
 

1 PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang 
 

Transportasi merupakan kegiatan yang berperan sebagai urat nadi 
pembangunan dan perekonomian suatu daerah. Seiring dengan jalannya 
pembangunan suatu daerah, transportasi menjadi alat yang sangat penting untuk 
menunjang perekonomian yang dimana dalam hal ini sebagai sarana distribusi dan 
angkutan. Selain itu, transportasi harus selalu didukung oleh kemudahan dan 
kelancaran berlalu lintas agar dapat memudahkan mobilitas masyarakat di suatu 
daerah. Mobilitas masyarakat juga merupakan suatu kebutuhan atau kodrat 
sebagai manusia sebagai makhluk sosial yang mengharuskannya untuk 
berinteraksi satu sama lainnya. Selain itu, manusia juga memiliki berbagai macam 
kebutuhan lainnya yang seringkali tidak tersedia di satu tempat yang 
mengharuskannya menuju suatu tempat yang menyediakan kebutuhannya dengan 
bantuan alat dan sistem transportasi. 

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk di suatu wilayah 
bertambah setiap harinya, sehingga menyebabkan mobilitas semakin meningkat di 
setiap wilayahnya. Hal tersebut disebabkan oleh daya tarik ekonomi di wilayah 
perkotaan yang merupakan pusat kegiatan dari ekonomi. Daya tarik ini merupakan 
sebuah magnet bagi para masyarakat yang tinggal di suatu wilayah kota itu sendiri 
dan juga bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah perkotaan. Dari hal 
tersebut menyebabkan ketidaklancarannya dalam hal bertransportasi atau yang 
lebih sering dikenal dengan kemacetan. Hal ini juga didasari oleh tingginya 
mobilitas masyarakat untuk beraktivitas yang menggunakan sarana dan prasarana 
transportasi perkotaan, baik itu pergerakan menuju pusat-pusat ekonomi suatu 
perkotaan, ataupun kegiatan lainnya. 

Mobilitas masyarakat yang tinggi di wilayah perkotaan mengharuskan 
pemerintah kota untuk membangun sarana dan prasarana transportasi serta sistem 
lalu lintas yang memadai sehingga mampu mengakomodir kebutuhan jumlah 
perjalanan para penduduknya di perkotaan. Pengaturan transportasi jalan raya di 
wilayah perkotaan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan 
ekonomi serta mewujudkan konektivitas dan integrasi nasional. Hal tersebut 
merupakan bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial 
sebagaimana diamanatkan konstitusi dan dijabarkan oleh Undang-Undang (UU) 
No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Sejalan 
dengan itu, dibutuhkan sebuah rangkaian sistem, sarana, prasarana dan lalu lintas 
angkutan jalan yang efektif dan efisien yang dapat menjawab kebutuhan mobilitas 
masyarakat perkotaan. Langkah awal yang paling mendasar untuk memecahkan 
permasalahan mobilitas masyarakat di perkotaan adalah dengan membangun 
sistem transportasi yang menjangkau seluruh titik penting (point of interest) di 
perkotaan. Langkah ini membutuhkan keseriusan dan komitmen dari pemerintah 
kota dan para stakeholdersnya untuk membangun sebuah sistem transportasi yang 
efektif dan efisien, yaitu dengan sarana transportasi yang murah, aman, nyaman 
dan tepat waktu untuk menjangkau seluruh kebutuhan lapisan masyarakat di 
perkotaan. 
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Dengan demikian, segala mobilitias dan sistem transportasi tidak 
terpisahkan dalam perencanaan sarana, prasarana dan sistem transportasi di suatu 
wilayah perkotaan. Kondisi semacam ini terjadi di sebagian kota-kota di Indonesia 
tidak terkecuali di Kota Bogor. Kota Bogor hanya berjarak ±60 km dari Ibukota 
Jakarta, menjadikan kota yang layak huni dengan posisinya yang strategis dan 
tidak terlalu jauh dengan Ibukota sebagai sentral perekonomian nasional. Selain 
itu juga, Kota Bogor memiliki beberapa unggulan di sektor pariwisata, seperti 
Kebun Raya Bogor, Istana Bogor, Istana Batutulis, The Jungle, selain sektor 
pariwisata, Kota Bogor juga menawarkan beberapa sektor kuliner yang banyak 
dicintai oleh warga Kota Bogor sendiri dan kota-kota lainnya yang menjadikan 
magnet wisata bagi setiap orang di setiap akhir pekan, seperti Pusat Perbelanjaan 
Botani Square, Plaza Ekalokasari, Lemongrass, Two Stories dan lain-lain.  

Data kendaraan pada tahun 2015 yang berada di Kota Bogor menurut Dinas 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJ) Kota Bogor kini sudah mencapai 
sebanyak 434.044 kendaraan. Selain banyaknya kendaraan pribadi yang melintas 
pada akhir pekan, pada hari biasa pun tak menutup kemungkinan untuk tingginya 
tingkat mobilitas kendaraan lain seperti angkutan umum yang memfasilitasi 
masyarakat Kota Bogor untuk bepergian. Angkutan Perkotaan atau yang lebih 
akrab Angkot di masyarakat Kota Bogor telah menjadi primadona angkutan 
umum untuk menunjang segala aktivitas, mulai dari berangkat menuju kantor, 
sekolah, pasar maupun pergi menuju tempat lainnya. Keberadaan Angkot di Kota 
Bogor sudah dimulai sejak tahun 1980-an, dimana Angkot menjadi moda 
transportasi antar wilayah di Kota Bogor, sedangkan bus hanya melewati beberapa 
jalan protokol saja, seperti Jalan Padjajaran, Jalan Raya Tajur, dan Jalan KH 
Sholeh Iskandar. Hampir seluruh pelosok kota dijangkau oleh Angkot yang 
berdasarkan SK Walikota Nomor 551.23.45-67 Tahun 2006 disebutkan berjumlah 
sebanyak 3.385 unit yang beroperasi di 22 trayek. Selain itu, terdapat beberapa 
trayek angkutan kota dari wilayah Kabupaten Bogor yang melintasi ruas jalan 
Kota Bogor. 

 

Sumber:  google.com 

Gambar 1 Kemacetan Kota Bogor di Ruas Jalan Kapten Muslihat 
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Keberadaan Angkot dari tahun ke tahun semakin meningkat dan 
menyebabkan kemacetan di hampir seluruh wilayah Kota Bogor. Jumlah Angkot 
yang beroperasi di Kota Bogor kini telah mencapai angka 3.412 unit setiap 
harinya. Hal ini membuat lalu lintas di jalan protokol dan non protokol menjadi 
terhambat atau macet ditambah lagi dengan kendaraan umum dan pribadi lainnya.  

Pada pertengahan tahun 2016, Waze yang merupakan aplikasi transportasi 
mengeluarkan hasil survey ‘Waze Index Reveals Where in the World are Best and 
Worst Place to be a Driver’ yang mencantumkan tiga indikator diantaranya 
kepadatan dan keparahan lalulintas, keselamatan perjalanan, kualitas dan 
infrastruktur jalan. Dari keenam indikator tersebut, Kota Bogor mendapatkan 
penilaian indeks terendah kedua di dunia dari 38 negara yang di survey oleh Waze. 
Kota Bogor mendapatkan nilai 2.15 dan menduduki peringkat 185. Di atas Kota 
Bogor hanya Kota Cebu, di Filipina yang mendapatkan skor 1.15 sekaligus 
predikat kota terburuk untuk berkendara. 

 
Tabel 1 Driver satisfaction index 2016 by Waze 

No Kota Negara Urutan Index 
Rating 

Traffic 
Rating 

Wazey 
Rating  

1 Cebu Filipina 186 1.15 0.58 1.35 
2 Bogor Indonesia 185 2.15 3.23 0.40 
3 San Salvador El Salvador 184 2.85 1.78 3.25 
4 Denpasar Indonesia 183 2.89 1.16 0.40 
5 Bandung Indonesia 182 3.00 0.90 0.25 

Sumber: Waze Driver Satisfaction Index (2016) 
 
Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Bogor No. 551.2-30 Tahun 2010 telah 

diterapkan strategi untuk menanggulangi kemacetan yang berada di Kota Bogor, 
yaitu dengan penggunaan sistem Shifting, dimana sebanyak 13 trayek (2.277 
kendaraan) dari 23 trayek (3.412 kendaraan) yang berada di Kota Bogor telah 
diberlakukan untuk sistem tersebut. Sistem shifting dibagi menjadi dua kategori. 

Pertama, untuk angkot dengan tingkat isian penumpang dibawah 50% dibagi 
menjadi shift AB atau sehari beroperasi, sehari libur. Kedua, angkot dengan 
tingkat isian diatas 50% dibagi menjadi ABC, yakni dua hari beroperasi, sehari 
libur. Empat trayek yang telah dikenai sistem penggiliran waktu operasional 
merupakan rute internal Kota Bogor, yaitu trayek 08 (Ramayana-Warung Jambu), 
12 (Pasar Anyar-Cimanggu), 15 (Terminal Merdeka-Sindang Barang) dan 18 
(Ramayana-Mulyaharja). Sementara tiga trayek lagi melayani lintas Kota Bogor 
dan Kabupaten Bogor, yakni 06 Biru (Parung-Merdeka), 06A Biru 
(Bantarkambing-Merdeka) dan 07 Biru (Bojong Gede-Pasar Anyar).Dari total 
armada tujuh trayek itu yang mencapai 1.379 unit, telah diproyeksikan ada 462 
unit yang tidak beroperasi dalam satu hari apabila telah diberlakukannya Sistem 
Shift. Namun, setelah berlangsung selama tiga tahun pemberlakuan sistem shift ini 
dinilai kurang berhasil mengurangi tingkat kemacetan di Kota Bogor, karena 
hanya dapat mengurangi kemacetan sebanyak 793 kendaraan atau setara dengan 
3.21%. 
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Sumber:  google.com 

Gambar 2 Bus Transpakuan Bogor 
 
Selain itu, Pemerintah Kota Bogor mengambil langkah selanjutnya dengan 

mengadakan sarana transportasi lain untuk menunjang mobilitas masyarakat Kota 
Bogor dengan Bus Transpakuan. Bus Transpakuan yang resmi beroperasi pada 
tanggal 3 Juni 2017, bertepatan dengan Hari Jadi Bogor ke-525, memiliki tiga 
koridor, diantaranya adalah Koridor I (Terminal Bubulak-Baranangsiang), 
Koridor II (Harjasari-Baranangsiang) dan Koridor III (Sentul Bellanova-
Baranangsiang). Bus Transpakuan yang dikelola oleh PD Jasa Transportasi ini 
memiliki 30 armada yang siap melayani para masyarakat untuk beraktivitas 
khususnya dalam jasa transportasi. Selama masa operasional ketiga koridor Bus 
Transpakuan tersebut, jumlah penumpang yang menggunakan jasa Transpakuan 
cukup menunjukkan animo yang tinggi bagi masyarakat Kota Bogor terhadap 
sistem transportasi massal ini. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan jumlah 
penumpang perhari dari tahun 2007 yang berjumlah 1726 penumpang perhari 
menjadi 2253 penumpang perhari pada tahun 2008. Jumlah ini meningkat kembali 
pada tahun 2009 menjadi 2979 penumpang perhari. Namun, memasuki tahun 
2010 jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 2721 penumpang perhari. 
Jumlah tersebut kembali mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 2604 
perhari, dimana angka penumpang terendah disumbangkan oleh Koridor II 
(Harjasari-Baranangsiang) yang hanya sekitar 11 penumpang perhari. Hal tersebut 
disebabkan karena tidak fokusnya pengelolaan Bus Transpakuan oleh PD Jasa 
Transportasi karena adanya divisi-divisi usaha selain Bus Transpakuan yang 
dikelolanya. Kedua, ketidakmampuan PD Jasa Transportasi dalam 
mengoptimalisasi pelayanan jasa Transpakuan dan pengembangan sumber 
pendapatan diluar penerimaan tiket. Ketiga, trayek Bus Transpakuan masih 
beririsan dengan trayek angkutan kota atau angkot yang menyebabkan Bus 
Transpakuan menjadi pilihan kedua bagi masyarakat Kota Bogor.  

Pada awal tahun 2016, tepatnya pada bulan April 2016, Pemerintah Kota 
Bogor telah mencanangkan sistem lalu lintas yang baru di Kota Bogor. Yaitu 
dengan merubah rute perjalanan yang biasanya dua arah di sekitaran wilayah 
Kebun Raya Bogor menjadi satu arah atau lebih sering disebut dengan Sistem 



 5 

Satu Arah (SSA). Sistem Satu Arah merupakan salah satu solusi terbaru untuk 
mengatasi kemacetan yang melanda di Kota Bogor dengan merubah rute 
perjalanan para pengguna kendaraan bermotor yang tadinya dua arah menjadi satu 
arah mengikuti pergerakan jarum jam. Sistem Satu Arah ini mulai diuji coba dan 
akan tetap efektif berjalan di Kota Bogor guna mengurangi tingkat kemacetan di 
Kota Bogor. Arus laju kendaraan menjadi lancar di sekitaran Kebun Raya Bogor 
karena tidak ada kendaraan bermotor yang mengantri pada setiap persimpangan 
atau lampu merah. 

Sumber: google.com 

Gambar 3 Rute sistem satu arah (SSA) di Kota Bogor 
 
Sistem Satu Arah ini perlu dilakukan guna mengurangi kemacetan yang 

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah bahwa jalur yang berada di 
sekitaran Kebun Raya Bogor memikul beban 1,2 juta perjalanan orang setiap 
harinya, menjadi perlintasan 600.000 commuter yang 50 persennya berasal dari 
luar kota, dilintasi 13 rute angkutan kota (angkot), banyaknya kendaraan yang 
keluar masuk sekolah, kantor, pasar dan perusahaan serta banyaknya 
persimpangan jalan yang berada di sekitaran Kebun Raya Bogor.  

Namun ternyata Sistem Satu Arahpun belum cukup untuk mengatasi 
kemacetan lalu lintas yang berada di Kota Bogor tersebut. Kemacetan tetap 
melanda Kota Bogor, terutama pada akhir pekan. Ditambah dengan angkot yang 
terlalu banyak di Kota Bogor. Angkot pun dalam operasinya sering melakukan 
pelanggaran-pelanggaran lalulintas, diantaranya adalah mengetem sehingga 
menyebabkan arus lalulintas terhambat di belakangnya, memberhentikan 
kendaraan mendadak atau tidak memberikan lampu sein, ugal-ugalan dan tidak 
memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi para pengemudinya.  

Dari beberapa milestone diatas dapat disimpulkan bahwa bukan hanya 
sarana, prasarana dan infrastruktur saja yang dapat mendukung kelancaran berlalu 
lintas, tetapi faktor dari perilaku berkendara juga menjadi salah satu faktor penting 
demi terciptanya kelancaran berlalu lintas di jalan raya. Apabila perilaku 
berkendara sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku, peluang lancarnya 
berlalu lintas akan menjadi besar. 
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Perumusan Masalah 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan merancang strategi yang akan 

diterapkan mengendalikan lalu lintas yang terjadi di Kota Bogor agar lebih tertib 
lagi dalam berlalu lintas serta menjadi sarana transportasi yang aman, nyaman dan 
efisien tanpa harus menjadi penyumbang kemacetan. Upaya-upaya yang telah 
Pemerintah Kota Bogor telah dilakukan menjadi tolok ukur untuk solusi tahap 
berikutnya karena mengatasi kemacetan tidaklah semata-mata hanya 
membicarakan tentang infrastruktur, namun juga kultur. Apabila infrastruktur, 
sarana dan prasarana transportasi dan lalu litas suatu daerah sudah dinilai bagus 
namun kultur pengendaranya masih rendah, tak akan diragukan rendahnya tingkat 
kenyamanan, keamanan dan keselamatan lalu lintas pun akan terus terjadi.  

Pada penelitian ini, Peneliti tidak memfokuskan pada kajian teknik tentang 
permasalahan lalu lintas, namun lebih fokus kepada perilaku berlalu lintas para 
pengguna jalan raya. Adapun penerapan strategi mengendalikan lalu lintas ini 
telah dilakukan perumusan masalah sebagai berikut: 
1. Apa saja perilaku dan etika masyarakat dalam berlalu lintas serta tingkat 

kemacetan lalu lintas di Kota Bogor? 
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi sumber kemacetan lalu lintas menurut 

persepsi masyarakat di Kota Bogor? 
3. Strategi apa yang mampu untuk mengendalikan lalu lintas di Kota Bogor? 
 
 

Tujuan Penelitian 
 

1. Menganalisis perilaku dan etika masyarakat dalam berlalu lintas serta tingkat 
kemacetan di Kota Bogor. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi sumber kemacetan lalu lintas 
menurut persepsi masyarakat di Kota Bogor. 

3. Merekomendasikan strategi untuk mengendalikan lalu lintas di Kota Bogor 
melalui pendekatan perilaku berkendara. 

 
 

Manfaat Penelitian 
 

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Bogor dalam 
mengetahui persepsi dan ekspektasi masyarakat tentang hambatan lalu lintas 
yang terjadi, mengetahui dan menganalisa faktor-faktor apa saja yang 
menyebabkan terjadinya hambatan berlalu lintas serta memberikan solusi bagi 
hambatan lalu lintas yang terjadi di Kota Bogor. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, terutama dalam 
manajemen strategi atau dapat dijadikan referensi dalam melakukan studi 
lebih lanjut.  

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 
Pada penelitian ini tidak berfokus pada infrastruktur jalan raya atau marka-

marka jalan eksisting yang berada di Kota Bogor dan juga kebiijakan yang 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




