada 

tanggal 15 Mei 2017) 

Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional PT. 

Trans Bandar Lampung). 

“Dalam kemitraan ini kami sengaja 

menyediakan 7 trayek jalan yang dinilai sangat 

strategis untuk dilewati BRT.” (Hasil 

wawancara pada tanggal 15 Mei 2017) 

Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional PT. 

Trans Bandar Lampung). 

“Kalau saat ini untuk jumlah sopir secara 

keseluruhan ada 84 orang yang seluruhnya 

didapat dengan proses pengrekrutan.” (Hasil 

wawancara pada tanggal 14 Juni 2017) 

Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional PT. 

Trans Bandar Lampung). 

“Sopir tidak ada surat tugas. Jadi mereka 

melamar pekerjaan, lalu kami terima. Kami 

periksa surat-surat mereka sudah lengkap, lalu 

kami tugaskan mereka setiap sopir satu jalur.” 

(Hasil wawancara pada tanggal 14 Juni 2017) 

3. Coordination of task Irman Saputra (Kepala Seksi Angkutan Orang 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung). 

“Pembagian tugas sudah sangat jelas dalam 

kemitraan ini. Pemerintah Kota Bandar 

Lampung sebagai regulator bertanggung jawab 

 Dalam kemitraan ini secara 

tertulis sudah terdapat 

koordinasi tugas 

(Coordination of task ) yang 

sangat jelas, namun dalam 



No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

dalam menyediakan sarana dan prasarana 

pendukung transportasi jalan seperti penyediaan 

halte BRT, penyediaan pool BRT, rambu-rambu 

lalu lintas dan marka jalan. PT Trans Bandar 

Lampung sebagai penyedia serta pengoperasi 

BRT.” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Mei 

2017) 

pelaksanaannya masih 

belum memenuhi hal 

tersebut. 

Anton Saputra (Kepala Bagian  Oprasional PT. 

Trans Bandar Lampung). 

“Kami sebagai penyedia bus dan 

pengoperasiannya, sedangkan pemerintah Kota 

sebagai pengawas dalam pelaksanaan kemitraan 

ini. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam 

penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan 

BRT ini. Pembagian tugas ini juga sudah sangat 

jelas tercantum dalam kesepakatan bersama 

yang sudah kami tandatangani.” (Hasil 

wawancara pada tanggal 15 Mei 2017) 

Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional PT. 

Trans Bandar Lampung). 

“Dalam pelaksanaannya masih banyak tugas-

tugas yang belum dilaksanakan dengan baik, 

seperti tugas Pemerintah dalam hal pengaturan 

trayek jalan. Masih banyak angkutan kota yang 

melewati jalur BRT serta dalam pembangunan 

halte BRT juga masih mengalami kemacetan.” 

(Hasil wawancara pada tanggal 2 Juni 2017) 

 



No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

Irman Saputra (Kepala Seksi Angkutan Orang 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung) 

“PT Trans masih belum maksimal dalam 

penyediaan bus, karena semakin hari jumlah bus 

justru semakin berkurang bukan bertambah, hal 

ini berpengaruh terhadap kualitas BRT dalam 

memberikan pelayanan transportasi kepada 

masyarakat di Bandar Lampung.” (Hasil 

wawancara pada tanggal 12 Mei 2017) 

 

 

5. Network 

No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

1. Loose association Irman Saputra (Kepala Seksi Angkutan Orang 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung). 

“Untuk dapat merealisasikan Kebijakan 

pemberlakuan Bus Rapid Transit (BRT) maka 

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengajak 

PT Trans Bandar Lampung bekerjasama. 

Kerjasama tersebut diawali dengan 

penandatangan Kesepakatan bersama antara 

Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. 

Trans Bandar Lampung nomor: 

550/194/IV.33/2012 dan Nomor032/B/BRT-

TBL/XII/2011 tentang Kerjasama Pengelolaan 

Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan 

dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan 

di Kota Bandar Lampung. (Hasil wawancara 

pada tanggal 12 Mei 2017) 

 Kesepakatan bersama 

antara Pemerintah Kota 

Bandar Lampung dengan 

PT. Trans Bandar Lampung 

nomor: 

550/194/IV.33/2012 dan 

Nomor032/B/BRT-

TBL/XII/2011 tersebut 

dapat dijadikan sebagai 

landasan kemitraan yang 

kuat, jadi tidak Losse 

association. 

 



No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

 

Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional PT. 

Trans Bandar Lampung). 

“Kami bermitra itu sejak tanggal 29 Desember 

2011, diawali dengan penandatangan 

kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota 

Bandar Lampung dengan PT. Trans Bandar 

Lampung nomor: 550/194/IV.33/2012 dan 

Nomor032/B/BRT-TBL/XII/2011 tentang 

Kerjasama Pengelolaan Sistem Pelayanan 

Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan 

Umum Wilayah Perkotaan di Kota Bandar 

Lampung” (Hasil wawancara pada tanggal 15 

Mei 2017) 

2. No significant demands Irman Saputra (Kepala Seksi Angkutan Orang 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung). 

“Dengan adanya Undang-Undang No. 22 

tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan 

Jalan (LLAJ) serta keputusan Menteri 

Perhubungan No. 35 tahun 2003 tentang 

penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan 

dengan Kendaraan Umum maka Pemerintah 

Kota Bandar Lampung membuat kebijakan 

pemberlakuan Bus Rapid Transit (BRT) 

dituangkan ke dalam Peraturan Walikota 

Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 

2011-2030.” (Hasil wawancara pada tanggal 

12 Mei 2017) 

Undang-Undang No. 22 

tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas Angkutan Jalan 

(LLAJ). 

Kemitraan ini memiliki 

tuntutan yang penting, jadi 

bukan No significant 

demands. 

Keputusan Menteri 

Perhubungan No. 35 

tahun 2003 tentang 

penyelenggaraan 

Angkutan Orang di jalan 

dengan Kendaraan 

Umum. 

Peraturan Walikota 

Bandar Lampung 

Nomor 10 Tahun 2011 

Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Tahun 



No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

2011-2030. 

 

 

Fokus 2. Penghambat dalam pelaksanaan kemitraan antara pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. Trans Bandar Lampung dalam pelaksanaan 

bus rapid transit (BRT). 

a. Indikator Input 

No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

1. Kesepakatan bersama Irman Saputra (Kepala Seksi Angkutan Orang 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung). 

“Untuk dapat merealisasikan Kebijakan 

pemberlakuan Bus Rapid Transit (BRT) maka 

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengajak 

PT Trans Bandar Lampung bekerjasama. 

Kerjasama tersebut diawali dengan 

penandatangan Kesepakatan bersama antara 

Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. 

Trans Bandar Lampung nomor: 

550/194/IV.33/2012 dan Nomor032/B/BRT-

TBL/XII/2011 tentang Kerjasama Pengelolaan 

Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan 

dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan 

di Kota Bandar Lampung. (Hasil wawancara 

pada tanggal 12 Mei 2017) 

 Kesepakatan bersama antara 

Pemerintah Kota Bandar 

Lampung dengan PT. Trans 

Bandar Lampung nomor: 

550/194/IV.33/2012 dan 

Nomor032/B/BRT-

TBL/XII/2011 tersebut dapat 

dikategorikan kedalam 

Formal agreement bukan 

Semi formal. 

Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional PT. 

Trans Bandar Lampung). 

“Kami bermitra itu sejak tanggal 29 Desember 

2011, diawali dengan penandatangan 

 



No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota 

Bandar Lampung dengan PT. Trans Bandar 

Lampung nomor: 550/194/IV.33/2012 dan 

Nomor032/B/BRT-TBL/XII/2011 tentang 

Kerjasama Pengelolaan Sistem Pelayanan 

Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan 

Umum Wilayah Perkotaan di Kota Bandar 

Lampung”. (Hasil wawancara pada tanggal 15 

Mei 2017) 

2. Sumber daya Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional PT. 

Trans Bandar Lampung). 

“Jika terjadi kerusakan bus juga kan sudah 

jelas menjadi tanggung jawab kami, nah disini 

kami terseok. Jika Pemerintah Kota 

memberikan subsidi kami akan lebih ringan.” 

(Hasil wawancara pada tanggal 15 Mei 2017) 

 Pemerintah tidak 

memberikan sumbangsih 

dalam bentuk dana. 

Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional PT. 

Trans Bandar Lampung. 

“Kalau keseluruhan jumlah bus ada sekitar 84 

bus, namun tidak semua sepenuhnya 

beroperasi karena ada yang sedang diperbaiki.” 

(Hasil wawancara pada tanggal 15 Mei 2017) 

 Jumlah bus yang terus 

menurun menyebabkan 

pelayanan tidak maksimal. 

Iman Bastian (Kepala Bagian Operasional PT. 

Trans Bandar Lampung) 

“Saat ini jumlah bus yang beroperasi ada 35 

bus”. (Hasil wawancara pada tanggal 16 

November 2018) 

Ichsan Prayoga (pengguna jasa BRT). 

“Saya sering mba mengunakan jasa BRT, 

busnya nyaman, ongkosnya juga tergolong 



No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

murah hanya lima ribu, tapi harus nungu lama 

tiap mau naik BRT, tapi ga apa-apa sih”. (Hasil 

wawancara pada tanggal 1 Mei 2018) 

Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional PT. 

Trans Bandar Lampung). 

“Halte bukan menjadi tanggung jawab kami, 

sudah jelas dalam kesepakatan bersama itu 

menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota 

Bandar Lampung. Dan fakta sekarang halte 

banyak yang belum jadi, sudah pasti menjadi 

kendala kami dalam pelaksanaan BRT.” (Hasil 

wawancara pada tanggal 15 Mei 2017) 

Kondisi halte yang belum 

dibangun 

Jumlah halte yang tersedia 

saat ini masih kurang 

dikarenakan banyak yang 

belum jadi. 

Isa Asari (Kepala Seksi Teknik Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung). 

“Dalam pembangunan halte, kami bekerjasama 

dengan perusahaan CV. Devis jaya, dan dalam 

pelaksanaannya mereka hanya mau 

membangun halte yang menguntungkan bagi 

perusahaan saja. Jadi masih banyak halte yang 

belum jadi atau belum dibangun.” (Hasil 

wawancara pada tanggal 12 Juni 2017) 

Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional PT. 

Trans Bandar Lampung). 

“Jalur Sutami kami tidak jalan lagi 

dikarenakan kondisi jalan yang tidak 

mendukung dikarenakan rusak dan adanya fly 

over, namun jika sudah memungkinakan untuk 

masuk ya kami jalankan lagi.” (Hasil 

wawancara pada tanggal 15 Mei 2017) 

 Kondisi jalan yang tidak 

mendukung menyebabkan 

BRT sulit beroprasi. 

 



b. Indikator Proses 

No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

1.  Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional PT. 

Trans Bandar Lampung). 

“Pernah dulu terjadi masalah, lalu kami 

berkumpul bersama demi mencapai 

kesepakatan bersama. dalam musyawarah 

tersebut ada pihak-pihak yang terkait seperti 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 

DPC Organda Bandar Lampung, Konsorsium 

Trans Bandar Lampung, Forum Paguyuban 

Pengemudi Kota Bandar Lampung dan DPD 

SPTI Provinsi Lampung." (Hasil wawancara 

pada tanggal 15 Mei 2017) 

 Komunikasi atau 

koordinasi pada awal 

kemitraan dilaksanakan 

secara berkala oleh kedua 

belah pihak, namun saat 

ini komunikasi dilakukan 

sangat kurang. 

Irman Saputra (Kepala Seksi Angkutan Orang 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung). 

“Dalam penyelesaian masalah yang ada saat 

ini kami selalu menggunakan jalur 

musyawarah atau mufakat dengan pihak-pihak 

yang terkait. Jadi kami bicarakan apa saja yang 

menjadi dasar masalahnya, lalu kami bicarakan 

bersama bagaimana solusinya.” (Hasil 

wawancara pada tanggal 12 Mei 2017) 

2. Iman Bastian (Kepala Bagian Operasional PT. 

Trans Bandar Lampung) 

“Sampai saat ini kami masih melakukan 

komunikasi, tetapi hanya pada moment-

moment tertentu saja seperti saat menjelang 



No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

Lebaran, Natalan atau hari-hari libur panjang”. 

(Hasil wawancara pada tanggal 16 November 

2018) 

 

 

c. Indikator Output 

No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

1.  Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional PT. 

Trans Bandar Lampung). 

“Dinas Perhubungan kan punya wewenang dalam 

pemberian izin jalan angkutan-angkutan umum. 

Nah dalam kemitraan ini kan kami sudah punya 

kesepakatan trayek mana saja yang menjadi hak 

BRT, namun sampai saat ini juga belum ada 

sterilasisasi pemerintah terhadap angkutan kota 

yang melewati jalur BRT.” (Hasil wawancara 

pada tanggal 15 Mei 2017) 

Angkutan kota yang belum 

disiplin 

 

Pemerintah belum tegas 

dalam mensterilasikan 

angkutan yang berada 

pada jalur trayek BRT. 

2.  Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional PT. 

Trans Bandar Lampung). 

“Masih banyak angkutan kota yang sudah habis 

izin jalan dan ada juga angkutan kota yang masuk 

bukan pada trayeknya. Dalam penaikan dan 

penuruan penumpang juga terkadang angkutan 

umum lain tidak disiplin, suka menggunakan halte 

yang bukan menjadi hak mereka.” (Hasil 

wawancara pada tanggal 15 Mei 2017) 

 Masih banyak angkutan 

yang tidak disiplin. 

3.  Anton Saputra (Kepala Bagian Oprasional PT. 

Trans Bandar Lampung). 

 Dalam pengawasan 

dilapangan tidak berjalan 



“Dalam pengawasan ada pihak-pihak yang 

terlibat, seperti Dinas Perhubungan dan 

kepolisian. Seharusnya pengawasan berjalan 

semestinya, tetapi fakta di lapangan tidak 

demikian. Masih banyak angkutan kota yang 

sudah habis izin jalan dan ada juga angkutan kota 

yang masuk bukan pada trayeknya, namun tidak 

dikenakan sanksi.” (Hasil wawancara pada 

tanggal 15 Mei 2017) 

dengan baik, masih 

banyak angkutan umum 

yang melanggar peraturan 

tetapi tidak dikenai 

sanksi. 

d. Indikator Feedback 

No. Substansi Wawancara Dokumen Kesimpulan 

1.  Iman Bastian (Kepala Bagian Oprasional PT. 

Trans Bandar Lampung). 

“Dalam kemitraan ini, partisipasi masyarakat 

sangat berpengaruh terhadap 

keberlangsungannya, namun masyarakat 

kurang mendukung, dapat dilihat dari minat 

masyarakat yang semakin menurun untuk 

menggunakan jasa Bus Rapid Transit (BRT). 

Masyarakat lebih berminat menggunakan 

kendaraan pribadi seperti motor ataupun 

mobil.” (Hasil wawancara pada tanggal 16 

November 2018) 

 Kurangnya minat dan 

dukungan dari masyarakat 

untuk menggunakan jasa 

BRT di Bandar Lampung. 

Anwar (Pengguna Jasa Transportasi Umum) 

“Kalau saya sih tidak pernah menggunakan 

jasa BRT, lebih sering menggunakan jasa 

ojek online atau naik kendaraan pribadi 

karena lebih cepat sampai dirumah”. (Hasil 

wawancara pada tanggal 1 Mei 2018) 

 Masyarakat lebih memilih 

menggunakan alat 

transportasi lain 

dibanding dengan BRT. 

Lia Amalia (Pengguna Jasa Transportasi  



Umum) 

“Saya jarang mba menggunakan jasa BRT, 

mungkin kalau mau pergi ke panjang aja baru 

naik BRT. Biasanya saya bawa motor sendiri 

mba, soalnya lebih enak sih kalau mau pergi 

kemana-mana”. (Hasil wawancara pada 

tanggal 16 Mei 2017) 

 

 



1. wawancara dengan Kepala Seksi Angkutan Orang Dinas Perhubungan Kota Bandar  

Lampung 

 

 

2. wawancara dengan Kepala Seksi Teknik Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  wawancara dengan (Kepala Bagian Oprasional PT. Trans Bandar Lampung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wawancara dengan ((Kepala Bagian Oprasional PT. Trans Bandar Lampung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Foto salah satu BRT yang sedang proses perbaikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Halte yang tidak ada tempat duduknya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Halte yang belum selesai dibangun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Angkutan kota yang beroperasi tidak pada jalur feeder 

 

 



9. Angkutan kota yang tidak disiplin, menggunakan halte BRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Wawancara dengan pengguna jasa BRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Wawancara dengan pengguna jasa BRT 
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