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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penerapan otonomi daerah di Indonesia berdampak positif terhadap kemajuan 

daerah salah satunya adalah Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru kini sedang tumbuh 

menjadi kota metropolitan. Kota Pekanbaru sejak beberapa tahun terakhir ini terus 

menunjukkan peningkatan yang signifikan di berbagai sektor salah satunya adalah  

infrastrukturbangunan. Perkembangan Kota Pekanbaru tentunya tidak terlepas dari 

permasalahan kemacetan lalu lintas. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan transportasi 

untuk masyarakat demi terciptanya sarana transportasi yang baik, maka pemerintah 

Kota Pekanbaru meluncurkan transportasi berupa bus yang diberi nama Trans Metro 

Pekanbaru. 

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pelayanan transportasi perkotaan yang 

dikenal dengan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) Trans Metro Pekanbaru 

yang dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Menteri Perhubungan Nomor 111 

Tahun 2009. Pada 18 Juni 2009 Pemerintah Pekanbaru secara resmi meluncurkan 

Trans Metro Pekanbaru sebagai transportasi massal yang menggunakan bus sebagai 

moda transportasi pilihan bagi masyarakat.Trans Metro Pekanbaru ini telah 

diresmikan penggunaannya oleh Mantan Walikota Pekanbaru, Bapak Drs.H. Herman 

Abdullah.TMP dipusatkan di Terminal AKAP Payung Sekaki yang sekarang sudah 

beroperasi melalui beberapa koridor di pekanbaru. 
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Trans Metro Pekanbaru adalah sistem angkutan dengan system by the service 

di wilayah perkotaan Kota Pekanbaru. Berdasarkan peraturan Menteri Republik 

Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang standar pelayanan minimal angkutan 

umum massal berbasis jalan perubahan atas Peraturan Menteru Perhubungan Nomor 

PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis 

Jalan yaitu berisi tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis 

Jalan. Jenis pelayanan yang dimaksud terdiri dari enam aspek berdasarkankan pasal 3 

ayat 4 , yaitu : 

a. Keamanan , yaitu standar minimal yang harus dipenuhi untuk terbebasnya 

pengguna jasa dari gangguan perbuatan melawan hukun dan/ rasa takut. 

b. Keselamatan , yaitu standar minimal yang harus di penuhi untuk terbebasnya 

pengguna jasa dari gangguan perbuatan melawan hukum atau rasa takut.   

c. Kenyamanan , yaitu merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk 

terhindarnya dari risiko kecelakaan di sebabkan oleh faktor manusia, sarana dan 

prasarana. 

d. Keterjangkauan , standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan 

kemudahan bagi pengguna jasa mendapatkan akses Angkutan Massal Berbabsi 

Jalan dan tariff yang terjangkau. 

e. Kesetaraan , yaitu merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk 

memberikan perlakuan khusus berupa aksesbilita, prioritas pelayanan, dan fasilitas 

pelayanan bagi pengguna jasa penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, 

dan wanita hamil 
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f. Keteraturan , merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan 

kepastian waktu pemberangkatan dan kedatangan mobil bus serta tersedianya 

fasilitas informasi perjalanan bagi pengguna jasa 

Berdasarkan penjelasan di atas menjelaskan bahwa standar pelayanan di dalam 

halte menurut Peraturan Menteri Perhubungan terdapat enam jenis pelayanan dan 

menjadi persyaratan penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan mengenai jenis 

dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa Angkutan Massal 

Berbasis Jalan secara minimal. Hal itu dimana pelayanan jasa senantiasa untuk 

mendapatkan suatu keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan 

dan keteraturan penumpang dari pihak pengelola yang memberikan pelayanan kepada 

pengguna jasa terkhusus nya Trans Metro Pekanbaru.  

Standar pelayanan di atas menjadi suatu tolak ukur bagi dinas perhubungan 

dalam penyelenggarakan angkutan umum terkhusus Trans Metro Pekanbaru sehingga 

tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat yang menngunakan jasa tersebut. 

Tidak hanya di dalam bus namun juga harus memperhatikan kondisi halte dan 

dibangun dengan layak sesuai standar yang telah di tentukan. Pemaparan standar 

kelayakan di atas sudah sangat jelas bahwa diperlukannya fasilitas-fasilitas penting 

yang wajib ada di dalam halte.Terpenuhinya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

publik dari pemerintah sangatlah  penting dan harus lebih di perhatikan demi 

tercapainya tujuan agar masyarakat terdorong untuk menggunakan kendaraan umum / 

busway untuk berpergian sehingga dengan begitu dengan meningkatnya minat 

masyarakat dalam menggunakan busway dapat mengurangi kemacetan serta polusi di 



4 
 

Kota Pekanbaru. Saat ini sebagai kota yang berkembang pesat tentu akan dihadapkan 

dengan problem transportasi. Berikut adalah Trayek Bus Trans Metro Pekanbaru : 

Tabel 1.1 : Data Trayek & Kode Trayek Bus Trans Metro Pekanbaru 

Koridor 01 (Pandau – Pelita 

Pantai) 

Perumpermai ,Jl. Pasir putih, Jl.kaharuddin 

Nst, Jl. Jend. Sudirman, pelita pantai 

Koridor 02 ( Kulim – Term. 

BRPS) 

Terminal BRPS, Jl. Tambusai ,Jl. Jend. 

Sudirman , Jl. H. Imam Munandar 

Koridor 03 (Panam – UIN –

Akses sudirman) 

Kampus UIN, HR. Soebrantas, Jl. Soekarno 

Hatta, Jl. Arifin Ahmad ,Jl. Jend. Sudirman 

Koridor 4A (Pasar Tangor – 

Ramayana) 

Ramayan, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Hangtuah, 

Pasar tangor  

Koridor 4B (Ramayana – 

Term.BRPS) 

JL. Jend. Sudirman, Jl. Ratulangi, Jl. A. Yani, 

Jl. Riau, Jl. Soekarno Hatta, Jl. T. Tambusai, 

Term. BRPS 

Koridor 05 (Pelabuhan 

sungai duku – Pattimura) 

Pelabuhan Sei Duku, Jl. Dr. Soetomo, Jl. Wr. 

Supratman, Jl. Pattimura, Jl. Diponegoro, 

memutar masjid agung, Jl. Diponegoro, Jl. 

Pattimura, Jl. Wr. Supratman, Jl. Dr. Sotomo, 

Pel. Sungai duku 

Koridor 06 (Pandau – Term. 

BRPS) 

BRPS, Jl. T. Tambusai, Jl. Sm. Amin, Jl. Hr. 

Soebrantas, Jl. Soekarno Hatta, Jl. 

Kaharuddin NST, JL. Pasir puti, Perum 

Pandau 

Koridor 07 (Kartama – Tri 

Bakti) 

Tri bhakti, Jl. Tambusai, Jl. Paus, Jl. Arifin 

Ahmad, Jl. Rambutan, Jl. Impres, Jl. Kartama 

Koridor 8A (Kantor 

Walikota – Unilak 

Jl. A. Yani, Jl. Riau, Jl. Siak II, Jl. Sakinah, Jl. 

PCR, Unilak 

Koridor 8B (Unilak – Palas 

Raya) 

Jl. Yossudarso, Jl. Sri meranti, Jl. Padat karya, 

Jl. Siak II, Jl. Sakinah, Jl. PCR 

Sumber data: Dinas perhubungan Kota Pekanbaru/2015 

Tabel 1.1 di atas menjelaskan trayek serta kode koridor bus TMP yang 

beroperasi setiap hari.Koridor di bagi menjadi 10 koridor, setiap koridor diberi kode 
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nomor setiap daerah berfungsi sebagai kode setiap rute bus. Dalam membantu  

pengoperasian Trans Metro Pekanbaru diperlukan adanya fasilitas penunjang serta 

penghubung penumpang menuju ke tempat tujuan penumpangsalah satunya adalah 

Halte.Keamanan serta kenyamanan penumpang juga harus di perhatikan di dalam bus 

untuk mencegah ada nya tindak kriminalitas.Selain itu keberadaan halte 

dapatmeminimalkan gangguan dan kelancaran lalulintas. Keberadaan halte sangat 

penting dalam pengaturan sistem operasi dan layanan angkutan umum. Untuk itu halte 

perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai serta mencegah terjadinya 

tingkat kriminalitas di halte yang membuat ketidaknyamanan penumpang.  

Saat ini Pemko Pekanbaru memiliki 84 bus TMP, ada yang berukuran sedang 

dan besar. Rinciannya, 9 unit bus lama yang diperbaiki. Kemudian bus bantuan 

Kemenhub tahun 2015 sebanyak 50 unit ukuran besar, kemudian bantuan Kemenhub 

tahun 2016 sebanyak 25 unit berukuran sedang. Saat ini sudah dioperasikan 45 unit 

jadi, Masih ada 39 unit lagi yang belum dioperasikan dan akan segera dioperasikan. 

Jumlah penumpang bus TMP saat ini sekitar 14 ribu jiwa per hari.Sementara yang ada 

saat ini baru sebanyak 296 halte dengan jarak satu halte dengan halte lainnya masih 

lebih dari 500 meter. 

Tabel 1.2 : data jumlah armada bus Trans Metro Pekanbaru 

KORIDOR JUMLAH BUS 

01 (PANDAU - RAMAYANA) 12 

1A (BANDARA – AWAL BROS SUDIRMAN) 2 

02 (KULIM - BRPS) 12 

http://pekanbaru.tribunnews.com/tag/pemko-pekanbaru


6 
 

03 (UIN - SUDIRMAN) 11 

4A (PS. TANGOR - RAMAYANA) 8 

4B (RAMAYANA - TERM. BRPS) 7 

05 (PEL. SUNGAI DUKU - SUDIRMAN) 2 

06 (PANDAU - TERM. BRPS) 6 

07 (KARTAMA - TRI BAKTI) 6 

8A (WALIKOTA - UNILAK) 6 

8B (UNILAK - PALAS RAYA) 2 

CADANGAN 6 

JUMLAH 80 

Data : data olahan dari UPTD Trans Metro Pekanbaru/2018 

Berdasarkan pada data di atas menjelaskan jumlah Armada Bus Trans Metro 

Pekanbaru yaitu berjumlah 80 armada dan tersebar di 11 koridor .  adapun masalah 

yang terjadi pada bus Trans Metro Pekanbaru adalah pada pelayanan keamanan dan 

kenyamanan penumpang yang masih harus diperhatikan di dalam bus, serta 

keselamatan penumpang juga menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan seperti 

terhndarnya dari pengemudi yang ugal-ugalan, kurang pelayanan dari pramugara/I, 

kebersihan di dalam bus Trans Metro Pekanbaru dan lain sebagainya.  

 Pelayanan bus Trans Metro Pekanbaru di Kota Pekanbaru ditinjau dari dua 

aspek yaitu : 

1. Bus dan fasilitas pendukung bus 

2. Halte serta fasilitas pendukung halte 

Dalam catatan pengelola, sedikitnya telah terjadi 3 kecelakaan di Tahun 201, 

ini suatu hal yang wajar karena dianatara 80 bus, hanya terjadi 3 kali kecelakaan, ini 
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juga bukan karena sebab pengemudi bus Trans Metro Pekanbaru, tetapi karena bus di 

tabrak dari belakang, dan juga ada yang menabrak kan kaca spion bus sehingg 

terjadilah kecelakaan kecil mengakibatkan kerusakan pada bagian depan bus. 

Penyebabnya adalah jalan yang terlalu sempit dan terlebih lagi ukuran bus Trans 

Metro Pekanbaru ini juga cukup besar. 

Tabel 1.3 : Data Jenis & Jumlah Halte Trans Metro Pekanbaru 

berdasarkan dari data Dishub Kominfo Kota Pekanbaru : 

NO NAMA RUAS JALAN 

TIPE HALTE 

PERMANEN 
SEMI 

PERMANEN 
PORTABLE 

1 JENDERAL SUDIRMAN 20 3 3 

2 KAHARUDIN NASUTION 6 6 9 

3 IMAM MUNANDAR 11 1 3 

4 TUANKU TAMBUSAI 7 8 8 

5 ARIFIN AHMAD 8 4  

6 HR SOEBRANTAS 1 26 6 

7 HANG TUAH  24 15 

8 PASIR PUTIH 7 1 10 

9 DIPONEGORO  2 1 

10 PATTIMURA  1 1 

11 SULTAN SYARIF QASIM  1  

12 M.DAHLAN  1  

13 DR. SOETOMO  1 3 

14 TANJUNG DATUK 1 1 3 

15 Ir.JUANDA   1 

16 SIAK   4 

17 SAKINAH  3  

18 YOS SUDARSO  1  

19 PAUS   3 

20 RAMBUTAN   4 

21 KARTAMA  1 2 

22 SM AMIN  10 4 

23 AHMAD YANI  7 3 

24 RIAU  7 8 
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25 SOEKARNO HATTA  22 13 

JUMLAH 61 131 104 

TOTAL 296 

Sumber data: Dishub Kominfo Kota Pekanbaru/ 2017 

Tabel data 1.2 di atas adalah data jumlah halte Trans Metro Pekanbaru, 

menyatakan bahwa terdapat 3 tipe halte yaitu Halte Permanen, Semi Permanen dan 

Portable. Menurut data di atas lebih terlihat bahwa minimnya Halte permanen di 

banding dengan Halte semi permanen dan portable, padahal seharus nya lebih di 

perbanyak halte permanen . Hal ini membuktikan bahwa masih banyak nya halte yang 

belum sepenuh nya mencapai standar kelayakan dari segi infrastruktur dan pelayanan 

nya, karena Halte TMP sangat penting keberadaan nya sebagai fasilitas penting dalam 

akses naik dan turun penumpang pengguna busway. 

Perbedaan dari ketiga tipe halte ini berdasarkan dari segi infrastruktur nya 

yaitu Halte permanen berbentuk kotak ditutupi dinding dan kaca dilengkapi tempat 

duduk dan tangga untuk akses naik dan turun penumpang, Halte semi permanen 

bentuknya terbuka tidak ditutupi oleh dinding, tetapi juga dilengkapi tempat duduk 

dan tangga untuk akses naik dan turun penumpang, sedangkan Halte portable yaitu 

hanya menyediakan fasilitas tangga sebagai naik dan turun tidak di lengkapi didinding 

dan atap, halte ini bias dipindah tempatkan. Halte permenan adalah halte yang sudah 

di tetap kan penggunaan nya dalam jangka panjang, halte semi permanen halte 

setengah jadi permanen yang sewaktu waktu bisa menjadi halte permanen, sedangkan 

halte portable adalah halte sementara di tempatkan untuk keadaan mendesak atau 
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untuk daerah yang lahan nya sempit untuk dibangun sebuah halte, halte portable ini di 

semi permanen kan secara bertahap. 

Halte yang telah ada terdapat beberapa permasalahan halte yang masih belum 

sepenuh nya layak, yaitu masih adanya beberapa kerusakan serta kurangnya fasilitas 

halte yang tidak sesuai dengan standar kelayakan halte berdasarkan Standar Pelayanan 

Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan menurut peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor  PM. 27Tahun  2015 yaitu:  

Tabel 1.4: Data Halte Tidak Memenuhi Standar Kelayakan Halte 

menurut peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2015 

No Nama ruas jalan Jumlah Hale 

1 Sudirman  12 

2 Arifin Ahmad 3 

3 Imam Munandar 6 

4 Tanjung Datuk 1 

5 Soebrantas 1 

6 Pasir Putih 4 

7 Kaharuddin Nst 3 

8 Tambusai 7 

 Total  37 

Sumber : Olahan data dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru/2017 
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Pada tabel di atas menjelaskan data halte yang tidak memenuhi standar 

kelayakan. Terdapat 37 halte permanen dari 61 halte permanen di berbagai titik daerah 

Kota Pekanbaru.Data ini menjadi sebagai tolak ukur peneliti karena masih banyak 

halte di Pekanbaru yang belum memenuhi standar kelayakan.Fokus pada penelitian ini 

yaitu hanya pada halte permanen karena penggunaan nya bersifat lama/jangka waktu 

panjang dan sudah menetap keberadaannya.Halte permanen seharusnya harus lebih 

baik dan dibuat semaksimal mungkin agar tercapai nya keamanan dan kenyamanan 

masyarakat yang menggunakan halte. Sedangkan pada halte semi permanen dan 

portable memang tidak di fokus kan pada penelitian ini karena halte semi permanen 

dan portable hanya bersifat sementara. Karena kedua jenis halte ini di buat secara 

bertahap sehingga pada akhirnya dibuat menjadi halte permanen. Halte Portable ada 

dikarenakan penempatan lokasi nya tidak memungkinkan untuk dibangun  sebuah 

halte dan juga lokasi daerah yang sempit sehingga tidak ada tempat untuk dibangun 

halte dan solusinya dibangun lah halte portable. 

Halte juga dibutuhkan perawatan secara berkala dalam merawat halte serta 

fasilitas-fasilitas halte yang tersedia.Terutama sampah yang berserakan salah satu 

penyebab nya juga dari masyarakat itu sendiri yang membuang sampah sembarangan 

dan juga dari pihak berwenang yang belum tegas dan jeli dalam mengatasi masalah 

sampah di halte. 

Sumber dana pembiayaan pembangunan halte tberasal dari tiga sumber yaitu 

APBN, APBD dan swasta. Dana dari APBN diberikan kepada Pemerintah Daerah 

melalui Dinas Perhubungn kota terkait di karenakan bus Trans Metro Pekanbaru 
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merupakan pemberian Kementrian Perhubungan Pusat untuk di kelola Dinas 

Perhubungan kota. Sumber dana APBD, merupakan inisiatif dari Pemerintah Kota dan 

Dinas Perhubungan untuk menambahkan halte di beberapa lokasi dengan alasan 

tertentu dan dana di usul kan dari APBD. Sedangkan pembiayaan dana dari swasta 

merupakan usulan dari pihak swasta kepada Pemerintah Daerah dengan syarat halte 

yang dibangun diberi nama sesuai nama perusahaan pemberi dana pembangunan 

halte.  

Berdasarkan apa yang saya uraikan diatas, serta melihat berbagai masalah yang 

ada pada Halte Trans Metro Pekanbaru maka saya tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “ANALISIS PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN (STUDI KASUS TRANS METRO 

PEKANBARU)” 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 

dalam penelitian ini menerapkan perumusan masalah sebagai berikut:  

1 Bagaiman penerapan standar pelayanan minimal angkutan massal berbasis jalan ? 

2 Apa faktor tidak terpenuhinya penerapan standar pelayanan minimal angkutan 

massal berbasis jalan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Di dalam setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang hendak 

dicapai. Adapun tujuan penelitian ini antara lain:  
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1. untuk mengetahui analisis standar kelayakan Halte Trans Metro Pekanbaru 

dalam mempermudah akses penumpang naik dan turun busway. 

2. Untuk mengetahui hambatan/kendala menerapkan standar kelayakan Halte 

Trans Metro Pekanbaru.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis mengharapkan dapat 

dipergunakan oleh pihak yang memerlukan antara lain: 

1. Sebagai pengembangan kemampuan penulis dalam pengaplikasikan ilmu-

ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang 

ada.  

2. Bagi pihak lain, penulisan hasil penilitian ini diharapkan menjadi bahan 

kajian dan bahan pembanding serta dasar penelitian lebih lanjut.  

1.5 Sistematika Penulisan  

BAB 1  PENDAHULUAN 

Dalam BAB 1 pendahuluan berisikan tentang latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam BAB II berisi landasan teori yang nantinya akan sangat 

membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian dengan permasalahan 

yang dibahas oleh peneliti.  

BAB III METODE PENELITIAN 
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Dalam BAB III metode penelitian yang berisikan tentang lokasi, 

populasi, dan sampel, jenis dan sumber datateknik pengumpulan data 

dan teknik analisis data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


