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PENDAHULUAN  

  

I.1   Latar Belakang Masalah  

Transportasi atau pengangkutan merupakan suatu bidang kegiatan yang 

sangat penting dan memiliki peran yang strategis bagi Indonesia. Hal ini berkaitan 

dengan pendapat dari Schumer yang mengatakan bahwa bangsa yang berdaya 

saing adalah bangsa yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dalam 

kuantitas dan kualitas yang memadai, kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) dan 

terselenggaranya sistem transportasi yang efektif dan efisien (Schumer, 1968 

dalam Adisasmita, 2011c:19 dan Adisasmita 2014:1).   

Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh 

beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan 

pulau kecil dan besar (archipelago), perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, 

sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, 

perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia (Adisasmita, 

2014:17).   

Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi 

adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang 

menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan 

pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan di 

berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya, sektor industri, 

perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.  

Secara umum, transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu 

pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Pada akhirnya, 
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Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai 

urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan 

(Munawar, 2007: 2).  

Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, 

mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat 

kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut 

adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas 

bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional. Hal tersebut 

menunjukkan arti pentingnya transportasi di Indonesia, sehingga pembangunan 

dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi atau pengangkutan mutlak 

diperlukan.   

Suatu pembangunan dinilai baik dan berkualitas tidak hanya mengenai 

peningkatan mutu sarananya saja, tetapi juga harus menyangkut pembangunan 

aspek hukum transportasi sendiri. Pembangunan hukum tidak hanya menambah 

peraturan baru atau mengubah peraturan lama dengan peraturan baru tetapi juga 

harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak 

yang terkait dengan sistem transportasi terutama pengguna jasa transportasi.   

Di era yang serba cepat dan diiringi dengan tingginya tingkat mobilitas 

warga dalam beraktivitas mengakibatkan transportasi menjadi salah satu faktor 

kunci yang berperan penting pada kelancaran aktivitas seseorang. Hal ini 

disebabkan karena kegiatan transportasi dibutuhkan manusia sejak zaman dahulu 

kala sampai sekarang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Aktivitas transportasi 

tidak dapat dielakkan atau tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia dan 

selalu melekat dengan kegiatan ekonomi serta pembangunan (Adisasmita, 2011c: 

2).  
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Peran transportasi begitu strategis dalam mendistribusikan hasil-hasil 

pembangunan dan persebaran penduduk (Salim, 2006: 12) terlebih pada negara 

kepulauan seperti Indonesia. Tiadanya sistem transportasi publik yang dapat 

diandalkan (reliable) akan mengakibatkan pembangunan mengalami aglomerasi 

sehingga pemerataan pembangunan tidak akan bisa diwujudkan.  

Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia keseluruhan pada tahun 2013 

yang mencapai 5,78% (Kompas, 13 Februari 2014) dan 5,01%  pada kuartal III 

tahun 2014 (Antara, 2014) tentunya merefleksikan geliat aktivitas ekonomi yang 

cukup tinggi, sehingga mengakibatkan mobilitas masyarakat kian tak terbendung 

dan inilah yang harus mampu dipenuhi oleh sistem transportasi publik di 

Indonesia saat ini. Tiadanya pelayanan transortasi publik yang handal tentunya 

akan menjadi bumerang di saat momentum pertumbuhan ekonomi yang mulai 

merangkak naik seperti saat ini.  

Sayangnya, saat ini sistem transportasi publik di Indonesia belum mampu 

menjawab pelbagai kebutuhan dari masyarakat. Selama ini jamak diketahui sistem 

transportasi publik di Indonesia kurang diminati oleh masyarakat (Kompas, 30 

Januari 2015).  Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, yakni, dari semakin 

mudahnya sistem kredit kendaraan bermotor sehingga menyebabkan masyarakat 

tidak kesulitan untuk memiliki kendaraan pribadi, tidak adanya jaminan keamanan 

selama menggunakan fasilitas transportasi massal atau umum, pelayanan 

transportasi umum yang rendah dan belum terintegrasinya Sistem Pelayanan 

Transportasi (SPT) di beberapa daerah di Indonesia menyebabkan masyarakat 

enggan untuk menjadikan pelayanan transportasi yang dikelola pemerintah 

sebagai pilihan utama untuk bepergian. Alhasil kini kemacetan di jalan raya 

dengan mudah dapat kita temui di banyak kota-kota besar di Indonesia.  
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Kemacetan yang kerap terjadi di kota-kota besar di Indonesia berakibat 

pada lumpuhnya berbagai aktivitas warga termasuk pada kegiatan produksi. 

Kegiatan produksi di pelbagai sektor (pertanian, konstruksi, industri, 

perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lain sebagainya) 

membutuhkan tersedianya jasa transportasi yang bebas hambatan (Adisasmita, 

2011c: 19). Sehingga apabila kemacetan di pusat-pusat ekonomi dan 

pemerintahan sering kali terjadi, tentu akan berdampak pada timbulnya kerugian 

dari kemacetan tersebut karena aktivitas produksi menjadi terhambat oleh 

kemacetan.  

Permasalahan kemacetan di kota-kota besar terjadi disebabkan salah 

satunya karena terjadi trend pertumbuhan populasi penduduk yang pesat di 

Indonesia. Setiap tahun ada kecenderungan peningkatan pertumbuhan penduduk 

sebesar 1,49 persen (Kompas, 5 Desember 2014; Antara, 19 Juni 2013) atau 

sekitar 3,59 Juta jiwa tiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk yang sedemikian 

besar tersebut diperparah dengan persebaran penduduk yang tidak merata antar 

daerah. Tercatat sekitar 58 persen dari total keseluruhan penduduk Indonesia yang 

berjumlah lebih dari 200 Juta jiwa terkonsentrasi di Pulau Jawa (Antara, 19 Juni 

2013). Konsekuensinya adalah bisa kita saksikan adanya ketimpangan antar 

daerah dan makin maraknya kemacetan di kota-kota besar d Indonesia akibat tidak 

mampu menampung sedemikian banyak aktivitas penduduk.  

Salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan tersebut adalah mengadakan 

pembenahan dan reformasi dalam tata kelola sistem pelayanan transportasi publik, 

khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemacetan tinggi seperti Jakarta, 

Bandung, Surabaya dan Bali (Kompas, 2 Desember 2013). Kemacetan yang 

terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya bukan berarti disebabkan 
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oleh tiadanya mode transportasi publik. Jakarta dan Surabaya selama ini dikenal 

sebagai kota yang memiliki sistem layanan transportasi publik, misalnya Trans 

Jakarta di Jakarta dan beroperasinya berbagai macam kendaraan umum di 

Surabaya seperti mini bus, angkutan kota (angkot), serta kereta komuter yang 

menghubungkan Surabaya dengan daerah-daerah di sekitarnya seperti Lamongan, 

Gresik, Sidoarjo dan Mojokerto.  

Tidak jauh berbeda dengan kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, 

Provinsi Bali pun mengalami permasalahan yang serupa. Semenjak sepuluh tahun 

terakhir masyarakat Bali mulai merasakan kondisi kemacetan mulai menjadi 

pemandangan yang biasa terlihat khususnya di kawasan Sarbagita (Denpasar, 

Badung, Gianyar dan Tabanan) yang menjadi pusat ekonomi dan pemerintahan 

serta pusat tujuan wisata. Bali sebagai destinasi wisata favorit di Indonesia kini 

mulai didera masalah kemacetan (Kompas, 6 Maret 2012).   

Penyebab kemacetan di Bali ditengarai akibat minimnya minat warga 

khususnya di Denpasar yang menggunakan jasa transportasi publik, sehingga hal 

ini menjadi pemicu kemacetan di beberapa ruas jalan. Angkutan publik seperti 

Angkutan Kota (Angkot) ternyata belum begitu berkembang di Bali. Angkutan 

massal seperti kereta komuter di Surabaya pun belum tersedia di Bali. Kondisi ini 

semakin diperparah dengan tingginya pertumbuhan kepemilikan kendaraan 

pribadi. Bahkan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Denpasar mencatat pengguna 

kendaraan umum di Kota Denpasar hanya berkisar 2 sampai 3 persen. Sedangkan 

pertumbuhan kendaraan pribadi mencapai 11 persen per tahun. Dari pertumbuhan 

kepemilikan kendaraan tersebut, 75 persen terjadi pada sepeda motor (Bali Post, 

27 Mei 2010).  
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Sementara itu minat masyarakat Bali untuk memiliki kendaraan pribadi 

masih cukup tinggi. Dari data yang dilansir Dinas Perhubungan Provinsi Bali, 

pertumbuhan kendaraan pribadi per tahun di Bali mencapai 12 persen. Sementara 

itu menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali pada tahun 2014, 

jumlah kendaraan yang melintas di jalan raya di kawasan Denpasar, Badung, 

Gianyar dan Tabanan (Sarbagita) adalah sebanyak 3.003.688 kendaraan. 

Perbandingan jumlah kendaraan pribadi dengan penduduk Bali adalah 1:2 (Antara 

Bali, 2011).  

Hal tersebut diperkuat dengan dukungan data dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) Bali yang mencatat bahwa jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Bali 

pada tahun 2013 sebanyak 2,74 juta unit. Jumlah itu didominasi oleh 2,3 juta unit 

kendaraan roda dua. Kendaraan roda empat untuk penumpang sekitar 267.000 unit 

dan sisanya kendaraan jenis lain. Setiap tahun, rata-rata kenaikan jumlah 

kendaraan di Bali tidak kurang dari 7 persen. Penambahan kendaraan ini tak 

sebanding dengan pertambahan panjang jalan yang sekitar 2 persen saja (BPS 

Provinsi Bali, 2013). 

Tidak ayal kondisi tersebut semakin menambah pelik permasalahan 

transportasi di Bali. Kemacetan yang kian menjadi ancaman bagi produktivitas di 

Bali Selatan harus segera diatasi. Terlebih pada tahun 2014 lalu, 3 (tiga) daerah di 

Sarbagita, yakni, Sanur, Nusa Dua dan Kuta ditetapkan sebagai Kawasan Strategis 

Pariwisata Nasional (KSPN) oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

(Kemenparenkraf). Dengan ditetapkannya ketiga daerah tersebut sebagai bagian 

dari KSPN Nasional, maka pengembangan di ketiga wilayah ini pun terus 

dilakukan (Bisnis Indonesia, 21 April 2014).   
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Di Sanur pengembangan KSPN yang telah dilakukan yakni perbaikan di 

sepanjang 7 Kilometer (Km) tepi Pantai Sanur sampai Pantai Mertasari dan Pantai 

Matahari Terbit, pengembangan industri kreatif, penataan zonasi antar kios, 

wisata bahari, serta pengembangan desa percontohan yakni di Serangan. Untuk 

daerah Kuta baru saja dilakukan perbaikan pada akhir 2014, antara lain, 

pembenahan Pantai Pandawa, dan pengembangan Desa Adat Kutuh, di Kuta 

Selatan.   

Revitalisasi kawasan wisata di ketiga kawasan tersebut (Sanur, Nusa Dua 

dan Kuta) mengundang beberapa tanggapan miring dari pelbagai kalangan (Bisnis 

Indonesia, 21 April 2014). Tanggapan miring tersebut salah satunya datang dari 

Pakar Perencanaan Pariwisata, Myra P Gunawan (Kompas, 13 September 2012). 

Ia menilai pemerintah terlalu berfokus pada pengembangan kawasan pariwisata di 

Bali Selatan saja. Sementara objek-objek wisata serta daerah-daerah pariwisata di 

daerah lain seperti di wilayah Bali Timur kurang begitu mendapat perhatian 

pemerintah.  

Pengembangan kawasan pariwisata yang terlalu terfokus di wilayah Bali 

Selatan tanpa diimbangi pemerataan dengan daerah lainnya berpengaruh terhadap 

daya dukung lingkungan di Bali Selatan. Dengan luas wilayah yang hanya 

mencakup 9,2 % dari total keseluruhan luas Pulau Bali, kawasan Bali Selatan 

memikul beban untuk menampung segala bentuk aktivitas pariwisata setiap 

harinya terlebih setelah tiga daerah di sana ditetapkan sebagai KSPN.   
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Gambar 1.1 Peta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di Bali  

Selatan  
Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2014   

Penetapan tiga kawasan tersebut sebagai wilayah strategis pariwisata tentu 

saja membutuhkan dukungan dari sisi sarana dan prasarana yang memadai guna 

menunjang kegiatan pariwisata di wilayah itu. Hal ini berarti apabila kemacetan 

masih tidak bisa diurai maka akan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi 

pariwisata Bali mengingat besarnya sumbangan devisa yang dihasilkan dari 

kegiatan pariwisata di Sanur, Nusa Dua dan Kuta.  

Selain itu, kawasan Bali Selatan juga merupakan salah satu kawasan yang 

sering menjadi tuan rumah berbagai event bertaraf nasional maupun internasional. 

Sebut saja perhelatan KTT APEC, Ajang Miss World, Ubud Writers and Readers 

Festival, serta ajang ASEAN Summit and Related Summit merupakan salah satu 

dari sekian banyak event internasional yang pernah dihelat di kawasan Bali 

Selatan. Dengan reputasi sebagai tuan rumah pelbagai event internasional, bukan 

tidak mungkin di waktu yang akan datang Provinsi Bali akan kembali dipercaya 

sebagai tuan rumah pada perhelatan internasional lainnya. Permasalahannya 
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sekarang adalah seiring dengan semakin padatnya jumlah kendaraan di berbagai 

ruas jalan di kawasan Bali Selatan yang mengakibatkan kemacetan, maka akan 

mencoreng citra Bali sebagai daerah yang layak menjadi tuan rumah berbagai 

event internasional.  

Selain disebabkan oleh belum begitu optimalnya penggunaan mode 

transportasi umum (Antara, 27 November 2010), kemacetan di Bali selatan juga 

disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor 

lebar jalan yang belum bertambah secara signifikan, perilaku warga dalam 

berkendara, kepadatan penduduk, penataan wilayah dan tata ruang, aglomerasi 

kegiatan pemerintahan dan pariwisata yang terpusat di Bali Selatan, serta makin 

meningkatnya kepemilikan atas kendaraan pribadi oleh warga.  

Sementara itu dari faktor kependudukan, akibat masih terpusatnya kegiatan 

ekonomi, pemerintahan, pariwisata serta ketimpangan ekonomi di Bali 

menyebabkan bagian Selatan pulau dewata menjadi kawasan dengan magnet 

perekonomian terbesar untuk menarik masyarakat di sekitarnya untuk mencari 

penghidupan di kawasan ini (Bali Post, 1 November 2012).  

Oleh sebab itu, kini Bali Selatan menjadi kawasan dengan penduduk 

terpadat dibandingkan dengan Bali bagian Utara, Timur maupun Barat. Sehingga 

aglomerasi kawasan di Bali Selatan tidak dapat dielakkan. Berikut ini disajikan 

tabel mengenai jumlah kepadatan penduduk di Provinsi Bali menurut hasil 

proyeksi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2015):  
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Tabel 1.1 Luas Wilayah, Proyeksi Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, dan 
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Bali Tahun  

2015  

  
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2015   

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kepadatan penduduk di kabupaten/kota 

yang ada di Bali Selatan (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar 

dan Kabupaten Tabanan) jauh melampaui kepadatan penduduk di kabupaten-

kabupaten yang ada di Bali Utara (Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Bangli), 

Bali Timur (Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem) serta Kabupaten 

Jembrana yang ada di Bali bagian Barat. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika 

kemacetan kini semakin sering terjadi di Bali Selatan. Jumlah kendaraan yang 

berlalu-lalang di Bali Selatan sudah melampaui batas karena berbanding lurus 

dengan jumlah penduduk yang ada di kawasan ini.   

Hal yang lebih parah lagi adalah Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi 

Bali dinilai belum memiliki perencanaan tata ruang dan wajah kota yang terarah 

dan konsisten oleh beberapa kalangan (Bali Post, 2 Desember 2012). Sehingga 

tata ruang dan wajah Kota Denpasar terkesan semrawut serta tumpang tindih. 

Buruknya pengembangan tata ruang serta penataan wilayah di Denpasar terlihat 
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dari di beberapa kawasan pedestrian bagi pejalan kaki yang bercampur dengan 

penggendara kendaraan bermotor sehingga menyebabkan kemacetan hampir di 

setiap jam-jam produktif (Bali Post, 2 Desember 2012).   

Dari berbagai faktor yang menjadi penyebab kemacetan di Bali Selatan, 

pengadaan layanan transportasi publik yang aman, nyaman dan dapat diandalkan 

menjadi salah satu solusi yang paling penting dan mendesak untuk dilaksanakan. 

Tiadanya layanan transportasi publik yang layak (angkutan umum mati suri) 

disertai dengan kepemilikan kendaraan pribadi secara masif akan menyebabkan 

kondisi jalan raya menjadi penuh sesak, kendati pelebaran jalan telah dilakukan 

(meskipun tidak begitu banyak), maka akan tidak memberikan solusi yang tepat 

untuk mengatasi kemacetan jika jumlah kendaraan pribadi terus bertambah.   

Hadirnya layanan transportasi publik selain untuk menekan jumlah 

kepemilikan kendaraan pribadi, juga akan turut mengurangi perilaku boros akan 

bahan bakar bersubsidi oleh masyarakat pada umumnya. Selama ini tingginya 

minat masyarakat Bali untuk membeli kendaraan pribadi disebabkan salah satunya 

karena belum adanya sistem transportasi umum yang terintegrasi dan reliable di 

Bali pada umumnya dan Denpasar pada khususnya (Dikutip dari 

http://pengaduan.denpasarkota.go.id/detilpengaduan.php?idk=744&ver=1&iduser 

= pada tanggal 16 Februari 2015 dan Bali Post, 1 Juli 2011; Bali Post, 16 

November 2011). Tentu saja kebijakan pengadaan layanan transportasi publik 

juga harus diimbangi dengan kebijakan-kebijakan pendukung misalnya seperti 

penerapan pajak progresif atau moratorium penjualan kendaraan bermotor.    

Permintaan akan kebutuhan jasa transportasi publik yang baik makin 

bertambah meningkat dan meluas mengikuti kemajuan zaman dan peradaban 

manusia (Adisasmita, 2011a: 26). Dengan hadirnya sistem transportasi publik 
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yang terencana serta dapat diandalkan di tengah karut-marutnya penataan 

angkutan umum di Bali Selatan akan berkontribusi dalam mengurangi niat 

masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi.  

Tersedianya sistem transportasi publik juga akan memudahkan masyarakat 

dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Selama ini sebagian besar masyarakat 

Bali sehari-hari bekerja di sektor pariwisata, sehingga membutuhkan layanan 

transportasi yang bisa mengantarkan mereka ke tempat tujuan mereka bekerja. 

Ditambah lagi dengan strategisnya wilayah Denpasar dan Badung sebagai pusat 

pemerintahan dan aktivitas perekonomian di Bali Selatan tentunya membutuhkan 

tersedianya fasilitas transportasi guna mengangkut pegawai negeri setiap harinya.  

Selain itu, masyarakat Bali setiap harinya juga kerap disibukkan dengan 

pelbagai macam kegiatan atau ritual agama serta kebudayaan. Sehingga mobilitas 

masyarakat di Bali Selatan sehari-hari hampir setara dengan mobilitas masyarakat 

di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Hadirnya sistem pelayanan transportasi 

yang mampu memenuhi kebutuhan akan tingginya mobilitas masyarakat tentu 

akan mempermudah masyarakat Bali dalam menjalankan aktivitasnya yang padat.  

Berkenaan dengan hal tersebut hingga saat ini berbagai upaya telah 

dilakukan pemerintah Provinsi Bali untuk mengimbangi pesatnya laju 

perkembangan kebutuhan transportasi. Upaya-upaya tersebut di antaranya dari sisi 

prasarana, yaitu pembangunan underpass pada Simpang Dewa Ruci dan jalan tol 

Benoa__Bandara__Nusa Dua.  

Adapun dari sisi sarana yaitu dengan telah diimplementasikannya program 

angkutan umum Trans Sarbagita (Koridor II dan I) serta angkutan pengumpannya 

(4 trayek di Kota Denpasar dan 2 trayek di Badung Selatan). Aktivitas lainnya 

yaitu perluasan Bandara Ngurah Rai dan mulai beroperasinya Terminal Mengwi 
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sebagai terminal penumpang tipe A (berfungsi melayani kendaraan penumpang 

umum untuk angkutan antar kota antar provinsi, dan angkutan lintas batas antar 

negara, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota serta angkutan 

pedesaan). Rencana pengembangan kereta api di Bali pun hingga kini masih 

sebatas wacana. Beberapa perencanaan jalan seperti jalan alternatif penghubung 

Kuta__Tanah Lot__Soka belum mampu direalisasikan, bahkan pengamanan 

rencana koridor jalan pun tampaknya belum dilakukan (Bali Post, 29 Desember 

2012).  

Program transportasi publik Trans Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, 

Tabanan) menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi Bali yang paling 

mendapat perhatian luas oleh khalayak. Selain hadir untuk menjawab tuntutan 

masyarakat terhadap minimnya sarana angkutan umum di Bali, program ini juga 

diharapkan mampu mengurai kemacetan di Bali Selatan.  

Bus Trans Sarbagita merupakan sistem yang mengadopsi sistem Bus 

Priority, yaitu sistem bus yang dilengkapi dengan fasilitas halte dan lajur khusus. 

Namun, Bus Trans Sarbagita merupakan moda angkutan umum yang mencakup 

trayek lintas Kota/Kabupaten dan trayek dalam Kota/Kabupaten sebagai satu 

kesatuan sistem jaringan pelayanan dengan lajur yang digunakan bercampur 

dengan lalu lintas umum, sehinga belum memiliki jalur khusus dan bersifat bus 

priority.  

Adapun trayek pertama yang baru dibangun adalah Koridor II dengan 

trayek Batu Bulan– Nusa Dua PP yang beroperasi sejak bulan Agustus 2011. 

Sementara terhitung pada tanggal 10 Agustus 2012 koridor I dengan trayek 

Denpasar Kota-GWK mulai dioperasikan. Pemerintah Provinsi Bali memiliki 
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grand design pengembangan trayek Trans Sarbagita secara bertahap (Metro Bali, 

9 Agustus 2012).  

Akan tetapi sejak awal beroperasi Bus Trans Sarbagita ini sepertinya 

kurang mendapat sambutan yang baik dari masyarakat di Denpasar dan sekitarnya 

(Metro Bali, 10 April 2013). Hingga menjelang 3 tahun pengoperasiannya, tingkat 

keterisian penumpang bus Trans Sarbagita utamanya pada koridor II masih antara 

30-40 persen setiap hari (Tribunnews.com, 30 Juni 2014). Minat masyarakat 

untuk memanfaatkan angkutan ini jauh dari harapan, kendati tarif bus itu 

tergolong cukup murah. Pemerintah mematok tarif Rp.2.500-Rp.3.500 kepada 

penumpang.    

Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik Bus 

Trans Sarbagita juga dikemukakan dari laporan survei opini publik yang 

dilakukan oleh akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) 

Universitas Udayana. Survei tersebut dilaksanakan pada tanggal 20-28 Februari 

tahun 2013 dengan responden survei mencakup 1.020 warga Bali yang tersebar di 

9 (Sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali. Responden yang dituju adalah 

warga berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dengan proporsi responden 50 

persen laki-laki dan 50 persen perempuan. Survei dilaksanakan melalui metode 

wawancara langsung atau tatap muka. Sebaran responden paling banyak ada di 

Kabupaten Buleleng (18,2 persen) disusul Kota Denpasar (14,48 persen). Adapun 

presentase terkecil dari Kabupaten Klungkung (5,8 persen) kemudian disusul oleh 

Kabupaten Bangli dan Jembrana (masing-masing 7,2 persen) (dikutip dari 

http://www.thebalidaily.com/2013-03-23/balinese-still-cool-trans-sarbagita-

survey.html).   
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Hasil survey tersebut menunjukkan minat masyarakat di Denpasar, Gianyar 

dan Badung untuk menggunakan jasa layanan transportasi Sarbagita ini masih 

rendah dan belum terlalu banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas bus ini 

(Bali Post, 23 Maret 2013). Hasil dari kajian dan penelitian berkesimpulan bahwa 

bahwa pengguna bus Trans Sarbagita hanya enam persen dari total 148 kuesioner 

yang disebar di Kota Denpasar. Lebih lanjut, Kepala Unit Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat Fisipol Universitas Udayana Bali; Ni Made Ras Amanda 

Gelgel memaparkan sebanyak 91 persen responden tidak pernah sama sekali 

menggunakan layanan Bus Trans Sarbagita, sedangkan tiga persen tidak 

menjawab.  

Dengan hasil kajian dari survei opini publik tersebut ditarik kesimpulan 

bahwa ketertarikan masyarakat di Bali Selatan memanfaatkan kendaraan umum, 

khususnya Trans Sarbagita yang melayani Koridor II dari Batubulan, Kabupaten 

Gianyar hingga Nusa Dua (Badung) masih rendah sehingga program Bus Trans 

Sarbagita belum begitu efektif.   

Hasil kajian dan penelitian ini bertentangan dengan pernyataan dari 

Pemprov Bali yang mengklaim bahwa Trans Sarbagita telah berhasil menekan 

kemacetan dan penggunaan kendaraan pribadi. Kepala Biro Humas Pemerintah 

Provinsi Bali I Ketut Teneng menyampaikan bahwa pengoperasian bus Trans 

Sarbagita mampu menurunkan 1.449 unit kendaraan bermotor pribadi di jalan 

raya setiap hari (Bali Post, 23 Maret 2013).  

Lebih lanjut I Ketut Teneng mengatakan jumlah penumpang pada 2011 

sebanyak 205.101 orang (rata-rata 1.508 orang per hari), meningkat menjadi 

855.580 orang pada 2012 (rata-rata 2.886 orang per hari). Terangkutnya 

penumpang sebanyak 2.886 orang per hari tersebut menurut Teneng setara dengan 
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pengurangan 1.449 unit kendaraan yang terdiri atas 1.014 unit sepeda motor dan 

435 unit mobil (Bali Post, 23 Maret 2013).   

Sementara itu pelayanan Bus Trans Sarbagita menuai banyak keluhan dari 

masyarakat pengguna. Masyarakat mengeluhkan jadwal bus yang tidak menentu 

dan tiba tidak tepat waktu alias sering terlambat (Tribunnews.com, 1 Juli 2014). 

Selain itu kondisi halte juga terkesan kurang serius dan tidak terawat. Minimnya 

armada dan rute bus ke bandara juga dikeluhkan masyarakat, sehingga masyarakat 

terpaksa menggunakan kendaraan pribadi menuju bandara (Tibunnews.com, 13 

Januari 2015). Hal tersebut secara langsung akan semakin meningkatkan 

kemacetan di kawasan Bali Selatan.  

Akibat kemacetan yang tiada henti, pada November 2013 gubernur Bali 

mewacanakan penghentian penjualan kendaraan bermotor (roda empat dan dua). 

Wacana tersebut sebetulnya juga bisa dimaknai sebagai isyarat bahwa Trans 

Sarbagita belum bisa diandalkan untuk mengurangi kemacetan (Tribunnews.com, 

30 Juni 2014).  

Rendahnya penggunaan Bus Sarbagita oleh masyarakat akibat sering 

terlambat tidak ayal membuat gubernur berang. Gubernur Bali, I Made Mangku 

Pastika pun menuding supir Bus Sarbagita telah mengkorupsi waktu sehingga bus 

acapkali terlambat tiba menjemput penumpang di halte sehingga penumpang 

harus menunggu hingga 1 jam lamanya (Tribunnews.com, 25 November 2014). 

Hal ini sangat disayangkan gubernur mengingat Pemerintah Provinsi Bali 

mengucurkan dana APBD hingga Rp.14 Miliar per tahun untuk membiayai 

operasional Bus Trans Sarbagita.  

Sementara itu, Komisi III DPRD Bali menuding tingginya biaya 

operasional Bus Trans Sarbagita semakin membebani APBD Provinsi Bali 
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(Denpost, 11 November 2014). Komisi III DPRD Bali juga menyoroti kualitas 

pelayanan Bus Trans Sarbagita. Anggota dewan juga mendapat banyak keluhan 

dari masyarakat. Keluhan tersebut antara lain pelayanan bus tidak bisa tepat 

waktu. Padahal awalnya Bus Trans Sarbagita ini diharapkan menjadi transportasi 

publik yang mampu mengurai kemacetan. Tujuan itu ternyata belum berhasil 

(Denpost, 11 November 2014).  

Seiring dengan tingginya biaya operasional bus, kini muncul wacana untuk 

menyerahkan pengelolaan Bus Trans Sarbagita kepada pihak ketiga atau yang 

lazim lebih dikenal sebagai mekanisme Public Privat Partnership. Jika 

pengelolaan bus diserahkan kepada pihak ketiga, maka masyarakat tentu akan 

dibebani dengan meningkatnya tarif bus. Sebagaimana sektor swasta yang 

biasanya lebih berorientasi pada profit daripada pemenuhan kebutuhan pelayanan 

kepada masyarakat secara adil dan merata.  

Disamping permasalahan pelayanan seperti sering tidak tepat waktu dalam 

mengangkut penumpang, proyek besar program Bus Trans Sarbagita oleh 

Pemerintah Provinsi Bali ini masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah yang 

belum dapat diselesaikan hingga kini. Salah satunya adalah mengenai sejumlah 

koridor yang belum beroperasi atau dibuka. Dari grand design pengembangan 

proyek angkutan transportasi publik ini dijelaskan bahwa program Bus Trans 

Sarbagita seiring pengembangannya akan mengoperasikan 17 (tujuh belas) 

koridor (lihat tabel 1.2 dan gambar 1.2). 

 Sejak program Bus Trans Sarbagita diluncurkan pada pertengahan tahun 

2011 lalu, hingga kini hanya terdapat dua koridor saja yang baru dibuka, yakni 

koridor I dengan rute Kota Denpasar–Kampus Udayana Jimbaran–Garuda Wisnu 

Kencana (GWK) serta koridor II dengan rute Terminal Batubulan Gianyar–Nusa 
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Dua. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda Pemerintah Provinsi Bali akan 

membuka koridor lainnya dalam waktu dekat, pembukaan koridor lainnya 

terkesan sangat lambat (Bali Post, 27 Oktober 2014). 

Tabel 1.2 Rencana Pengoperasian Koridor Bus Trans Sarbagita 
beserta Tahun  

  
Sumber:  SK Gubernur Bali Nomor 1186/03-F/HK/2010 Tanggal 11 

Nopember 2010. 

 Dari kondisi inilah peneliti tertarik untuk meneliti program Bus Trans 

Sarbagita. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengapa 

program Bus Trans Sarbagita hingga hampir 5 (lima) tahun masa operasionalnya 

terkesan sangat lamban dalam merespon tuntutan masyarakat akan tersedianya 

pelayanan transportasi publik yang terintegrasi serta reliable. Akibat kurang 

responsifnya pengembangan dan penyempurnaan program yang tercermin dari 

lambannya pembukaan koridor lainnya menyebabkan hingga kini Bus Trans 
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Sarbagita belum juga menjadi transportasi publik pilihan utama masyarakat Bali 

Selatan. 

Oleh sebab itu peneliti bermaksud melakukan studi evaluasi guna 

mendalami dan mengetahui lebih lanjut penyebab atas lambatnya pengembangan 

dan penyempurnaan program Bus Trans Sarbagita ini. Peneliti juga bermaksud 

untuk mengevaluasi dan mengobservasi secara langsung pelayanan Bus Trans 

Sarbagita guna mendapatkan informasi mengenai berjalannya program Bus Trans 

Sarbagita secara menyeluruh (holistik). 

Adapun penelitian terdahulu yang juga mengkaji tentang program 

transportasi publik adalah penelitian yang dilakukan oleh Setyawati (2012), 

seorang mahasiswi program studi Ilmu Administrasi Negara dari Universitas 

Indonesia. Dalam penelitiannya tersebut Setyawati mengevaluasi program Bus 

Transjakarta dalam kaitannya dengan upaya perbaikan transportasi publik di 

Jakarta. Adapun hasil penelitiannya kekurangan armada bus sehingga terjadi 

overload penumpang. 

Selain itu, kendati telah disediakan lajur khusus untuk Bus Trans Jakarta, 

namun kenyataannya adalah lajur tersebut kerap tidak steril sehingga menghambat 

laju bus dan bus pun rawan terjebak dalam kemacetan. Kendala lainnya adalah 

kurangnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG) untuk pengisian bahan 

bakar bus.   
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Gambar 1.2 Rencana Pengembangan Koridor Bus Trans  
                      Sarbagita  

Sumber: Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi   
               Provinsi Bali, 2011   

 

Sementara itu penelitian lainnya dilakukan Putera (2012). Putera yang juga 

adalah mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia berupaya 

mengevaluasi implementasi kebijakan Trans Pakuan di Kota Bogor dengan 

menggunakan pendekatan atau teori William N. Dunn. Putera menggunakan 

implementasi sebagai dimensi dan menggunakan 6 (enam) kriteria yang 

diungkapkan oleh Dunn, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, 

responsivitas dan ketepatan sebagai indikator dari implementasi kebijakan yang 

akan dievaluasi.  

Penggunaan keenam kriteria tersebut sebagai indikator didasarkan pada 

keterangan yang dikemukakan oleh Riant Nugroho yang menyatakan bahwa 

meskipun berkenan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan ini 
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lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, dalam konteks ini adalah kinerja 

kebijakan pengadaan transportasi publik Trans Pakuan Bogor.  

Putera (2012) menemukan bahwa kebijakan Trans Pakuan Bogor masih 

belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan tidak fokusnya pengelolaan 

Trans Pakuan yang tercermin dengan adanya divisi-divisi usaha selain Trans 

Pakuan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Jasa Transportasi. Selain itu, 

tidak optimalnya kebijakan ini disebabkan ketidakmampuan PD Jasa Transportasi 

dalam mengoptimalisasikan pelayanan Trans Pakuan dan mengembangkan 

sumber pendapatan diluar penerimaan tiket. Penyebab selanjutnya menurut Putera 

(2012) adalah trayek Trans Pakuan masih beririsan dengan trayek angkutan kota. 

Hal ini menjadikan Trans Pakuan menjadi pilihan transportasi kedua oleh 

masyarakat.  

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada evaluasi 

terhadap efektivitas serta implementasi program pelayanan jasa transportasi 

publik oleh pemerintah, dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada upaya 

menggali informasi mengenai lambannya pengembangan serta penyempurnaan 

program Bus Trans Sarbagita sebagai salah satu upaya dari pemerintah dalam 

rangka memenuhi kewajibannya untuk menyelenggarakan pelayanan transportasi 

di tengah karut-marutnya kondisi transportasi publik di Bali.  

Penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi sekaligus mencari tahu 

penyebab kelambanan pemerintah daerah dalam mengembangkan serta 

menyempurnakan program transportasi publik masih belum begitu banyak 

dilakukan. Penelitian-penelitian terdahulu banyak meneliti mengenai evaluasi 

program yang diukur dari efektivitas atau tujuan program transportasi tersebut 

serta evaluasi implementasi dan kinerja program transportasi publik. Akan tetapi 
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isu-isu seperti program yang dijalankan setengah hati, anggaran yang terbatas, 

lemahnya political will dari pemerintah serta perencanaan program yang kurang 

matang, masih menyisakan pertanyaan.  

Langkanya informasi akademik tentang evaluasi formatif terhadap suatu 

program pelayanan transportasi publik tentu saja harus dipenuhi dengan penelitian 

yang bertujuan menyingkap makna dan alasan-alasan di balik rendahnya kualitas 

program tersebut. Penelitian evaluasi formatif bertujuan untuk meningkatkan 

program (Patton, 2009: 40), membantu dan memberi masukan kepada stakeholder 

terkait mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam program pelayanan 

transportasi publik dan menemukan temuan apa yang mungkin penting untuk 

segera ditindaklanjuti atau dikoreksi.   

I.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah mengapa Program Transportasi Bus Trans 

Sarbagita Pemerintah Provinsi Bali lamban berkembang semenjak diluncurkan? 

I.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program Bus Trans Sarbagita 

sehingga dapat ditemukan penjelasan atas penyebab kelambanan perkembangan 

dan penyempurnaan program Bus Trans Sarbagita. Di samping itu, penelitian ini 

juga bertujuan untuk memberikan saran/rekomendasi sehingga berkontribusi 

terhadap perbaikan kinerja program. 
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I.4 Manfaat Penelitian  

I.4.1 Manfaat Akademik  

Dari dua penelitian terdahulu yang juga mengkaji program transportasi 

publik, ditemukan adanya gap dalam state of the art kajian tentang transportasi 

publik dari dua penelitian sebelumnya tersebut dengan penelitian yang 

dilaksanakan oleh peneliti. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setiawati 

(2012) berfokus pada evaluasi terhadap efektivitas program transportasi 

Transjakarta dalam upaya perbaikan transportasi publik di Jakarta. Penelitian ini 

berfokus pada permasalahan mengenai efektivitas kinerja Transjakarta sebagai 

program transportasi publik dan menganalisis faktor-faktor yang penghambat 

pelaksanaan program Transjakarta sehingga belum dapat optimal dalam 

memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat.   

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Putera (2012) mengenai 

evaluasi program Bus Trans Pakuan Bogor juga menekankan pada mengevaluasi 

implementasi dan menganalisis penyebab mengapa Trans Pakuan masih kalah 

bersaing dengan angkutan umum lain di Kota Bogor. Dengan menggunakan 

pendekatan atau teori dari William N. Dunn. Putera menggunakan implementasi 

sebagai dimensi dan menggunakan 6 (enam) kriteria yang diungkapkan oleh 

Dunn, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas dan 

ketepatan sebagai indikator dari implementasi kebijakan Trans Pakuan Bogor.  

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti bermaksud mengembangkan 

kajian lebih dalam atas kelambanan dan kurang responsifnya pemerintah dalam 

mengembangkan, memperbaiki serta menyempurnakan program transportasi 
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publik dengan berfokus pada menganalisis berjalannya program transportasi 

publik melalui studi evaluasi.  

Peneliti ingin mengembangkan kajian untuk mengetahui dan mencari 

penjelasan mengapa program transportasi publik yang telah berjalan selama 

kurang lebih lima tahun belum juga mengalami perkembangan signifikan dari 

rencana awal ditetapkan sebagai kebijakan transportasi, bahkan kini program 

transportasi publik tersebut menuai banyak kritik dari aspek pelayanan. Dengan 

demikian, hasil kajian dari peneliti ini diharapkan dapat mengisi kekosongan dan 

menjawab keraguan akademik (theoretical problem) mengenai kebijakan 

penyediaan pelayanan transportasi oleh pemerintah daerah. Selain itu diharapkan 

pula dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya sekaligus 

pendorong pengembangan studi kebijakan pelayanan transportasi oleh pemerintah 

daerah pada bidang Ilmu Administrasi Negara kedepannya.  

I.4.2 Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai 

alasanalasan yang menjadi penyebab program Bus Trans Sarbagita mengalami 

stagnansi dalam pelaksanaannya bahkan cenderung mengalami kemunduran 

sehingga menuai banyak keluhan dan kritik atas pelaksanaan program ini. 

Informasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan, 

pertimbangan, saran ataupun rekomendasi kepada pengelola program Trans 

Sarbagita. Di sisi lain, penelitian ini memiliki manfaat sebagai sarana untuk 

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pelayanan transportasi publik 

oleh Pemerintah Provinsi Bali dan dapat pula digunakan sebagai bahan 

pertimbangan atau masukan terhadap penyempurnaan serta pengembangan 
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program Bus Trans Sarbagita dan program-program pelayanan transportasi publik 

di pelbagai daerah.  

I.5 Kerangka Teori  

Unsur penelitian yang paling besar peranannya adalah teori, karena dengan 

unsur teori inilah peneliti mencoba menerangkan fenomena alami yang menjadi 

pusat perhatiannya. Teori adalah seperangkat asumsi, konsep, konstruksi, definisi 

dan proposisi untuk menjelaskan atau menerangkan suatu fenomena sosial secara 

sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep (Kerlinger, 1973 

dalam Singarimbun dan Effendi, 2011: 37). Berikut ini dipaparkan beberapa 

kajian teori yang mendukung penelitian ini yakni tentang konsep evaluasi 

kebijakan, konsep transportasi publik dan konsep kebijakan transportasi.  

I.5.1. Evaluasi Kebijakan Publik  

Evaluasi secara garis besar dapat dipahami sebagai usaha penilaian secara 

sistemik untuk menentukan atau menilai kegunaan, keefektifan sesuatu yang 

didasarkan pada kriteria tertentu dari program. Dalam arti yang lebih spesifik, 

evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil 

kebijakan (Dunn, 2000: 608).   

Sementara itu, beberapa ilmuwan sosial merepresentasikan evaluasi 

sebagai sebuah kesempatan untuk menguji berbagai cara dimana sebuah program 

merefleksikan norma-norma sosial, tujuan, dan prioritas (Tangkilisan, 2003: 101). 

Oleh karena itu, evaluasi dapat dipahami sebagai kegiatan pemberian nilai atas 

suatu “fenomena” didalamnya terkandung pertimbangan nilai (value judgement) 

tertentu.  
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Di lain pihak, Lester dan Stewart (2000) dalam Agustino (2008: 185) 

berpendapat evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian kegagalan suatu kebijakan 

dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan 

dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Dalam pengertian lain, evaluasi 

dilaksanakan karena adanya dorongan atau keinginan untuk mengukur pencapaian 

kinerja atau pelaksanaan program terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Adapun 

definisi evaluasi menurut Charles O. Jones (1984) dalam Ekowati (2009) adalah:  

“Evaluation is an activity which can contribute greatly to the 
understanding and improvement of policy development and 
implementation. (Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dapat 
menyumbangkan kontribusi besar terhadap pemahaman dan peningkatan 
pengembangan kebijakan dan pelaksanaan).  

  
Adapun menurut Bennet (2003: 7), terdapat 2 (dua) alasan utama 

diadakannya evaluasi. Pertama, evaluasi dilakukan dengan alasan untuk 

memutuskan keefektifan dari sebuah program baru yang telah diimplementasikan 

sebelumnya. Sedangkan alasan kedua adalah untuk mengumpulkan informasi 

untuk meningkatkan program sejak pertama kali dicetuskan. Kemudian, informasi 

yang berhasil dikumpulkan melalui evaluasi dapat dipergunakan untuk beberapa 

hal.  

Sementara itu dalam konteks kebijakan, istilah evaluasi memiliki arti yang 

saling berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai 

terhadap hasil kebijakan dan program. Dunn (2000: 608-609) merumuskan 

evaluasi kebijakan sebagai prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk 

menghasilkan aksi di masa lalu dan atau di masa depan.   

Pendapat berbeda datang dari Subarsono (2010: 119) beliau berpendapat 

bahwa evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu 
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kebijakan atau program. Evaluasi dapat dilakukan jika kebijakan atau program 

sudah berjalan cukup waktu dan tidak ada batasan waktu untuk itu. Lebih lanjut 

Subarsono menjelaskan setidaknya kebijakan atau program tersebut minimal telah 

berjalan selama lima tahun setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Di lain 

pihak, Winarno (2011:228) memaparkan bahwa evaluasi kebijakan dilakukan 

karena tidak semua kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan.  

Evaluasi yang baik tidak hanya terdiri dari analisa kuantitatif dari dampak 

program, tapi juga bertujuan untuk menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi (atau 

tidak terjadi), dan apa saja implikasi kebijakan yang mungkin muncul (Blomquist, 

2006). Dari semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah agar dapat 

diketahui apakah kebijakan tersebut sudah dilaksanakan sesuai pedoman 

pelaksanaan dan mengenai sasaran serta dapat mencapai tujuan pedoman maka 

perlu diadakan evaluasi kebijakan. Sebab dengan evaluasi kebijakan kita dapat 

mengetahui pelaksanaan kebijakan, pengukuran hasil-hasil yang dicapai serta 

kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Seperti yang 

dikemukakan oleh Samodra Wibawa (1994: 9) bahwa pada dasarnya evaluasi 

kebijakan tersebut bermaksud mengetahui aspek proses pembuatan kebijakan, 

proses implementasi, konsekuensi kebijakan dan efektivitas dampak kebijakan.  

 

I.5.1.1. Sifat dan Fungsi Evaluasi Kebijakan  

Evaluasi pada dasarnya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan 

sebuah kebijakan publik dan tujuan apa yang dapat dicapai guna dipertanggung 

jawabkan kepada konstituennya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Patton 

(2002: 147) sebagai berikut:   
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 “Program evaluation was originally focused on measuring attainment of 
goals and objectives, that is, finding out if a program “works”, that is, if 
it’s effective. This came to be called summative evaluation, which 
originally relied heavily on experimental designs and quantitative 
measurement of outcomes”. (“Evaluasi program pada hakekatnya 
difokuskan untuk menilai pencapaian program dan objektivitasnya, apakah 
sebuah program “bekerja” atau efektif. Ini biasa disebut dengan evaluasi 
sumatif, di mana awalnya sangat bergantung pada desain eksperimental 
serta pengukuran hasil kuantitatif”.)  

  
Lebih lanjut Wibawa, Purbokusumo dan Pramusinto (1994) menjelaskan 

secara lebih mendalam fungsi evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:  

a.   Eksplanasi.   

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat 

dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai 

dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat 

mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung 

keberhasilan atau kegagalan kebijakan.  

b.   Kepatuhan.   

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh 

para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar 

dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.  

c.   Audit.   

Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke 

tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau 

penyimpangan.  

d.   Akunting.   

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari 

kebijakan tersebut.  
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Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa fungsi 

dari evaluasi adalah mengetahui kesesuaian tindakan yang dilakukan oleh para 

pelaku birokrasi dan menilai pencapaian sebuah kebijakan atau program serta 

melihat apa yang terjadi di balik kesuksesan atau kegagalan sebuah kebijakan atau 

program.  

 

I.5.1.2 Tipe Evaluasi  

Secara garis besar, evaluasi, khususnya evaluasi formal dapat dibagi ke 

dalam dua tipe, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif (Supriyanto & 

Damayanti, 2007: 2010):  

a. Evaluasi formatif.   

Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada tahap 

pelaksanaan program dengan tujuan untuk mengubah atau memperbaiki 

program (Patton, 2002: 218). Evaluasi jenis ini dilakukan untuk 

memperbaiki atau membenahi program yang sedang berjalan dan 

didasarkan atas kegiatan sehari-hari, minggu, bulan bahkan tahun atau 

waktu lain yang relatif pendek. Manfaat evaluasi formatif terutama 

untuk memberikan umpan balik kepada manajer program tentang 

kemajuan hasil yang dicapai beserta hambatan-hambatan yang dihadapi. 

Evaluasi formatif sering disebut evaluasi monitoring atau proses.  

b. Evaluasi sumatif.  

Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk melihat hasil 

keseluruhan dari suatu program yang telah selesai dilaksanakan (Patton, 

2002: 218). Evaluasi ini dilakukan pada akhir kegiatan atau beberapa 
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kurun waktu setelah program, guna menilai keberhasilan program. Hasil 

evaluasi dapat memberikan jawaban atas pertanyaan: apakah tujuan 

program dapat tercapai atau tidak dan alasan-alasan mengapa demikian. 

Karena itu output program berupa outcome dan dampak sangat 

diperlukan.  

Berdasarkan penjabaran jenis evaluasi tersebut, dapat dipahami jika 

evaluasi formatif dilaksanakan ketika program tengah berjalan (on going 

evaluation) dan evaluasi sumatif dilakukan saat program telah usai. Evaluasi yang 

sedang berjalan (on going evaluation) bertugas mengidentifikasi efek-efek dan 

hasil-hasil (sementara) dari program dan langkah-langkah kebijakan sekaligus, 

dalam siklus kebijakan, implementasi dan realisasi yang sedang berlangsung 

(Fischer, Miller, dan Sidney 2015: 555).   

Fungsi penting evaluasi “berjalan” adalah untuk menyediakan kembali 

informasi yang relevan pada proses implementasi pada suatu titik dan tahap ketika 

informasi terkait dapat digunakan untuk menyesuaikan, membenarkan atau 

mengarahkan kembali proses implementasi atau bahkan keputusan kebijakan 

kunci yang mendasar.  

Lebih lanjut, Fischer, Miller dan Sidney (2015: 555) menjelaskan dalam 

evaluasi berjalan orang dapat membedakan antara modalitas “analisis” utama 

yang tetap “terpisah” dan “dijauhkan” dari proses pelaksanaan untuk memastikan 

obyektivitas. Kemudian, telah digunakan istilah intervensi yang menyertai 

evaluasi ketika, selain mandat analitis, evaluator juga diharapkan, jika tidak 

diwajibkan, untuk secara aktif terlibat dalam proses pelaksanaan guna 

memperbaiki kekurangan dan kelemahan dalam proses pelaksanaan yang 

membahayakan pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.  
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Sementara itu, evaluasi sumatif yang dilaksanakan pada akhir sebuah 

program bisa dikategorikan sebagai evaluasi ex-post. Evaluasi ex-post merupakan 

varian klasik evaluasi untuk menilai pencapaian tujuan dan dampak kebijakan dan 

langkah-langkah, setelah mereka benar-benar telah terlaksana (Scriven; 1972 

dalam Fischer, Miller, dan Sidney; 2015: 555). Evaluasi ex-post sering 

diidentikkan dengan evaluasi program (Fischer, Miller, dan Sidney, 2015: 555) 

dan memiliki dua tugas utama.   

Tugas pertama adalah, evaluasi ex-post dimaksudkan untuk menghasilkan 

penilaian tentang sejauh mana tujuan kebijakan yang diinginkan telah tercapai 

(pencapaian tujuan). Masalah konseptual yang mengikuti tugas ini berkisar pada 

membuat konsepsi indikator yang sesuai, jika mungkin terukur, untuk membuat 

penilaian pencapaian tujuan seperti ini.  Sedangkan tugas kedua, evaluasi 

kebijakan dan program juga diharapkan dan diamanatkan untuk menjawab 

pertanyaan (kausal) seperti apakah efek dan perubahan yang diamati benar-benar 

terkait (secara kausal) dengan kebijakan atau program tersebut.  

Dalam penelitian evaluasi program Trans Sarbagita Pemerintah 

Provinsi Bali ini, peneliti menggunakan evaluasi fomatif guna mendalami serta 

mencari tahu penyebab dari kelambanan perkembangan program Bus Trans 

Sarbagita Pemerintah Provinsi Bali. Maksud dan tujuan peneliti menggunakan 

evaluasi formatif adalah salah satunya karena Program Bus Trans Sarbagita masih 

berjalan hingga kini. Selain itu, evaluasi formatif dinilai tepat karena peneliti 

berupaya untuk memberi respon balik atas program yang telah berjalan untuk 

dapat mengetahui penyebab kurang berkembangnya program Bus Trans Sarbagita 

sehingga bisa dibenahi kedepannya.  
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I.5.1.3. Evaluasi Formatif  

Sebagaimana sebelumnya disinggung mengenai pendekatan dan macam 

evaluasi kebijakan, kaitannya dalam penelitian kali ini secara garis besar adalah 

penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan evaluasi formal, sedangkan 

tipe evaluasinya adalah evaluasi formatif. Pada sub bab ini akan dipaparkan 

beberapa pandangan dari para ahli mengenai evaluasi formatif secara lebih 

mendalam.  

Dari pendapat beberapa ahli, salah satunya adalah Patton (2002: 218; 2009: 

40) menjelaskan evaluasi fomatif dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 

program. Lebih lanjut menurut Patton, evaluasi formatif sering termasuk strategi 

proses evaluasi. Sementara itu, Chen (1996); Scriven (1996); Tessmer (1993) 

dalam Henry, Smith, Kershaw dan Zulli (2013: 466) memaparkan evaluasi 

formatif sebagai berikut:  

“Typically, formative evaluations are undertaken from the outset through 
the initial implementation of a program with the goal of providing 
information that can be used for program improvement. Formative 
evaluation activities can and sometimes do link program components to 
outcomes”. (“Biasanya, evaluasi formatif dilaksanakan sejak dini melalui 
pelaksanaan awal program dengan tujuan menyediakan informasi yang 
dapat digunakan untuk perbaikan program. Kegiatan evaluasi formatif dapat 
dan terkadang berhubungan dengan komponen program dan hasilnya”)   

  
Evaluasi formatif pada umumnya bernilai pada tahap awal program ketika 

tampaknya ada banyak perkembangan dan perubahan. Seperti seorang staf yang 

mencoba pendekatan baru dan menyesuaikan dengan kebutuhan klien, evaluasi 

formatif dapat menyajikan umpan balik tentang proses program dan efeknya pada 

peserta program (Patton, 2009: 40).  

Menurut Patton (2002: 220) evaluasi formatif berbeda dengan evaluasi 

sumatif, evaluasi formatif bertujuan meningkatkan kinerja program tertentu, 
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kebijakan, sekelompok staf (dalam evaluasi pribadi), atau produk. Evaluasi 

formatif bertujuan membentuk hal yang sedang dipelajari. Tidak ada usaha dalam 

evaluasi formatif untuk menggeneralisasi temuan di luar pengaturan di mana 

evaluasi berlangsung. Evaluasi formatif sangat bergantung pada mempelajari 

proses, pelaksanaan evaluasi, studi kasus, dan penilaian evaluability. Evaluasi 

formatif sering mengandalkan, bahkan terutama, pada metode kualitatif (Patton, 

2002: 220) temuan yang konteks dan yang spesifik. 

Penyelidikan strategi evaluasi naturalistik khususnya berguna di bawah 

kondisi seperti ini sehingga memungkinkan evaluator mengikuti perkembangan 

apa pun yang ternyata amat penting. Lebih lanjut, Braden (1992) dalam Henry, 

Smith, Kershaw dan Zulli (2013: 466) memaparkan fokus evaluasi formatif 

sebagai berikut:  

“However, formative evaluations often focus on measuring the quality of 
implementation or program processes, assessing stakeholder attitudes 
(including satisfaction with services), or pilot testing measurement 
instruments.” (“Namun, evaluasi formatif sering fokus pada pengukuran 
kualitas pelaksanaan proses atau program, menilai sikap pemangku 
kepentingan (termasuk kepuasan dengan layanan), atau instrumen 
pengukuran uji coba”).   

   
Umpan balik yang diberikan oleh evaluator formatif seperti halnya 

tindakan yang diambil sebagai akibat dari informasi evaluasi formatif menjadi 

bagian dari rekaman perkembangan evaluasi; yakni evaluator formatif harus 

mendokumentasi dan menggambarkan tidak hanya perkembangan program tetapi 

juga peran mereka sebagai evaluator formatif dalam program pengembangan 

tersebut.  
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Analisis Evaluasi Formatif 

Menurut Patton (2002: 220) kebanyakan analisis evaluasi formatif 

dilakukan dengan sangat bergantung pada proses (process studies) dan 

implementasi (implementation evaluation). Oleh sebab itu, menurut Patton, 

evaluasi formatif sangat mengandalkan, bahkan mengutamakan metode kualitatif 

dan temuan penelitian yang spesifik. 

Analisis evaluasi formatif dari sisi proses (process studies), sebagaimana 

diungkapkan oleh Patton (2002: 159), pada evaluasi proses ini bertujuan untuk 

memahami serta menjabarkan mengenai dinamika internal dan berbicara tentang 

bagaimana program, organisasi atau hubungan para stakeholders dalam sebuah 

program tersebut berjalan. Kemudian, dijelaskan pula oleh Patton bahwa evaluasi 

proses salah satunya berfokus untuk menjelaskan pertanyaan mengenai apa 

kekuatan (peluang) serta kelemahan (kendala) program.  

  Lebih lanjut Patton menambahkan bahwa fokus dalam evaluasi proses 

termasuk melihat bagaimana sesuatu terjadi daripada memeriksa keluaran 

(outcomes) sebuah program. Evaluasi berbeda-beda dalam penekanannya terhadap 

proses, dikarenakan masing-masing program berbeda dalam perhatiannya 

terhadap proses (Patton, 2002: 159). Karena evaluasi formatif bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja serta efektivitas program, maka dengan mendeskripsikan 

dan memahami dinamika serta detail proses sebuah program akan memungkinkan 

untuk mengisolir elemen krusial yang berkontribusi terhadap kegagalan atau 

kesuksesan program.  

Kemudian, untuk analisis implementation evaluation, satu hal penting 

mengapa harus melakukan evaluasi pada tahap implementasi program adalah 

untuk mengumpulkan hal-hal rinci, termasuk informasi deskriptif tentang apa 
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yang telah program lakukan (Patton, 2002: 161). Lebih lanjut dijelaskan oleh 

Patton bahwa evaluasi implementasi akan menginformasikan para pembuat 

keputusan (decision maker) mengenai apa yang telah terjadi pada sebuah program, 

bagaimana program dikembangkan atau dibangun, dan bagaimana serta mengapa 

program tidak mampu memenuhi harapan, bahkan menyimpang dari perencanaan 

awal (Patton, 2002: 161).   

Perbedaannya dengan evaluasi proses adalah pada evaluasi proses, lebih 

berfokus pada proses termasuk melihat bagaimana sesuatu terjadi daripada 

memeriksa keluaran program, sementara pada evaluasi implementasi berupaya 

memberikan informasi kepada pembuat keputusan perihal apa yang terjadi pada 

program serta bagaimana program dibangun (developed). 

Pada akhirnya, evaluasi formatif bisa menitikberatkan pada pengumpulan 

informasi deskriptif tentang kualitas kegiatan program dan hasilnya, tidak hanya 

tingkatan atau jumlah pencapaian suatu program. Pada dasarnya, evaluasi formatif 

bertujuan pada peningkatan kualitas program (Patton, 2009: 41). Sementara, 

penilaian tentang kualitas terkadang membutuhkan pertimbangan data yang 

mendalam dan sangat rinci. 

 

I.5.2 Permasalahan Sektor Transportasi di Kawasan Perkotaan 

Pada umumnya permasalahan transportasi di suatu kota tidak terlepas dari 

permasalahan sosial politik dan budaya yang sangat kompleks dan terkait satu 

sama lain (Susantono, Santosa dan Budiyono, 2011: 155). Kemacetan lalu lintas 

di kota-kota besar di Indonesia, misalnya, tidak terlepas dari pertumbuhan jumlah 

kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor. Tingkat kepadatan penduduk yang 

tinggi serta besarnya kebutuhan mobilitas mengakibatkan sektor transportasi 
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menjadi salah satu sektor yang kerap menyumbang permasalahan di kota-kota 

besar.  

Secara keseluruhan, beberapa kota-kota besar di Indonesia menghadapi 

pelbagai permasalahan di sektor transportasi seperti aglomerasi kawasan, 

tajamnya tingkat kepadatan penduduk, kemacetan di beberapa ruas jalan di daerah 

urban maupun sub urban, ketersediaan infratruktur yang tidak memadai, serta 

masih minimnya jumlah transportasi publik menjadi potret kegagalan pemerintah 

daerah dalam memecahkan persoalan transportasi publik yang memiliki ekses ke 

pelbagai bidang kehidupan masyarakat. 

I.5.2.1. Aglomerasi Kawasan 

 Perkembangan kawasan perkotaan yang ditandai dengan pertumbuhan 

jumlah penduduk merupakan suatu fenomena klasik di kota-kota besar Indonesia. 

Permasalahan yang acapkali ditemui pada daerah urban yang menjadi pusat 

kegiatan ekonomi, bisnis dan pemerintahan adalah kondisi daerah perkotaan yang 

menjadi semakin padat sehingga orang mulai bergerak ke kawasan pinggiran kota 

(Hermawan, Riyanto dan Basuki, 2009: 39; Penalosa, 2005:6). Semakin jauhnya 

jarak tempat tinggal atau permukiman dari pusat kota mengakibatkan fenomena 

penumpukan lalu lintas pada jam-jam puncak.  

 Keadaan tersebut menyebabkan ukuran kota menjadi hal yang perlu 

mendapat perhatian. Ukuran besar kota ini menjadi perhatian karena pada daerah-

daerah administratif yang bersebelahan dan telah berciri kota akan membentuk 

komurbasil dan menjadi suatu “kota” yang amat besar. Fenomena ini di beberapa 

literatur sering disebut sebagai Metropolitan, Extended Metropolitan ataupun 
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Megalopolis (Mc Gee dan Robinson, 1995, Jones, 2002; Montgomery, dkk, 2003 

dalam Winarso et al, 2006). 

 Lebih lanjut, Montgomery mengungkapkan bahwa aglomerasi adalah 

konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena 

penghematan akibat lokasi yang berdekatan (economies of proximity) yang 

diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja dan konsumen. 

Masalah aglomerasi kawasan ini erat kaitannya dengan transportasi 

wilayah. Hal ini menjadi semakin penting untuk dianalisis karena setiap tahun 

penduduk semakin bertambah dan permukiman di daerah pinggiran makin 

menjamur dan makin padat. Pergerakan penduduk yang menuju pusat kota pada 

jam-jam puncak menjadi problem transportasi perkotaan tersebut. Alhasil 

kemacetan menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan.  

  Namun, kondisi tersebut tidak diimbangi dengan pelayanan angkutan 

umum perkotaan yang merata sampai ke titik permukiman yang ada di daerah 

pinggiran (sub urban) (Hermawan, Riyanto dan Basuki, 2009: 39). Indikasi 

tersebut tercermin dari fenomena penggunaan kendaraan pribadi yang cukup 

tinggi di wilayah pinggiran. Hal ini disikapi masyarakat dengan membeli 

kendaraan pribadi untuk keperluan transportasi ke tempat mereka bekerja. Hal ini 

lah yang sebetulnya membuat permasalahan kemacetan makin menjadi setiap 

tahunnya (Ismiyati, 2005: 27).  

Menurut Lyon (2001) angkutan umum dibutuhkan untuk memberikan 

derajat fleksibilitas yang tinggi untuk menyaingi secara efektif mobil pribadi atau 

yang lebih sering diistilahkan dengan mobilitas perseorangan. Perlu dipahami 

bahwa di era perkembangan transportasi modern, penataan transportasi publik 
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tidak bergantung pada pendekatan potensi bangkitan dan tarikan semata, sehingga 

pola perjalanan yang sifatnya subjektif dan karakteristik wilayah punya kontribusi 

yang besar terhadap kinerja angkutan umum (Hermawan, Riyanto dan Basuki, 

2009: 42). 

I.5.2.2. Kepadatan Penduduk 

Dewasa ini kecenderungan jumlah penduduk Indonesia mengalami 

peningkatan tiap tahunnya. Hal ini diperparah dengan masih tingginya minat 

masyarakat untuk tinggal di kawasan perkotaan. Sehingga kawasan perkotaan 

menjadi episentrum kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga masyarakat yang ada di 

desa berbondong-bondong untuk bergerak ke kota. Hal ini tentunya akan 

mempengaruhi daya tampung dan kondisi demografis suatu kota. 

Oleh sebab itu, Warpani (2002) mengemukakan bahwa suatu wilayah 

perkotaan yang telah memiliki jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa sudah 

seharusnya memiliki sistem transportasi publik yang efisien, yakni sistem 

transportasi publik yang mampu terintegrasi bukan hanya secara operasional tetapi 

juga terintegrasi dengan berbagai sektor baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan 

(Potter dan Skinner, 2000; Murray, 2001; Ibrahim, 2003; Hull, 2005; Preston, 

2010; Santos et al, 2010). Bahkan integrasi transportasi publik dianggap sebagai 

solusi yang paling rasional untuk mengatasi permasalahan transportasi perkotaan 

(Tamin, 2000; Miro, 2012). 

Kondisi sosial demografis wilayah memiliki pengaruh terhadap kinerja 

transportasi di wilayah tersebut, tingkat kepadatan penduduk akan berpengaruh 

signifikan terhadap kemampuan transportasi melayani kebutuhan masyarakat 

(Aminah, 2009: 1). Oleh sebab itu, kebutuhan masyarakat akan hadirnya 
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transportasi publik yang mampu menjawab permasalahan transportasi saat ini 

tidak bisa dielakkan lagi. Di sisi lain, Penalosa (2005: 10) menjelaskan bahwa 

dampak kombinasi pertumbuhan penduduk dan motorisasi yang tidak 

dikendalikan akan menyebabkan kualitas hidup yang memburuk dan masalah 

persamaan hak di kota berkembang.  

I.5.2.3. Kemacetan 

Konsekuensi logis dari semakin padatnya jumlah penduduk dan adanya 

kebijakan aglomerasi kawasan adalah tidak mampunya sebuah kawasan dalam 

menampung besarnya jumlah penduduk beserta tingginya mobilitas. Hal ini akan 

berimplikasi terhadap tingkat kemacetan di sejumlah titik di kawasan perkotaan.  

Sejauh ini, untuk mengatasi permasalahan transportasi, salah satunya 

permasalahan kemacetan adalah pemerintah selalu memutuskan untuk menambah 

ruas jalan (Rasyid, 2013: 7). Padahal sudah secara luas diketahui jika menambah 

ruas jalan atau menambah konstruksi jalan tidak akan serta merta membebaskan 

kawasan metropolitan dari kemacetan parah (Farkas, 2007: 212).  

Lebih lanjut, Farkas menjelaskan jika penambahan jalan baru hanya akan 

meningkatkan kuantitas permintaan kendaraan bermotor. Dengan kata lain, 

kemacetan masih berpotensi mengancam meski jaringan jalan baru telah selesai 

dibangun.  

Oleh sebab itu, Farkas menyarankan kepada pembuat kebijakan untuk 

menekankan arti pentingnya transportasi publik yang terjangkau tinimbang 

membangun ruas jalan baru guna meningkatkan mobilitas untuk masyarakat 

berpenghasilan rendah, menurunkan jumlah kemacetan di jalan, dan 

meningkatkan kualitas udara. 
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Karena pembangunan ruas jalan baru hanya menangani permasalahan 

kemacetan dalam jangka pendek, sementara ekses jangka panjangnya adalah 

semakin tingginya minat masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi. Pada 

akhirnya kemacetan lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia tidak terlepas dari 

pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor. Kemacetan ini 

menimbulkan persoalan baru, seperti bertambahnya waktu tempuh, tingginya 

biaya transportasi, pemborosan bahan bakar, dan turunnya produktivitas 

masyarakat (Susantono, Santosa dan Budiyono, 2011: 155) 

I.5.2.4. Rendahnya Jumlah Transportasi Publik 

Selama ini jamak dirasakan bahwa keberadaan transportasi publik di 

kawasan perkotaan kondisinya sangat tidak memadai atau tidak sesuai dengan apa 

yang diharapkan. Kalau ditilik dari perkembangan transportasi perkotaan yang 

ada, terlepas dari krisis ekonomi yang melibatkan Indonesia sejak tahun 1997, 

kendaraan pribadi (mobil dan sepeda motor) tetap merupakan moda transportasi 

yang dominan, baik untuk daerah urban maupun sub urban (Munawar, 2007). 

Populasi pergerakan kendaraan pribadi yang begitu besar di daerah perkotaan 

ditambah dengan pola angkutan publik yang masih tradisional, menimbulkan 

biaya sosial yang sangat besar.   

  Pemerintah daerah nyatanya belum begitu menaruh perhatian terhadap 

kehadiran sistem transportasi yang sustainable. Yang jamak terjadi kini adalah 

aktivitas masyarakat yang makin tinggi tidak dibarengi dengan peningkatan 

kualitas pelayanan dari bus angkutan umum. Waktu tunggu yang lama, jam 

keberangkatan yang tak pasti, kenyamanan yang rendah, keamanan yang tidak 

diperhatikan dan kondisi bus yang tidak terawat membuat moda transportasi 
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publik mulai ditinggalkan (Palilingan & Paransa, 2013: 558). Selama ini 

pemerintah daerah cenderung mengesampingkan pembenahan terhadap layanan 

transportasi publik dan lebih senang menempuh cara praktis untuk mengentaskan 

masalah transportasi.  

Terkait dengan hal tersebut, pengabaian terhadap pengelolaan transportasi 

publik akan mengakibatkan munculnya sejumlah masalah. Sejumlah 

permasalahan transportasi yang muncul, terutama di kota besar, antara lain seperti 

meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor dan penggunaannya yang tidak 

efisien, perparkiran, kualitas dan jumlah kendaraan angkutan umum yang tidak 

memadai, serta kurangnya peranan kereta api sebagai angkutan massal 

(Sumabrata, 2005: 16-17).  

  Permasalahan-permasalahan tersebut muncul dan melibatkan beberapa 

subjek yang saling terkait, yakni pengguna jasa transportasi pada umumnya, 

pelaku industri transportasi, aparatur pemerintah yang berwenang pada 

transportasi, serta pemerintah. Di sini peran pemerintah untuk menyediakan 

angkutan publik/umum bagi masyarakat sangat diharapkan karena tujuan 

keberadaan angkutan umum penumpang adalah menyelenggarakan pelayanan 

angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat.  

Ukuran pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, nyaman, murah 

dan cepat. Selain itu keberadaan angkutan umum penumpang membuka lapangan 

kerja. Jadi, dalam menentukan pilihan jenis angkutan, orang mempertimbangkan 

berbagai faktor, seperti maksud perjalanan, jarak dan waktu tempuh, biaya dan 

tingkat kenyamanan serta keselamatan (Tamin, 2000).  

   Dalam kinerja angkutan umum, selalu ada hubungan yang saling 

mempengaruhi antara permintaan dan penawaran. Agar terjadi keseimbangan, 
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kepentingan minimum masing-masing harus dipenuhi, yaitu pemakai sampai di 

suatu tempat dengan tarif tertentu, dan penyedia jasa tidak merugi antara 

permintaan dari penumpang dan biaya yang harus dikeluarkan (Palilingan & 

Paransa, 2013: 588).  

Lebih lanjut Palilingan dan Paransa (2013: 588-589) menjelaskan, bila 

ditinjau dari segi lalu lintas, adanya angkutan umum penumpang berarti 

pengurangan volume lalu lintas pribadi. Hal ini dimungkinkan karena angkutan 

umum penumpang bersifat fleksibel sehingga dapat dijangkau oleh semua 

kalangan, tetapi juga angkutan umum bersifat massal sehingga biaya angkut dapat 

dibeban kepada lebih banyak orang sehingga biaya penumpang dapat ditekan 

serendah mungkin.  

Di era globalisasi seperti saat ini, transportasi publik merupakan 

komponen penting dalam keseluruhan proses pengelolaan sistem transportasi 

perkotaan yang bahkan dianggap sebagai instrumen kebijakan pengembangan 

spasial yang dapat memperbaiki dan meningkatkan bentuk kota (Murray, 2001; 

Gwilliam, 2008).  

Dalam transportasi publik di wilayah yang padat penduduk seperti wilayah 

perkotaan, Fagin (1964: 151-152) memaparkan sejumlah prinsip yang perlu 

diperhatikan dalam mengelola transportasi kota, yakni, (1) partisipasi dari seluruh 

aparat yang bertanggung jawab atas setiap elemen transportasi kota; (2) pungutan 

pajak dan lain-lain terkait transportasi perlu digunakan untuk memperbaiki 

kondisi transportasi, bukan untuk kebutuhan lainnya; (3) inovasi dan eksperimen 

untuk menyesuaikan dengan kecenderungan dalam transportasi kota di nasional 

dan dunia; (4) perencanaan yang matang untuk mengantisipasi perubahan, 

terutama dalam tata ruang; (5) analisis perbandingan dampak untuk alternatif 
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kebijakan metropolitan di masa yang akan datang; (6) keberlanjutan desentralisasi 

kewenangan dan tujuan kebijakan; (7) perumusan kebijakan jangka pendek, 

menengah, dan panjang, dengan penekanan pada kebijakan berjangka waktu lebih 

dekat; (8) penekanan kebijakan pada hubungan yang terlihat jelas dibandingkan 

dengan yang kompleks.  

 

I.5.3. Kebijakan Transportasi Daerah  

Transportasi memiliki peranan yang penting dan strategis dalam 

pembangunan nasional, karena transportasi merupakan sarana untuk 

memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan persatuan serta 

mempengaruhi semua aspek kehidupan (Munawar, 2007: 2-3; Lemhannas RI, 

2012: 31).  

Kemudian, dalam pembangunan sektor transportasi, dapat dikemukakan 

tujuan transportasi adalah diantaranya menunjang pembangunan, menjaga 

kelancaran mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola 

distribusi yang mantap dan dinamis serta mendukung pengembangan wilayah atau 

daerah (Adisasmita, 2012: 46). Selama ini, aktivitas transportasi kerap dituding 

menjadi salah satu penyebab turunnya kualitas udara dan semakin meningkatnya 

polusi, sehingga hal ini berpengaruh terhadap kebijakan transportasi dan 

kebijakan energi (Timney, 2007: 359).  

Semenjak kebijakan desentralisasi diimplementasikan, pemerintah daerah 

di Indonesia memiliki diskresi untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri 

dan tidak terlalu terikat oleh pemerintah pusat sebagaimana terjadi pada era Orde 

Baru. Pemerintah daerah kini lebih diberikan ruang untuk berimprovisasi 
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termasuk dalam menemukenali potensi daerah yang mereka miliki sekaligus 

mengatasi pelbagai permasalahan di tataran pemerintah lokal.  

Permasalahan di tiap daerah di Indonesia ada yang serupa dengan daerah 

lainnya variabel pula yang berbeda sama sekali. Permasalahan transportasi 

merupakan permasalahan yang hampir dapat ditemui di beberapa daerah 

khususnya di kota-kota besar yang menjadi pusat pemerintahan dan pusat kegiatan 

ekonomi.  

Sedangkan, pemerintah pusat kini lebih berfokus untuk mengintegrasikan 

sistem transportasi antarprovinsi sehingga tidak terjadi benturan dan konflik 

dalam mengelola urusan transportasi. Sementara penanganan permasalahan 

transportasi di tataran lokal menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah 

daerah. Di sinilah pemerintah daerah diuji apakah mampu menyelesaikan 

persoalan bidang transportasi atau pengangkutan orang dan baraang di wilayah 

mereka sendiri. Menurut Timney (2007: 357) pemerintah daerah lebih memiliki 

kemampuan dan keahlian dalam menemukan kebutuhan yang lebih spesifik untuk 

memecahkan permasalahan transportasi pada tingkat pemerintah daerah, 

kebijakan transportasi menurut Timney, sangat tepat dan strategis jika dibangun 

pada tataran lokal.  

Secara umum, kebijakan pengembangan transportasi di wilayah atau di 

daerah harus mengacu pada Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) dan Tataran 

Transportasi Wilayah (Tatrawil) daerah yang mencakup sistem jaringan, sistem 

pergerakan, sistem kegiatan dan sistem kelembagaan (Adisasmita, 2014: 16). 

Sistem mikro transportasi meliputi sistem kebutuhan transportasi, sistem 

prasarana transportasi, rekayasa dan manajemen lalu lintas, serta sistem 

kelembagaan.  
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Dalam Sistranas, rencana umum dan teknis pengembangan sistem 

transportasi nasional dikembangkan dengan konsep sistem transportasi yang 

terintegrasi antarmoda. Dengan demikian, kebijakan pengembangan sistem 

transportasi di daerah harus diarahkan dengan mengacu pada sistem transportasi 

terintegrasi dengan memaksimalkan potensi antarmoda. Sistem transportasi yang 

terintegrasi dan melibatkan seluruh moda ini diharapkan dapat mempercepat 

akselerasi perekonomian di daerah terutama dalam menghadapi Masyarakat 

Ekonomi Asean (MEA).  

Lebih lanjut, menurut Timney, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan 

perencanaan regional yang fokus dalam mempromosikan sustainable 

transportation. Mempromosikan berarti keseimbangan antara keuntungan 

ekonomi dan sosial transportasi dengan upaya menjaga kelangsungan alam dan 

lingkungan (Chartier dan Hollingworth, 2004 dalam Timney, 2007: 368). 

Langkah ini mengusulkan desain situs yang mendorong warga untuk berjalan, 

bersepeda, dan transit melalui pembangunan pedestrian yang ramah pejalan kaki 

sehingga akan mengurangi ketergantungan masyarakat pada mobil atau kendaraan 

pribadi sehingga tingkat kemacetan di suatu daerah mampu ditekan.  

Sementara itu, dalam perspektif ilmu kebijakan publik, kebijakan 

transportasi Bus Trans Sarbagita oleh Pemerintah Provinsi Bali dapat dipandang 

sebagai upaya untuk menangani masalah publik yakni persoalan transportasi 

publik dan kemacetan, akan tetapi disisi lain pemerintah juga harus 

memperhatikan berbagai stakeholder yang terlibat dan terkena dampak dari 

kebijakan tersebut. Berbagai pihak yang terlibat dan terkena dampak seharusnya 

mendapatkan tempat dalam berbagai diskusi sebelum kebijakan tersebut 

diformulasikan. Dengan demikian maka kebijakan yang dirumuskan dapat 
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diterima dengan baik oleh berbagai pihak tersebut (Sulistio dan Kagungan, 2012: 

174-175).  

Pada prinsipnya transportasi publik adalah seluruh alat transportasi di 

mana penumpang tidak bepergian menggunakan kendaraannya sendiri. Hal ini 

sebagaimana dikemukakan oleh White (1995: 185) yang menyatakan bahwa 

kebijakan transportasi dibuat oleh Negara itu meliputi semua moda termasuk 

pelayaran dan penerbangan serta waterways.   

Secara teoritik, transportasi publik yang baik seharusnya dapat 

mengangkut penumpang dari titik awal terdekat dari tempat keberangkatannya 

hingga titik akhir tempat tujuannya tanpa terhenti atau terpotong karena 

kekosongan armada (chain lost). Oleh sebab itu pemerintah daerah perlu 

mendesain sistem transportasi publik yang memadai dengan berbagai moda yang 

ada. Secara umum transportasi publik yang ada di daerah perkotaan adalah ojek, 

taksi, angkutan kota dan angkutan massal (bus, kereta api maupun waterways). 

Atas dasar inilah maka kebijakan-kebijakan yang disusun oleh pemerintah kota 

seharusnya memperhatikan semua moda transportasi publik yang ada dan 

mungkin dimanfaatkan oleh masyarakat kota (Sulistio dan Kagungan, 2012: 179).  

I.5.3.1. Program Transportasi Publik 

Dalam upaya mengatasi permasalahan sektor transportasi publik, maka 

konsekuensinya, manajer publik akan memerlukan desain kebijakan transportasi 

yang memadukan tiga elemen: efisiensi energi, air dan udara yang bersih dan 

kenyamanan (Timney, 2007: 367). Setidaknya pemerintah lokal harus 

mewujudkan kebijakan transportasi yang mengakomodir kepentingan untuk 

efisiensi energi, memiliki daya tarik kepada masyarakat luas agar beralih dari 
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kendaraan pribadi ke angkutan massal, menjaga kualitas udara dan air agar 

senantiasa bersih dan menyediakan sarana dan prasarana transportasi publik yang 

nyaman dan aman untuk masyarakat. 

Desain kendaraan yang akan dijadikan sebagai transportasi publik juga 

harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah perkotaan. 

Beberapa prinsip desain kendaraan untuk transportasi publik adalah: irit bahan 

bakar, biaya perawatan dan pemesanan, dapat mengangkut sebanyak mungkin 

penumpang dengan batas jumlah yang nyaman, mudah naik dan turun, sistem 

variabel dan transmisi yang lembut dan sebagainya (White, 1995: 185-190).  

Transportasi publik, dengan demikian harus didesain sebaik mungkin agar 

dapat memberikan rasa nyaman, rasa aman, mudah dan murah dijangkau oleh 

seluruh lapisan masyarakat yang menghendakinya. Menurut Sulistio dan 

Kagungan (2012: 179-180) jika hal ini dapat dipenuhi oleh sistem transportasi 

publik yang dikembangkan oleh pemerintah kota/kabupaten, maka masyarakat 

kota akan memiliki preferensi untuk menggunakan transportasi publik daripada 

kendaraan pribadi. 

I.5.3.2. Pembangunan Jaringan Jalan Baru 

Mengingat penting dan strategisnya peranan transportasi, maka diperlukan 

kebijakan yang berfokus pada upaya pengembangan dan pengoptimalan pada 

sektor transportasi. Selama bertahun-tahun, para ekonom berpendapat bahwa 

kebijakan publik dalam bidang transportasi pertama-tama harus menginternalisasi 

kecenderungan meningkatnya kendaraan pribadi, menempatkan biaya penuh pada 

penggunaan mobil, termasuk kemacetan dan polusi yang mendera para pengguna 

jalan (Farkas, 2007: 213). 
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Sayangnya selama ini kecenderungan pemerintah daerah maupun pusat 

dalam mengatasi persoalan kemacetan adalah dengan membangun jaringan jalan 

baru. Langkah ini memang tepat diterapkan untuk mengatasi kemacetan dalam 

jangka pendek, namun tidak untuk jangka panjang. Para ahli seperti Farkas (2007) 

dan Timney (2007) mengatakan bahwa pembangunan ruas jalan baru tidak akan 

menyelesaikan persoalan kemacetan secara berkelanjutan, karena berpotensi akan 

makin meningkatkan permintaan (demand) masyarakat terhadap kendaraan 

pribadi. Praktis dengan bertambah secara signifikannya kendaraan pribadi maka 

akan semakin membebani ruas jalan yang telah dibangun. 

Cara praktis seperti membangun ruas jalan baru, simpang susun (flyover), 

jalan lingkar (ring road), sudah harus ditinggalkan karena pembangunan 

prasarana jalan di kota bukan saja mahal, namun juga tidak bisa menghilangkan 

kemacetan masif karena adanya cadangan lalulintas kendaraan yang 

terbangkitkan, yang selalu siap menunggu untuk mengisi kapasitas prasarana yang 

disediakan (Wiyono, 2012: 2). 

I.5.4 Faktor Kendala Penyebab Kelambanan Perkembangan Program 

Transportasi Publik 

Dalam kaitannya dengan implementasi program, kelambanan 

perkembangan dalam implementasi program adalah sebuah kondisi di mana 

sebuah kebijakan atau program yang sudah diterapkan atau diimplementasikan 

belum bisa maksimal dalam meraih hasil yang diharapkan, atau kebijakan tersebut 

terkesan kurang begitu bermanfaat bagi khalayak.   

Oleh sebab itu menurut Suharto (2008: 36) dan Badjuri & Yuwono (2002: 

113) para pembuat kebijakan (policy maker) harus sudah mempersiapkan strategi 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

I-49  
SKRIPSI   STUDI EVALUASI PROGRAM BUS...          BAGUS ANGGA PUTRA 

    BAB I PENDAHULUAN   

implementasi sejak awal sebuah kebijakan dirumuskan. Kebijakan publik dibuat 

untuk mencapai tujuan tertentu dan tugas para perumus kebijakan publik adalah 

harus mencakup perumusan langkah-langkah yang telah strategis dan sumber-

sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akan 

tetapi, tantangannya tidak sedikit.  

Selain keterbatasan sumber daya yang ada, tantangan implementasi 

kebijakan juga mencakup kurang jelasnya pembagian otoritas diantara lembaga-

lembaga pelaksana, kompleksitas dan rigiditas (kekakuan) birokrasi, serta 

perbedaan kepentingan diantara pelbagai pihak yang terlibat (Suharto, 2008: 36)  

Kemudian, laporan mengenai implementasi kebijakan sebagian besar 

dipenuhi dengan kisah-kisah kegagalan (Suharto, 2008: 36). Hal sebangun juga 

diungkapkan oleh Colebatch (1998: 56):  

“…the implementation literature is little depressing, because it is 
predominantly about implementation failure.” (“…laporan 
implementasi sedikit membuat depresi, karena lebih didominasi oleh 
laporan kegagalan implementasi kebijakan tersebut.”)  

  
Kesenjangan antara tujuan dan hasil kebijakan seringkali sangat lebar 

(Suharto, 2008: 36). Lebih lanjut, Suharto mengatakan, kegagalan implementasi 

(implementation failure) pada sektor publik merupakan sasaran para kritikus 

kebijakan atau pihak oposisi pemerintahan dalam menyerang lawan politiknya 

serta menu perdebatan para politisi sehari-hari.   

 Menurut Bambang Sunggono (1994:  149-153), implementasi kebijakan 

mempunyai beberapa kendala penghambat, yaitu:  

a. Isi kebijakan  

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi 

kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup 
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terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau 

programprogram kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak 

ada.  Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern 

dari kebijakan yang akan dilaksanakan.   

Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasiakan dapat juga 

menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.  

Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi 

suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-

kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya 

pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan 

tenaga manusia.  

b. Komunikasi dan Informasi  

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan 

implementasi kebijakan atau program dapat berjalan efektif bila 

disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.  

c. Dukungan  

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada 

pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan 

kebijakan tersebut.  

d. Pembagian Potensi  

Aspek yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu 

kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara 

para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini 

berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi 
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pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan 

masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung 

jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai 

oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. (h.149-

153).  

Di lain pihak, Muhadjir Darwin (1995) memaparkan beberapa penyebab 

sebuah kebijakan kurang bisa dirasakan manfaatnya bagi kalangan luas 

dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:  

a. Kepentingan  

Dalam proses implementasi suatu kebijakan publik seringkali 

menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, 

artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan 

(gainer), sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut 

justru merugikan kelompok lain (looser).  

Implikasinya, masalah yang muncul kemudian berasal dari orang-

orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk menghalang-halangi, 

tindakan variabel bahkan benturan fisik biasa saja terjadi. 

Singkatnya, semakin besar konflik kepentingan yang terjadi dalam 

implementasi kebijakan publik, maka semakin sulit pula proses 

implementasi nantinya, demikian pula sebaliknya.  

b. Azas Manfaat  

Dalam konteks pemerintahan yang efektif, pemerintah haruslah 

menyelesaikan persoalan-persoalan, walaupun tidak bisa dikatakan 

seluruh persoalan, karena keterbatasan diri pemerintah sendiri, 
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untuk kemudian memberdayakan masyarakat atau melalui LSM dan 

organisasi lainnya untuk menyelesaikan persoalan mereka yang 

muncul dalam masyarakat.  

Pada tataran “menyelesaikan persoalan” tersebut, artinya kebijakan 

sebagai upaya intevensi pemerintah harus bermanfaat bagi 

masyarakat baik langsung atau tidak langsung, dimana manfaat itu 

bagi pemerintah sendiri akan berdampak sangat positif. Jika dilihat 

dari aspek bermanfaat atau tidak, maka semakin bermanfaat 

implementasi kebijakan publik, dengan sendirinya dalam proses 

implementasi nantinya akan lebih mudah, mudah dalam arti untuk 

waktu yang tidak begitu lama implementasi, sebaliknya bila tidak 

bermanfaat, maka akan sulit dalam proses implementasi lebih lanjut.  

c. Budaya  

Aspek lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan 

publik adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau 

masyarakat, di mana maksudnya sebelum implementasi kebijakan 

kelompok sasaran atau masyarakat melakukan sesuatu dengan pola 

implementasi kebijakan terdahulu. Ketika suatu kebijakan baru 

diimplementasikan, terjadi perubahan baik dalam finansial, cara 

atau tempat lain sebagainya. Perubahan tersebut akan menimbulkan 

resistensi dari kelompok sasaran.  

Pada kenyataannya, lebih banyak implementasi kebijakan yang 

menuntut perubahan perilaku, baik sedikit atau banyak, artinya 

pengambil kebijakan seharusnya memilih alternatif kebijakan yang 
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paling kecil menimbulkan pengaruh pada perubahan perilaku 

kelompok sasaran atau masyarakat.  

d. Aparat Pelaksana  

Aparat pelaksana atau implementor merupakan faktor lain yang 

menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak 

diimplementasikan. Komitmen untuk berperilaku sesuai tujuan 

kebijakan penting dimiliki oleh aparat pelaksana. Darwin (1995) 

mengatakan bahwa dalam hal ini diperlukan pengembangan aturan 

yang jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan 

transparan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya perilaku 

aparat yang berlawanan dengan tujuan publik tersebut. Selain itu, 

masyarakat perlu diberdayakan agar lebih kritis dalam menyikapi 

perilaku aparat yang menyimpang.  

Perlu juga dipraktekkan, pilihan program sebagai upaya 

mengimplementasikan kebijakan in-built mekanisme yang 

menjamin transparansi dan pengawasan, hal ini penting untuk 

mengarahkan perilaku aparat. Selain itu, kualitas aparat dalam 

melaksanakan proses implementasi pun menjadi kendala yang 

sering dijumpai, terutama menyangkut implementasi kebijakan yang 

menumbuhkan keterampilan khusus.  

e. Anggaran  

Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika 

didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat 

berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana 
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lainnya. Kesulitan untuk melaksanakan satu program terkait erat 

dengan beberapa hal yang disebut. Suatu program akan dapat 

terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang 

memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, 

dan sarana serta prasarana lainnya. Kesulitan untuk melaksanakan 

satu program terkait erat dengan beberapa hal yang disebutkan.  

I.5.4.1. Anggaran 

Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, bahwa dari sekian banyak 

kendala dalam implementasi sebuah kebijakan atau program, anggaran merupakan 

kendala yang kerap ditemui ketika kebijakan atau program sedang memasuki 

tahap implementasi.  

Menyinggung perihal anggaran untuk sebuah program atau kebijakan dari 

pemerintah, Eko Prasojo dan Teguh Kurniawan (2008: 13-14) menjelaskan bahwa 

pelaksanaan sebuah program pemerintah pada awalnya akan menjadi sebuah cost 

center, karena sebuah program pastinya akan membutuhkan anggaran yang relatif 

besar dan mencukupi guna implementasi program tersebut.  

Hal tersebut senada dengan apa yang dipaparkan oleh Anggarini dan 

Puranto (2010: 96) bahwa anggaran merupakan kontrol unit utama dalam 

melaksanakan suatu kebijakan atau program yang telah ditetapkan, suatu program 

akan sulit diwujudkan pelaksanaannya tanpa didukung oleh ketersediaan 

anggaran.  

Untuk itu lebih lanjut Prasojo mengatakan diperlukan efisiensi terhadap 

semua sektor guna memenuhi kebutuhan pembiayaan ini. Di samping komitmen 

terhadap efisiensi, perlu dibuat grand strategy seperti mekanisme kontrol harga 
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dalam pembelanjaan barang dan pembelanjaan yang seminimal mungkin. Dalam 

konteks program Bus Trans Sarbagita, hal tersebut penting untuk dilakukan 

manakala subsidi untuk program tersebut memerlukan biaya yang tinggi, padahal 

kondisi keuangan pemerintah juga dalam keadaan kritis (Munawar, 2007).  

Kemudian, Prasojo dan Kurniawan (2008: 13) mengatakan keberhasilan 

dari sebuah program juga ditentukan oleh keberpihakan program-program tersebut 

terhadap kebutuhan masyarakat. Karenanya dalam pengembangan suatu program 

perlu diperhatikan sejauh mana program tersebut sangat dekat dan dibutuhkan 

oleh masyarakat. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan keterkaitan dan sinergitas 

antara satu program dengan program lainnya (Prasojo & Kurniawan, 2008: 14).   

I.5.4.2. Prasarana Pendukung 

Saat ini kebutuhan terhadap sarana dan prasarana transportasi terus 

meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, namun seringkali 

pertambahan jumlah sarana dan prasarana transportasi tidak dapat mengimbangi 

laju pertumbuhan penduduk. Sehingga, kendala yang kerap dihadapi sektor 

transportasi meliputi kuantitas dan kapasitas prasarana dan sarana yang tidak 

memadai (Kemenristek, 2006: 4) 

Secara umum, kota-kota di seluruh dunia menghadapi ketimpangan besar 

antara kebutuhan penduduk setempat akan sistem transportasi kota yang efisien, 

adil dan ramah lingkungan, dengan sumber keuangan yang dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan ini. Seringkali, infrastruktur untuk transportasi publik tidak 

dapat dibiayai (Sakamoto & Belka, 2011:1).  

Keterbatasan dana ini akan menyebabkan permasalahan berikutnya, yang 

meliputi pemeliharaan prasarana yang kurang memadai, penyediaan layanan yang 
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tidak efisien, dan respon terhadap peningkatan permintaan transportasi tidak 

dilakukan dengan baik (World Bank, 1996).  

Menurut Sakamoto dan Belka (2011: 11) pembiayaan proyek infratruktur 

transportasi sering menjadi tidak berkelanjutan secara finansial ketika kekurangan 

pendapatan dikombinasikan dengan pengeluaran yang berlebihan. Hal tersebut 

menyebabkan layanan transportasi publik sering menjadi tidak berkelanjutan 

secara finansial karena kombinasi dari struktur subsidi yang buruk, kontrol tarif 

yang tidak lemah, operasi yang tidak efisien dan manajemen keuangan yang 

buruk.  

Lebih lanjut Sakamoto dan Belka menjelaskan belanja modal untuk 

infrastruktur dan belanja rutin misalnya untuk pengoperasian transportasi publik 

harus mendapat dukungan dalam rangka melancarkan sistem transportasi 

perkotaan yang berkelanjutan dan memaksimalkan efisiensi. Mengatasi masalah 

ini kata Sakamoto dan Belka (2011: 12) membutuhkan lebih dari sekadar 

menambah investasi dalam proyek-proyek infrastruktur transportasi baru, yaitu 

perlu evaluasi ulang keseluruhan sistem transportasi perkotaan secara utuh dan 

membangun kerangka pembiayaan untuk memaksimalkan potensinya. 

I.5.4.3. Sinkronisasi Potensi Trayek dengan Kapasitas Bus 

Tiadanya sinkronisasi antara potensi trayek dengan kapasitas bus bisa 

menjadi salah satu penyebab program transportasi publik kurang dilirik 

masyarakat. Sinkronisasi berarti jumlah dari kapasitas muat sarana transportasi 

yang disediakan harus disesuaikan dengan permintaan atau kebutuhan jasa 

transportasi, jangan sampai berlebih atau kekurangan (Adisasmita, 2012: 52).  
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Apabila sebuah trayek memiliki potensi besar (trayek gemuk) namun 

dilayani dengan kapasitas bus yang tidak sesuai, maka akan banyak masyarakat di 

halte yang tidak terangkut oleh transportasi publik, terlebih jumlah armada bus 

yang disiapkan untuk beroperasi di trayek tersebut tidak begitu banyak. 

Selanjutnya, masyarakat yang kecewa akan pelayanan transportasi publik akan 

kembali beralih menggunakan kendaraan pribadi saat bepergian. 

 Lebih lanjut Adisasmita menjelaskan, berlebihan berarti fasilitas tidak 

dimanfaatkan, investasi yang telah disediakan tidak dimanfaatkan secara penuh, 

hal ini mengakibatkan pemborosan dan kerugian. Sebaliknya, apabila fasilitas 

disediakan kurang, maka sebagian pengguna jasa transportasi tidak terangkut dan 

harus menunggu lama, hal ini merupakan kerugian pada para pengguna jasa 

transportasi.  

Fasilitas transportasi harus disediakan secara tepat jumlahnya, tepat 

kapasitasnya dan tepat pada trayek atau rute yang telah ditetapkan serta tepat 

waktu (Adisasmita, 2012:52, Kanafami, 1990: 56). Tersinkronisasi berarti pula 

untuk pelayanan trayek yang memiliki volume lalu lintas yang besar (trayek 

gemuk), maka penempatan sarana transportasi besar adalah merupakan langkah 

yang tepat. Sebaliknya untuk trayek kurus, agar ditempatkan sarana transportasi 

berukuran kecil, agar supaya pelayanan transportasi menjadi serasi atau 

tersinkronisasi (Adisasmita, 2012:52). 

I.5.4.4. Regulasi 

Tantangan terbesar untuk menyukseskan program transportasi publik 

sehingga mampu mengurangi kemacetan di jalan raya adalah bagaimana 

menemukan cara untuk mengajak penduduk atau masyarakat beralih 
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menggunakan angkutan umum dan meninggalkan kendaraan pribadi mereka. 

Langkah tersebut dapat dicapai jika pemerintah mau mengkaji kembali regulasi-

regulasi yang mengatur penjualan kendaraan bermotor, jumlah kepemilikkan 

kendaraan pribadi yang diperbolehkan, pajak kendaraan dan regulasi lainnya yang 

masih belum berpihak pada angkutan umum (Direktorat Riset dan Pengabdian 

Masyarakat Universitas Indonesia, 2007). 

Sistem transportasi yang baik selayaknya menjadikan sarana transportasi 

umum sebagai sarana mobilitas utama, namun di negara-negara berkembang 

seperti Indonesia, masyarakatnya masih enggan menggunakan transportasi publik 

yang salah satunya disebabkan karena regulasi di Indonesia yang masih 

memudahkan masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi seperti pajak 

kendaraan yang relatif murah dan subsidi bahan bakar untuk kendaraan pribadi 

(Munawar, 2007). 

Namun saat ini, regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pengadaan 

transportasi pribadi belum tersentuh (Timney, 2007). Beberapa regulasi yang 

sangat perlu untuk diperhatikan antara lain kemudahan dalam kredit kendaraan 

bermotor dengan DP (down payment) sangat minimal dan tanpa jaminan, tidak 

adanya pembatasan jumlah kendaraan yang dimiliki tiap keluarga, serta penetapan 

pajak kepemilikkan dan parkir kendaraan pribadi dan sebagainya. Hal-hal tersebut 

merupakan faktor yang mendorong peningkatan jumlah kendaraan pribadi yang 

perlu diantisipasi sejak awal untuk menerapkan sistem transportasi yang integratif.  

Selain itu, dukungan regulasi yang berpihak kepada transportasi publik 

tidak bisa dinafikan lagi. Superioritas kendaraan pribadi terhadap angkutan umum 

semenjak era reformasi bergulir harus diimbangi dengan adanya regulasi yang 

memberikan keleluasaan dan keunggulan terhadap transportasi publik, regulasi ini 
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juga dapat dimaknai sebagai keberpihakan pemerintah daerah terhadap 

transportasi umum (Alvinsyah, 2010). Jika tidak demikian posisi angkutan umum 

akan semakin terpinggirkan dengan makin banyaknya pengguna kendaraan 

pribadi. Selama ini angkutan publik juga kerap dituding sebagai penyebab 

kemacetan di jalan raya dikarenakan tiadanya kepastian jadwal serta trayek 

khusus. 

Keberadaan regulasi yang mampu memberikan keunggulan sekaligus 

pembeda antara transportasi publik dan kendaraan pribadi tentunya akan 

berimplikasi terhadap perbaikan layanan angkutan umum (www.transportasi-

indonesia.com, 2014), dengan demikian diharapkan masyarakat akan semakin 

tertarik menggunakan jasa layanan transportasi publik dan mulai meninggalkan 

kendaraan pribadi ketika bepergian.  

I.5.4.5. Perilaku dan Budaya Masyarakat 

Selain karena minimnya dukungan regulasi yang bisa memberikan 

keunggulan terhadap program transportasi publik, program transportasi perkotaan 

bisa jadi kurang berkembang dikarenakan ada hambatan dari kepedulian 

masyarakat di kota tersebut. Hambatan tersebut berupa seberapa besar masyarakat 

perkotaan perduli akan sarana dan prasarana transportasi publik yang sejauh ini 

telah disediakan oleh pemerintah kota/kabupaten.   

Professor Phil Goodwin dari University College London membuat sebuah 

tulisan yang menarik mengenai betapa sulitnya sebuah kebijakan transportasi yang 

dikeluarkan oleh pemerintah mampu diresapi dengan baik oleh masyarakat. 

Dalam tulisannya berjudul How Easy Is It to Change Behaviour? (2003: 49-73), 

Goodwin memaparkan bahwa kesuksesan sebuah proyek transportasi massal 
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sangat bergantung dari bagaimana travelers (masyarakat yang bepergian) 

menyikapi kebijakan tersebut.  

Dijelaskan oleh Goodwin bahwa kecenderungan perilaku bepergian oleh 

masyarakat atau wisatawan teramat begitu kuat, dan kebiasaan mereka dalam 

bepergian telah mengakar, sekalipun kebebasan dibatasi begitu ketat, sehingga 

masyarakat sangat resisten terhadap perubahan. Hal tersebut mengindikasikan 

kebiasaan masyarakat dalam bertransportasi tidak dapat diubah secara signifikan 

oleh inisiatif kebijakan transportasi yang layak dari pemerintah (Goodwin, 2003: 

49).   

Adapun kaitannya dengan pendapat tersebut terhadap kondisi masyarakat 

di Bali Selatan adalah masyarakat di Bali Selatan sudah sangat terbiasa bepergian 

ke mana pun dengan menggunakan kendaraan pribadi, sehingga pemerintah 

mengalami kesulitan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi. 

Kecenderungan yang terjadi adalah pemakai jasa angkutan umum masih terbatas 

pada kalangan bawah dan sebagian kalangan menengah. Orang-orang berdasi 

masih enggan memakai angkutan umum, karena comfortability angkutan umum 

yang masih mereka anggap terlalu rendah, dibandingkan dengan kendaraan 

pribadi yang begitu nyaman dengan pelayanan dari pintu ke pintu (Munawar, 

2007). Sehingga bisa dipahami bahwa kemacetan di kawasan perkotaan muncul 

dipengaruhi oleh gaya hidup warga kota sendiri (Aminah, 2009).   

Lebih lanjut dijelaskan oleh Goodwin (2003: 57) bahwa harga bahan bakar 

kendaraan juga menentukan kecenderungan masyarakat dalam bertransportasi. 

Apabila harga bahan bakar mengalami kenaikan menurut Goodwin maka akan 

menggiring masyarakat untuk tidak bepergian dengan kendaraan pribadi sehingga 

tingkat kemacetan di jalan raya akan bisa ditekan.  
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Terkait dengan maraknya penggunaan kendaraan pribadi, Yusuf (2012: 

94) menjelaskan bahwa kepemilikan masyarakat atas alat transportasi pribadi juga 

merupakan simbol dari kesejahteraan dalam masyarakat perkotaan. Menurut 

Yusuf, semakin banyak sebuah rumah tangga memiliki kendaraan pribadi, 

semakin baru kendaraan dan semakin maju teknologi yang digunakan dan 

semakin mahal harga belinya, maka simbol tersebut dianggap sebagai simbol 

kekayaan, kepemilikan, dan kesejahteraan (Yusuf, 2012: 94).  

Lebih lanjut Yusuf (2012: 94) mengatakan, kepemilikan atas alat 

transportasi pribadi dinilai sebagai prestise sosial, simbol kedudukan dalam 

masyarakat. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan minimnya sarana dan 

prasarana yang disediakan pemerintah sebagai insentif atas minimalisasi 

penggunaan kendaraan pribadi (Yusuf, 2003: 94).  

I.5.4.6. Keberpihakan Pemerintah 

Dalam kaitannya mengenai kebijakan transportasi publik oleh pemerintah 

daerah, perjalanan sebuah program transportasi publik, prioritas atau 

keberpihakan pemerintah terhadap program transportasi di suatu daerah bisa 

menjadi hambatan yang cukup serius dalam implementasi program transportasi di 

daerah. Apabila pemerintah tidak menunjukkan keberpihakannya atau setidaknya 

meletakkan program transportasi sebagai program prioritas yang setara dengan 

program-program populis lainnya maka dapat dipastikan keberlanjutan program 

transportasi publik tersebut akan sulit berkembang untuk mencapai sasaran-

sasaran yang telah dibebankan terhadap program itu sendiri.  

Menurut pakar transportasi dari Universitas Gadjah Mada, Danang 

Parikesit, sebagaimana dikutip oleh Antara, berpendapat bahwa pemerintah perlu 
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memprioritaskan upaya modernisasi di sektor angkutan perkotaan untuk 

menghambat potensi lonjakan pengguna kendaraan pribadi.  

“Mengingat peningkatan pengguna kendaraan pribadi bergerak sangat 
cepat, maka daya Tarik dan kualitas angkutan perkotaan harus menjadi 
prioritas pemerintah dan perlu terus ditingkatkan” (Antara, 23 Januari 
2015).  

  
Dalam pandangan Danang, tanpa adanya perhatian dan prioritas dari 

pemerintah terhadap sebuah program transportasi perkotaan, maka program 

transportasi publik tidak akan mampu untuk bersaing dengan kendaraan pribadi. 

Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih serta prioritas terhadap transportasi 

publik agar dapat menekan jumlah kendaraan pribadi. Lebih lanjut menurut 

Danang, adanya keberpihakan pemerintah terhadap program transportasi akan 

mampu meningkatkan kualitas layanan transportasi sehingga masyarakat pada 

akhirnya akan tertarik menggunakan moda transportasi publik.   

Kebutuhan akan transportasi publik yang aman, cepat, nyaman dan murah 

adalah kebutuhan bersama. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan 

adanya pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan transportasi akan semakin 

bertambah. Salah satu opsi untuk mengatasi untuk mengatasi masalah transportasi 

publik, moda transportasi umum harus menjadi prioritas utama pilihan kebijakan 

transportasi (Yusuf, 2012: 97). 

  I.5.4.7. Ketergantungan terhadap Bantuan Pemerintah Pusat 

 Keberlangsungan suatu program juga tidak dapat dilepaskan dari pelbagai 

pihak yang turut menopang implementasi program tersebut. Terlebih program 

yang masuk dalam kategori program jangka panjang dan berkelanjutan 

(sustainable), tentunya tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan dukungan dari 

pihak yang posisinya superior maupun inferior.  
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 Akan tetapi, beberapa literatur dan pakar memberikan catatan bahwa 

apabila sebuah program/kebijakan terlalu bersandar terhadap bantuan atau 

pengaruh dari pihak ketiga, maka keberlangsungan program tersebut makin 

berpotensi mengalami gangguan. Hal ini disebabkan karena ketergantungan yang 

demikian besar terhadap pihak ketiga akan menyebabkan program menjadi tidak 

mandiri (otonom) dan denyut nadinya amat ditentukan oleh pihak pemberi 

bantuan. 

 Susiyati (1987: 92) mengungkapkan beberapa permasalahan di bidang 

keuangan daerah yang dihadapi pemerintah daerah selama ini adalah 

ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat yang 

tercermin dari besarnya bantuan pusat baik dari sudut anggaran rutin yaitu melalui 

subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pembangunan pemerintah 

daerah. Lebih lanjut menurut Susiyati, kekurangan lainnya adalah masih 

rendahnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai banyaknya 

program mereka dari upaya mengelola dan menggali sumber pendapatan yang 

mereka miliki. 

 Hal senada turut diungkapkan oleh Kuncoro (2004) yang mengatakan 

bahwa permasalahan yang sering terjadi terkait dengan diberlakukannya otonomi 

daerah dan desentralisasi adalah bagaimana daerah dapat mengatasi 

ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam hak ketergantungan fiskal untuk 

kebutuhan segala kegiatan pembangunan daerah. Sementara itu, menurut Halim 

(2001) salah satu ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah 

ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar bagi 
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pelaksanaan program daerah yang didukung oleh kebijakan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah. 

I.5.5. Responsivitas Program Transportasi Publik 

 Dalam perkembangan program transportasi publik, salah satu hal yang 

paling diperhatikan oleh masyarakat pengguna transportasi publik adalah seberapa 

jauh program transportasi publik tersebut dapat diandalkan untuk bepergian 

(reliable).  

Dapat diandalkan di sini adalah bagaimana sebuah program transportasi 

publik mampu responsif terhadap kebutuhan masyarakat terhadap transportasi 

publik yang aman, tepat waktu, nyaman, bersih, terjangkau, cepat, serta teratur. 

Aspek reliabilitas di sini amat penting diperhatikan bagi pengelola layanan 

transportasi publik karena akan mampu menjadi penarik bagi masyarakat untuk 

beralih menggunakan transportasi publik daripada kendaraan pribadi. 

I.5.5.1. Ketepatan Jadwal 

Karakteristik pelayanan transportasi yang patut untuk diperhatikan 

pertama adalah mengenai ketepatan jadwal atau keteraturan (regularity). 

Keteraturan dalam pelayanan transportasi dimaksudkan bahwa kegiatan pelayanan 

transportasi dilaksanakan secara teratur dan terjadwal (Adisasmita & Adisasmita, 

2011b: 29). Angkutan umum massal atau masstransit perlu memiliki trayek dan 

jadwal keberangkatan yang tetap. Pelayanan angkutan umum penumpang akan 

berjalan dengan baik apabila tercipta keseimbangan antara ketersediaan dan 

permintaan (Warpani, 1990). Di samping itu pula pelayanan transportasi secara 

teratur dan pasti akan memudahkan bagi masyarakat dalam mengatur jadwal 

perjalanan yang akan mereka lakukan.  
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Menurut Adisasmita dan Adisasmita (2011b: 29) pelayanan transportasi 

kota yang diselenggarakan secara terjadwal serta teratur akan menunjang 

terlaksananya pelbagai kegiatan ekonomi, sosial, administrasi pemerintahan, dan 

politik secara terus menerus, lancar dan berkesinambungan. Pelayanan perkotaan 

dan pembangunan perkotaan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, 

selanjutnya akan mampu melayani pertumbuhan produktivitas kota. 

I.5.5.2. Waktu Tempuh 

Secara garis besar, menurut Yusuf (2012: 96) ada 3 (tiga) kriteria yang 

diinginkan oleh masyarakat terhadap pelayanan transportasi publik: waktu tempuh 

yang cepat, aman dan nyaman; biaya yang harus dibayarkan masyarakat atas 

pelayanan transportasi tersebut murah; dan tidak banyak melakukan perpindahan 

atau transfer moda.  

Karakteristik jasa transportasi yang harus dipenuhi salah satunya adalah 

waktu tempuh yang cepat, dengan kata lain, lancar. Lancar berarti pelayanan 

transportasi dilaksanakan tanpa banyak hambatan, perjalanan dilaksanakan secara 

cepat, atau memerlukan waktu tempuh yang singkat (Adisasmita & Adisasmita, 

2011b: 26). 

Dari segi waktu tempuh yang cepat, Aminah (2007) memaparkan apabila 

waktu tempuh transportasi publik melambat, produktivitas akan merosot dan 

biaya menjadi lebih besar. Karena biaya naik maka konsumsi bahan bakar akan 

menjadi boros, otomatis ongkos bus juga harus naik atau pelayanan harus 

disubsidi (Adisasmita & Adisasmita, 2011b: 26). Naiknya ongkos angkutan atau 

dicabutnya pelayanan akan berimbas pada penurunan minat masyarakat terhadap 
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transportasi publik, sehingga perjalanan dengan kendaraan pribadi akan 

meningkat dan kemacetan yang lebih parah akan semakin sering terjadi.  

I.5.5.3. Tarif yang Terjangkau 

Esensi dari operasional transportasi publik adalah memberikan layanan 

transportasi yang baik dan layak bagi masyarakat dalam menjalankan 

kegiatannya, baik untuk masyarakat yang mampu memiliki kendaraan pribadi 

sekalipun (choice), dan terutama bagi masyarakat yang terpaksa harus 

menggunakan angkutan umum (captive).  

Pelayanan angkutan umum yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, 

murah, dan nyaman (Warpani, 1990). Ketika pemerintah mampu menyediakan 

transportasi publik yang aman dan nyaman, dengan harga yang terjangkau 

(harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan alat transportasi pribadi yang 

dikenai disinsentif atas penggunaannya), dengan jumlah yang banyak dan waktu 

tunggu yang relatif singkat, dan lebih banyak rute pendek yang menjangkau ke 

lebih banyak wilayah, maka masyarakat akan cenderung lebih menyukai 

menggunakan transportasi publik (Yusuf, 2012: 96).   

Pada dasarnya, karakteristik biaya rendah dan harga terjangkau hampir 

sama. Tarif angkutan berdasar prinsip biaya murah ditetapkan mendekati biaya 

rata-rata (average cost). Hal ini dilakukan karena penyelenggaraan transportasi 

publik itu merupakan pelayanan publik, yaitu sektor usaha untuk kepentingan 

masyarakat banyak, sehingga tidak layak untuk mencari keuntungan yang besar 

(Adisasmita, 2014: 31). Lebih lanjut dijelaskan oleh Adisasmita (2014) bahwa 

meskipun tingkat keuntungannya sangat rendah, namun bila jumlah penumpang 
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yang dilayani sangat banyak, maka usaha pelayanan transportasi publik yang 

dilakukan akan menghasilkan volume keuntungan yang cukup memadai. 

Dilihat dari arah sebaliknya, yaitu dari kepentingan pengguna jasa 

transportasi, yang sebagian didominasi dari penduduk berpendapatan menengah 

dan rendah, maka tarif angkutan seyogianya ditetapkan pada suatu tingkat yang 

terjangkau oleh daya beli masyarakat (Adisasmita, 2014: 31). Dalam pelayanan 

transportasi publik, prinsip penentuan tarif yang paling ideal adalah dengan 

charging what the traffic will bear, yaitu menentukan tarif angkutan pada tingkat 

di mana lalu lintas mampu membayar, dengan kata lain, penentuan tarif pada 

harga tinggi yang menghasilkan keuntungan amat besar tetapi jumlah penumpang 

yang diangkut sangat sedikit adalah langkah yang keliru (Adisasmita, 2014: 31-

32). 

I.5.5.4. Kenyamanan dan Keamanan 

Salah satu karakteristik jasa transportasi yang penting adalah kenyamanan 

dan keamanan, menurut Yusuf (2012: 98) pelbagai alasan utama yang muncul 

dalam pengelolaan transportasi publik adalah seputar keamanan dan kenyamanan; 

maraknya kasus kriminalitas yang terjadi di transportasi publik; kemudia diikuti 

dengan jumlah armada yang terbatas dan mempunyai rute yang panjang sehingga 

membuat masyarakat harus menunggu lama untuk mengakses transportasi publik.  

Kenyamanan dalam transportasi publik secara fisik meliputi penyediaan 

tempat duduk yang longgar, ventilasi, pengatur suhu, kesegaran hawa, dan 

akomodasi tidur pada perjalanan penumpang (Adisasmita, 2014: 21). Sementara 

itu keamanan dalam transportasi publik mencakup penyediaan alat-alat 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

I-68  
SKRIPSI   STUDI EVALUASI PROGRAM BUS...          BAGUS ANGGA PUTRA 

    BAB I PENDAHULUAN   

keselamatan lalu lintas yang cukup, bebas dari tindakan kriminalitas seperti 

pencopetan, pembajakan, penjambretan, serta pencurian (Adisasmita, 2014: 19).  

Adapun masyarakat saat ini cenderung menunjukkan sifat resisten untuk 

menggunakan transportasi publik (Yusuf, 2012: 98). Hal ini sejalan dengan 

pembangunan ekonomi kawasan perkotaan dengan makin bertumbuhnya jumlah 

masyarakat golongan menengah dan menengah atas di daerah perkotaan, jauh 

sebelum krisis terjadi. Kenyamanan, keamanan, privasi, fleksibilitas pergerakan 

dan prestise merupakan faktor-faktor utama yang menyebabkan kendaraan pribadi 

tetap memiliki keunggulan sebagai moda transportasi, khususnya di daerah urban 

(Munawar, 2007).  

Isu seputar keamanan dan kenyamanan menjadi relevan untuk diterapkan 

dalam menjaga kualitas pelayanan transportasi publik mengingat masyarakat amat 

mendambakan moda transportasi yang dapat melindungi mereka dari hal-hal yang 

bisa menyebabkan kerugian bagi mereka. Keamanan dan kenyamanan bisa 

menjadi salah satu faktor untuk menarik minat masyarakat dalam menggunakan 

angkutan umum, dengan demikian peredaran kendaraan pribadi di jalan raya bisa 

ditekan semaksimal mungkin. 

Dengan demikian ketika pelayanan transportasi publik belum optimal, 

masyarakat akan berusaha mendapatkan kendaraan pribadi baik itu mobil maupun 

motor sebagai moda angkutan yang dipilih karena sifatnya yang cepat, efisien, dan 

dapat melambangkan status dirinya sebagai seorang yang sukses dalam menjalani 

kehidupan yang menjalankan nilai-nilai modernitas (Aminah, 2007). Dengan 

meningkatnya perjalanan pribadi maka kemacetan semakin meningkat dan 

perjalanan menjadi lambat atau kecepatan menjadi berkurang.   
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I.5.5.5. Aksesibilitas Transportasi Publik 

Selain memahami peran dari transportasi di atas, aspek yang menjadi 

penting dari sektor transportasi adalah aksesibilitas, karena perlunya transportasi 

guna mendukung kedua peran yang disampaikan di atas sehingga akan 

memudahkan aksesibilitas orang dan barang.  

Dalam pendekatan transportasi, menurut Black (1981) dan Aminah (2007) 

aksesibilitas merupakan sebuah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan 

tata guna wilayah secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang 

menghubungkannya. Sehingga, aksesibilitas merupakan suatu ukuran 

kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi berinteraksi satu sama lain 

dan “mudah” atau “susah”-nya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan 

transportasi. Pernyataan “mudah” atau “susah” merupakan pernyataan yang 

sifatnya sangat “subyektif” dan “kualitatif”, karena setiap orang memiliki persepsi 

yang berbeda-beda tentang mudah dan susah terhadap aksesibilitas yang mereka 

rasakan.  

  Tamin (1997: 52) mengungkapkan bahwa aksesibilitas dapat pula 

dinyatakan dengan jarak. Jika suatu tempat berdekatan dengan tempat lain, maka 

dapat dikatakan memiliki aksesibilitas yang tinggi, demikian sebaliknya. Jadi 

suatu wilayah yang berbeda pasti memiliki aksesibilitas yang berbeda, karena 

aktivitas wilayah tersebut tersebar dalam sebuah ruang yang tidak merata.  

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam aksesibilitas transportasi publik 

perkotaan adalah tempat pemberhentian. Selama ini dalam proyek transportasi bus 

perkotaan, halte bus dibangun tanpa perencanaan yang matang dan terkendala 

akan biaya serta lahan. Karenanya, pembangunan halte bus terkesan asal-asalan 

dan tidak memiliki pola yang jelas. Sehingga aksesibilitas halte pun menjadi 
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rendah yang mengakibatkan masyarakat enggan untuk berjalan jauh hingga ke 

halte terdekat. Kondisi tersebut pada akhirnya akan mengakibatkan makin 

banyaknya kendaraan pribadi, baik sepeda motor maupun mobil sementara jumlah 

perjalanan yang menggunakan angkutan publik akan mengalami penurunan 

(Susantono, Santosa dan Budiyono, 2011: 157).  

Oleh sebab itu, menurut Fitzpatrick (1996) dalam Gultom dan Joewono 

(2014: 70) seharusnya fasilitas-fasilitas yang terdapat di tempat pemberhentian 

bus (halte) berfungsi juga sebagai tempat berteduh dan terdapat fasilitas tempat 

duduk, lampu penerangan, telepon umum, informasi rute, dan jadwal 

keberangkatan dan kedatangan bus setiap harinya. Selain itu tempat 

pemberhentian juga diharapkan mudah diakses, dekat dengan toilet umum, dekat 

dengan tempat penjualan makanan dan minuman, serta aman (European 

Comission, 1998).   

Lebih lanjut Tyler (2002) menyebutkan bahwa dalam merencanakan 

sebuah tempat pemberhentian harus diperhatikan berbagai sudut pandang. 

Pengguna biasanya menginginkan tempat pemberhentian yang aman, nyaman, dan 

mudah diakses. Pengemudi bus biasanya menginginkan tempat pemberhentian 

yang mudah dilihat, mudah untuk menghentikan bis, mudah dan cepat dalam naik 

dan turun penumpang, serta mudah ditinggalkan saat bis berangkat, atau dengan 

kata lain aksesibilitas yang tinggi. Sebagai pengguna, masyarakat merasakan 

langsung fasilitas yang tersedia di tempat pemberhentian. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa perencanaan tempat pemberhentian bus harus berdasarkan 

kebutuhan pengguna. 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk meningkatkan 

responsivitas transportasi publik, hal yang perlu diperhatikan pertama adalah 
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aspek aksesibilitas (accessibility), yaitu terkait dengan ketersediaan jalur (rute), 

angkutan, dan jalan (khusus) dari suatu tempat ke tempat lain. Kedua, aspek 

kecepatan, ketepatan waktu, alat transportasi publik yang berkualitas harus dapat 

mengangkut orang dalam waktu yang singkat. Ketiga, subsidi pemerintah 

terhadap alat transportasi publik harus mengalami penurunan seiring berjalannya 

waktu (Yusuf, 2012: 98).  

Transportasi publik diharapkan berkembang menjadi urat nadi moda 

transportasi masyarakat sehingga pemerintah mendapatkan benefit dari cost yang 

dikeluarkan oleh masyarakat. Keuntungan itulah yang digunakan untuk 

membiayai operasionalisasi transportasi publik sehingga bisa mengurangi 

pengeluaran pemerintah (Yusuf, 2012: 98; Winston, 2000).  

 

I.6 Definisi Konsep  

Berdasarkan kerangka teori yang dipaparkan di atas, definisi konsep dalam 

konteks penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 Evaluasi  

Evaluasi adalah suatu kegiatan yang berupaya mengidentifikasi serta 

mencari tahu kekurangan dan kelemahan dalam pengelolaan program yang 

berpotensi menjadi penyebab atas kelambanan perkembangan sebuah 

program, untuk kemudian dianalisis sehingga menghasilkan saran serta 

rekomendasi yang dapat menjadi informasi penting bagi pengambil 

keputusan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja program.  
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 Program  

Program adalah bentuk derivatif dari kebijakan publik sekaligus respon 

pemerintah daerah terhadap isu atau permasalahan transportasi di 

masyarakat.   

 Transportasi Publik  

Transportasi publik merupakan mode pengangkutan massal oleh 

pemerintah daerah di wilayah yang menjadi pusat ekonomi dan 

pemerintahan dalam upaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi 

oleh masyarakat ketika bepergian atau beraktivitas. Transportasi publik 

oleh pemerintah daerah diharapkan menjadi solusi untuk memecah 

persoalan kemacetan dan menurunnya kualitas udara akibat polusi 

kendaraan bermotor.  

 Evaluasi Program Bus Trans Sarbagita  

Sebuah aktivitas untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan yang 

menjadi penghambat dalam pelaksanaan program sekaligus menjawab 

permasalahan atas penyebab lambannya perkembangan program dan 

kurang diminatinya program transportasi publik pemerintah daerah. Studi 

evaluasi program Bus Trans Sarbagita dilakukan bertujuan untuk dapat 

membangun kualitas serta memberi masukan dan rekomendasi yang bisa 

meningkatkan kinerja program di tengah perjalanannya.   

 

I.7       Metode Penelitian  

Salah satu prasyarat yang harus dilakukan dalam penelitian ilmiah untuk 

mengungkap fenomena adalah digunakannya metode penelitian. Metode menurut 
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Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara teratur yang digunakan untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan apa yang dikehendaki. 

Sementara yang dimaksud dengan metode penelitian adalah cara mencari 

kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan 

disiplin ilmu yang bersangkutan.   

Berdasarkan pada rumusan masalah dan analisis data yang digunakan, 

penelitian evaluasi ini menggunakan epistemologi post-positivistic atau 

postempiricist sehingga metodologinya adalah kualitatif atau lebih tepatnya 

naturalistic inquiry. Pemilihan epistemologi didasarkan pada maksud dari 

penelitian ini yang adalah untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan 

bagaimana perjalanan program transportasi publik Bus Trans Sarbagita semenjak 

diluncurkan dan mencari jawaban atas permasalahan mengapa program ini belum 

begitu berkembang, bahkan terkesan kurang diminati oleh masyarakat. 

Singkatnya, penelitian ini berupaya mencari tahu apa makna di balik kelambanan 

implementasi dan pengembangan program transportasi publik Bus Trans 

Sarbagita ini sehingga nantinya penelitian ini akan mampu memberikan informasi 

yang dapat memperbaiki kinerja program ini nantinya.   

Oleh sebab itu, untuk menjawab permasalahan tersebut, bentuk penelitian 

yang digunakan adalah penelitian evaluasi (evaluation research). Patton (2009: 

30-31)  mengungkapkan bahwa penelitian evaluasi dimaksudkan untuk 

menguraikan dan memahami dinamika internal berjalannya suatu program yang 

bertujuan untuk membangkitkan informasi yang berguna untuk suatu tindakan.  

Dalam kaitannya sebagai sebuah proses, Mc. David and Hawthorn (2006) 

dalam Sugiyono (2014: 741-742) mendefinisikan evaluasi program sebagai proses 
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yang sistematik untuk memperoleh dan menginterpretasikan informasi untuk 

menjawab pertanyaan suatu program.   

Sebagaimana maksud dari tujuan penelitian ini yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka jenis evaluasi yang digunakan adalah evaluasi formatif. 

Evaluasi formatif digunakan karena peneliti bermaksud untuk melakukan evaluasi 

terhadap proses atau dalam hal ini adalah pelaksanaan program transportasi publik 

Bus Trans Sarbagita sehingga dapat diperoleh penjelasan atas kurang 

berkembangnya pelaksanaan program ini.  

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Patton (2009: 40) yang menjelaskan 

bahwa evaluasi formatif dilakukan bertujuan untuk menemukan kelemahan dan 

kekurangan dalam perjalanan sebuah program sehingga nantinya akan mampu 

berkontribusi dalam meningkatkan kualitas program.  

I.7.1 Strategi Penelitian  

 Di dalam melaksanakan proses penelitian ini, peneliti menggunakan 

strategi penelitian naratif. Menurut Creswell (2009: 21) strategi penelitian naratif 

merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki 

kehidupan-kehidupan individu dan meminta seseorang atau sekelompok individu 

untuk menceritakan kehidupan mereka. Dalam konteks penelitian ini, peneliti 

menghimpun informasi atau data dari stakeholder program Bus Trans Sarbagita 

terkait bagaimana pengalaman dan pemaknaan mereka selama menjalankan 

program tersebut.  

  Strategi naratif dipilih dengan pertimbangan objek penelitian ini adalah 

program yang merupakan bentuk derivasi kebijakan publik di bidang transportasi. 

Menurut Clandinin & Conelly (1990: 1) secara umum, strategi naratif merupakan 
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strategi penelitian yang lebih cocok diterapkan bila peneliti ingin mendapatkan 

pemaknaan mendalam dari sebuah permasalahan melalui interpretasi makna yang 

diperoleh dari partisipan yang terlibat langsung dengan objek penelitian.   

Hal tersebut sejalan dengan konteks penelitian ini yang mempertanyakan 

mengapa program Bus Trans Sarbagita lamban berkembang semenjak 

diluncurkan. Pemilihan strategi naratif digunakan untuk menangkap informasi 

yang belum muncul ke permukaan mengenai kelambanan program Bus Trans 

Sarbagita sehingga strategi naratif yang berupaya mendapatkan pemaknaan 

mendalam atas pengalaman stakeholder menjadi lebih relevan untuk diterapkan.  

I.7.2 Tipe Penelitian  

Oleh karena epistemologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

post-positivistic maka secara langsung berimplikasi pada tipe penelitian yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Dikarenakan untuk menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian ini membutuhkan data yang deskriptif dan 

mendalam maka tipe penelitian yang dipertimbangkan untuk diterapkan adalah 

kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2004: 6) adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik, dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.  

Kaitannya dengan bentuk penelitian yakni penelitian evaluasi, Patton 

(2009: 22) mengungkapkan bahwa evaluasi kualitatif dapat menyajikan gambaran 

rinci tentang aktivitas, proses dan peserta program. Adapun alasan yang 

mendasari peneliti menggunakan metode penelitian evaluasi kualitatif adalah sifat 
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dari masalah yang diteliti. Peneliti bermaksud untuk mengetahui, memahami, dan 

mendeskripsikan bagaimana perjalanan (implementasi) program transportasi 

publik Bus Trans Sarbagita semenjak diluncurkan dan mencari jawaban atas 

permasalahan mengapa program ini belum begitu berkembang, bahkan terkesan 

kurang diminati oleh masyarakat..   

Sementara, berdasarkan penyajiannya, penelitian ini menggunakan 

penelitian deskriptif. Metode dekriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi 

tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (Sevilla, 1993: 71). Hal ini sejalan 

dengan apa yang diungkapkan Patton (2009: 41) bahwa penggunaan metode  

kualitatif, evaluasi formatif bisa amat sangat deskriptif. Evaluasi formatif menitik 

beratkan pada pengumpulan informasi deskriptif tentang kualitas kegiatan 

program dan hasilnya, tidak hanya tingkatan atau jumlah pencapaian. Dengan 

demikian, melalui metode ini peneliti mampu memahami fenomena yang terjadi 

dan menjawab rumusan masalah.  

   I.7.3 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian 

dilakukan. Lokasi dalam penelitian ini ditetapkan secara purposive dan sesuai 

dengan permasalah yang diteliti yakni di institusi yang termasuk dalam Dinas 

Perhubungan Informasi dan Komunikasi (Dishubinkom) Provinsi Bali, Unit 

Pelaksana Teknis Trans Sarbagita, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

Provinsi Bali, serta Komisi III DPRD Bali selaku pihak legislatif yang 

membidangi pembangunan, infrastruktur, dan transportasi.  

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT Trans Sarbagita 

menurut Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 103 Tahun 2011 tentang 
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Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Dinas 

Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali adalah unit yang berada di 

bawah Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Bali 

yang mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan teknis sarana dan prasarana 

Trans Sarbagita; melaksanakan koordinasi dan sosialisasi rencana pengembangan 

dan pembangunan sarana dan prasarana; serta melaksanakan pengawasan, 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan sarana dan 

prasarana. UPT Trans Sarbagita terdiri dari Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha, Kepala Seksi Teknik dan Kepala Seksi Operasional.  

Dengan pertimbangan tersebut, berikut adalah institusi yang dipilih 

menjadi lokasi penelitian.  

 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, 

yang beralamat di Jalan Cokorda Agung Tresna, Denpasar. Lembaga ini 

dipilih dikarenakan memiliki informasi dan mengetahui seluk beluk 

perencanaan pengembangan wilayah dan tata ruang kota serta 

perencanaan pembangunan transportasi massal di Provinsi Bali.  

 Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi (Dishubinkom) Provinsi 

Bali yang beralamat di Jalan. Cok. Agung Tresna Denpasar, Bali. Dinas 

ini dipilih sebagai lokasi penelitian atas pertimbangan objek penelitian  

yakni mengenai lambannya pengembangan program Bus Trans 

Sarbagita di Bali. Dalam konteks ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) pengguna anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan 

operasional Bus Trans Sarbagita adalah Dinas Perhubungan Informasi 

dan Komunikasi Provinsi Bali.  
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 Sekretariat Komisi III DPRD Provinsi Bali yang beralamat di Jalan 

Kusuma Atmaja No.3 Renon, Denpasar Bali. Institusi ini dipilih 

sebagai lokasi penelitian atas pertimbangan fungsi dan peranannya 

dalam membidangi permasalahan transportasi di Provinsi Bali.  

 Unit Pelaksana Teknis Trans Sarbagita yang beralamat di Jalan Cok. 

Agung Tresna Denpasar, Bali. Instansi ini dipilih sebagai lokasi 

penelitian karena memiliki tugas yang kaitannya dengan menyusun 

rencana kegiatan teknis pengembangan Trans Sarbagita, pengoperasian 

Bus Trans Sarbagita serta melaksanakan pembangunan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana program.  

I.7.4 Teknik Pengumpulan Data  

   Untuk dapat menjawab rumusan masalah secara empirik dalam penelitian 

ini, dibutuhkan data yang relevan dengan kegiatan operasional Bus Trans 

Sarbagita Pemerintah Provinsi Bali. Data yang dihimpun dalam rangka mencapai 

tujuan penelitian tersebut diantaranya berupa data primer (wawancara mendalam 

dan observasi langsung) dan data sekunder (penelusuran dokumen tertulis).   

   Kemudian, dalam rangka mendapatkan data-data yang dibutuhkan guna 

menjawab permasalahan penelitian diperlukan teknik pengumpulan data yang 

tepat. Dalam upaya pengumpulan data kualitatif, peneliti berupaya menangkap 

kekayaan pengalaman orang-orang menurut istilah-istilah mereka selama terlibat 

dalam perjalanan program. Pemahaman dan pemaknaan tumbuh dari analisis yang 

mendalam atas deskripsi yang terinci dan kutipan kata demi kata (Patton, 2009: 

6).   
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Dikarenakan strategi yang digunakan untuk menjawab permasalahan 

dalam penelitian ini adalah naratif, maka diperlukan data-data yang relevan 

dengan strategi yang dipilih guna menjawab permasalahan penelitian. Menurut 

Clandinin & Conelly (1990: 5-6) bukti atau data yang diperlukan dalam strategi 

naratif bisa berasal dari beberapa sumber, yakni: catatan lapangan atas 

pengalaman yang dibagi (field note as shared experience), dokumen tertulis, 

rekaman jurnal, pengalaman partisipan terhadap program, pengamatan langsung, 

dan observasi kepada partisipan.   

Lebih lanjut, menurut Clandinin & Conelly ada sumber data lain yang 

peneliti narasi dapat gunakan. Dokumen seperti rencana kategori dan buletin, 

tulisan seperti peraturan dan prinsip-prinsip, picturing, makna kiasan, dan filosofi 

pribadi adalah semua sumber data yang dimungkinkan untuk penyelidikan narasi 

(Clandinin & Conelly, 1990: 6).  

   Oleh sebab itu, karena penelitian ini menggunakan metode evaluasi 

kualitatif maka data yang dikumpulkan pun harus menyesuaikan dengan pilihan 

metodologis yang peneliti gunakan, yakni kualitatif.  Patton (2009) 

mengungkapkan bahwa metode evaluasi kualitatif terdiri dari tiga cara 

pengumpulan data, yakni (1) wawancara mendalam, wawancara dengan format 

pertanyaan terbuka; (2) observasi langsung, dan (3) pemanfaatan dokumen 

tertulis.  

Berikut adalah penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini termasuk rincian data-data yang dibutuhkan untuk menjawab 

rumusan permasalahan penelitian:  
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a. Pemanfaatan Dokumen Tertulis  

Pemanfaatan dokumen tertulis merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data di dalam metode penelitian kualitatif. Dalam tahapan ini, peneliti 

mengumpulkan beberapa dokumen yang dirasa mampu untuk mengungkap dan 

menjelaskan fenomena permasalahan dalam penelitian. Menurut Patton (2009: 

149), dokumen merupakan sumber yang kaya informasi, sehingga melalui analisis 

terhadapnya, peneliti atau evaluator dapat menggunakannya untuk meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman tentang program.   

Lebih lanjut Patton mengungkapkan bahwa dokumen dapat menjadi 

sarana dari dua tujuan yakni (1) sebagai sumber dasar informasi tentang kegiatan 

dan proses program, dan (2) dapat memberi peneliti atau evaluator ide tentang 

pertanyaan penting selanjutnya melalui pengamatan dan wawancara langsung. 

Setelah dokumen terkumpul, peneliti melakukan analisis isi kualitatif terhadap 

dokumen tersebut.  

   Menurut Nugroho (2013: 88) analisis isi kualitatif terhadap dokumen 

tertulis adalah analisis tentang isi-isi dari dokumen atau data sekunder untuk 

kemudian ditelaah maknanya. Analisis isi kualitatif mempunyai beberapa 

subteknik analisis, yaitu analisis semantik yang fokus pada bahasa, analisis 

wacana yang menganalisis pilihan kata untuk dipahami menjadi makna-makna, 

dan analisis framing, yaitu menganalisis makna filosofi dari dokumen yang diteliti 

(Nugroho, 2013: 88). Berikut disajikan tabel mengenai dokumen-dokumen yang 

berhasil dihimpun peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan.  
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Tabel 1.3 Rencana dan Realisasi Dokumen-Dokumen yang Diperlukan untuk  

Menjawab Pertanyaan Penelitian   

 
Jenis Dokumen  Rencana  Realisasi  Keterangan  

Dokumen Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) Provinsi 
Bali Tahun 2013-2018.  

      Dokumen  RPJM  
Provinsi Bali tahun  
2013-2018 yang 
membahas mengenai 
tata ruang wilayah di 
Bali Selatan berhasil 
peneliti dapatkan 
dalam dokumen 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRWP) 
Provinsi Bali tahun 
2009-2019.  

Dokumen Laporan Keterangan 
Pertanggung Jawaban (LKPJ) 
Gubernur Bali Tahun Anggaran 
2011-2014.  

      Peneliti tidak berhasil 
mendapatkan LKPJ 
Gubernur Tahun 2011  
Dikarenakan 
ketidaktersedian 
dokumen tersebut di 
kantor Bappeda  

Dokumen Laporan 
Akuntabilitas Kinerja (Lakip) 
Gubernur Bali Tahun 2013.  

      Diperoleh peneliti dari 
website resmi 
Pemerintah Provinsi 
Bali.  

Dokumen rencana kerja Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Trans 
Sarbagita 2011-2014.  

  

     Dokumen rencana 
kerja UPT Trans 
Sarbagita secara 
spesifik tidak berhasil 
peneliti dapatkan, 
namun dalam dokumen 
rencana kerja Dinas 
Perhubungan Provinsi 
Bali, terdapat sedikit 
informasi mengenai 
rencana kerja UPT 
Trans Sarbagita dari 
tahun ke tahun.  
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Jenis Dokumen  Rencana  Realisasi  Keterangan  

Dokumen rencana kerja Dinas 
Perhubungan Informasi dan 
Komunikasi Pemerintah 
Provinsi Bali tahun 2011-2015.  

      Diperoleh dari kepala 
bidang kajian dan 
pengembangan 
Dishubinkom Provinsi 
Bali. 

Dokumen Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban (LKPJ) 
Dinas Perhubungan Informasi 
dan Komunikasi Pemerintah 
Provinsi Bali 2011-2014.  

      Diperoleh peneliti di 
kepala bidang kajian 
dan pengembangan 
Dinas Perhubungan 
Informasi dan 
Komunikasi  
Provinsi Bali.  

Notulensi rapat kerja Program  
Trans Sarbagita Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan 
Informasi Provinsi Bali bersama 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Trans Sarbagita.  

  

      Notulensi  rapat  kerja  
Program Trans 
Sarbagita Dinas 
Perhubungan, Informasi 
dan Komunikasi  
Provinsi Bali dengan 
UPT Trans Sarbagita 
belum dapat peneliti 
peroleh karena 
notulensi rapat tersebut 
tidak terdokumentasi 
dengan baik oleh pihak 
UPT Trans Sarbagita.  

Dokumen  Laporan  
Akuntabilitas Kinerja (Lakip) 
Dinas Perhubungan Informasi 
dan Komunikasi Pemerintah 
Provinsi Bali 2011-2014.  

      Diperoleh peneliti di 
kepala bidang kajian 
dan pengembangan 
Dishubinkom  Provinsi 
Bali.  

Dokumen rencana 
pengembangan trayek Bus Trans 
Sarbagita tahun 2011-2015.   

  

      Diperoleh peneliti dari 
UPT Trans Sarbagita 
dan website resmi 
Dishubinkom Provinsi  
Bali. 
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Jenis Dokumen  Rencana  Realisasi  Keterangan  

Dokumen Laporan Tahunan 
Pelayanan Angkutan Umum 
Trans Sarbagita Tahun  
Anggaran 2013 dan 2014.  

  

     Awalnya peneliti tidak 
mengetahui adanya 
dokumen Laporan 
Tahunan Pelayanan 
Trans Sarbagita, namun 
selama proses 
pengumpulan data, 
peneliti menemukan 
adanya dokumen 
tersebut untuk 
mengetahui 
perkembangan layanan 
bus dari tahun ke tahun.  
Namun sayangnya 
dokumen laporan 
tahunan pelayanan 
angkutan umum Trans 
Sarbagita untuk tahun 
2011 dan 2012 tidak 
tersedia.  

Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran UPT Trans Sarbagita 
Tahun Anggaran 2012-2015.  

  

      Diperoleh peneliti di  
kepala bidang kajian 
dan pengembangan 
Dishubinkom Provinsi 
Bali.  

Sumber: Data penelitian, Diolah.  

  

b.    Wawancara Mendalam (Depth Interview)  

Setelah dokumen-dokumen tertulis yang dibutuhkan telah terkumpul, 

tahap pengumpulan data berikutnya adalah wawancara secara mendalam tehadap 

informan. Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam 

dan lebih rinci terhadap lambannya perkembangan program Bus Trans Sarbagita. 

Di mana informasi-informasi tersebut ada yang tidak dapat ditemukan dalam 

dokumen tertulis. Dengan kata lain, wawancara mendalam dilaksanakan untuk 
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menindaklanjuti dan memperdalam temuan dari hasil interpretasi dokumen 

tertulis.  

Secara umum, Moleong (2006) mendefinisikan wawancara sebagai 

percakapan dengan maksud tertentu. Secara lebih khusus, wawancara adalah suatu 

metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara 

langsung antara pewawancara dan responden. Sementara menurut Patton (2009: 

183-184) wawancara adalah sumber makna dan elaborasi untuk pengamatan 

program. Adapun tujuan melakukan wawancara adalah memungkinkan peneliti 

masuk ke perspektif orang lain.   

Secara lebih spesifik, Patton (2009: 193) mengungkapkan bahwa tujuan 

melakukan wawancara secara kualitatif dalam evaluasi adalah untuk memahami 

bagaimana orang dalam program memandang program, mempelajari terminologi 

dan penilaian mereka, dan menangkap kompleksitas persepsi individual mereka 

dan pengalamannya. Prinsip mendasar mewawancarai secara kualitatif adalah 

menyediakan kerangka kerja yang dengan kerangka itu responden dapat 

menyatakan pemahaman mereka dengan istilah mereka sendiri (Patton, 2009: 

195).  

Adapun pendekatan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara mendalam (depth interview). Menurut Patton (2009: 183) 

melakukan wawancara secara mendalam merupakan sumber penting bagi data 

kualitatif dalam evaluasi.   

Wawancara secara mendalam dilakukan dengan menanyakan pertanyaan 

dengan format terbuka, mendengarkan dan merekamnya, dan kemudian 

menindaklanjuti dengan pertanyaan tambahan terkait. Data wawancara dengan 

format terbuka sendiri terdiri dari kutipan langsung dari orang tentang 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

I-85  
SKRIPSI   STUDI EVALUASI PROGRAM BUS...          BAGUS ANGGA PUTRA 

    BAB I PENDAHULUAN   

pengalaman, opini, perasaan, dan pengetahuannya terhadap suatu kebijakan atau 

program. Sementara alat yang digunakan sebagai instrumen dalam proses 

wawancara ini mencakup interview guide atau pedoman wawancara umum, 

kamera, dan alat perekam (recorder).   

Sementara yang dimaksud dengan pedoman wawancara adalah garis-

garis besar permasalahan yang akan ditanyakan peneliti kepada informan. Suatu 

pedoman wawancara dipersiapkan untuk memastikan bahwa secara esensial 

informasi yang sama diperoleh dari sejumlah orang dengan mencakup materi yang 

sama. Pedoman wawancara hanya melayani sebagai daftar urutan dasar selama 

wawancara untuk meyakinkan bahwa semua topik yang berkaitan telah terpenuhi 

(Patton, 2009: 188). Dengan demikian pedoman wawancara ini menyajikan 

kerangka kerja yang kemudian pewawancara kembangkan.  

Wawancara secara mendalam dalam penelitian ini dilaksanakan di 4 

(empat) instansi atau lembaga yang memiliki peran dalam perjalanan program Bus 

Trans Sarbagita. Instansi atau lembaga tersebut diantaranya adalah Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bali, Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informasi Provinsi Bali, UPT Trans Sarbagita, dan Komisi III DPRD Provinsi 

Bali.   

Data atau informasi yang diperoleh dari proses wawancara mendalam ini 

secara garis besar adalah informasi mengenai pelaksanaan program Bus Trans 

Sarbagita dari semenjak formulasi program hingga pelaksanaan program saat ini, 

pandangan dunia (world view) partisipan terhadap pelaksanaan program Trans 

Sarbagita; cerita (narasi) dari para aktor yang terlibat dalam implementasi 

program, informasi-informasi yang berkaitan dengan kendala, peluang, tantangan 
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serta hambatan dalam implementasi program Bus Trans Sarbagita, dan opini dari 

para informan tentang implementasi program Bus Trans Sarbagita termasuk 

pengalaman mereka selama terlibat  dalam perjalanan program tersebut.  

  c.   Observasi Langsung  

    Observasi atau teknik pengamatan dalam istilah sederhana adalah proses 

dimana peneliti melihat situasi penelitian (Sevilla, 1993: 198). Sementara menurut 

Patton (2009: 115), observasi atau pengamatan langsung merupakan sumber 

penting bagi data evaluasi kualitatif. Observasi dan teknik pengumpulan data 

sebelumnya yakni wawancara mendalam merupakan teknik yang saling 

memperkuat sebagai jembatan untuk memahami tema utama pada saat melakukan 

metode evaluasi kualitatif.   

Adapun tujuan data evaluasi berdasarkan pengamatan adalah pertama 

menggambarkan program secara menyeluruh dan hati-hati. Ini termasuk 

menggambarkan kegiatan yang berlangsung dalam program, orang yang 

berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan itu, dan makna bagi orang-orang mengenai 

apa yang telah diamati (Patton 2009: 119).  Lebih lanjut Patton mengungkapkan 

bahwa data hasil observasi terdiri dari deskripsi mendalam mengenai kegiatan 

suatu program, perilaku para peserta, aksi para staf, dan interaksi antar manusia 

secara luas yang dapat menjadi bagian dari pengalaman program.  

   Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung 

sebagai tindak lanjut atas keterangan yang diberikan informan penelitian pada saat 

wawancara mendalam. Sementara data atau informasi yang telah berhasil 

dikumpulkan peneliti melalui proses observasi langsung selama penelitian adalah 

informasi yang mendalam mengenai kegiatan-kegiatan operasional Bus Trans 
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Sarbagita di lapangan, aksesibilitas halte Trans Sarbagita, pengamatan mengenai 

antusiasme dan animo masyarakat dalam menggunakan sarana transportasi bus 

Trans Sarbagita serta mengamati berjalannya program Bus Trans Sarbagita sehari-

hari termasuk mengamati kedisiplinan karyawan, kelayakan angkutan pengumpan 

(feeder), serta ketepatan jadwal bus dan pelayanan karyawan bus terhadap 

penumpang. Selain itu, disposisi dari para aktor di balik program Bus Trans 

Sarbagita juga termasuk dalam data yang berhasil peneliti kumpulkan melalui 

proses observasi langsung.  

  I.7.5. Data yang Dikumpulkan  

        Untuk dapat menjawab rumusan masalah secara empirik dalam penelitian 

ini, dibutuhkan data yang relevan dengan pelaksanaan program Bus Trans 

Sarbagita Pemerintah Provinsi Bali. Data yang dihimpun dalam rangka mencapai 

tujuan penelitian tersebut berupa data primer dan sekunder. Berikut adalah rincian 

data yang dikumpulkan dalam penelitian ini.  

Tabel 1.4 Rincian Rencana dan Realisasi Data yang Dibutuhkan dalam 
Penelitian  

 
Jenis Data  Rencana  Realisasi  Keterangan  

Data capaian kinerja program 
Bus Trans Sarbagita Dinas 
Perhubungan Informasi dan 
Komunikasi Provinsi Bali 
2012-2014.  

  

      Data berhasil peneliti 
himpun dari Dokumen 
Laporan Keterangan  
Pertanggung Jawaban 
Dishubinkom Provinsi 
Bali tahun 2011-2014, 
LKPJ Gubernur Bali 
Tahun 2012-2014, dan 
Laporan Pelayanan 
Tahunan Angkutan 
Umum Trans Sarbagita 
tahun 2013-2014.  
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Jenis Data  Rencana  Realisasi  Keterangan  

Data jumlah kendaraan 
pribadi di Kabupaten Badung 
dan Kota Denpasar tahun 
2012-2014.  

      Data diperoleh peneliti 
dari kantor Badan Pusat 
Statistik Provinsi Bali.   

Data jumlah angkutan publik 
di kawasan Sarbagita Tahun 
2011-2014.  

      Data diperoleh peneliti 
dari kantor Badan Pusat 
Statistik Provinsi Bali.  

Data alokasi APBD Provinsi 
Bali terhadap Program Bali 
Mandara tahun 2013.  

  

     Peneliti pada awalnya 
tidak merencanakan 
pengumpulan data ini, 
namun mengingat hasil 
temuan penelitian yang  
mewajibkan peneliti 
mengetahui alokasi 
anggaran untuk 
masingmasing program 
Bali Mandara maka 
peneliti mulai 
menghimpun data ini dari 
pelbagai sumber seperti 
website resmi Pemerintah 
Provinsi Bali dan kliping 
surat kabar lokal.  

Data alokasi dan realisasi 
anggaran Dinas Perhubungan 
Informasi dan Komunikasi 
Provinsi Bali 2012-2014.  

  

      Data diperoleh peneliti 
dari kepala bidang kajian 
dan pengembangan 
Dishubinkom Provinsi 
Bali serta LKPJ 
Gubernur Bali tahun 
2011-2014.  

Data alokasi anggaran 
Program Bus Trans Sarbagita 
Tahun 2011-2014.  

      Data diperoleh peneliti 
dari  LAKIP 
Dishubinkom  Provinsi  
Bali  
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Jenis Data  Rencana  Realisasi  Keterangan  

Data jumlah pendapatan Bus 
Trans Sarbagita tahun 2011-
2014.  

      Data diperoleh peneliti 
dari sub bag umum UPT 
Trans Sarbagita dan 
laman  resmi 
Dishubinkom Provinsi 
Bali.  

Data jumlah penumpang Bus 
Trans Sarbagita Tahun 2011-
2014.  

  

      Data diperoleh peneliti 
dari sub bag umum UPT 
Trans Sarbagita dan 
laman  resmi 
Dishubinkom Provinsi  
Bali.  

Data jumlah halte Bus Trans 
Sarbagita tahun 2014.  

  

      Data diperoleh peneliti 
dari sub bag operasional 
UPT Trans Sarbagita.  

Sumber: data penelitian diolah.  

I.7.6      Prosedur dan Proses Validasi Data  

Sebuah penelitian yang menghasilkan pengetahuan, membutuhkan 

membuktian berupa derajat kepercayaan data sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan baik secara praktis maupun ilmiah. Dalam penelitian 

kualitatif, usaha dalam meningkatkan kepercayaan data dikenal sebagai keabsahan 

data, untuk menetapkan keabsahan data tersebut diperlukan teknik pemeriksaan.  

Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data 

triangulasi. Moleong menggambarkan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Kaitannya dengan bentuk 

penelitian evaluasi, Patton (2009) mengungkapkan bahwa satu strategi penting 

tertentu untuk melakukan evaluasi adalah menerapkan metode ganda atau dalam 

hal ini dapat disebut pula triangulasi. Triangulasi adalah membangun pengawasan 

dan keseimbangan dalam rancangan melalui strategi pengumpulan data secara 
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ganda. Rancangan evaluasi bertriangulasi bertujuan pada peningkatan kekuatan 

dan kekerasan suatu evaluasi (Patton, 2009: 98).  

Dalam konteks ini triangulasi juga dipahami sebagai pengakuan bahwa 

evaluator perlu terbuka terhadap lebih dari pada satu acara pandang mengenai 

suatu program. Adapun triangulasi dalam pandangan Sugiyono (2007) dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data 

yang berasal dari beberapa sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan 

menurut perspektif yang seragam maupun yang berbeda dan menentukan data 

yang paling spesifik untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Triangulasi 

menggunakan sumber dalam penelitian ini yang dicapai dengan jalan sebagai 

berikut:   

 Membandingkan data dari dokumen tertulis dengan hasil wawancara 

mendalam.  

 Membandingkan data hasil wawancara mendalam dari berbagai informan 

yang berbeda.  

 Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil 

wawancara mendalam.  

I.7.7 Teknik Analisis Data  

Patton (2009: 250) mendefinisikan analisis sebagai sebuah proses yang 

membawa bagaimana data diatur, mengorganisasikan apa yang ada ke dalam 

sebuah pola, kategori dan unit deskriptif dasar. Analisis data kualitatif pada 

dasarnya sudah dilakukan sejak awal kegiatan penelitian sampai akhir penelitian. 

Analisis bahkan dapat dilakukan selama pengumpulan data.   
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Menurut Miles dan Huberman, analisis selama pengumpulan data 

memberikan kesempatan pada peneliti lapangan untuk memikirkan tentang data 

yang ada dan menuyusun strategi guna pengumpulan data. Dengan cara ini 

diharapkan terdapat konsistensi analisa data secara keseluruhan. Untuk menjaga 

konsistensi dan keteraturan itulah Miles dan Huberman (1992: 16-20) juga 

menawarkan tiga alur kegiatan dalam aktivitas analisis yang terjadi secara 

bersamaan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. Berikut adalah penjelasan tiga alur kegiatan dalam analisis 

data yang dimaksud:  

 Reduksi Data  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini 

berlangsung secara terusmenerus selama proyek yang berorientasi 

kualitatif berlangsung. Reduksi data pada akhirnya dipahami sebagai 

suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data 

dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulankesimpulan finalnya 

dapat ditarik dan diverifikasi. Data kualitatif sendiri dapat 

disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara yakni 

melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat dan 

menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas.  

 Penyajian Data  

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. 

Penyajian dipahami sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 
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memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian yang kerap digunakan pada data kualitatif adalah 

bentuk teks naratif. Namun demikian, penyajiannya dapat pula disajikan 

dengan berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya 

dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu 

bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian, seorang peneliti 

dapat memahami apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah 

menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan 

analisis yang menurut saran yang dikiaskan oleh penyajian sebagai 

sesuatu yang berguna.  

 Menarik Kesimpulan atau Verifikasi  

Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan dan 

verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis 

kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-

pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab 

akibat, dan proposisi. Makna-makna yang muncul dari data ini harus 

diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang 

merupakan validitasnya.  

Analisis yang dilakukan selama pengumpulan data ditambah dengan 

tiga alur kegiatan yang disebutkan di atas dalam pemikiran Miles dan Huberman 

disebut dengan analisis data model interaktif. Dikatakan demikian karena 

menghasilkan sifat yang interaktif dan saling susul-menyusul. Berikut adalah 

siklus analisis data yang dimaksud:  
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  Bagan 1.1 Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif      

Sumber: Miles dan Huberman, (1992: 20).  

I.7.8      Pemilihan Informan  

Informan dalam penelitian kualitatif adalah orang-orang yang dipandang 

mengetahui dan menguasai betul tentang segala hal-hal yang menyangkut fokus 

penelitian sehingga dapat memberikan informasi maupun data yang diperlukan 

dalam penelitian. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan 

secara purposive sampling. Sugiyono (2014) menyatakan bahwa purposive 

sampling adalah teknik penentuan sampel (dalam penelitian ini adalah informan) 

dengan pertimbangan tertentu.  

Untuk mendapatkan informasi yang baik, peneliti menentukan informan 

awal atau informan kunci (key informan). Informan kunci menurut Patton (2009: 

159) adalah orang yang sangat berpengetahuan dan bisa menyampaikan gagasan, 

orang yang pandangannya dapat menambah berguna dalam membantu peneliti 

memahami apa yang sedang terjadi.   

Penentuan informan awalnya dilakukan peneliti berdasarkan pencarian 

informasi terlebih dahulu mengenai siapa saja aktor di tingkat eksekutif dan 

legislatif yang terlibat secara langsung dalam implementasi atau berjalannya 
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program Bus Trans Sarbagita. Peneliti mulai mencari informasi mengenai nama-

nama informan tersebut beserta tupoksi mereka masing-masing. Sehingga rencana 

awalnya ada 7 (tujuh) orang informan yang akan peneliti temui.  

Akan tetapi, dalam perjalanan pengumpulan data penelitian, jumlah 

informan yang semula direncanakan sebanyak tujuh orang menjadi bertambah 

sebanyak 10 (sepuluh) orang. Hal ini dikarenakan dalam proses wawancara 

mendalam, informan kunci menawarkan dan memperkenalkan peneliti terhadap 

informan lainnya yang dirasa mampu memberikan kedalaman informasi. Selain 

itu, peneliti menambah jumlah informan karena ada beberapa hasil temuan 

penelitian yang perlu dikonfirmasi dan diuji kevalidannya.  

Dalam upaya pengumpulan data dari informan, peneliti mengalami 

kendala ketika hendak melakukan wawancara terhadap Ketua Komisi III DPRD 

Provinsi Bali Bapak I Nengah Tamba, SH, hal ini dikarenakan Bapak I Nengah 

Tamba sedang menjalani masa reses di Kabupaten Jembrana dan tidak berhasil 

peneliti temui. Karenanya, peneliti segera mencari pengganti Bapak I Nengah 

Tamba, dan muncullah nama Bapak Ida Bagus Gede Udiyana, ST. pemilihan ini 

didasarkan atas kapasitas Bapak Ida Bagus Gede Udiyana, ST., sebagai wakil 

ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali yang membidangi bidang perhubungan dan 

kompetensi beliau sebagai tokoh masyarakat Denpasar yang memahami 

selukbeluk sektor transportasi publik di kawasan Denpasar, sehingga peneliti 

memandang Bapak Ida Bagus Gede Udiyana sebagai orang yang kompeten 

memberi pandangan terkait kelambanan program Trans Sarbagita dan 

perkembangan transportasi publik di Bali Selatan khususnya di Denpasar.  
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Selain itu, untuk memperkaya dan memperdalam hasil temuan data di 

lapangan serta untuk menjamin validitas data, peneliti juga berinisiatif melakukan 

wawancara mendalam dengan beberapa orang pramujasa Bus Trans Sarbagita, 

wartawan harian lokal Bali yang intens meliput berita mengenai program-program 

Bali Mandara, serta dua orang anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

(TAPD). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan para pramujasa tentunya 

mengetahui secara detail kondisi pelayanan bus di lapangan.  

Oleh sebab itu untuk mencocokkan keterangan yang diberikan para 

informan selaku pihak eksekutif dan legislatif, peneliti mengimbanginya dengan 

mewawancarai pramujasa bus selaku pekerja di lapangan, sehingga validitas data 

bisa dijamin. Sementara, wawancara dengan wartawan dan dua orang anggota 

TAPD dilakukan untuk memperdalam sekaligus memvalidasi dan 

mengkonfirmasi hasil temuan penelitian bahwa program Bus Trans Sarbagita 

belum begitu diprioritaskan Pemerintah Provinsi Bali dibanding program-program 

pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial di masyarakat dari 

segi alokasi anggaran pada APBD.  

Dengan demikian, berikut adalah daftar informan yang dipilih peneliti 

sesuai dengan fungsi dan keterlibatannya dalam menyusun perencanaan dan 

pengembangan program transportasi Trans Sarbagita:  

 Bapak Ir. I Putu Astawa, M.MA, selaku Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Bali sekaligus anggota Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bali.  

 Bapak Drs. I Ketut Adiarsa, M.H, selaku anggota Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah Provinsi Bali.  
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 Bapak Ir. Ekapria Dharana K, selaku kepala sub bidang prasarana 

perhubungan Bappeda Provinsi Bali.  

 Ibu Dra. R.R. Sri Rukmini. Selaku kepala sub bidang keuangan dan 

penyusunan program Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi 

Pemprov Bali.  

 Bapak Standly J. E. Suwandhi, ATD, MT, selaku kepala bidang 

perhubungan darat Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi 

Pemprov Bali.  

 Bapak Drs. I Gede Gunawan M.Si, selaku kepala UPT Trans 

Sarbagita.  

 Ibu Ni Nyoman Trisnawati, ST. M.Si, selaku kepala seksi teknik UPT 

Trans Sarbagita.  

 Bapak Ida Bagus Gede Udiyana, ST., selaku wakil ketua Komisi III 

DPRD Provinsi Bali.  

 Bapak Ady Sucipto, selaku wartawan Harian Tribun Bali Kompas 

Gramedia Group.  

 Bapak Pande Dharma Putra, selaku Pramujasa Bus Trans Sarbagita 

Koridor I.  
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