
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Transportasi merupakan faktor pendukung pertumbuhan perekonomian di 

sebuah wilayah. Menurut Nasution (1996), transportasi berfungsi sebagai sektor 

penunjang pembangunan dan pemberi jasa bagi perkembangan ekonomi. 

Kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi mengikuti pertumbuhan 

penduduk dan ekonomi sebuah kota. 

Kota Bogor tergolong kota besar dengan jumlah penduduk sebanyak 

950.334 jiwa pada tahun 2010 dengan laju pertumbuhan 2,38% per tahun dalam 

10 tahun terakhir (BPS Kota Bogor, 2011). Laju pertumbuhan penduduk Kota 

Bogor dapat dilihat pada Gambar 1. Letak geografis yang berdekatan dengan 

Ibukota Negara sebagai pusat perekonomian, turut mempengaruhi pertambahan 

jumlah penduduk dan pertumbuhan perekonomian Kota Bogor. Dengan kondisi 

geografis yang relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya di kawasan 

Jabodetabek, maka Kota Bogor mempunyai potensi menjadi tujuan utama 

bermukim para pekerja di DKI Jakarta, serta tujuan wisata penduduk DKI Jakarta 

dan sekitarnya (Bappeda, 2010).  

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi di Kota Bogor, 

kebutuhan akan sarana dan prasarana kota semakin meningkat sehingga 

mendorong perubahan tata guna lahan menjadi fasilitas umum, fasilitas sosial,  

dan sarana lainnya.  Hal tersebut mengakibatkan munculnya bangkitan perjalanan 

yang mendorong pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan 

pertumbuhan penduduk  dan peningkatan jumlah kendaraan pribadi yang cukup 
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tinggi namun tidak diimbangi dengan pertumbuhan ruas jalan, maka akan 

meningkatkan beban transportasi di sebuah kota dan menimbulkan permasalahan 

dalam transportasi.  Berdasarkan RPJMD Kota Bogor 2010-2014, Pergerakan 

transportasi lokal di Kota Bogor ditopang oleh jaringan jalan kota sepanjang 

783.332 km dengan tingkat kepadatan jalan yang diukur dengan V/C Ratio rata-

rata sebesar 0,75.  V/C ratio menunjukkan perbandingan antara volume kendaraan 

dengan kapasitas jalan (skala 0-1), semakin tinggi nilai V/C ratio menunjukkan 

semakin padat ruas jalan. 

 
Sumber: BPS Kota Bogor, 2011 

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bogor Tahun 1990 - 2010 

Untuk menanggulangi beban transportasi di sebuah kota, diperlukan sarana 

dan prasarana tranportasi yang memadai sehingga dapat menunjang aktifitas 

pergerakan penduduk. Menurut Nasution (1996), bahwa keperluan akan jasa 

transportasi mengikuti perkembangan kegiatan semua faktor ekonomi. 

Transportasi dikatakan sebagai derived demand karena keperluan jasa transportasi 

bertambah dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan berkurang jika terjadi 

kelesuan ekonomi. 
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Kota Bogor memiliki sarana transportasi umum yaitu angkutan kota atau 

disebut angkot. Jumlah angkot di Kota Bogor saat ini adalah 3.412 unit. Angkot 

beroperasi sesuai trayek atau jalur pelayanan yang ditentukan oleh Pemerintah 

Kota Bogor dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota bogor. 

DLLAJ membagi jalur pelayanan angkot menjadi 23 trayek yang tersebar di Kota 

Bogor. Kendaraan angkot dimiliki secara perorangan yang terdaftar di pemerintah 

daerah melalui izin trayek. Karena dimiliki secara perorangan, maka tidak ada 

standar dalam operasi pelayanan. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, 

antara lain masalah kedisiplinan berlalu-lintas yang menjadi salah satu penyebab 

kemacetan.  Selain itu faktor keamanan dan kenyamanan penumpang yang tidak 

diperhatikan pada layanan angkutan ini.  

Sesuai dengan tuntutan kebutuhan transportasi umum yang memadai, pada 

tahun 2007 melalui Perda No 5 Tahun 2007, Pemerintah Kota Bogor membentuk 

suatu Perusahaan Daerah yang bergerak dalam bidang jasa transportasi, yaitu 

Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT). Salah satu sasarannya adalah untuk 

kemudahan pengembangan sistem transportasi yang dapat menyelesaikan 

permasalahan kemacetan (PDJT, 2008).  PDJT bertugas mengelola bus Trans 

Pakuan yang merupakan bantuan dari Direktorat Jenderal Pehubungan Darat 

Kementrerian Perhubungan untuk dikembangkan sebagai model Bus Rapid 

Transit (BRT). Terdapat sebelas kota yang menjadi diberikan bantuan sejenis, 

antara lain Palembang, Bandung, Yogya, Semarang dan beberapa kota lainnya.  

Saat ini Trans Pakuan beroperasi di tiga jalur, yaitu jalur Bubulak – 

Baranangsiang, Baranangsiang- Ciawi, dan Baranangsiang – Bellanova. Trans 

Pakuan merupakan jasa angkutan yang memiliki sistem pelayanan berbeda dari 
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jasa yang sudah ada. Keunggulan yang dimiliki Trans Pakuan antara lain memiliki 

jadwal perjalanan yang tetap,  menggunakan halte (shelter) khusus, dan 

pembayaran dengan sistem tiket.  

1.2  Rumusan Masalah 

PDJT telah beroperasi selama hampir lima tahun namun masih memiliki 

beberapa kelemahan yang akan mempengaruhi perkembangan Trans Pakuan. 

Tingginya biaya operasional menjadi salah satu penyebab mengapa PDJT terus 

mengalami kerugian sejak beroperasi. Dapat dilihat pada Gambar 2,  kerugian 

PDJT terus meningkat sepanjang tahun. Hal ini disebabkan antara lain, harga tarif 

yang diberlakukan berada di bawah harga pokok penjualan sehingga kerugian, 

sistem pelayanan Bus Trans Pakuan yang terjadwal dimana bus diberangkatkan 

meskipun tanpa penumpang, dan meningkatnya biaya penyusutan kendaraan. 

Dengan kondisi tersebut, Trans Pakuan masih harus dapat bersaing dengan jasa 

angkutan umum yang sudah lama ada.   

 
Sumber: PDJT, 2011 

Gambar 2.  Perbandingan Pendapatan dan Pengeluaran PDJT Tahun 2007 - 2010 
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PDJT dituntut untuk bisa terus melayani masyarakat Kota Bogor sekaligus 

mengembangkan usahanya agar dapat menghasilkan keuntungan perusahaan,  

PDJT telah menyusun business plan untuk periode tahun 2007-2011 dan 

diperlukan perencanaan strategik dalam lima tahun kedepan (2013-2017) untuk 

menghadapi tantangan dan peluang yang ada.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan yang dihadapi 

PDJT dalam rangka perencanaan jangka panjang perusahaan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor strategis apa sajakah yang mempengaruhi pengembangan 

usaha jasa angkutan Trans Pakuan? 

2. Bagaimana strategi pengembangan usaha transportasi Trans Pakuan yang 

dilakukan oleh PDJT guna mengimbangi kebutuhan transportasi 

masyarakat Kota Bogor? 

3. Apakah alternatif program jangka panjang yang sebaiknya dilakukan oleh 

PDJT? 

1.3  Tujuan 

 Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang berpengaruh pada 

pengembangan usaha jasa angkutan Trans Pakuan. 

2. Merumuskan alternatif strategi bagi PDJT dalam mengembangkan usaha 

jasa angkutan Trans Pakuan. 

3. Memberikan rekomendasi alternatif program jangka panjang bagi PDJT 

dalam mengembangkan usah jasa angkutan Trans Pakuan. 
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1.4  Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi perencanaan 

strategik kepada pihak manajemen PDJT Kota Bogor dalam mengembangkan 

usaha jasa angkutan Trans Pakuan di Kota Bogor dan sebagai bahan studi kepada 

pihak yang membutuhkan. 

 

1.5  Ruang Lingkup 

 Penelitian ini dibatasi pada lingkup Perusahaan Daerah Jasa Transportasi 

Kota Bogor sebagai pengelola Trans Pakuan. Disamping itu, penelitian ini hanya 

difokuskan kepada unit bisnis Trans Pakuan yang sudah berjalan selama hampir 

lima tahun dengan mengkaji kondisi internal dan eksternal dalam merencanakan 

strategi untuk lima tahun yang akan datang (2013-2017). 
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