
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Bus perkotaan merupakan angkutan umum utama di berbagai kota di

Indonesia. Kenaikkan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi harus diimbangi

dengan perbaikan angkutan umum, guna mengatasi kemacetan di jalan.

Perkembangan tataguna lahan yang kurang didukung oleh pengembangan

trayek angkutan umum, serta kemudahan kendaraan pribadi yang dapat

melayani dari pintu ke pintu (door to door service) menyebabkan angkutan

umum kurang menarik.

Angkutan umum merupakan salah satu komponen yang berperan

penting dalam kehidupan dan pergerakan masyarakat dalam melakukan

aktivitas, terutama terhadap kota bisnis, semua orang ingin melakukan sesuatu

dengan cepat, tidak ada kata untuk menunggu, Time is Money. Oleh karena

itu, kemudahan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi

sangat penting, sehingga dituntut kemampuan untuk mengoptimalisasi biaya

dan waktu. Pertumbuhan jumlah penduduk berakibat meningkatnya jumlah

pengguna pelayanan transportasi, sehingga permintaan pelayanan transportasi

semakin meningkat. Karena itu, jaringan transportasi di wilayah perkotaan

selalu lebih padat dibandingkan dengan wilayah pedesaan, atau negara maju



lebih banyak dan komplek jaringan transportasinya daripada negara kurang

berkembang.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi menanggapi

permasalahan tersebut dengan mengembangkan sistem perbaikan manajemen

dan pelayanan dibeberapa provinsi di Indonesia. Sistem tersebut lebih dikenal

dengan sarana angkutan umum massal (SAUM) Trans Metro. Beberapa kota

di Indonesia yang telah mengembangkan sistem tersebut antara lain adalah

DKI Jakarta (Trans Jakarta), Yogyakarta (Trans Jogja), Bandung (Trans

Metro Bandung), Pekan Baru (Trans Metro Pekanbaru), Palembang,

Semarang (Trans Semarang), Solo (Trans Batik Solo), dan Manado. Namun,

diantara kota yang telah mengembangkan sistem tersebut hanya DKI Jakarta

yang menggunakan jalur sendiri sedangkan kota – kota yang lain masih

bercampur dengan arus lalu lintas.

Tantangan negara berkembang seperti Indonesia adalah kemacetan serta

pelayanan pada angkutan umum perkotaan yang buruk. Pemerintah Kota

Pekanbaru menyadari ancaman kemacetan kota tersebut. Karena itu, sejak

tahun 2007 telah digagas usaha untuk mengendalikan kemacetan sekaligus

meningkatkan kinerja pelayanan angkutan umum. Tujuannya untuk dapat

menghasilkan sebuah kebijakan di bidang jasa transportasi yaitu peningkatan

pelayanan pada angkutan umum massal yang aman, nyaman, dan ramah

lingkungan. Pemerintah Kota Pekanbaru 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. Kota Pekanbaru

termasuk Kota Percontohan di Bidang Transportasi. Pada 18 Juni 2009,

Pemerintah Pekanbaru secara resmi meluncurkan Trans Metro Pekanbaru

sebagai transportasi umum massal yang menggunakan bus sebagai moda

transportasi pilihan bagi masyarakat.

Pelaksanaan sistem angkutan umum massal (SAUM) Trans Metro

Pekanbaru kerap mendapat kritikan dan keluhan tentang pelayanan dari

masyarakat. Belum optimalnya Trans Metro memposisikan diri sebagai

angkutan umum massal yang aman, nyaman, terjadwal, handal dan

berkelanjutan. Dalam catatan pengelola, sedikitnya telah terjadi beberapa

kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Trans Metro Pekanbaru dengan

kendaraan lain yang diduga karena kurang hati-hatinya pengemudi Trans

Metro Pekanbaru (Nainggolan, Raya Desmawanto dan Zulkarnaini; 2012:36).

Trans Metro Pekanbaru juga kurang efisiensi, seperti penuturan dari

Walikota Pekanbaru Firdaus MT bahwa saat ini Trans Metro Pekanbaru

belum memenuhi syarat professional dan keefesiensian, karena baru ada 70

unit Trans Metro Pekanbaru yang beroperasi, demikian dikutip dari Berita

Pekanbaru (02/07/2013). Sehingga tarif cenderung naik yang tidak diimbangi



dengan kenaikkan pelayanan. Oleh karena itu, dikhawatirkan semakin lama

semakin banyak pengguna kendaraan pribadi (Munawar, 2005).

Pada tahun 2009 tarif angkutan Trans Metro Pekanbaru yang

diberlakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru adalah Rp.3000,-/penumpang.

Sebelumnya subsidi tarif yang akan diberlakukan adalah Rp.6000,-

/penumpang, tetapi Pemerintah Kota Pekanbaru akhirnya memberikan subsidi

sebanyak 50 persen. Dan pada tahun 2014 Pemerintah Kota Pekanbaru akan

menaikkan tarif angkutan Trans Metro Pekanbaru dan masih dilakukan

subsidi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Harga yang akan dijual ke

masyarakat dengan tarif berjenjang. Untuk tarif umum dikenakan sebesar

Rp.6500,-/penumpang dan dilakukan subsidi sebesar Rp.2500. Sehingga yang

dibayar masyarakat umum hanya sebesar Rp 4.000. Demikian juga halnya

Mahasiswa disubsidi Rp 3500 dan dibayar hanya Rp3.000 serta Pelajar

disubsidi 4.000 dan dibayar hanya sebesar Rp 2.500.

Tabel 1.1 Tarif Trans Metro Pekanbaru

Tahun Tarif yang di tetapkan Subsidi Tarif setelah disubsidi
2009 Rp.6000 Rp.3000 Rp.3000

(semua kalangan
masyarakat)

2014 Rp.6.500
Rp.2.500

(masyarakat umum)
Rp.4000 (masyarakat

umum)
Rp.3.500

(mahasiswa)
Rp.3000 (mahasiswa)

Rp.4000
(Pelajar)

Rp.2.500
(Pelajar)

Sumber: Dinas Perhubungan Dan Kominfo Kota Pekanbaru 2014



Kurang efisiennya Trans Metro Pekanbaru dari beberapa hal: Pertama,

Trans Metro Pekanbaru tidak mempunyai jalur khusus (separator) seperti

busway di Jakarta sehingga kendaraan lain sewaktu - waktu dapat melalui

laluan bus Trans Metro Pekanbaru. Kedua, shelter bus untuk busway biasanya

berada dimedian jalan. Sehingga dalam pengoperasiannya busway berada

pada jalur cepat. Sedangkan Trans Metro di Pekanbaru, shelter busnya berada

di sisi jalan. Posisi ini tentu rawan sebagai cikal bakal penyebab kemacetan.

Biasanya Trans Metro beroperasi pada jalur cepat (jalur agak kedalam)

kemudian saat sudah dekat dengan shelter bus ia akan berpindah ke jalur

lambat (sisi luar jalan). Manuver dari jalur dalam ke jalur sisi jalan ini

tentunya akan rawan menyebabkan kemacetan. Ketiga, Kecepatan bus Trans

Metro Pekanbaru idealnya maksimal 30 kilometer per/ jam atau setidaknya

rata-rata 25 kilometer per/ jam, namun karena kepadatan kendaraan juga

menjadi pemicu kecepatan bus yang rata - rata hanya bisa menempuh jarak 18

kilometer per/ jam. Sehingga membuat waktu tunggu datangnya armada bus

Trans Metro Pekanbaru ke setiap shelter yang seharusnya sekitar 10 menit,

dapat menjadi lebih dari 10 menit. Keempat, tentang kecepatan bus yang

belum memenuhi kondisi ideal 25 hingga 30 kilometer per/ jam, yang

disebabkan oleh kondisi jalan di Pekanbaru yang cukup sempit sekaligus

banyaknya kendaraan yang beredar.



Kelima, jadwal waktu kedatangan dan keberangkatan bus Trans Metro

yang tidak menentu sehingga menyebabkan enggannya masyarakat memilih

moda transportasi ini. Padahal didalam prinsip penyelenggaraan transportasi

umum pada dasarnya harus menjamin rasa aman, nyaman, mudah, ekonomis,

lancar (tepat waktu), ramah lingkungan (Sadyohutomo,2009). Dengan begitu

akan mendorong minat masyarakat untuk memilih moda transpotasi yang satu

ini. Keenam, fasilitas di dalam Trans Metro Pekanbaru seperti AC beberapa

tidak berfungsi dengan sempurna dan banyak yang bocor sehingga banyak

penumpang atau konsumen yang terganggu terkena tetesan air, serta pegangan

untuk yang berdiri beberapa ada yang lepas. Ketujuh, shelter ada yang tidak

diberikan tempat duduk dan atap untuk calon penumpang menunggu Trans

Metro Pekanbaru.

Penulis juga menggunakan transportasi bus Trans Metro Pekanbaru

untuk melakukan perjalanan ke kampus atau ketempat lainnya. Pada Trans

Metro Pekanbaru yang di koridor 1 Trayek Perum Pandau – Pelita Pantai PP,

Ketika berada di dalam bus Trans Metro Pekanbaru yang ukuran besar alat

pendingin kurang terasa, dan komentar dari salah satu penumpang Bus Trans

Metro Pekanbaru yang di Koridor 01 Trayek Perum Pandau – Pelita Pantai

PP, Silvia (33) mengatakan “ketika awal peluncuran Trans Metro Pekanbaru

yang di koridor 01 Trayek Perum Pandau – Pelita Pantai PP, saya tidak

membutuhkan waktu lama untuk menunggu Trans Metro datang, namun



sekarang 10 menit lebih saya menunggu, tapi Bus Trans Metro Pekanbaru

belum muncul juga” Halte KUA/ Simpang Kartama, (6/11).

Trans Metro Pekanbaru diharapkan dapat mengatasi permasalahan

transportasi angkutan umum yang ada di wilayah Kota Pekanbaru. Namun

Trans Metro Pekanbaru menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan

pelayanan dalam mengatasi persoalan transportasi di Kota Pekanbaru dimana

terjadi kekurangan atau minimnya fasilitas yang disediakan untuk pelanggan

atau konsumen, serta manajemen yang belum berjalan dengan efektif.

Pemerintah Kota Pekanbaru disarankan untuk segera melakukan pembenahan,

pemerataan dan peningkatan fasilitas Trans Metro Pekanbaru. Penambahan

koridor dan jumlah armada harus segera dilakukan agar semakin banyak

masyarakat yang bisa dilayani oleh moda Trans Metro Pekanbaru.

Berdasarkan dari masalah diatas, maka peneliti mengambil judul

“Analisis Pelaksanaan Pelayanan Transportasi Pada Angkutan Trans

Metro Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Trans Metro Pekanbaru Koridor

01 Trayek Perum Pandau – Pelita Pantai)”.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas

maka permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini dapat

dirumuskan :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Trans Metro Pekanbaru?

2. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan- hambatan yang terjadi

dalam pelaksanaan pelayanan Trans Metro Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berguna untuk menetapkan arah penelitian dan

ditetapkan dengan tujuan agar penelitian tidak menyimpang dari rencana yang

telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini mengacu pada masalah yang telah

disebutkan di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pelayanan Trans Metro Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan- hambatan

yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan Trans Metro Pekanbaru.



1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan berdasarkan metode ilmiah yang sistematis

sehingga mendapatkan sebuah hasil atau jawaban.  Penelitian ini sesuai

dengan kompetensi dan potensi dari peneliti yang diharapkan dapat

bermanfaat yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis yaitu

melalui sumbangan teori dan analisisnya untuk kepentingan

penelitian di masa yang akan datang yang bermanfaat bagi

perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai

pelaksanaan pelayanan jasa PD. Pembangunan Kota Pekanbaru

khususnya mengenai pelayanan Trans Metro Pekanbaru.

3. Sebagai tambahan koleksi pustaka untuk bahan bacaan dan kajian

mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

khususnya mahasiswa program studi Administrasi Negara.



1.5 Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh gambaran umum yang sistematis serta lebih

terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis merasa perlu

mengklasifikasikan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I     Pendahuluan

Dalam BAB I Pendahuluan berisikan tentang latar belakang,

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta

sistematika penulisan

BAB II    Kerangka Teori

Dalam BAB II ini mengemukakan teori yang melandasi

pembahasan yang berhubungan dengan judul penelitian, yang

terdiri dari: landasan teori, konsep operasional dan kerangka

pemikiran

BAB III  Metodelogi Penelitian

Dalam BAB III menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi

dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber

data , teknik pengumpulan data dan analisis data



BAB IV  Gambaran Umum Penelitian

Pada BAB IV menjelaskan sejarah singkat lokasi penelitian,

struktur organisasi, visi dan misi, di PD. Pembangunan Kota

Pekanbaru

BAB V   Hasil dan Pembahasan

Pada BAB V membahas hasil dari penelitian tentang Analisis

Pelaksanaan Pelayanan Transportasi Pada Angkutan Trans

Metro Kota Pekanbaru

BAB IV  Penutup dan Saran

BAB IV berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran

yang membangun untuk lebih baik lagi bagi objek penelitian


