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BAB I 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

1.1.1. Transportasi di Palembang 

Palembang sebagai ibukota Sumatra Selatan merupakan 

salah satu kota besar, memiliki berbagai masalah transportasi 

yang harus segera dibenahi. Tidak dapat dipungkiri jumlah 

kendaraan yang memadati jalanan kota semakin meningkat 

seiring dengan  berkembangnya kota Palembang. Hampir 

sebagian jalan kota Palembang rusak, baik jalan dalam kota 

maupun akses jalan keluar kota. Sedangkan pusat kemacetan 

terjadi pada jalan protocol-protokol, seperti Jenderal Sudirman, 

Kapten A.Rivai dan jalan Kolonel Atmo. Kemacetan jalan Kolonel 

Atmo terjadi karena terdapat pusat perbelanjaan, perkantoran, 

pendidikan, gereja, banyak kendaraan umum maupun pribadi 

yang memadati kawasan tersebut. infrastruktur pun tidak memadai 

untuk menampung jumlah kendaraan umum maupun kendaraan 

pribadi. Transportasi umum sebenarnya banyak di kota 

Palembang namun masyarakat memilih beralih untuk 

menggunakan kendaraan pribadi karena alasan keamanan yang 

terjadi saat menggunakan transportasi umum.  

Berdasarkan data penambahan jumlah kedaraan cukup 

tinggi di Sumatra selatan, penambahan jumlah kendaraan setiap 

tahun rata-rata mencapai 2000 unit. Berdasarkan penelitian 

Palembang akan mengalami kemacetan total dua hingga tiga 

tahun mendatang sehingga perlu diantisipasi. Alex Noerdin 

mengatakan kemacetan terjadi karena penambahan jumlah 

kendaraan tidak sesuai dengan pembangunan insfrastruktur yang 

ada. Proses untuk mencegah kemacetan yang akan terjadi 

pemerintahan telah menargetkan beberapa pembangunan 
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insfrastuktur yang akan rampung tahun 2018 sebelum 

terselenggaranya ASEAN GAME 2018.  

 

1.1.2. LRT (Light Rail Transit)  

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 

Tahun 2015 Presiden Joko Widodo menyetujui pembangunan 

moda transportasi baru LRT (Light Rail Transit) di Provinsi 

Sumatera Selatan. Pembangunan proyek ini untuk mendukung 

terlaksananya ASEAN game 2018 mendatang. 

LRT / Light Rail Transit merupakan sebutan untuk kereta 

api ringan. LRT ini akan menghubungkan dari Bandara Sultan 

Mahmud Bandarudin II sampai ke stadion Jakabaring Sport City. 

Adapun pembangunan LRT di Palembang terdiri dari kontruksi 

jalur layang, stasiun dan fasilitas operasi. Dengan total panjang 

lintasan 24,5 km yang terdiri dari 2 koridor. Koridor pertama 

sepanjang 14,5 km dari Bandara menuju Masjid Agung dan 

koridor kedua sepanjang 10 km dari Masjid Agung menuju 

Jakabaring Sport City. LRT ini direncanakan akan memiliki 13 

stasiun pemberentian. Mulai dari Bandara Sultan Mahmud 

Bandarudin II, depan komplek PDK, Pasar Pal 5, simpang Polda, 

simpang angkatan 45, Palembang Square, pasar cinde, Masjid 

Agung, ampere, Polresta, stadion Jakabaring, OPI, Depo. 

(https://tanah-palembang.com) 

 

 

Gambar 1. 1 Rute LRT Palembang 

Sumber : (https://tanah-palembang.com) 

https://tanah-palembang.com/
https://tanah-palembang.com/
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Kurangnya layanan transportasi umum membuat 

masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi. Beberapa 

hal yang membuat masyarakat kurang menggunakan kendaraan 

umum antara lain rendahnya tingkat kenyamanan, keamanan, 

ketepatan waktu, kedisiplinan berkendara. Kemacetan dipicu 

dengan jumlah kendaraan pribadi yang meningkat yang tidak 

sebanding dengan pembangunan infrastruktur yang ada. Dengan 

kehadiran LRT ini diharapkan masalah yang ada di kota 

Palembang akan teratasi dengan baik. Dengan begitu masyarakat 

akan menggunakan transportasi umum, karena fasilitas, 

keamanan, kenyamanan yang ditawarkan oleh LRT menghemat 

waktu dan lebih ekonomis dibandingkan dengan transportasi 

pribadi. 

Rampungnya pembangunan LRT ini wajah kota 

Palembang tidak akan sama lagi. Pihak yang terkait dengan 

adanya LRT ini baik dari pihak Pemerintah dan Oprasional harus 

memberikan nilai baik kepada masyarakat, seperti : kedisiplinan, 

keahlian dari oprator, tertib, dan waktu keberangkatan harus 

dijaga kekonsistensiannya. Harga tiket harus disesuaikan dengan 

masyarakat dan tidak berubah-ubah. Begitujuga dengan 

masyarakat harus memiliki budaya baik dengan menggunakan 

LRT tidak seperti dengan menggunakan transportasi lainnya. 

Budaya merusak fasilitas umum pun harus ditinggalkan. Jangan 

sampai aset senilai 7,2 Triliyun akan memiliki nasib yang sama 

seperti bus kota ataupun opelet, tidak laku dan menjadi rombeng 

sebelum masanya. 

Dengan adanya LRT akan mengubah wajah kota 

Palembang, mulai dari gaya hidup, budaya bertransportasi dan 

memunculkan lapangan pekerjaan yang menjadi titik ekonomi 

baru. Pembangunan yang dipercepat pun menunjukan konsistensi 

dari pemerintah dalam membangun kota Palembang dan 

masyarakat dapat menikmati transportasi yang bebas dari 
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kemacetan. Namun dalam pembangunan fasilitas yang baik 

begitupun dengan identitas dari LRT agar dapat mencerminkan 

dan sesuai dengan karakteristik kota Palembang. Masyarakat 

merasa memiliki akan adanya LRT tersebut dan ikut 

menikmatinya. 

Identifikasi Masalah 

LRT merupakan transportasi baru yang ada di Palembang. Belum 

memiliki identitas yang mudah dikenal oleh masyarakat. 

Dalam Perancangan Brand Identity LRT ( Light Rail Transit ) 

sebagai transportasi modern di kota Palembang,  terdapat masalah-

masalah yang akan dihadapi, yaitu ; 

 Belum memiliki identitas visual dari LRT palembang. 

 Kurangnya identitas visual yang mengenalkan LRT kepada 

masyarakat. 

Pembatasan Masalah 

1.1.3. Batasan permasalahan 

Batasan permasalahan yang akan dibahas adalah dalam 

perancangan identitas LRT yang memunculkan karakteristik dari 

kota Palembang. 

1.1.4. Batasan wilayah 

Batasan wilayah yang akan menjadi pembahasan adalah 

Palembang. Karena masyarakat yang akan menikmati dan 

menggunakan fasilitas LRT masyarakat Palembang.  

1.1.5. Sasaran  

Sasaran yang akan diambil hanya satu yaitu primer: 

Primer  

Umur   : 20 – 30 Tahun (Dewasa Muda) 

Kelamin : laki-laki dan perempuan 

Golongan  : SES B 

Domisili : Kota Palembang 
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Alasan pemilihan sasaran di kota Palembang karena merekalah 

yang akan menikmati dan menggunakan trasportasi LRT tersebut 

juga merasakan dampak kemajuan dari kota Palembang. 

Perumusan Masalah 

Bagaimana merancang identitas LRT Palembang dan 

memunculkan visual untuk mempermudah masyarakat dalam mengenal 

identitas LRT. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan perancangan ini adalah untuk mempermudah masyarakat 

dalam mengenal identitas dari LRT palembang yang dimiliki kota 

palembang dan mencapai visi dari kota palembang yaitu “Palembang 

emas 2018”. 

Manfaat Penelitian 

Perancangan ini akan memeunculkan identitas LRT Palembang 

sebagai transportasi modern di kota Palembang sekaligus mengenalkan 

LRT kepada masyarakat Palembang melalui berbagai pengaplikasian 

logo dalam beberapa media. 

Metode Penelitian 

1.1.6. Metode Wawancara  

Metode pengumpulan data melalui wawancara 

narasumber dari Dinas Perhubungan Sumatra selatan untuk 

mendapatkan info tentang pembangunan LRT. 

1.1.7. Metode Riset Oservasi 

Metode pengumpulan data melalui observasi untuk 

mendapatkan data-data visusal kota palembang. 

1.1.8. Metode Kuesioner 

Metode pengumpulan data keinginan desain dari sudut 

pandang audiens untuk kesesuaian desain yang akan dibuat 

dalam perancangan. Pengumpulan data dapat melalui kuesioner 

online. 
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1.1.9. Metode FGD 

Metode ini dilakukan untuk mengetahui ciri khas dari kota 

Palembang yang akan digunakan untuk mewujudkan visual dari 

perancangan identitas LRT Palembang. 

Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah yang 

diangkat begitu juga terdapat identifikasi masalah yang ada lalu 

pembatasan masalah agar tidak terlalu jauh pembahasannya, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari perancangan 

begitu juga terdapat metode yang akan digunakan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab landasan teori berisi tentang kerangka berfikir dan 

juga teori-teori yang digunakan untuk dasar penelitian, kajian 

pustaka dan studi komparasi sebagai pembanding. 

BAB III : STRATEGI KOMUNIKASI 

Pada bab III berisi tentang hasil analisa data dan juga strategi 

komunikasi visual yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah yang ada. 

BAB IV : STRATEGI KREATIF 

Berisi tentang hasil konsep desain visual  didasari dengan teori-

teori yang digunakan. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab V berisi kesimpulan dan saran dari proses 

perancangan yang telah dibuat. 

 

 

  


