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Di dalam menentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Sumatera Barat Tahun 2015 – 2020 haruslah mempertimbangkan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sumatera Barat dan Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Tujuannya adalah untuk 

mensinergikan dan meselaraskan Rencana program di PRPJP dan RTRW 

Provinsi Sumatera Barat dengan Rencana Program Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Sumatera Batrat Tahun 2015 – 2020. Review terhadap 

dokumen RPJPD dan RTRW Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat sebagai 

berikut : 

 

6.1 ARAH KEBIJAKAN RPJPD SUMATERA BARAT 
 

Tahapan ke-3 RPJPD (Tahun 2015 – 2020) dalam mewujudkan visi, misi dan 

arah pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat periode 2005-

2025 adalah pada pemantapan landasan pembangunan secara menyeluruh 

dengan penekanan kepada peningkatan daya saing produk dan hubungan 

regional terutama dengan propinsi tetangga 

 

Untuk itu, arahan pengembangan yang memerlukan dukungan sistem 

transportasi sumatera barat untuk mewujudkan Tahapan ke-3 RPJPD adalah 

sebagai berkut :  

a. Mendukung Pariwisata Sumatera Barat sebagai salah satu destinasi 

wisata nasional. 

Sumatera Barat telah ditetapkan sebagai salah satu daerah tujuan wisata 

utama nasional. Karena itu, upaya yang akan dilakukan adalah 

mewujudkan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien. 

BAB VI 

ARAH KEBIJAKAN TRASNPORTASI 
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Pencapaian sasaran arah efektif ditandai dengan meningkatnya jumlah 

kunjungan wisata dalam dan luar negeri dengan masa tinggal yang lebih 

lama. Untuk itu diperlukan sarana dan prasana transportasi yang 

memadai di dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisata. 

 

b. Menciptakan Sumatera Barat Sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pintu 

Gerbang Pantai Barat Sumatera 

Pengembangan Sumatera Barat sebagai pusat pertumbuhan (Growth 

Pole) akan didorong melalui pengembangan industri pengolahan hasil 

pertanian (Agro-industry) dan pengolahan hasil perikanan laut (Fishery 

Processing) berikut pemasarannya (Agribisnis) untuk beberapa  komoditi 

unggulan daerah seperti: kakao,kelapa sawit, karet, gambir, ikan laut 

(seperti tuna dan kerapu),obat tradisionaldan lain-lainnya. Dalam kaitan 

dengan hal ini, pengembangan kawasan Padang Industrial Park (PIP), 

pelabuhan pendaratan ikan yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin 

(Cool Storage) dan pengolahan perikanan di Bungus berikut sarana 

industri lainnya seperti jalan raya 

 

6.2 ARAH KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH 

 
 

Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2012 telah menetapkan 

beberapa Pusat Kegiatan baik Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat 

Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) dan 

Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sebaran Pusat Kegiatan dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini : 
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Gambar : Pusat-Pusat Kegiatan di Sumatera Barat 

 

Rencana struktur pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 

2029 terdiri dari 1 (satu) kota PKN, 5 (lima) kota PKW, 4 (empat) kota 

PKWp, dan 12 (duabelas) kota PKL. Rincian dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Tabel 6.1 Pusat-Pusat Kegiatan di Sumatera Barat 

PKN PKW PKWp PKL 

Kota Padang  1. Kota 

Bukittinggi  

2. Kota Pariaman  

3. Kota 

Sawahlunto  

4. Kota Solok 

5. Muara Siberut  

1. Kota 

Payakumbuh 

2. Pulau Punjung 

3. Tapan 

4. Simpang Empat 

1. Painan 

2. Kota Pdg. Panjang 

3. Lubuk Sikaping 

4. Sari Lamak 

5. Batusangkar 

6. Padang Aro 

7. Tuapejat 

8. Lubuk Basung 

9. Muaro Sijunjung 

10. Lubuk Alung 

11. Aro Suka 

12. Parik Malintang 

Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Barat 
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Arah kebijakan pengembangan sistem tranportasi pada RPJMD Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2015 – 2020 dibuat berdasarkan  beberapa 

permasalahan pada sektor transportasi dengan mempertimbangkan Pusat-

pusat pertumbuhan ekonomi yang tercantum pada Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) dan arah kebijakan di dalam RPJPD. Disamping itu arahan 

kebijakan trasnportasi juga diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah pusat 

dalam pengembangan sistem transportasi di Sumatera Barat. 

 

6.3 KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI SUMATERA BARAT 

 

6.3.1 MEMBANGUN KONEKTIVITAS WILAYAH 
 

Gambar 6.1memperlihatkan secara skematik konsep konektivitas yang 

jaringannya terbangun mulai dari hulu (perdesaan, pusat industri, pertanian, 

pertambangan, dan pusat pertumbuhan ekonomi lainnya) sampai ke hilir di 

pergudangan, perkotaan, pelabuhan, dan bandar udara. Tentu ada hierarki 

dari konektivitas jaringan transportasitersebut sejalan dengan hierarki 

administrasi wilayah dan pergerakan ekonomi suatu wilayah. Interaksi 

ekonomi antar wilayah membentuk jaringan rantai pasokan (supply chain) 

yang menjadi determinan utama dari konektivitas wilayah. Sesunguhnya 

sistem dan jaringan logistik dan distribusi inilah yang menjadi inti dari 

konektivitas wilayah.  

 

Gambar 6.2 Konsepsi Konektifitas 

Sumber : Economic Corridor Study, 2011 
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Membangun konektivitas wilayah diharuskan mempersiapkan terlebih dahulu 

sistem dan jaringan infrastruktur transportasi. Namun demikian konsekuensi 

dari membangun konektivitas transportasi tidak mudah. Ini adalah tugas 

besar yang harus diemban oleh pemerintahan baru tahun 2015-2020. Jaringan 

transportasi harus diperluas dan dibangun lebih banyak lagi untuk 

meningkatkan aksesibilitas baik pada pusat-pusat pertumbuhan, kawasan 

perbatasan, serta daerah tertinggal lainnya. Jaringan dan sistem pelayanan 

transportasi juga harus diperluas pada daerah-daerah dimana investasi swasta 

pada sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, industri manufaktur, 

pertambangan, kehutanan, dan jasa telah berkembang namun masih sangat 

membutuhkan fasilitas transportasi yang efisien dan maju. Khusus untuk 

daerah perkotaan, RPJMD Provinsi harus memberi perhatian khusus untuk 

membangun konektivitas jaringan jalan dan moda transportasi Kereta Api, 

Bus Rapid Trasnit (BRT,Angkutan Perintis). Pembangunan konektivitas 

transportasi tersebut diatas membutuhkan inisiatif baru dalam kerangka 

kebijakan, peraturan, kelembagaan, dan pembiayaan yang kreatif. 

 

Kemudian membangun konektivitas wilayah juga berarti melakukan upaya 

besar melayani peningkatan mobilitas wilayah akibat jumlah penduduk yang 

bertambah banyak, urbanisasi, dan dalam upaya mengatasi kesenjangan 

wilayah. Selain itu pertumbuhan dan perluasan investasi dan kegiatan 

ekonomi lainnya harus dapat diakomodir oleh sistem transportasi dan 

konektivitas serta aksesibilitasnya. 

 

3 (tiga) inisiatif kebijkanan dalam membangun konektifitas wilayah dapat 

dilakukan sebagai berikut : 
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6.1.1.1 Membangun Dan Memperluas Jaringan Infrastruktur Dan 

Sistem Pelayanan Transportasi  

Fakta yang sangat jelas bahwa sektor transportasi sedang mengalami defisit 

dan kesenjangan dalam tugasnya memikul pergerakan ekonomi di seluruh 

wilayah. Hal ini memberi indikasi dan dorongan yang sangat kuat akan 

mutlak perlunya pemerintah membangun dan memperluas sistem jaringan 

infrastruktur dan pelayanan transportasi di seluruh wilayah. Ini adalah tugas 

besar yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu hanya 5 tahun kedepan di 

dalam RPJMD Provinsi, namun masih tetap harus dilanjutkan dalam RPJMD 

ke IV sampai tahun 2025 dan sekaligus memenuhi amanat di dalam tentang 

RPJPD 2005-2025. Dan karena wilayah provinsi cukup luas dan anggaran 

pembangunan pemerintah selalu tidak mencukupi, maka dalam RPJMD 

2015-2019 perlu ditegaskan perlunya sejauh mungkin partisipasi BUMN dan 

sektor swasta dalam membangun konektivitas wilayah yang dapat 

mempunyai lingkup dari pembangunan jalur-jalur utama ekonomi (road and 

rail trunk lines) di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sampai kepada jaringan 

transportasi keperintisan di wilayah terpencil dan tertinggal.  

 

Tugas besar membangun dan memperluas jaringan dan kapasitas transportasi 

wilayah ini juga sejalan dengan prinsip dasar dari RPJPD Tahap ke-3 yaitu 

meningkatkan daya saing wilayah dengan prinsip-prinsip kebijakan 

keterpaduan tatanan transportasi nasional, wilayah, dan lokal dan bahwa 

transportasi Provinsi Sumatera Barat memerlukan peningkatan kualitas dan 

kapasitas infrastruktur dan pelayanannya. Rencana pembangunan dan 

perluasan jaringan transportasi ini banyak tersebar secara eksplisit pada 

beberapa Rencana Tata Ruang Wilayah, Masterplan Percepatan 

Pembanganan Ekonomi Sumatera Barat dan Masterplan Infrastuktur 

Sumatera Barat serta dalam beberapa dokumen lintas sektoral seperti Tataran 

Trasnportasi Wilayah. Dokumen perencanaan dan rencana induk tersebut 

adalah sahih (legitimate) dan tidak ada alasan untuk RPJMD untuk tidak 
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menampungnya dalam perencanaan pembangunan transportasi 5 tahun 

kedepan. Ada keperluan yang mendesak oleh karenanya untuk melakukan 

konsolidasi dari beberapa dokumen perencanaan strategis tersebut diatas dan 

menuangkannya kedalam kebijakan RPJMD 2015-2020 ini. 

 

6.1.1.2Mendukung Perekonomian Dan Investasi 

Kebijakan dan program strategis RPJMD juga diarahkan untuk membangun 

transportasi di wilayah-wilayah Sumatera Barat dimana investasi baik oleh 

pemerintah maupun investasi swasta di lakukan di setiap sektor ekonomi dan 

sektor produktif lainnya. Ini termasuk pembangunan transportasi untuk 

mendukung sektor-sektor industri, pertanian, perkebunan, pariwisata, 

pertambangan, kehutanan, dan industri jasa. Untuk itu perlu diketahui betul 

agar investasi pemerintah dalam sektor transportasi betul-betul memenuhi 

permintaan pasar ekonomi dan investasi strategis sektor swasta. Salah satu 

indikatornya adalah dengan mengetahui berapa rasio dari nilai asset 

transportasi terhadap PDRB daerah. Meningkatkan secara sangat berarti 

investasi pemerintah untuk membangun infrastruktur transportasi mutlak 

diperlukan agar investasi sektor swasta dapat secara bersamaan ditingkatkan 

dengan alasan-alasan kelayakan ekonomi dan komersial. Pemerintah harus 

melihat keuntungan ekonomi jangka panjang kepada masyarakat luas akibat 

investasi infrastruktur tersebut. Pembukaan pasar bagi sektor swasta akan 

memperkuat struktur industri dan pasar transportasi yang menuju kepada 

percepatan pertumbuhan ekonomi.  

 

Disamping itu untuk proyek keperintisan, upayakan menerapkan metoda 

“output based” agar secepat mungkin subsidi keperintisan dan PSO 

dialokasikan kepada rute dan operator dengan transparansi dan akuntabilitas 

yang tinggi. Untuk itu perlu dibangun kompetisi antara BUMN dan operator 

swasta lainnya dengan memberi jalan bagi investasi swasta menggunakan 

kontrak tahun jamak.Penetapan tarif dalam transportasi keperintisan harus 
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mempertimbangkan besarnya subsidi yang diperlukan. Besarnya subsidi pun 

harus mempertimbangkan dampak positifnya terhadap pengembangan 

perekonomian wilayah.  

 

6.1.1.3Membangun Transportasi Pendukung Sistim Logistik Wilayah 

Dan Nasional 

Salah satu komponen utama dari program membangun konektivitas wilayah 

adalah membangun sistem dan jaringan transportasi yang mendukung 

SISLOGNAS. Peraturan Presiden No. 26 tahun 2012 serta Cetak Biru 

Pengembangan SISLOGNAS memberi dasar hukum dan landasan substansi 

yang sahih bagi RPJMD untuk menindaklanjutinya dalam program strategis 

membangun konektivitas wilayah. Cetak Biru SISLOGNAS (CBS) 

menggariskan tersedianya jaringan infrastuktur transportasi yang memadai 

dan handal dan beroperasi secara efisien sehingga terwujud konektivitas 

domestik (domestic connectivity) baik konektivitas lokal (local connectivity) 

maupun konektivitas nasional (national connectivity) dan konektivitas global 

(global connectivity) yang terintegrasi dengan transportasi laut sebagai tulang 

punggungnya. 

 

Oleh karena itu kebijakan Sistem Logstik Trasnportasi adalah melakukan 

integras simpul-simpul infrastruktur (pelabuhan, terminal, stasiun, depo, 

pusat distribusi, gudang, dll) dengan sarana dan prasarana jaringan 

transportasi (jalan, kereta api, laut, sungai, danau, dan udara, dll) yang 

menghubungkan masyarakat pedesaan, perkotaan, pusat pertumbuhan 

ekonomi, antar pulau domestik mapun lokal sehingga terwujud konektivitas 

wilayah nasional dan global dalam rangka kedaulatan dan ketahanan ekonomi 

wilayah dan nasional dan kebijakan ini untuk mewujudkan terbentuknya 

Jaringan Transportasi Lokal, Antar Pulau dan Nasional dengan membangun 

jaringan infrastruktur transportasi yang mengikat kuat interkoneksi antara 

pedesaan, kawasan-kawasan industri, perkotaan dan antar pulau, serta 
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Infrastruktur dan Jaringan Transportasi Global yang menghubungkan pusat-

pusat pertumbuhan ekonomi utama (national gate way) ke pelabuhan 

internasional teluk bayur ke Pelabuhan Hub International di Indonesia 

dengan Hub Port International di berbagai negara yang tersebar pada lima 

benua. Untuk itu dilakukan pembenahan regulasi, pengembangan SDM, dan 

peningkatan infrastruktur logistik sehingga terwujud integrasi logistik lokal 

dan nasional. Dengan beroperasinya Sistem Logistik yang effektif dan 

effisien yang terintegrasi dengan jejaring logistik Nasional dan Global maka 

diharapkan ongkos logistik dapat lebih efesien dan nantinya dapat 

menciptakan daya saing wilayah.  

 

Untuk mewujudkan perkecepatan konektifitas wilayah di Sumatera Barat 

maka dibuat beberapa strategi antara lain : 

a. Pengembangan Dan Peningkatan Aksesibilitas Jalan Yang 

Menghubungkan Dari Dan Ke Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi, 

Sentra Produki, Objek Wisata Dan Simpul Transportasi 

 

Sumatera Barat terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera. Posisi daerah yang 

berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Hal ini merupakan peluang 

besar di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera 

Barat. Satu-satunya yang memiliki pelabuhan Internasional di Pantai Barat 

Sumatera adalah provinsi Sumatera Barat.  
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Gambar 6.2Posisi Sumatera Barat di Negara Republik Indonesia 

 

Pelabuhan ini sangat strategis sekali untuk pengangkutan logistik dengan 

tujuan negara Asia Selatan dan Eropa. Potensi ini merupakan modal bagi 

pemeritah provinsi untuk menggerakan roda perekonomian dengan 

meningkatkan ekspor dan impor melalui Pelabuhan Teluk Bayur. Tentu di 

dalam meningkatkan ekspor/impor ini tidak terlepas dari banyaknya investasi 

yang masuk ke Sumatera Barat baik dibidang pertanian, perkebunan, 

pertambangan dan lain-lain. Kemudahan berinvestasi merupakan faktor 

penting bagi investor untuk masuk ke Sumatera Barat. Semakin banyak 

investor masuk ke Sumatera Barat maka traffic kapal di Pelabuhan Teluk 

Bayur akan meningkatkan neraca perdagangan ekspor/impor Sumatera Barat. 

Disamping itu peningkatan konektifitas ke pelabuhan juga menjadi perhatian 

besar bagi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan, apabila akses trasnportasi 

ke Pelabuhan terganggu maka berdampak terhadap kinerja pelabuhan 

terutama pada saat loading/unloading logistik. Terganggunya akses 

kepelabuhan akan meningkatkan biaya logistik pengusaha sehingga 

Pelabuhan Teluk Bayur tidak efesien bagi pengusaha ekspor dan impor.  



 
 

VI - 105 

1) Peningkatan Kapasitas Prasarana Bypass Padang – Pelabuhan 

Internasional Teluk Bayur  

Strategi peningkatkan aksesibilitas jalan dari/ke simpul-simpul 

transportasi bertujuan guna mendukung akses jalan dari/ke Pelabuhan 

Internasional Teluk Bayur dan Bandara Internasional Minangkabau. 

Peningkatan akses ini di sertai dengan peningkatan kapasitas prasarana 

trasnportasi dengan melakukan peningkatan jalan Padang (Bypass) – 

Pelabuhan Teluk Bayur. Sebagaimana diketahui bahwa kecepatan rata-

rata Padang (Bypass) ke Pelabuhan adalah sebesar 25-30 km/jam. 

Rendahnya rata-rata kecepatan kendaraan bermotor di sebabkan oleh 

kepadatan lalu lintas yang semakin meningkat. Disamping itu faktor 

kerusakan jalan juga ikut mempengarui rendahnya kecepatan rata-rata 

kendaraan. sehingga waktu tempuh perjalanan akan semakin lama. Hal 

ini akan berpengaruh tingginya biaya logistik dan waktu 

loading/unloading Pelabuhan Internasional Teluk Bayur.  

 

2) Peningkatan Aksesibilitas Jalan Pantai Barat : Nipah – Pantai 

Padang – UBH – BIM 

 

Selanjutnya program pembangunan di dalam mendukung arah kebijakan 

trasnportasi Sumatera untuk daerah Kota Padang dan sekitarnya adalah 

Pengembangan/peningkatan aksesibilitas jalan pantai barat yakni Nipah 

– Pantai Padang – UBH – BIM. Pengembangan/peningkatan jalan ini 

diharapkan mengurangi kepadatan arus lalu lintas pada ruas jalan 

Veteran – Juanda -  S. Parman – Hamka – Adinegoro. Disamping itu 

Pengembangan/peningkatan jalan diharapkan nantinya dapat 

meningkatkan perekonomian pada wilayah pesisir. 
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3) Pembangunan Jalan High Grade Highway Duku – Sicincin 

Pembangunan Jalan High Grade Highway Duku – Sicincin merupakan 

prioritas utama dalam pembangunan jalan. Ruas Jalan Duku Sicincin 

adalah ruas jalan lintasan yang menghubungan Kota Padang - 

Bukittinggi. Berdasarkan hasil analisis kinerja jaringan jalan,terjadi 

penurunan jalan pada ruas tersebut dimana V/C Ratio ruas jalan Padang - 

lubuk Alung sebesar 0,7. Menurunnya kinerja ruas jalan pada ruas ini 

disebabkan karena intensitas kegiatan ekonomi yang cukup tinggi. 

Disamping itu, sebagaimana  diketahui bahwanya Kota Bukittinggi 

merupakan Kota Wisata yang memiliki tingkat kunjungan cukup tinggi 

dibandingkan Kab/Kota lainnya. Tingginya intensitas kegiatan ekonomi 

pada kedua wilayah ini mengakibatkan produksi perjalanan semakin 

tinggi sehingga terjadi kepadatan lalu lintas pada ruas jalan yang di lalui. 

Kondisi ini diperparah dengan adanya bottleneck pada titik tertentu 

seperti pasar. 

 

Disamping itu, jika di lihat dari Rencana Struktur Ruang pada Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang 

dan Kota Bukittinggi adalah pusat kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan 

Wilayah. Ditetapkannya Kota Padang sebagai Pusat kegiatan  Nasional 

dan Kota Bukittinggi sebagai Pusat kegiataan Wilayah didasarkan karena 

memiliki potensi pengembangan ekonomi cukup besar.  

 

Atas dasar ini, maka perlunya melakukan pengembangan jaringan jalan 

High Grade Highway Duku – Sicincin untuk mengantisipasi terjadinya 

penurunan kinerja jalan pada ruas jalan ini. 
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4) Pembangunan Jalan Pasar Baru (Pesisir Selatan) – Alahan Panjang 

(Solok) – Kiliran Jao (Sijunjung) 

Jalan Pasar Baru (Pesisir Selatan) – Alahan Panjang (Solok) – Kiliran 

Jao (Sijunjung) merupakan jalan pintas atau shortcut yang 

menghubungkan antara Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Sijunjung 

dan Kab. Dharmasraya. Pembangunan ini nantinya bisa memperpendek 

jarak tempuh perjalanan orang maupun barang. Pendeknya jarak tempuh 

distribusi barang maupun orang akan berdampak pada efesiensi biaya 

operasional kendaraan sehingga akan dapat meningkatkan daya saing 

daerah. 

 

Disamping itu, pembukaan Jalan Pasar Baru (Pesisir Selatan) – Alahan 

Panjang (Solok) – Kiliran Jao (Sijunjung) diharapkan nantinya 

meningkatkan aktifitas ekonomi diantara beberapa wilayah, serta 

menstimulan daerah-daerah tertinggal dalam meningkatkan 

perekonomian wilayah.  

 

5) Pembangunan Jalan Rao (Pasaman)– Bts. Riau (Rokan Hulu) 

Salah satu rekomendasi RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 – 

2020 dibidang infrastruktur adalah membangun konektifitas pada 

wilayah perbatasan. Konektifitas wilayah perbatasan diharapkan  

nantinya meningkatkan akses dan perkonomian antara kedua wilayah. 

Salah satu pengembagan konektifitas pada wilayah perbatasan adalah 

pembangunan jalan Rao (Pasaman) – Batas Riau (Rokan Hulu).  

 

Namun yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah Provinsi 

Sumatera Barat dan Kabupaten Pasaman adalah memperkuat 

perekonomian Kab. Pasaman Barat agar masyarakat Rokan Hulu (Riau) 

dan sekitarnya lebih banyak melakukan aktifitas ekonomi di Provinsi 

Sumatera Barat. Banyaknya transaksi ekonomi di Kab. Pasaman Barat 
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dan sekitarnya berdampak terhadap meningkatnya perekonomian di 

Provinsi Sumatera Barat. 

 

6) Pembangunan Jalan Padang Aro (Solok Selatan) – Lubuk Malako – 

Abai Sangir– Sungai Dareh (Dharmasraya) 

 

Pembangunan Padang Aro (Solok Selatan) – Lubuk Malako – Abai 

Sangir– Sungai Dareh (Dharmasraya) bertujuan untuk meningkatkan 

aktifitas ekonomi antara  kedua wilayah dan sekitrnya. Dibukanya jalan 

ini diharapkan dapat mendukung Kabupaten Dharmasraya sebagai Pusat 

Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Sumatera Barat. Sebagaimana 

diketahui bahwa Dharmasraya merupakan Kabupaten yang berbatasan 

dengan Muaro Bungo (Provinsi Jambi). Berdasarkan wawancara dengan 

pejabat Kabupaten Dharmasraya, diketahui bahwa sebahagian 

masyarakat Kabupaten Dharmasraya melakukan aktiftas ke Kabupaten 

Muaro Bungo (Provinsi Jambi) seperti aktifitas kesehatan, pendidikan 

dan ekonomi. Jika dilihat dari sisi ekonomi maka hal ini tidak 

menguntungkan bagi Provinsi Sumatera Barat.  

 

Salah satu upaya pemerintah di dalam memperkuat Kabupaten 

Dharmasraya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) 

Sumatera Barat adalah meningkatkan aksesibiltas dari/ke dharmasraya 

dengan membangun Jalan Padang Aro (Solok Selatan) – Lubuk Malako 

– Abai Sangir– Sungai Dareh (Dharmasraya). Namun untuk 

meningkatkan produksi  perjalanan orang dan barang ke Kabupaten 

Dharmasaya, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten 

Dharmasraya  haruslah membangun pusat-pusat kegiatan yang memiliki 

daya tarik bagi daerah sekitarnya seperti Pembukaan Kampus Cabang 

Unand di Kabupaten Dharmasraya.  
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Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak Universitas Andalas 

Padang untuk membuka kampus cabang di Kabupaten Dharmasaya, 

karena Unand merupakan kampus yang cukup ternama di Wilayah 

Sumatera sehingga menjadi daya tarik bagi daerah yang terletak di 

perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat seperti Muaro Bungo, 

Muaro Tebo dan sekitarnya dan juga kabupaten yang terletak di Provinsi 

Sumatera Barat seperti Kabupaten Kabupaten Solok Selatan dan 

Kabupaten Sijunjung. Pembukaan pusat pendidikan seperti universitas 

memiliki multiflier effect yang sangat tinggi. Hal ini bisa meningkatkan 

perekonomian dibidang makanan, percetakan, jasa  dll. Sehingga 

perekonomian masyarakat Dharmasya akan semakin meningkat. 

 

Disamping itu pembukaan jalan Padang Aro (Solok Selatan) – Lubuk 

Malako – Abai Sangir– Sungai Dareh (Dharmasraya) dapat 

mempersingkat waktu tempuh dari dan ke jalan Trans Sumtaera sehingga 

biaya operasional kendaraan lebih efesien. Dan tak kalah penting yang 

perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah peningkatan jalan 

Padang Aro (Solok Selatan) – Lubuk Malako – Abai Sangir– Sungai 

Dareh (Dharmasraya) haruslah diiringi dengan pelayanan sarana 

angkutan umum dari/ke Kab. Solok Selatan dan Kab. Dharmasraya 

untuk melayani distribusi barang dan orang antar kedua wilayah dan 

sekitarnya. 

 

7) Pembangunan jembatan dan terowongan Balinka – Matur – 

Nagarai Sianok 

Salah satu Target RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 – 2020 

di bidang infrastruktur adalah Pembangunan jembatan Cable Stayeddan 

terowongan Balinka – Matur – Ngarai Sianok. Pembangunan 

terowongan dan jembatan ini bertujuan untuk mengurai kepadatan lalu 

lintas  yang akan masuk dan keluar atau yang akan melintasi Kota 
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Bukittinggi, Sebagaiman diketahui bahwa salah satu titik macet ketika 

memasuki dan keluar Kota Bukittinggi adalah Padang Luar karena 

adanya aktifitas pasar pada daerah terssebut. Dengan adanya 

pembangunan ini dapat mengantisipasi kemacetan dan meningkatkan 

waktu tempuh perjalanan. 

 

Disamping itu pembangunan jembatan dan terowongan Balinka – Matur 

– Ngarai Sianok juga bertujuan meningkatkan akses ibilitas sebagai 

pusat tujuan wisata. Sebagaimana diketahui bahwa Kota Bukittinggi 

merupakan daerah 10 Destinasi Nasional. Dengan adanya pembanguna 

ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata 

nasional dan daerah. 

 

8) Pembangunan Jalan Strategis Nasional Tiku – Sasak – Air Bangis – 

Batas Provinsi Sumut 

Pembangunan Jalan Strategi Nasional Tiku – Sasak – Air Bangis – Batas 

Provinsi Sumut merupakan pengembangan jaringan jalan Pantai Barat 

Sumatera Barat. Jalan Pantai ini nantinya melewati Pelabuhan Teluk 

Tapang di Pasaman Barat dan terkoneksi dengan jalan pantai barat 

Sumatera Utara.  Pembukaan jalan baru Tiku – Sasak – Air Bangis – 

Batas Provinsi Sumut merupakan peluang besar bagi Sumatera Barat 

untuk mengembangkan pusat sentra-sentra produk, terutama di sektor 

pertanian, perkebunan dan perikanan. Pembukaan jalan pantai barat ini 

juga dapat meningkatkan aksesibilitas distribusi logistik terkait 

perkebunan sawit. Sebagaimana diketahui, Pasaman Barat merupakan 

sentra produksi sawit terbesar di Sumatera Barat. Dengan adanya jalan 

baru ini maka akan mempermudah akses distribusi dari sentra produksi 

ke pelabuhan teluk tapang maupun sentra ke Pelabuhan Teluk Bayur.  
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Pembukaan jalan pantai barat Sumatera juga akan memperlancar akses 

daerah terpencil ke pusat pertumbuhan atau pusat-pusat kegiatan. Namun 

yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten adalah bagaimana 

jalan pantai barat Sumatera dapat di dikoneksikan dengan jalan-jalan 

kabupaten lainnya. 

 

Rincian Rencana Pembangunan Infrastruktur Sumatera Barat dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

Gambar 6.3 Rencana Konektifitas Wilayah 
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b. Pengembangan aksesbilitas layanan Angkutan Perintis  

Peyediaan layanan Angkutan Perintis merupakan keharusan bagi 

pemerintah dan pemerintah daerah di dalam memobilisai masyarakat dari 

daerah-daerah terpencil/tertinggal ke daerah pusat pertumbuhan atau 

pusat-pusat kegiatan. Penyediaan layanan Angkutan perintis sebagai 

stimulasi bagi daerah untuk menggerakan perekonomian wilayah dan 

juga meningkatkan daya saing daerah. Pengembangan aksesibilitas 

layanan Angkutan Perintis juga selaras dengan program pemerintah 

pusat dimana program pemerintah pusat mengkoneksikan daerah-daerah 

tertinggal/terpencil ke pusat-pusat pertumbuhan atau pusat-pusat 

kegiatan dengan menggunakan layanan angkutan umum. 

 

Di dalam penyediaan layanan Angkutan Perintis, pemerintah daerah 

harus menyediakan insentif angkutan dengan memberikan subsidi pada 

operasional Angkutan Perintis sehingga tarif/ongkos yang diberlakukan 

pada masyarakat lebih terjangkau. 

 

c. Penyediaan Layanan Angkutan Sekolah untuk mendukung 

kebutuhan dasar  masyarakat di Bidang Pendidikan 

Penyediaan Layanan Angkutan Sekolah merupakan suatu strategi 

pemerintah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia terutama 

Bidang Pendidikan. Sebagaimana diketahui, beberapa daerah belum 

dapat sepenuhnya menyediakan layanan Angkutan Umum yang dapat 

menjangkau semua wilayah. Untuk itu agar proses belajar dan mengajar 

tidak terganggu maka pemerintah daerah haruslah menyediakan layanan 

Angkutan Sekolah.  

 

Penyediaan layanan Angkutan Sekolah juga bertujuan untuk mengurangi 

tingkat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak sekolah. 

Karena dari data yang diperoleh dari instani terkait diketahui bahwa 
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prosetase tertinggi kecelakaan lalu lintas melibatkan anak-anak usia 

produktif (16 – 22 tahun). Dengan adanya Layanan Angkutan Sekolah 

ini diharapkan dapat mengurangi pengguna sepeda motor. Namun untuk 

mengefektifkan layanan Angkuta Sekolah maka Dinas Pendidikan 

dinarapkan membuat surat edaran untuk melarang anak-anak sekolah 

tidak menggunakan sepeda motor. 

 

6.3.2 MEMBANGUN SISTEM ANGKUTAN UMUM MASSAL 

 

Pertumbuhan kendaraan pribadi yang terjadi di kota-kota pada umumnya di 

Indonesia termasuk Sumatera Barat tumbuh dengan pesatnya. Hal ini terjadi 

karena mudahnya orang mendapatkan kendaraan pribadi tanpa adanya 

regulasi yang membatasi kepemilikan kendaraan pribadi. Di samping itu, 

angkutan penumpang umum yang ada kurang bisa melayani penduduk 

dengan baik seperti kondisi fisik armada yang buruk, ketidaknyamanan, 

waktu perjalanan yang lama, kecepatan tempuh yang lambat dan 

ketidaktepatan waktu kedatangan. Kondisi ini tidak didukung dengan 

pertumbuhan prasarana jalan yang seimbang dengan pertumbuhan kendaraan 

tersebut. Bila hal ini dibiarkan, maka jalan-jalan di kawasan perkotaan akan 

dipenuhi dengan kendaraan pribadi dan akan berakibat pada kemacetan lalu 

lintas, waktu perjalanan yang panjang, kecepatan kendaraan yang rendah dan 

polusi udara yang berlebihan. Jika hal ini dibiarkan maka akan mengganggu 

pergerakan dan perekonomian penduduk.  

 

Salah satu kebijakan Pemerintah Sumatera Barat untuk 5 (tahun) kedepan 

adalah mengembangkan Sistem Angkutan Umum Massal baik pada kawasan 

perkotaan maupun pada kawasan metropolitan. Pengembangan Sitem 

Angkutan Massal diharapkan bisa mengurangi penggunaan kendaran pribadi 

dan meningkatkan mobilitas masyarakat sehingga dapat menggerakan 

perekonomian wilayah. Namun bagaimanapun pengembangan Angkutan 
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Massal bukan bersifat profit orientedtetapi lebih mengarah pada public 

service. 

 

Untuk mempercepat pembangunan transportasi  massal dalam rangka 

peningkatan daya saing daerah. maka strategi yang dilakukan adalah sebagai 

berikut : 

a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Pada Kawasan 

Perkotaan/Metropolitan Berbasis Bus Rapid Transit (BRT) 

Transportasi orang pada prinsipnya adalah memindahkan orang dari satu 

tempat ke tempat yang lain, bukan kendaraannya. Pengembangan Sarana 

Angkutan Umum Massal (SAUM) berbasis Bus Rapid Transit (BRT) 

bertujuan untuk mengangkut dan memindahkan orang dalam jumlah besar 

dari satu tempat ke tempat yang lain secara cepat dan nyaman. Prinsip 

BRT adalah cepat, berorientasi pada transit (halte), nyaman dan tepat 

waktu, sehinga dalam pengembangan BRT harus didukung dengan 

prasarana seperti transit point (halte) dan transfer point yang memadai. 

 

Pengembangan BRT diharapkan menjadi suatu transportasi massal yang 

berkelanjutan (sustainable), sehingga orang diharapkan beralih moda dari 

kendaraan pribadi ke angkutan umum penumpang. Pada akhirnya jumlah 

kendaraan pribadi yang berada di jalan pada hari kerja akan berkurang 

karena beralih ke moda angkutan umum massal yang cepat, nyaman dan 

tepat waktu serta dapat mengurangi polusi udara. Dalam rangka 

pengembangan BRT, perlu ditentukan koridor yang mampu menampung 

sistem BRT tersebut.  

 

Fokus di dalam pengembangan BRT Sumatera Barat di arahkan 

mengkoneksikan pada kawasan Perkotaan/ Metropolitan. Di dalam 

RPJMN Tahun 2015 – 2019 pemerintah telah menetapkan 5 kawasan 

Metropolitan di Sumatera Baat yakni : Padang, Padang Pariaman, Pesisir 

Selatan, Kab. Solok dan Kota Solok. Untuk mendukung kawasan 



 
 

VI - 115 

Metropolitan tersebut maka Pemerintah Daerah dapat menyediakan 

layanan transpotasi Perkotaan berbasis Bus Rapid Transit (BRT).  

Disamping itu penyediaan layanan BRT juga harus mepertimbangkan 

keterkaitan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Keterkaitan antar 

wilayah ini terlihat pada pola pergerakan orang maupun barang dari satu 

tempat ketempat tujuan. Layanan BRT yang berpotensi dikembangkan 

selain pada kawasan metropolitan adalah Kawasan Aglomerasi perkotaan 

antara lain  Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota, Bukittinggi-Agam 

Kedua Kawasan tersebut berpotensi untuk dapat diintegraikan. 

Pertimbangan penyediaan kedua layanan ini adalah karena kedua kawasan 

ini memiliki keterkaitan cukup tinggi baik di bidang ekonomi maupun 

bidang sosial. Sebagaimana diketahui bahwa core bisnis antara kedua 

wilayah masih tetap berada pada Pusat Kota payakumbuh. Masyarakat 50 

Kota memiliki aktifitas ekonomi yang cukup tinggi di Pusat Kota 

Payakumbuh. Begitu juga pada kegiatan sosial budaya, dimana kegiatan 

sosial budaya seperti, Pendidikan, Pariwisata juga memiliki keterkaitan 

yang cukup tinggi. Kondisi seperti ini juga sama di alami antara Bukittingi 

dan Agam. 

 

Untuk itu diharapkan kepada pemerintah daerah dapat menyediakan 

layanan pada kawasan metropolitan/aglomerasi maupun pada kawasan 

perkotaan yang memiliki potensi demand cukup tinggi. 

 

b. Pengembangan dan Peningkatan Transportasi Massal Berbasis Rel 

1) Pembanguna Rel Kereta Api Kereta Api Duku – Bandar BIM  

Peningkatan konektiftias juga dilakukan untuk mendukung 

aksesibilitas dari/ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM).  

Peningkatkan konektifitas yang dilakukan adalah pembangunan Rel 

KAdari Duku – Bandara BIM. Pembangunan rel KA Duku – Bandara 

BIM akan memberikan manfaat bagi kelancaran distribusi orang 
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maupun barang. Sebagaimana diketahui bahwa moda KA memiliki 

keunggulan dalam ketepatan waktu. Berdasarkan hasil penelitian 

Litbang  Provinis Sumatera Barat tahun 2013 tentang Pengembangan 

Sistem Integrasi Pemadu Moda menggambarkan bahwa salah satu 

faktor yang mempengaruhi pelaku perjalanan dalam 

mempertimbangkan moda yang diinginkan adalah ketepatan waktu 

kedatangan dan keberangkatan. Oleh sebab itu dengan adanya 

pembangunan jalan Rel KA dari   Duku – BIM, diharapkan  nantinya 

dapat meningkatkan pangsa pasar angkutan umum dan dapat 

mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dari/ke Bandara 

Internasional Minangkabau. Disamping kemudahan aksesibilitas 

trasnportasi dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah 

membangun pusat-pusat kegiatan yang menjadi daya tarik masyarakat 

di wilayah Duku sekitarnya. 

 

2) Reaktivasi  Kereta Api Padang – Bukittinggi 

 

Salah satu upaya untuk meningkatkan pangsa pasar Angkutan Umum 

adalah penyediaan layanan Kereta Api. Moda Kereta Api memiliki 

keunggulan dari sisi pelayanan dan tarif. Moda Kereta api memiliki 

ketepatan dalam waktu kedatangan dan keberangkatan. Disamping itu 

moda Kereta Api merupakan moda transnportasi berbiaya murah yang 

dapat meningkatkan daya saing daerah.  

 

Prioritas pembangunan rel Kereta Api di Sumatera Barat diarahkan 

pada jalur-jalur yang memiliki tingkat permintaan perjalanan cukup 

tinggi seperti Lintasan Padang – Bukittinggi – Payakumbuh. Pada 

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 – 2020 di harapkan 

reaktivasi pada lintasan ini dapat terlaksana. Reaktivasi rel Kereta Api 

Padang – Bukittinggi juga merupakan program prioritas bagi 

pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena reaktivasi pada jalur ini 
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dapat meningkatkan perdagangan dan wisata. Dan yang tak kalah 

penting dengan aktifnya rel Kereta Api Padang – Bukittinggi – 

Payakumbuh dapat menurunkan emisi gas karbon. Sebagaiman 

diketahui bahwa salah satu moda transportasi ramah lingkungan 

adalah Kereta Api 

 

3) Reaktivasi Rel Kereta Muara Kalaban – Pekan Baru 

Arah kebijakan RPJMN Tahun 2015 – 2019 sektor tranportasi fokus 

pada Pembangunan Angkutan Kereta Api. Pembangunan jaringan 

kereta api bukan hanya pada daerah pulau jawa saja tetapi 

pengembangan jaringan kereta api juga akan dikembanngkan pada 

daerah Sumatera (Railway Sumatera). Bentuk keseriusan pemerintah 

di dalam pengembangan Railway Sumatera adalah adanya 

kesepakatan (MoU) Kepala daerah  Provinsi untuk mendukung 

pembangunan Railway Sumatera. Untuk wilayah Sumatera Barat, 

pembangunan railway sumatera di rencanakan mengaktifkan kembali 

rel kereta Api – Muara Kalaban (Sumatera Barat) – Logas (Pekan 

Baru). Reaktivasi Rel Kereta Muara Kalaban – Pekan Baru 

berpeluang besar di dalam menggerakan perekonomian Sumatera 

Barat. Adanya akses kereta api memudahkan arus distribusi barang 

dan orang, kemudahan ini harus di tangkap oleh pemerintah sebagai 

peluang untuk mengembangkan sektor ekonomi terkait pertambangan, 

perkebunan, pariwisata, dsb, sehingga perekonomian Sumatera Barat 

tumbuh dan meningkat setiap tahunnya. 

 

Reaktivasi rel Kereta Api Muara Kalaban – Logas (Pekan Baru) 

nantinya terkoneksi dengan lintasan-lintasan kereta api lainnya seperti 

Shortcut Padang – Solok, Padang – Bukittinggi- Payakumbuh dan 

Padang – Pariaman, dan nantinya akan bermuara ke Pelabuhan 

Internasional Teluk Bayur. 
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4) Peningkatan Daya dukung lokomotif Angkutan Barang Indarung 

- Teluk Bayur 

 

Peningkatan daya dukung lokomotif Angkutan Barang Indarung – 

Teluk Bayur bertujuan untuk meningkatkan produktifitas 

pengangkutan (semen) melalui kereta api. Dampak beralihnya 

pengangkutan semen dari Truk ke Kereta Api akan mengurangi 

kepadatan pada ruas jalan Indarung – Teluk Bayur.  

 

Sebagaimana diketahui bahwa rendahnya kapasitas lokomotif 

disebabkan oleh kecilnya kapasitas lokomotif sehingga tidak mampu 

mengangkut beban yang lebih besar. Penambahan kapasitas lokomotif 

menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan produktifitas kereta api.  

 

5) Peningkatan frekuensi layanan moda Kereta Api Padang – 

Pariaman 

 

Peningkatan frekuensi layanan moda Kereta Api Padang – Pariaman 

bertujuan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dari Padang ke 

Pariaman. Saat ini frekuensi layanan moda Kereta Api pada saat jam 

kerja hanya 2 x PP perhari. Keterbatasan layanan ini harus disikapi 

oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan dengan 

menambah ferekuensi layanan. Namun pemerintah daerah haruslah 

menambah anggaran untuk mensubsidi tarif penumbang agar dapat 

menstimulasi masyarakat untuk melakukan perjalanan dengan 

menggunakan moda kereta api, sehingga jumlah pengangkutan orang 

dengan menggunakan kereta api dapat lebih meningkat.  

 

Peningkatan frekuensi layanan ini juga untuk mendukung sistem 

trasnportasi perkotaan Kota Metropolitan, karena sebagaimana 

diketahui Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan 

sebagai Kota Metropolitan oleh pemerintah pusat. Peningkatkan 
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frekuensi layanan ini diharapakna dapat meningkatkan perekonomian 

Kota Metropolitan.  

 

6) Pengembangan jalur kereta api shortcut Padang - Solok 

Pengembagan jalur kereta api shortcut Padang – Solok haruslah 

menjadi priortas program dalam RPJMD provinsi 2015 -2020. 

Pengembangan jalur kereta api Padang – Solok bisa memangkas 

waktu tempuh perjalanan dari Padang ke Solok – Sawahlunto dan 

sekitarnya. Saat ini jalur yang dilalui oleh kereta api melewati 

Sawahlunto – Solok - Padang Panjang – Kab. Padang Pariaman – 

Padang. Hal ini memerlukan waktu yang sangat lama sekali sehingga 

mengakibatkan biaya logostik yang cukup besar.  

 

Potensi pengembangan kereta api bertujuan untuk pengangkutan 

barang logistik di sektor pertambangan, industri dan lain-lain. 

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Solok, Sawahlunto dan 

daerah sekitarnya kaya akan hasil tambang sehingga nantinya 

pengangkutan hasil tambang dapat di angkut dengan moda kereta api.  

 

Disamping itu pertimbangan lain pengembangan jalur kereta api 

shortcut Padang – Solok, juga mengantisipasi kecelakaan lalu lintas di 

daerah sitinjau laut. Sebagaimana diketahui bahwa daerah sitinjau laut 

merupakan daerah yang paling berbahaya bagi pengendara truk 

barang, telah banyak kecelakaan terjadi pada daerah ini. Untuk itu 

salah satu upaya mengurangi kecelakaan lalu lintas di daerah tersebut 

adalah mengalihkan pengangkutan barang dengan menggunakan 

kereta api 
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c. Pengembangan Short Sea Shipping untuk menguragi biaya logistik 

pada daerah pusat pertumbuhan  

 

Lebih kurang 4 (empat) tahun belakang, Kementerian Perhubungan telah 

membangunan pelabuhan teluk tapang di Pasaman Barat.Pemerintah pusat 

sudah mengeluarkan biaya investasi cukup besar untuk pembangunan  

pelabuhan Teluk Tapang. Pelabuhan Teluk Tapang dibangun untuk 

melayani pengangkutan komoditas sawit maupun CPO yang ada di daerah 

Pasaman, Agam dan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera 

Utara. Namun pembangunan pelabuhan teluk tapang tidak di tunjang oleh 

akses jalan yang memadai menuju pelabuhan. Permasalahan akses jalan 

masih menjadi kendala didalam kelanjutan pembangunan pelabuha teluk 

tapang.  

 

Pengoperasian teluk tapang diprediksi dapat meningkatkan daya saing , 

hal disebabkan karena biaya logistik kapal laut lebih murah dibandingkan 

moda jalan raya. Disamping itu beralihnya pengangkutan sawit dengan 

kapal laut dapat meningkatkan efesiensi biaya pemeliharaan jalan, 

terutama jalan Pasaman Barat – Pariaman – Teluk Bayur. Sebagaiman 

diketahui bahwa kerusakan jalan pada ruas jalan simpang Monggopoh – 

Pasaman Barat cukup parah, salah satu penyebab kerusakan jalan adalah 

truk tanki yang melintasi ruas jalan tersebut. Kondisi saat ini waktu 

tempuh padang – pasaman barat membutuhkan 5 jam perjalanan dengan 

jarak tempuh 176 kilometer. Rata-rata kecepatan kendaraan Padang – 

Pasaman barat sebesar 35,2 km/jam. Kecepatan ini tergolong rendah untuk 

perjalanan antar kota. Rendahnya kecepatan kendaraan dan waktu tempuh 

perjalanan mengakibatkan terganggunya distribusi logistik dari pusat 

pertumbuhan ke Pelabuhan Teluk Bayur sehingga memperbesar biaya 

operasional kendaraan. Atas dasar ini percepatan pengoperasian pelabuhan 

Teluk Tapang dapat di jadikan program pembangunan transportasi di 
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Sumatera Barat. Fokus pembangunan teluk tapang sebagai titik simpul 

distribusi logistik adalah Akses jalan dari pusat pertumbuhan ke 

PelabuhanTeluk Tapang 

 

Sedangkan untuk Kabupaten Pesisir Selatan, peluang pengangkutan CPO 

juga sangat besar karena potensi Sawit dan CPO memiliki produktifitas 

yang sangat tinggi, hal ini dapat dimungkinkan untuk dapat diangkut 

menggunakan kapal. Untuk strategi yang dapat dilakukan pemerintah 

adalah membuka pelabuhan-pelabuhan khusus di pusat-pusat pekebunan 

sawit. Pelabuhan khusus  ini nantinya bisa menjadi pelabuhan pengumpan 

bagi Pelabuhan Internasional Teluk Bayur.  

 

Pengembangan Short Sea Shipping akan lebih efesien dan efektif apabila 

ada keseimbangan arus distribusi barang artinya muatan barang tidak 

hanya terisi satu arah, namun kapal pengangkut barang terisi bolak balik, 

sehingga dapat meminimumkan biaya logistik. 

 

d. Pembangunan Infrastruktur Simpul/Sistem Jaringan 

TransportasiIntermoda dan Multimoda 

Perpindahan moda merupakan simpul yang menghubungkan berbagai 

pelayanan transportasi umum menjadi sebuah jaringan. Jika perpindahan 

diantara moda transportasi tersebut dapat dibuat menjadi lebih mudah, 

lebih cepat, dan lebih nyaman, maka integrasi dan fleksibilitas dari 

jaringan secara keseluruhan akan meningkat dengan pesat. Orang 

melakukan perpindahan moda ketika tidak ada rute atau layanan angkutan 

yang langsung dan nyaman di dalam perjalanan mereka, atau ketika 

dengan melakukan perpindahan moda perjalanan mereka menjadi lebih 

cepat dan lebih menyenangkan. Umumnya orang tidak suka terhadap 

ketidakpastian dan kelelahan fisik yang terjadi saat mereka melakukan 

perpindahan moda. Moda angkutan umum massal perkotaan dirancang 
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untuk menyediakan layanannya dengan pilihan jadwal yang beragam. Di 

mana tidak ada angkutan umum tersebut yang menyediakan layanan 

langsung maka perpindahan moda tetap akan dibutuhkan. 

 

Kemudian simpul transportasi keberadaannya tidak terlepas dalam sebuah 

sistem transportasi. Sistem transportasi dengan sejumlah moda dapat 

dilihat dari 2 perspektif konseptual yang berbeda, yakni: 

 Jaringan transportasi intermoda. Sistem logistik yang terhubungkan 

diantara 2 moda atau lebih. Setiap moda memiliki karakteristik 

pelayanan yang secara umum memungkinkan barang (atau penumpang) 

untuk berpindah diantara moda yang ada dalam satu perjalanan dari 

asal ke tujuan. 

 Jaringan transportasi multimoda. Suatu rangkaian dari moda-moda 

transportasi yang menyediakan hubungan antara asal dan tujuan 

perjalanan. Meskipun transportasi intermoda dapat dilakukan, namun 

dalam perspektif ini bukanlah keharusan 

 
 

(a) Jaringan Transportasi Multimoda (b) Jaringan Transportasi Intermoda 

Gambar 6.4Deskripsi Jaringan Transportasi Multi dan Inter Moda 

(Sumber: Rodrigue and Comtois) 
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Gambar 6.4menyampaikan perbedaan konsep dalam kedua cara pandang 

tersebut. Gambar (a) mendeskripsikan jaringan multimoda konvensional 

point-to-point di mana asal perjalanan (A, B, dan C) dihubungkan secara 

independent oleh moda transportasi (jalan dan rel) ke lokasi tujuan 

perjalanan (D, E, dan F). Sedangkan pada Gambar (b) dipresentasikan 

perspektif intermoda dalam jaringan jalan multimoda. Lalulintas 

dikumpulkan pada 2 titik transhipment, yakni stasiun KA, di mana terjadi 

konsolidasi pergerakan penumpang/barang. Ini bisa menghasilkan load-

factor dan/atau frekuensi transportasi yang lebih tinggi. Dalam kondisi 

tertentu, efisiensi suatu jaringan utamanya ditentukan oleh kapabilitas 

transhipment dari suatu terminal. Dalam perspektif transportasi nasional, 

jika diinginkan terjadinya efisiensi, maka idealnya di masa datang 

dikembangkan jaringan transportasi multimoda yang berkonsep kepada 

intermoda-transport. 

 

Kemudian sistem transportasi terkait multimoda berperan 

mengintegrasikan skala geografi yang berbeda daripelayanan transportasi 

dari global ke lokal. Dengan mengembangkan prasaranatransportasi setiap 

moda dan fasilitas intermoda, maka suatu wilayah akan memilikiakses ke 

pasar internasional, untuk itu sejumlah parameter dalam 

transportasiregional perlu ditranformasi atau setidaknya dimodifikasi 

secara signifikan. 

 

Gambar 6.5menyampaikan regulasi pergerakan dari suatu koridor dalam 

sistemtransportasi multi moda yang terdiri dari suatu rangkaian pusat/hub 

yangberkompetisi yang menyatukan jaringan transportasi lokal dan 

regional.Sesuai dengan skala geografinya, regulasi/pengaturan lalulintas 

dikoordinasikan padatingkatan lokal oleh pusat distribusi, biasanya terdiri 

dari satu terminal transportasi,atau ditingkat global oleh titik artikulasi 
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yang terdiri dari terminal-terminaltransportasi utama yang memiliki fungsi 

intern-moda maupun itermoda. 

 

 

Gambar 6.5Pengaturan Hirarki Pergerakan  

dalam Sistem Transportasi Multi Moda 

(Sumber: Rodrigue and Comtois) 

 

Diantara strategi program dan kegiatan dalam mencapai strategi 

Pembangunan Infrastruktur Simpul/Sistem Jaringan Transportasi 

Intermoda dan Multimoda adaah sebagai berikut  

 

1) Pembangunan Dryport 

Dryport merupakan pelabuhan daratan yang berada di daratan jauh 

dari laut yang berfungsi seperti pelabuhan laut. Pada pelabuhan 

daratan ini dilakukan konsolidasi muatan, penumpukan/pergudangan 

serta dokumentasi muatan yang selanjutnya dikirim ke pelabuhan 

dalam hal ini terminal peti kemas dengan menggunkan kereta api, truk 

peti kemas untuk selanjutnya dimuat ke Kapal. Pembangunan dryport 

ini sebenarnya untuk mengantisipasi penumpukan barang di  
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pelabuhan, disamping dryport penting di bangun untuk 

mengantisipasi akan beroperasi jaringan rel Trans Sumatera. 

Sebagaimana diketahui pemerintah pusat dalam RPJMN 2015  -2019 

akan membangun railway Sumatera. Khusus wilayah Sumatera Barat 

jaringan yang akan di aktifkan kembali adalah jaringan Muara 

Kalaban – Pekan Baru, Padang – Bukittinggi – Payakumbuh. 

Sedangkan jaringan rel  baru yang akan dibangun adalah Shortcut 

Padang – Solok. 

 

Isu pengembangan jaringan rail Sumatera ini menjadi peluang bagi 

pemerintah untuk menyediakan simpul transhipment baik antar dan 

intermoda. Salah satu rekomendasi penyiapan simpul/transhipment 

adalah pembangunan dryport. Pembangunan dryport ini haruslah 

diintegrasikan dengan jaringan rel kereta api, sehingga pengangkutan 

barang-barang menuju kepelabuhan dapat menggunakan kereta api. 

 

2) Pembangunan Terminal Terpadu di Pusat Kegiatan Nasional 

(Kota Padang) 

Pembangunan Terminal Terpadu pada Pusat Kegiatan Nasioanal 

(Kota Padang) direkomendasikan sebagai program prioritas di bidang 

trasnportasi. Kota Padang sebagai pusat kegiatan nasional selayaknya 

memilik terminal terminal terpadu. Perlu diketahui bahwa lebih dari 

50% lintasan trayek di Sumatera Barat memiliki asal dan tujuan 

perjalana di Kota Padang dan dari hasil analisi pada bab sebelumnya 

diketahui bahwa 16% bangkitan dan tarikan perjalana orang menuju 

ke/dari Kota Padang, Sedangkan bangkitan dan tarikan perjalanan 

dari/ke Padang produksi perjalanan sebesar 23,5% dari total distribusi 

barang di Sumatera Barat.  Tingginya produksi perjalanan Kota 

Padang dinilai wajar karena Kota Padang merupakan Ibukota Provinsi 

sekaligus menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pembangunan 



 
 

VI - 126 

Terminal nantinya berfungsi sebagai pusat titik trnasfer antar dan inter 

moda trasnportasi. Pembangunan terminal dapat mengurangi 

terminal-terminal bayangan yang ada di beberapa titik di Kota 

Padang. Namun konsep pembangunan terminal perlu dikembangkan 

bukan hanya sebagai tempat titik transfer (menaiki dan menurunkan) 

penumpang tetapi juga harus memliki konsep Bussiness Plan 

sehingga teminal akan menjadi pusat bangkitan dan tarikan bagi 

daerah di sekitarnya.  

 

Keberadaan terminal terpadu pada Pusat Kegiatan Nasional juga di 

harapkan nantinya sebagai pusat pengawasan terhadap moda-moda 

trasnportasi. Sebagimana diketahui bahwa tingkat kecelakaan yang 

melibakan  moda trasnportasi terutama moda angkutan umum masih 

cukup tinggi di Sumatera Barat. Dengan adanya terminal terpadu di 

Kota Padang maka dapat mengawasi moda-moda transportasi yang 

melanggar ketentuan pengoperasian Angkutan seperti: kelaikan jalan, 

Kepemilikan Izin, dll 

 

3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Teluk Bayur 

Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pelabuhan Internasional haruslah 

selalu meningkatkan sistem pelayanan pelabuhan. Beberapa program 

yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pelayanan pelabuhan adalah 

meningkatkan sarana dan prasana pelabuhan seperti alat 

loading/unloading pengangkutan peti kemas. Penigkatan sarana dan 

prasarana disesuaikan dengan perkembangan lalu lintas barang. 

Disamping itu pelabuhan Internasional Teluk Bayur harus dapat 

memperluas daearah layanan teluk sesuai dengan dokumen 

Masterplan Pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur. 
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Peningkatkan sarana dan prasarana Pelabuhan Teluk Bayur di 

harapkan mempercepat waktu pelayanan agar tidak menambah beban 

biaya logistik bagi pengusaha kapal dan owner. 

 

6.3.3 PENGUATAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEYELENGGARAAN TRANSPORTASI 

PERKOTAAN 

 

Sebenarnya tidak perlu ada dikotomi antara peran pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dalam pengembangan transportasi perkotaan yang efisien, 

andal, dan nyaman bagi rakyatnya. Baik pusat maupun daerah mempunyai 

perannya masing-masing. Apalagi untuk kota-kota besar yang mempunyai 

sumbangan PDRB cukup besar terhadap perekonomian wilayah. Oleh karena 

itu baik RPJMD maupun RENSTRA Perhubungan hendaknya mempunyai 

program pembangunan transportasi perkotaan yang terintegrasi secara moda 

dan pembiayaan didalamnya. Didalam idealisme teori ekonomi dengan 

kompetisi yang sehat dan tidak ada skala ekonomi dalam proses produksi, 

mungkin tidak diperlukan intervensi pemerintah dalam penyelenggaraan 

angkutan umum. Ini karena pengenaan biaya kepada pengguna Angkutan 

Umum sesuai dengan biaya marjinal penyelenggaraan pelayanan Angkutan 

Umum akan menghasilkan penggunaan sumberdaya yang opimal dan efisien. 

Pasar yang sempurna akan menentukan kuantitas, kualitas, dan ongkos dari 

Angkutan umum sesuai dengan keinginan pengguna walau masih terkendala 

dengan keterbatasan kapasitas dan sumberdaya lainnya. Akan tetapi pasar 

angkutan umum yang sempurna seperti itu tidak pernah ada dan intervensi 

pemerintah akan selalu diperlukan dalam penyelenggaraan sistem angkutan 

umum di perkotaan. Dalam hampir segala hal, dunia nyata tidak pernah 

merefleksikan kondisi ideal dari teori ekonomi dan ketidaksempurnaan pasar 

selalu terjadi dalam transaksi ekonomi riil. Dan kegagalan pasar merupakan 

sebab utama mengapa intervensi pemerintah diperlukan dalam ekonomi 
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sektor publik. Selain itu salah satu alasan intervensi pemerintah adalah juga 

karena subsidi yang diberikan atau intervensi yang dilakukan pemerintah 

diperlukan bagi terciptanya redistribusi pendapatan dari orang kaya kota (the 

urban affluent) kepada mayarakat miskin kota (the transport disadvantages) 

dengan asumsi bahwa subsidi atau intervensi tersebut dipergunakan 

selayaknya bagi peningkatan pelayanan angkutan umum di kota tersebut. 

Beberapa alasan utama untuk politik transportasi kota, diantaranya adalah 

kadar “publicness” dan kepentingan umum yang sangat besar, penduduk 

berpendapatan rendah yang terikat kepada angkutan umum (captive transit), 

redistribusi pendapatan dari orang kaya kepada orang miskin di kota dengan 

pemberian subsidi dan pajak progresif kendaraan pribadi.  

 

Untuk mendorong pengelolaan yang profesional dalam operasi angkutan 

umum dan memberikan pelayanan optimal kepada konsumen serta 

meningkatkan kelaikan finansial pengusahaan angkutan umum maka perlu 

dilakukan upaya/strategi sebagai berikut : 

1. Penyusunan Regulasi Operasi Angkutan Umum Berbasis Tender 

Prinsip yang berlaku dalam mekanisme tender adalah semua operator 

bebas memilih trayek yang diinginkan. Kriteria trayek yang akan disusun 

mengatur lengkap mengenai syarat kendaraan dan operasi yang 

mencakup aspek kuantitas maupun kualitas angkutan umum. 

 

Penawar melakukan penawaran dengan sistem tertutup dengan harga 

satuan trayek yang dinyatakan dalam Rp/Km, Rp/Rit, Rp/Hari dan 

Rp/Bulan yang dilengkapi dengan penawaran teknis dan administrasi. 

Penawar terendah dengan spesifikasi teknis yang sesuai dengan 

ketentuan dalam dokumen tender dan dokumen administrasi lengkap 

dapat dinyatakan sebagai pemenang tender dan selanjutnya diikat dengan 

surat perjanjian kontrak selama 4 sampai dengan 6 tahun dengan 

dilakukan evaluasi teknis maupun administrasi tahunan. Melalui 
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mekanisme ini, operator hanya dibayar sesuai prestasi operasi yang telah 

ditentukan dalam spesifikasi. Apabila dalam pelaksanaan kontrak 

ditemui wan-prestasi/pelanggaran yang dilakukan oleh operator baik 

terhadap aspek kuantitatif maupun kualitatif dapat berakibat pengenaan 

denda. Apabila masa kontrak habis, operator harus mengembalikan 

trayek yang dilayaninya kepada pemerintah dan selanjutnya pemerintah 

akan melakukan tender ulang. Dalam hal ini operator lama dapat ikut 

kembali untuk penawaran trayek yang pernah dijalaninya. 

 

Dalam mekanisme ini, masing-masing trayek akan memiliki kontrak 

tersendiri dan bersifat unik, karena akan disesuaikan dengan kondisi 

lapangan masing-masing trayek. Selain itu kontrak akan bersifat 

transparan, jadi siapa saja dapat dan berhak untuk mengetahuinya, 

sehingga tercipta keterbukaan dan dapat menghindari terjadinya KKN. 

 

Dengan mekanisme seperti diuraikan diatas, diharapkan akan tercipta 

harga pasar untuk biaya operasi kendaraan. Adanya kompetensi antar 

operator akan menekan biaya operasi dengan kualitas yang sama atau 

lebih baik. Dengan kata lain, operator akan berlomba untuk melakukan 

efisiensi, sehingga biaya pengusahaan menjadi minimal dan akan 

berlomba dalam peningkatan pelayanan guna menarik konsumen.  

 

2. Penetapan Standar Pelayanan Angkutan Umum 

Untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan umum, maka kondisi fisik  

kendaraan angkutan harus senantiasa dijaga agar berada dalam kondisi 

yang memenuhi standar persyaratan teknis dan laik jalan. Hal lain yang 

perlu diatur adalah Standar Teknis Kendaraan, standar emisi gas buang , 

standar Sistim transmisi, Penggunaan air conditioner (AC), sistim 

suspense, Ketersediaan ruang bagasi, speed limiter, sistem Pintu 

(kemudahan naik-turun), pintu darurat, standar Operasional, route dan 

jam Operasi, tempat dan jadwal perhentian, kecepatan maksimum, 

kecepatan operasi, Jumlah bus tercukupi, bus berangkat dari pool 

kembali ke pool, pramudi, komunikasi real time pengemudi – pusat 

operasi, pencatatan produksi (kilometer tempuh dan pnp), jadwal 
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pengemudi (batas jam operasi & break), standar pelayanan pelanggan, 

kontrak pengangkutan, layanan aduan dan informasi, mekanisme 

tanggapan keluhan dan pengaduan, layanan kedaruratan penumpang, 

jaminan kepuasan  

 

3. Mekanisme Perizinan 

Perlu ada perubahan mekanisme perijinan dalam pengembangan 

Angkutan Pemadu Moda agar Instansi terkait mendapatkan perusahaan 

oto bis handal yang bisa melayani masyarakat dengan baik. Mekanisme 

perizininan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan pelelangan 

untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perusahaan-

perusahaan angkutan yang memenuhi persyaratan untuk ikut pelelangan. 

Jika pemenangnya sudah terpilih maka diikat dengan kontrak perjanjian 

yang mencantumkan hak, kewajiban serta sanksi agar pengoperasian 

angkutan pemadu dapat berjalan sesuai dengan kontrak kerja. 

Mekanismenya adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.6 Mekanisme Perijinan 

 

UU 22 TAHUN 2009 tentang LLAJ 

Pasal 5 ayat 1: 

Negara bertanggung jawab atas Lalu-lintas dan 

Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh 

Pemerintah 

Pembinaan 

Standar 

Kompetensi SIUA 

Lelang operasi  

Lisensi Operasi 

 Perencanaan 

 Pengaturan 

 Pengendalian 

 Pengawasan 

Tanggungjawab 

Kontrak 

Badan 

Pemberi 

Lisensi 

Regulator 

SPM 



 
 

VI - 131 

6.3.4 MENCIPTAKAN TRANSPORTASI YANG BERKESELAMATAN DAN BERWAWASAN 

LINGKUNGAN 

 

Pengaturan keselamatan seringkali diasosiasikan dengan suatu tema 

bagaimana menurunkan angka kecelakaan. Jaringan transportasi yang 

menjadi media bagi sarana transportasi untuk melakukan pergerakan 

diupayakan dapat menyediakan suatu kondisi yang aman dan nyaman ketika 

pergerakan berlangsung. Tentu saja permintaan tersebut harus dipenuhi 

dengan penyediaan prasarana transportasi dengan standar tinggi dan 

memadai. Tanpa itu, mustahil untuk mewujudkan suatu kondisi keselamatan 

transportasi yang terkendali. Pesatnya pertumbuhan kepemilikan kendaraan 

bermotor serta ditambah dengan penduduk dengan usia yang relatif muda dan 

produktif, serta beragamnya jenis kendaraan di jalan mengakibatkan masalah 

keselamatan lalulintas menjadi semakin memburuk.    

 

Kecelakaan lalu lintas sering disebabkan oleh kombinasi dari beberapa 

faktor, seperti pengemudi, geometrik jalan, kendaraan dan faktor alam. Untuk 

itu, dalam upaya menurunkan angka kecelakaan, sebelum perjalanan 

dilakukan keempat faktor tersebut harus selalu ditempatkan pada kondisi 

yang layak dengan standar yang tinggi dan memadai.  

 

Untuk menuju pada upaya penurunan tingkat kecelakaan, kebijakan yang 

perlu ditempuh adalah dengan mengupayakan adanya kebersamaan dalam 

penanganan keselamatan transportasi jalan yang dalam hal ini akan 

melibatkan beberapa instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas 

Prasarana Jalan, Polri dan instansi-instansi lain yang terkait. Efektifitas di 

dalam meningkatkan kesalamatan transportasi dapat dilihat dengan program 

dan kegiatan terpadu diantara masing-masing instansi, sehingga di dalam 

penanggulangan kecelakaan transportasi dapat lebih terarah, tersistimatis dan 

tercapainya sasaran yang diinginkan.  
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Strategi yang dilakukan di dalam peningkatan keselamatan jalan dapat 

dilakukan sebagai berikut : 

 

1. Pemenuhan persyaratan Standar Pelayanan Minimal Kemantapan 

Jalan  Angkutan Umum  

Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kondisi 

prasarana jalan yang kurang memadai, baik kondisi badan jalan maupun 

bahu jalan.Kondisi jalan yang tidak rata-rata (berlobang, bergelombang) 

dan kurang kesat maka dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. 

Kemudian yang tak kalah penting adalah semakin tingginya jarak bahu 

jalan dan badan jalan yang diakibatkan oleh overlay badan jalan.  

Permasalahan-permasalahan tersebut berpotensi untuk terjadinya 

kecelakan lalu lintas. Untuk itu, dalam rangka menanggulangi terjadinya 

kcelakaan lalu lintas adalah dengan meningkatkan prosentase kondisi 

kemantapan jalan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal 

kondisi jalan seperti, standar skid resistene, roughness, bahu jalan dll 

 

2. Pengawasan terhadap pelangaran perizinan dan standar pelayanan 

Keberhasilan penyelenggaraan Angkutan Umum tidak terlepas dari peran 

pengawasan di lapangan. Pengawasan penyelenggaraan Angkutan 

Umum harus dilakukan secara rutin. Pengawasan ini bertujuan untuk 

mengawasi perusahaan otobis di dalam menjalankan kewajiban sehingga 

penyelenggaraan angkutan umum dalam terselenggara sesuai aturan dan 

memenuhi standar pelayanan minimal.  

 

Kondisi Angkutan Antar Kota dan Perkotaan saat ini belum dapat 

memberikan harapan sesuai dengan keinginan pengguna angkutan 

umum.  Rendahnya tingkat kemananan dan kenyamanan menyebabkan 

kurangnya tingkat keterisian angkutan. Disamping itu, tingkat kepatuhan 

pengusaha angkutan di dalam mengurus perizinan pengoperasian pun 
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masih kurang. Untuk itu strategi kebijakan dalam rangka meningkatkan 

standar pelayanan dan kepatuhan perizinan Angkutan adalah dengan 

melakukan meningkatkan pengawasan baik di terminal, jembatan 

timbang maupun di ruas jalan. 

 

Untuk dapat memberikan efek jera terhadap pengusaha perusahaan 

otobis maka penindakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan 

dibutuhkan ketegasan bagi para petugas yang melakukan pengawasan 

dilapangan. Kemudian bagi instansi pemberi izin haruslah dapat 

menjalankan sanksi secara maksimal bagi perusahaan otobis yang 

melanggar perjanjian pengoperasian angkutan umum.  

 

3. Peningkatan Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang 

Kelebihan Muatan sebagai salah satu faktor tejadinya kerusakan jalan, 

hal ini disebabkan karena beban yang diangkut oleh kendaraan barang 

melebihi dari daya dukung jalan. Kerusakan jalan berdampak terhadap 

kelancaran arus barang/orang dan akan menambah waktu tempuh 

kendaraan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu 

mengintensifkan pengawasan terhadap kelebihan muatan. Pengawasan 

terhadap kelebihan muatan akan lebih efektif apabila adanya ketegasan 

petugas dalam menindak kendaraan yang kelebihan muatan. 

 

4. Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Pada Daerah Black Area 

Dan Black Spot 

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sangat penting dilakukan di dalam 

mengurangi kecelakaan lalu lintas. Namun di dalam kegiatan melakukan 

manajemen dan rekayasa terkait peningkatan keselamatan jalan terlebih 

dahulu memilki konsep yang jelas agar pembiayaan dalam rangka 

peningkatan keselamatan lebih tepat sasaran. 
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Saat ini pemerintah daerah memiliki Masterplan Penanggulangan 

Kecelakaan Lalu Lintas. Penyusunan Master plan Keselamatana Jalan 

dilaksanakan untuk mengetahui daerah blackspot dan black area 

kecelakaan lalu lintas di Sumatera Barat. Blackspot dan Black Area 

sangat penting dilakukan agar instansi terkait dapat melakukan 

Manajemen dan Rekayasan Lalu Lintas pada daerah-daerah rawan 

kecelakaan lalu lintas, sehingga penanganan kecelakaan lalu lintas dapat 

terselenggara secara efektif,efesien dan tepat sasaran. 

 

Namun penyelenggaraan Manajemen dan Rekayas Lalu Lintas tidak bisa 

ditangani oleh satu instansi. Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas 

haruslah melibatkan beberapa instansi yang terlibat dalam hal ini, seperti 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Prasarana Jalan dan 

Kepolisian. Untuk itu bagi instansi yang berwenang dalam 

menyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas haruslah 

mempunyai keterpaduan program terkait peningkatan keselamatan jalan 

pada daerah blackspot dan black area sehingga penanganan kecelakaan 

lalu lintas dapat dilakukan secara komprehensif. 

 

5. Penyediaan fasilitas teknologi deteksi tinggi untuk kemanan bandar  

Modernisasi alat pendeteksi barang-barang terlarang di Bandara 

Internasional mutlak dilakukan. Modernisasi alat pendeteksi adalah 

bertujuan untuk menjamin keselamatan bagi para penumpang yang 

menggunakan jasa bandara dan jasa trasnportasi udara. Disamping itu 

modernisai juga dilakukan untuk mengawasi masuk dan keluarnya 

barang-barang terlarang seperti narkoba dan sejenisnya. Modernisasi alat 

keamanan bandara disesuiakan dengan perkembangan modus operansi 

pelaku kejahatan. 
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6. Program Terpadu Peningkatan Keselamatan Jalan  

Selama ini, program-program dalam peningkatan keselamatan jalan 

cenderung berjalan, kurangnya koordinasi antar instansi terkait 

mengakibatkan penaganan kecelakaan lalu lintas belum maksimal. 

Sebagaimana diketahui bahwa masing-masing instansi memiliki tugas 

dan kewenangan berbeda dalam penanganan kecelakaan lalu lintas.  

Untuk itu dibutuhkan koordinasi antar instansi terkait seperti 

Perhubungan, Prasarana jalan, Kepolisian untuk membuat program 

terpadu sehingga penanganan kecelakaan lalu lintas dapat berjalan lebih 

efektif. 

 

7. Sosialisai/Advokasi Keselamatan Jalan 

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya diketahui bahwa perilaku 

manusia merupakan faktor tetinggi terjadinya kecelakaan lalu lintas. 

Kurangnya disiplin manusia dan kelalaian pengguna jalan 

mengakibatkan resiko kecelakaan cukup tingg. Untuk itu perlu dilakukan 

sosialisasi/advokasi kepada masyarakat terutama masyarakat yang 

mempunyai usia-usia produktif. Sosialisasi/advokasi bertujuan untuk 

merubah mindset masyarakat dalam berlalu lintas. Sosialisasi bukan 

hanya pada usia-usia remaja/dewasa namun harus dimulai pada usia-usia 

dini sehingga membentuk karaktek anak untuk tertib lalu lintas ketika dia 

dewasa nantinya. 

 

8. Peremajaan Angkutan Umum yang melewati batas umur laik jalan 

Peremajaan Angkutan Umum dilakukan bertujuan untuk memperbaiki 

kondisi pelayanan Angkutan Umum. Kondisi fisik yang kurang memadai 

akan menimbulkan permasalahan terkait keselamatan angkutan umum. 

Sebagaimana diketahui bahwa kondisi angkutan perkotaan di beberapa 

kabupaten kota memiliki usia kendaraan  lebih dari 10 tahun. Untuk itu 

perlu kebijakan pemerintah untuk membatasi batas umur laik jalan 
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Angkutan Umum karena jika ada batasan usia kendaraan maka  

kendaraan yang berusia tua yang tidak laik akan terus beropasi dalam 

melayani penumpang angkutan umum. Hal ini mempunyai resiko yang 

cukup besar terhadap keselamatan para penumpang Angkutan umum. 

 

Kebijakan membatasi umur laik jalan haruslah berdasarkan 

pertimbangan  potensi perjalanan yang ada dan tingkat pengembalian 

modal dan keuntungan para pengusaha perusahaan otobis.Untuk itu 

sebelum menetapkan peraturan batasan umur kelaikan jalan maka 

terlebih dahulu dilakukan kajian dari sisi akademis.Dari hasil ini maka 

pemerintah mempunyaai patokan tahun keberapa Angkutan Umum harus 

diremajakan. 

 

9. Pengembangan/Peningkatan Area Traffic Control System (ATCS)  

Pengembagan/peningkatan Area Traffic Control System (ATCS) 

bertujuan unutk meminimalisir yang ada dipersimpangan. Pengendalaian 

waktu untuk traffic light dapat di kendalikan pada ruang pusat kendali. 

Peningkatan permintaan perjalanan di persimpangan dapat terpantau 

setiap saat sehingga petugas pengendali dapat mengendalikan waktu 

traffic light sesuai arus lalu lintas.  

 

Di berbagai daerah dan negara, pemasangan Area Traffic Control System 

(ATCS) sangat efektif, waktu traffic light antara satu simpang dengan 

simpang lain dapat diintegrasikan satu sama lain sehingga waktu tundaan 

di persimpangan dapat diminimalisir. Dampak dari pengurangan waktu 

tunda persimpangan akan berpengaruh terhadap penurunan Emisi Gas 

Rumah Kaca karena pengurangan waktu tunda tersebut juga dapat 

mengurangi pemakaian bahan bakar minyak yang menjadi penyebab 

timbulnya emisi gas rumah kaca. 
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Disamping itu, pemasangan ATCS di berbagai daerah merupakan 

program strategis pemerintah pusat di dalam menurunkan emisi gas 

rumah kaca. Program tersebut sudah masuk di daam Rencana Aksi 

Nasional Gas Rumah Kaca yan tercantum pada peraturan perundang-

undangnan (PP) Nomor 61 Tahun 2011 

 

10. Pembangunan Gedung Parkir Pada Pusat Kegiatan Nasional dan 

Pusat Kegiatan Wilayah 

Pembagunan gedung parkir merupakan salah satu strategi di dalam 

menurunkan emisi gas rumah kaca. Sebagimana diketahui bahwa 

kemacetan terjadi disebabkan karena terjadinya pengurangan lebar 

efektif jalan oleh kendaraan parkir di badan jalan. Berkurangnya lebar 

efektif jalan berpengaruh terhadap daya tampung kapasitas jalan. 

Semakin kecil daya tampung kapasitas jalan maka minimbulkan 

kemacetan lalu lintas. 

 

Untuk menanggulangi kemacetan lalu lintas yang disebabkan parkir 

kendaraan di badan jalan maka pemerintah daerah  perlu mengalihkan 

parkir badan jalan ke luar badan jalan/gedung parkir. Namun di dalam 

penetapan kawasan gedung parkir harus mempertimbangkan demand 

parkir. 

 

11. Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Emisi Gas Buang 

Penendalian dan pengawasan Terhadap Emisi Gas Buang dapat 

dilakukan di tempat-tempat pengujian kendaraan bermotor. Namun 

pengendalian dan pengawasan tidak tertutup kemungkinan dilakukan 

secara mobile dengan alat uji keliling. Pengawasan ini dapat dilakukan 

secara rutin dan berkala untuk mengawasi kendaraan-kendaraan 

bermotor yang memiliki emis gas buang di bawah standar baku mutu.  
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12. Mendorong Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota Untuk 

Mengeluarkan Kebijakan Tentang Pelaksanaan Analisa Dampak 

Lalu Lintas (Andallalin) 

 

Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 

mengamanahkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk 

melakukan kajian Analisa Dampak Lalu Lintas (Andallalin) apabila 

dilakukan pembangunan suatu gedung dan kawasan yang menimbulkan 

bangkitan dan tarikan perjalanan.  

 

Saat ini pemerintah daerah perlu yang mengatur tentang Kewajiban 

pengembang untuk menyusun dokumen Andallain sebelum dilakukan 

pembangunan. Peraturan ini penting untuk menjaga kelancaran arus lalu 

lintas di sekitar pembangunan sehingga dapat mengurangi kemacetan 

lalu lintas dan mengantisipasi peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca. 

 

Untuk itu perlu di dorong pemerintah daerah baik provinsi dan 

Kabupaten/Kota untuk membuat regulasi yang mengatur tentang Analisa 

Dampak Lalu Lintas (Andallalin) 

 

6.3.5 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi instansi penyenggaraan 

transportasi disamping faktor yang lain seperti modal, prosedur kerja dan 

peralatan kerja. Oleh karena itu, SDM harus dikelola dengan baik untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. 

 

Komposisi ideal untuk ketersediaan SDM dengan kualifikasi yang berbasis 

pada transportasi bagi Dinas Perhubungan sekurang-kurangnya 80% dari 

jumlah SDM yang ada. Pada kondisi ideal Dinas Perhubungan akan dapat 
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melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik untuk masa 5 tahun 

kedepan. Sedangkan, penanganan tugas pokok ketatausahaan dapat 

dialokasikan pegawai dengan kualifikasi seperti yang dipersyaratkan dalam 

job spesification.  

 

Untuk meningkatkan SDM, diperlukan pelatihan sesuai dengan bidang dan 

tupoksi pekerjaan. Pelatihan lebih berorientasi pada peningkatan kemampuan 

untuk melakukan pekerjaan yang spesifik dan pengembangan lebih 

ditekankan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang. 

Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan menjadi masuk akal ketika SDM 

yang ada belum dapat melakukan pekerjaan dengan baik, adanya perubahan – 

perubahan dalam lingkungan kerja di era otonomi daerah, untuk 

meningkatkan produktivitas dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan 

yang baru. 
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Tabel 6.2 Arah Kebijakan, Strategi dan Program Sektor Transportasi 

No Isu Strategis Tujuan Sasaran Kebijakan Strategi Program Indikator Program 

 

 

Terbatasnya 

Konektifias 

Wilayah 

Terwujudnya 

konektifitas sistem 

jaringan transportasi  
yang berdaya saing 

Meningkatnya 

Aksesibilitas 

Masyarakat 
Terhadap Pelayanan 

Sarana dan 

Prasarana 
Transportasi 

Membangun 

Konektivitas 

Wilayah 

Pengembangan Dan Peningkatan 

Aksesibilitas Jalan Yang 

Menghubungkan Dari Dan Ke Pusat-
Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Sentra 

Produki, Objek Wisata Dan Simpul 

Transportasi 

Program 

Pembangunan/Peningkat

an/Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan  Jalan Dan 

Jembatan 

Meningkatnya 

Waktu Tempuh 

/Panjang Jalan 

Pengembangan Aksesbilitas Layanan 

Angkutan Umum Perintis 

Program Pengembangan 

Aksesibilitas Angkutan 

Perintis dan Sekolah 

Meningkatnya 

Cakupan Panjang 

Trayek Penyediaan Layanan Angkutan 

Sekolah Untuk Mendukung 
Kebutuhan Dasar  Masyarakat Di 

Bidang Pendidikan 

2 Penurunaan 

Kinerja Jaringan 

Jalan dan 

Kemacetan Lalu 
Lintas 

Meningkatnya 

Tingkat Pelayanan 

Peningkatkan Akses Jalan Dalam 

Rangka Mengurangi Bottleneck 

Kapasitas Prasarana Jalan 

Program 

Pembangunan/Peningkat

an/Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan  Jalan Dan 
Jembatan 

Meningkatnya  

Waktu Tempuh 

3 Kurangnya Daya 

Saing Angkutan 

Penumpang dan 
Barang 

Meningkatnya 

Kapasitas sarana 

dan Prasarana 
Tansportasi 

Mempercepat 

pembangunan 

transportasi  
massal dalam 

rangka 

peningkatan daya 
saing daerah 

Pengembangan Angkutan Umum 

Massal Pada Kawasan Perkotaan dan 

Kawasan Aglomerasi Perkotaan 
berbasis BRT 

Program 

Pengembangan/Peningka

tan kapasitas sarana dan 
Prasarana Layanan 

Trasanportasi Publik 

Meningkatnya 

Jumlah 

Penumpang/Barang 
Meningkatnya 

Panjang 

Trayek/Lintasan  
Pengembangan Trasnportasi Massal 

Berbasis Rel 

Pengembangan Short Sea Shipping 

Untuk Menguragi Biaya Logistik 

Pada Daerah Pusat Pertumbuhan  

Pembangunan Infrastruktur 
Simpul/Sistem Jaringan Transportasi 

Intermoda dan Multimoda 

Meningkatnya 
Jumlah Simpul 

4 Belum optimalnya 
Pelayanan Publik 

Meningkatnya 
Kualitas Pelayanan 

Transportasi Publik 

Penguatan Peran 
Pemerintah Dalam 

Peyelenggaraan 

Transportasi 
Perkotaan 

Perbaikan Kelembagaan Dan Standar 
Pelayanan Angkutan Umum  

Program Peningkatan 
Kualitas Layanan 

Transportasi Publik 

Meningkatnya 
Jumlah Penumpang 

Pengendalian Keseimbangan Supply 

Dan Demand Angkutan Umum 

5 Minimnya Pemberian Insentif Pelayanan 
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No Isu Strategis Tujuan Sasaran Kebijakan Strategi Program Indikator Program 

Anggaran Subsidi 
Pelayanan 

Transportasi 

Publik 

Transportasi Publik 

6 Kecelakaan Lalu 

Lintas 

Terwujudnya  

transportasi yang 

berkeselamatan   

Meningkatnya 

Keselamatan 

Transportasi 

Menciptakan 

Transportasi Yang 

Berkeselamatan 

dalam mendukung 
program 

pemerintah 

menuju Zero 
Accident 

Pengadaan dan Pemasangan  Fasilitas 

Keselamatan Jalan 

Program Peningkatan 

Keselamatan Jalan 

Menurunnya 

Kecelalakaan Lalu 

Lintas Pemenuhan Persyaratan Standar 

Pelayanan Minimal Kemantapan 
Jalan  Angkutan Umum 

Melakukan Manajemen Dan 

Rekayasa Lalu Lintas Pada Daerah 

Black Area Dan Dan Black Spot 

Penyediaan Fasilitas Teknologi 

Deteksi Tinggi Untuk Kemanan 

Bandar 

Pemaduserasian Program 

Peningkatan Keselamatan Jalan 

dengan Instansi Terkait 

Sosialisai/Advokasi Keselamatan 
Jalan 

Peremajaan Angkutan Umum Yang 

Melewati Batas Umur Laik Jalan 

Pengawasan Terhadap Pelangaran 
Perizinan Dan Standar Pelayanan 

7 Muatan Lebih Peningkatan Pengawasan Kelebihan 

Muatan Angkutan Barang  
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