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Abstract 

 
This study aims to assess the outcome of the Number 24 of 2003 Decree of the Mayor of Surabaya on Public Road Lighting when 

compared to its policy main purpose, and also the effectiveness of the policy. The main idea of this study is the public road lighting 

that has not been effective as a support facility in driving. Actual versus planned performance comparisons theory from Carl 

V.Patton and David Sawicki (1993) as well as Randall B.Ripley criteria of evaluation (1985) were used in this study. This study uses 

qualitative research method with descriptive research type. Informant determination were done by purposive sampling technique. In-

depth interviews with informants and documentation were used to collect the data. Then, data reduction, data presentation, and data 

verification and conclusion, were used to analyse the collected data as well as the triangulation data to guarantee the validity of 

data. 

The results indicates that the outcome of the Number 24 of 2003 Decree of Mayor of Surabaya on Public Road Lighting in Surabaya 

have not been effective. This is because the public has not gain enough understanding about the Public Road Lighting as well as the 

six assessment indicators used only 2 are effective while the other four have not been effective as yet. 
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PENDAHULUAN 

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal (1) 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 

LLAJ) adalah suatu peristiwa di jalan raya tidak diduga 

dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau 

tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban 

manusia dan/atau kerugian harta benda. 

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia dinilai 

menjadi pembunuh terbesar di bawah penyakit jantung 

koroner dan TBC. Menurut data WHO tahun 2016, 

sebanyak 67% korban kecelakaan lalu lintas berada 

pada usia produktif, yakni 22-50 tahun.  Jumlah kasus 

kecelakaan pun terus meningkat tiap tahunnya. Berikut 

adalah data jumlah kasus kecelakaan di Indonesia 

Tahun 2013-2016. 

Tabel Jumlah Kasus Kecelakaan di 

Indonesia Tahun 2013-2016 

No Tahun Jumlah Kasus 

Kecelakaan 

Persentase 

peningkatan (%) 

1 2013 109.776 - 

2 2014 109.038 -0,67 

3 2015 109.436 0,36 

4 2016 110.023 0,53 

Rata-Rata 109.568 - 

Sumber: Data Kepolisian RI 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa 

dari tahun 2014 hingga 2016 jumlah kasus kecelakaan 

di Indonesia semakin meningkat, walaupun persentase 

peningkatannya terbilang kecil, yakni 0,36 % dan 0,53 

%. Jika di rata-rata kasus kecelakaan yang terjadi di 

Indonesia dalam kurun waktu tahun 2013-2016 

berjumlah 109.568 kasus. 

Kecelakaan lalu lintas dan kriminalitas yang 

telah disebutkan menjadi hal yang perlu diperhatikan 

oleh Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan 

angka kejadian yang berkembang di tiap tahunnya. 

Pehatian pemerintah kota diperlukan agar masyarakat 

Surabaya dapat merasa aman dan nyaman dalam 

beraktivitas khususnya bagi pengedara jalan. Pendapat 

tersebut diperkuat dengan data unit Laka Lantas 

Polrestabes Surabaya yang menyebutkan bahwa jumlah 

kecelakaan di daerah pinggiran Surabaya cukup tinggi. 

Berikut adalah data jumlah kecelakaan di Kota 

Surabaya. 

Tabel Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Kota 

Surabaya Tahun 2013-2016 

No Wilayah 2013 2014 2015 2016 

1 Sub. Pusat 209 240 281 306 

2 Sub. Utara 113 154 213 276 

3 Sub. Timur 203 255 310 370 

4 Sub. Barat 303 393 522 549 

5 Sub. Selatan 311 436 651 755 

Sumber: Data Unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 

jumlah kecelakaan di Kota Surabaya terus meningkat 

setiap tahunnya. Persentase kecelakaan terbesar pada 

tahun 2013 terdapat pada wilayah Surabaya Selatan, 

yaitu mencapai angka sebesar 27,3%, kemudian 

wilayah Surabaya Barat mencapai persentase sebesar 

26,6%, wilayah Surabaya Pusat mencapai persentase 

sebesar 18,35%, wilayah Surabaya Timur mencapai 

persentase sebesar 17,82%, dan yang terakhir wilayah 

Surabaya Utara yaitu mencapai persentase sebesar 

9,93%.  

Dengan demikian wilayah Surabaya Selatan 

menjadi wilayah yang dengan angka kasus kecelakaan 

yang di tiap tahunnya terjadi peningkatan, sehingga 

perlu adanya perhatian lebih dari pihak pemerintah 

dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka 
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Hijau sebagai penanggung jawab atas pelayanan dalam 

Penerangan Jalan Umum. 

Peningkatan angka kecelakaan yang selalu 

terjadi di wilayah Surabaya Selatan ini dapat 

disebabkan oleh berbagai hal seperti volume kendaraan 

yang memang banyak dan cenderung beragam, kondisi 

jalan yang kurang layak, terutama kondisi penerangan 

jalan yang juga kurang layak. Persebaran dari unit 

Penerangan Jalan Umum yang kurang merata dan 

cenderung terpusat di satu wilayah dapat menjadi 

alasan mengapa angka kecelakaan di wilayah Surabaya 

Selatan selalu meningkat. Usulan-usulan dari 

masyarakat yang seringkali lama untuk ditanggapi 

hingga menunggu bertahun-tahun juga dapat 

menghambat perencanaan pembangunan unit PJU di 

wilayah Surabaya Selatan. 

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di 

Indonesia, termasuk juga di Provinsi Jawa Timur dapat 

terjadi karena berbagai faktor penyebab. Faktor-faktor 

penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan tersebut dapat 

dilihat melalui tabel di bawah ini.  

Tabel Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu 

Lintas 

Faktor Penyebab Uraian % 

Pengguna Jalan  Lengah, mengantuk 55,15 

Kendaraan Ban pecah, sistem rem 

rusak 

3 

Jalan Persimpangan, kondisi 

PJU kurang layak 

40,35 

Lingkungan Pelayanan gawat darurat 1,5 

Sumber: Data Kepolisian RI 

Kondisi jalan sangat mempengaruhi 

keselamatan pengguna jalan saat berkendara. Faktor 

jalan yang dimaksud disini tidak hanya sekedar mulus 

atau bagus tidaknya kondisi jalan yang dilewati oleh 

pengendara jalan, tetapi juga menyangkut sarana dan 

prasarana yang berfungsi mendukung keselamatan 

jalan, seperti kondisi marka jalan, kondisi rambu-

rambu lalu lintas, dan terutama terkait dengan kondisi 

penerangan jalan umum. 

Berbagai permasalahan terkait dengan 

pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kota Surabaya 

yang juga dimiliki oleh beberapa kabupaten/kota di 

Indonesia masih dapat dengan mudah ditemukan. 

Berbagai masalah penerangan jalan umum di Kota 

Surabaya tersebut antara lain pemasangan unit PJU 

yang illegal, kurangnya data lampu terpasang, 

pembayaran rekening listrik yang melampaui perkiraan 

konsumsi dan tagihan tidak sesuai dengan pemakaian 

aktual Banyaknya permasalahan penerangan jalan 

umum di Kota Surabaya tersebut menggambarkan 

bahwa pelaksanaan kebijakan mengenai penerangan 

jalan umum masih belum optimal. Belum optimalnya 

penyediaan penerangan jalan umum di Kota Surabaya 

didukung dengan masih tingginya angka keluhan 

masyarakat yang terkait dengan penerangan jalan 

umum. Berikut adalah grafik jumlah keluhan 

masyarakat untuk Dinas Kebersihan dan Ruang 

Terbuka Hijau terkait penerangan jalan umum. 

 
 

Sumber : data media center (diolah) 

Grafik 1.1 Jumlah Keluhan Masyarakat untuk 

Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota 

Surabaya Tahun 2012-2014 

 

Berdasarkan grafik di atas, dapat dikatakan 

bahwa permasalahan yang banyak dikeluhkan oleh 

masyarakat yang ditujukan kepada Dinas Kebersihan 

dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya terletak pada 

permasalahan penerangan jalan umum. 

Pemerintah Kota Surabaya yang dibantu oleh 

Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota 

Surabaya telah melakukan berbagai upaya guna 

mencukupi kebutuhan penerangan jalan umum di Kota 

Surabaya. Berikut adalah tabel perkembangan jumlah 

penerangan jalan umum yang telah dibangun di Kota 

Surabaya Tahun 2013-2016. 

Tabel Perkembangan Jumlah Penerangan 

Jalan Umum di Kota Surabaya Tahun 2013-2016 

No Tahun Jumlah 

Titik 

PJU 

Jumlah 

Peningkatan 

Persentase 

Peningkatan 

(%) 

1 2013 68.610 - - 

2 2014 75.826 7.216 10,51 

3 2015 81.146 5.320 7,02 

4 2016 86.439 5.293 6,53 

Sumber: DKRTH (2017) 

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat 

bahwa jumlah titik PJU mulai tahun 2013 hingga tahun 

2016 selalu menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. 

Peningkatan paling signifikan terlihat pada tahun 2014, 

jumlah titik PJU meningkat dari total tahun 

sebelumnya 68.610 titik menjadi 75.826 titik. Jumlah 

peningkatan pada tahun ini mencapai 7.216 titik atau 

10,51 persen. Selanjutnya pada tahun 2015 titik PJU 

juga masih meningkat jumlah titiknya meskipun tidak 

sebanyak pada tahun 2014, di tahun ini peningkatan 

mencapai 5.320 atau 7,02 persen sehingga total 

keseluruhan dari titik PJU menjadi 81.146. Di tahun 

2016 jumlah titik PJU masih bertambah meskipun 

peningkatannya semakin menurun dari tahun 

sebelumnya. Peningkatan jumlah titik PJU pada tahun 

2016 mencapai 5.293 atau 6,53 persen dan menjadikan 

total keseluruhan titik PJU sampai pada tahun 2016 

berjumlah 86.439 titik. 

Banyak hal yang menjadi faktor penghambat 

bagi pengembangan penerangan jalan umum di kota 

Surabaya. Beberapa kendala yang menjadi penghalang 

dalam pengembangan PJU di Kota Surabaya seperti 

kurangnya sosialisasi mengenai 

pemasangan/pemeliharaan PJU yang belum merata 
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keseluruh masyarakat Surabaya sehingga menyebabkan 

kesalahpahaman masyarakat terhadap penanganan 

Penerangan Jalan Umum. Kendala yang menjadi 

penghambat bagi pemberian PJU di Kota Surabaya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel Kendala Pemberian PJU di Kota 

Surabaya 

No Kendala Uraian 

1 Informasi Sosialisasi mengenai 

pemasangan/pemeliharaan PJU 

belum merata ke semua 

kalangan masyarakat, alur 

pengaduan/pelaporan yang 

panjang, pengajuan melalui 

musrenbang yang memakan 

waktu lama 

2 Lokasi Lokasi pengajuan belum 

memenuhi persyaratan, Lokasi 

pemasangan/pemeliharaan PJU 

sulit untuk di akses, melalui 

gang-gang sempit, akses 

melalui tepi sawah atau 

tambak 

3 Regulasi 

Pemasangan 

Tidak ada regulasi khusus 

berlandaskan hukum sehingga 

pengaturan mengacu pada 

standar PLN, 

Pemasangan/pemeliharaan 

PJU yang di luar wewenang 

DKRTH 

4 SDM pada 

DKRTH 

Kurangnya sumber daya 

manusia yang menangani 

bidang PJU pada pemerintah 

kota menghambat kinerja 

pelayanan PJU 

Sumber: wawancara DKRTH dan responden 

 Lokasi pemasangan/pemeliharaan PJU dengan 

akses yang cukup sulit seperti melewati gang-gang 

kecil sehingga dapat menghambat proses penanganan 

PJU. Pemasangan/pemeliharaan PJU yang bukan 

wewenang dari DKRTH juga menjadi salah satu 

penghambat dalam pemberian PJU, dikarenakan pihak 

DKRTH yang perlu mendapat ijin untuk melakukan 

pemasangan/pemeliharaan PJU di lokasi pengembang 

atau PJU yang belum dilimpahkan pembayaran 

rekening listriknya. Lalu kurangnya sumber daya 

manusia pada bidang yang menangani PJU di Kota 

Surabaya juga menjadi salah satu kendala dalam 

pelayanan PJU, dikarenakan sumber daya manusia 

yang terbatas sehingga banyak antrian PJU yang perlu 

dilakukan pengecekan atau pemeliharaan menjadi 

berlarut-larut. 

Dari kondisi inilah peneliti tertarik untuk 

meneliti Kebijakan Penerangan Jalan Umum di Kota 

Surabaya. Peneliti ini membahas tentang evaluasi 

pelaksanaan kebijakan penerangan jalan umum yakni 

dengan menilai kualitas policy output yang diterima 

oleh kelompok sasaran. Masih banyaknya daerah yang 

belum ada penerangan jalan umum menjadikan 

pelaksanaan kebijakan belum optimal. Ditambah 

dengan pemasangan penerangan jalan umum yang 

hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu juga 

menambah daftar ketidakoptimalan pelaksanaan 

kebijakan. 

Dari ulasan di atas dapat diketahui bahwa 

penanganan dan penyediaan penerangan jalan umum 

menjadi hal yang difokuskan guna meningkatkan 

kualitas pelaksanaan kebijakan penerangan jalan 

umum. Dengan adanya alasan yang demikian maka 

kebijakan penerangan jalan umum perlu dievaluasi 

pelaksanaannya. Hal tersebut karena untuk mengetahui 

sejauhmana ketercapaian kebijakan tersebut. 

 

Pendekatan Dasar terhadap Evaluasi Kebijakan 

Pendekatan dasar terhadap evaluasi kebijakan 

disampaikan oleh Patton dan Sawicki. Menurut Carl 

V.Patton dan David Sawicki terdapat beberapa macam 

pendekatan dalam evaluasi yakni 

a) Perbandingan pra dan pasca implementasi 

kebijakan atau program (before and after 

comparisons). Pendekatan ini mencoba 

membandingkan kondisi ( penduduk atau lokasi) 

sebelum kebijakan atau program 

diimplementasikan dengan setelah kebijakan atau 

program diimplementasikan. Asumsi dari 

pendekatan ini adalah bahwa setiap perbedaan 

antara data sebelum dan setelah kebijakan atau 

program diimpementasikan merupakan hasil 

(outcomes) dari kebijakan atau program. 

b) Perbandingan antara dengan dan tanpa kebijakan 

atau program (with and without comparisons). 

Pendekatan ini  merupakan modifikasi dari 

pendekatan pertama dengan memasukkan 

perbandingan kriteria relevan di lokasi dengan 

program dibandingkan dengan lokasi tanpa 

program, aktualnya sebelum dan sesudah 

implementasi.  

c) Perbandingan antara hasil nyata dengan kinerja 

yang direncanakan (actual versus planned 

performance comparisons). Pendekatan ini 

membandingkan data pasca program yang nyata 

atau aktual dengan target yang ditetapkan 

sebelumnya, biasanya sebelum program 

diimplementasikan. Evaluator menetapkan tujuan 

dan target spesifik sebagai kriteria evaluasi untuk 

periode waktu tertentu, dan mengumpulkan data 

tentang kinerja yang nyata terjadi. Akhirnya 

evaluator membandingkan kinerja aktual dengan 

target kinerja, dan mencoba mencari penjelasan 

yang tepat atas perbedaan yang diakibatkan oleh 

faktor-faktor program maupun non program. 

d) Model eksperimental atau yang dikontrol 

(esperimental or controlled model). Metode ini 

mengkaji suatu obyek penelitian dengan 

melakukan percobaan yang terkontrol/ 

dikendalikan untuk mengetahui kondisi yang 

diteliti. 
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e) Model setengah eksperimental (quasi 

experimental models). Model ini sangat 

bermanfaat bila eksperimen yang sesungguhnya 

tidak dapat dilaksanakan baik disebabkan karena 

tidak dapat memilih orang untuk kelompok 

perlakuan dan kontrol, tidak dapat mengontrol 

administrasi program atau kebijakan atau karena 

adanya pembatasan kebijakan terhadap kelompok 

perlakuan atau karena program tidak diarahkan 

pada level indvidual. 

f) Pendekatan evaluasi yang berorientasi pada biaya 

(cost oriented evaluastion approach). Pendekatan 

ini mencoba menilai kebijakan atau program 

dengan cara membandingkan biaya untuk sumber 

daya masukan dengan kriteria tertentu. 

Dari pendekatan-pendekatan tersebut yang 

dimaksud dalam pendekatan evaluasi dalam penelitian 

ini ialah evaluasi yang bertujuan untuk menghasilkan 

informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai 

hasil-hasil kebijakan yang didasarkan atas tujuan 

formal program kebijakan secara deskriptif dengan 

memantau pencapaian tujuan setelah program 

diterapkan dalam jangka waktu tertentu. Hal tersebut 

dilakukan dengan membandingkan data pasca program 

yang nyata atau aktual dengan terget yang ditetapkan 

sebelumnya. 

 

Kriteria Evaluasi Kebijakan Penerangan Jalan 

Umum di Kota Surabaya  

Dalam mengevaluasi kebijakan tentang 

Penerangan Jalan Umum ini, penulis menggunakan 

kriteria yang disampaikan oleh Ripley untuk menilai 

suatu kebijakan. Dalam kriteria ini menekankan pada 

pencapaian tujuan dari usaha yang dilakukan dalam 

evaluasi kebijakan. Artinya, evaluasi dilakukan dengan 

merujuk pada pelaksanaan usaha yang dilakukan atau 

implementasi dari kebijakan tersebut, sehingga aspek 

kinerja menjadi sangat penting. Untuk mengukur 

kinerja, maka terdapat dua aspek yang harus dinilai, 

yakni aspek output dan outcome.  

Pada kebijakan yang sasarannya adalah 

masyarakat yang terletak di wilayah yang masih kurang 

penerangan jalan umummnya, maka evaluasi yang 

dilakukan meliputi aspek-aspek tertentu. 

Menurut Ripley aspek yang digunakan untuk 

menilai kualitas output kebijakan adalah sebagai 

berikut : 

a. Akses 

Akses digunakan untuk mengetahui bahwa program 

dapat dijangkau dengan mudah oleh sasaran. Dalam hal 

ini kemudahan masyarakat dalam memperoleh 

informasi atau menyampaikan pengaduan mengenai 

program tersebut juga termasuk dalam aspek ini. Selain 

itu, akses juga meliputi kesempatan bagi semua 

kelompok sasaran dalam pelaksanaan program tanpa 

melihat etnisitas, agama, afiliasi politik. Dengan 

demikian, akses berarti tidak adanya diskriminasi untuk 

terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program 

karena karakteristik yang melekat pada individu atau 

kelompok. 

b. Cakupan 

Cakupan digunakan untuk menilai seberapa besar 

kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau oleh 

kebijakan yang diimplementasikan. Untuk menilai 

cakupan maka prosedur yang digunakan adalah 

pertama, menetapkan siapa saja yang menjadi 

kelompok sasaran (masyarakat di wilayah yang masih 

mengalami kurangnya penerangan jalan umum). 

Idealnya evaluator memiliki data seluruh kelompok 

sasaran yang memiliki hak untuk menjadi kelompok 

sasaran tersebut. Kedua, membuat proporsi 

(perbandingan) jumlah kelompok sasaran yang sudah 

mendapat layanan terhadap total kelompok target. 

c. Frekuensi 

Frekuensi digunakan untuk menilai seberapa sering 

kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang 

dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program. Aspek 

frekuensi sangat penting dan relevan untuk mengetahui 

keberhasilan implementasi kebijakan atau program 

yang jenis layanannya tidak hanya diberikan sekali, 

namun berkali-kali. 

d. Bias 

Bias digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang 

diberikan oleh implementor bias (menyimpang) kepada 

kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau 

kelompok masyarakat yang tidak eligible untuk 

menikmati bantuan, hibah, atau pelayanan yang 

diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau 

program. 

e. Ketepatan Layanan 

Ketepatan layanan digunakan untuk menilai ketepatan 

waktu dalam melakukan pelayanan yang diberikan 

dalam implementasi suatu kebijakan. Aspek ini menilai 

output suatu kebijakan yang memiliki sensitivitas 

terhadap waktu. Artinya keterlambatan dalam 

implementasi kebijakan tersebut akan membawa 

implikasi kegagalan mencapai tujuan kebijakan 

tersebut. 

f. Akuntabilitas 

Akuntabilitas digunakan untuk menilai 

pertanggungjawaban dari implementor dalam 

menjalankan tugas untuk menyampaikan keluaran 

kebijakan kepada kelompok sasaran. pertanyaan yang 

perlu diajukan dalam aspek ini menyangkut apakah 

hak-hak kelompok sasaran dikurangi atau tidak. Jika 

ada pengurangan hak-hak kelompok sasaran apakah 

tindakan tesebut dapat dipertanggungjawabkan atau 

merupakan bentuk-bentuk penyimpangan. 

g. Kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan 

Kesesuaian program dengan kebutuhan ini digunakan 

untuk menilai apakah berbagai keluaran kebijakan atau 

program yang diterima oleh kelompok sasaran memang 

sesuai dengan kebutuhan atau tidak.  

 

Metode Penelitian 

Tipe Penelitian 

Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif 

deskriptif karena berdasarkan pada rumusan masalah 

dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif 
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menggambarkan kondisi yang terjadi atas pelaksanaan 

suatu kegiatan atau program. 

Teknik Penetapan Informan 

Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan 

non random sampling, yaitu pengambilan sampel 

dimana tidak semua populasi mempunyai kesempatan 

yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Adapun 

teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Teknik tersebut dilakukan dengan 

menentukan informan yang didasarkan pada tujuan dan 

pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah 

wawancara mendalam (in–depth interview), dan 

dokumentasi. Wawancara mendalam merupakan suatu 

metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan kepada informan sehingga 

memperoleh data secara langsung dari informan 

tersebut. 

Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan 

merupakan teknik milik Miles dan Huberman yaitu 

analisis data kualitatik dilakukan dengan cara interaktif 

dan secara terus menerus pada setiap tahapan peneliti 

sampai tuntas, sehingga mendapat data jenuh. 

 

Kesimpulan 

Evaluasi digunakan untuk mengetahui bagaimana 

pencapaian suatu program atau kebijakan. Dalam 

evaluasi Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Penerangan Jalan Umum di Kota 

Surabaya terdapat beberapa kesimpulan yang dapat 

ditarik yaitu: 

1. Capaian Keputusan Wali Kota Surabaya 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penerangan Jalan 

Umum di Kota Surabaya belum mencapai hasil yang 

optimal bila dibandingkan dengan tujuan yang 

tercantum dalam kebijakan tersebut, yaitu untuk 

memenuhi kebutuhan Penerangan Jalan Umum di Kota 

Surabaya. Masyarakat Kota Surabaya sebagai target 

sasaran kebijakan merasa bahwa  masih terdapat 

kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan penerangan 

jalan umum ini. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka 

Hijau sebagai penanggung jawab utama kebijakan 

penerangan jalan umum dinilai masyarakat minim 

dalam melakukan sosialisasi. Pemahaman yang kurang 

dari masyarakat mengenai penerangan jalan umum 

membuat masyarakat bingung harus bertindak 

bagaimana saat terjadi masalah dengan penerangan 

jalan di kawasan pemukimannya, masyarakat hanya 

mengetahui membuat laporan kepada RT/RW setempat 

kemudian menunggu untuk ditindak lanjuti oleh Dinas 

Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Laporan 

maupun usulan yang diajukan masyarakat juga masih 

membutuhkan proses yang panjang untuk bisa ditindak 

lanjuti oleh pemerintah. Adanya syarat serta ketentuan 

khusus membuat masyarakat merasa dibatasi dalam 

mendapatkan pelayanan. Hal seperti inilah yang 

menghambat proses pelayanan Dinas Kebersihan dan 

Ruang Terbuka Hijau dalam melaksanakan kebijakan 

penerangan jalan umum. Dengan semakin 

meningkatnya laporan atau keluhan yang masuk 

mengenai penerangan jalan umum dapat dimaknai 

bahwa masyarakat masih belum cukup puas dengan 

pelayanan yang diberikan Dinas Kebersihan dan Ruang 

Terbuka Hijau dalam hal penerangan jalan umum. 

2. Efektifitas dari Keputusan Wali Kota Surabaya 

Nomor 24 Tahun 2003. Dari 6 indikator efektifitas 

yang digunakan, terdapat 2 indikator yang dinilai 

efektif yaitu bias dan akuntabilitas, sementara 4 

indikator lainnya yaitu akses, cakupan, frekuensi, dan 

kesesuaian kebutuhan dengan program dinilai kurang 

efektif. Berikut ini uraian ke 6 indikator tersebut: 

a. Akses 

Akses pada kebijakan penerangan jalan umum 

sejauh yang telah dilaksanakan menurut masyarakat 

masih kurang mudah untuk dijangkau. Hal tersebut 

dikarenakan sosialisasi yang kurang dari pihak Dinas 

Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau membuat 

masyarakat kurang memahami cara untuk mendapatkan 

informasi yang berkaitan dengan penerangan jalan 

umum. Untuk pelaporan atau pengaduan terkait 

masalah penerangan jalan umum masyarakat hanya 

melapor kepada RT/RW setempat atau pengurus 

kawasan pemukimannya. Tentunya hal ini masih perlu 

proses lagi karena laporan masih harus menunggu 

untuk dimasukkan ke tingkat kelurahan dan seterusnya 

sampai pada penanggung jawab yaitu Dinas 

Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. 

b. Cakupan 

Cakupan pada pelaksanaan kebijakan penerangan 

jalan umum dinilai masyarakat masih belum mencakup 

secara merata di seluruh daerah di Kota Surabaya. 

Daerah pinggiran atau daerah dengan jalan kecil 

menurut masyarakat masih ada yang kurang mendapat 

penerangan jalan umum yang baik. Kemudian di 

beberapa daerah dengan jalan baru juga masih ada yang 

belum dipasang penerangan jalan meskipun jalan 

tersebut sudah banyak dilalui oleh masyarakat. Hal ini 

bisa terjadi dikarenakan akses menuju daerah yang 

dimaksud cukup sulit untuk dijangkau sehingga perlu 

waktu bagi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka 

Hijau melakukan pemasangan atau pemeliharaan, serta 

adanya beberapa jalan yang diajukan masyarakat 

namum tidak dapat memenuhi syarat yang telah 

ditetapkan sehingga Dinas Kebersihan dan Ruang 

Terbuka Hijau tidak melakukan tindakan. 

c. Frekuensi 

Masyarakat menilai bahwa frekuensi dalam 

pelayanan penerangan jalan umum oleh Dinas 

Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau masih perlu 

peningkatan lagi. Hal tersebut terjadi karena 

masyarakat merasa bahwa respon terhadap setiap 

laporan atau keluhan mereka ditanggapi secara tidak 

pasti. Beberapa keluhan dapat ditanggapi dan ditindak 

lanjuti secara cepat namun beberapa keluhan lain 

ditanggapi dengan lambat atau bahkan tidak ditanggapi 

sama sekali. Masyarakat kurang memahami bagaimana 

laporan atau keluhan mereka akan ditanggapi oleh 

Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Adanya 

prioritas untuk laporan tertentu atau tidak masyarakat 
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juga kurang memahami hal tersebut. Hal ini yang 

membuat masyarakat menilai bahwa frekuensi untuk 

pelayanan penerangan jalan umum di kota Surabaya 

masih kurang maksimal. 

d. Bias 

Kelompok sasaran yang menjadi target dalam 

kebijakan penerangan jalan umum ini adalah seluruh 

masyarakat kota Surabaya. Dari penilaian masyarakat 

pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan 

Ruang Terbuka Hijau sudah cukup baik dan tidak 

menyimpang pada kelompok sasaran yang kurang 

berhak untuk menerima pelayanan. Pada daerah yang 

sudah mendapat penerangan yang baik cukup 

dilakukan pemeliharaan serta pengawasan, sehingga 

fokus utama dapat dilakukan pada daerah margin yang 

masih belum semuanya mendapat penerangan jalan 

yang cukup baik. Hal ini bertujuan agar penerangan 

jalan umum di kota Surabaya menjadi sama baiknya di 

setiap kawasan pemukiman yang ada. 

e. Akuntabilitas 

Penilaian masyarakat kota Surabaya terhadap 

akuntabilitas pelaksana kebijakan penerangan jalan 

umum yakni Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka 

Hijau sudah cukup baik dan bertanggung jawab. 

Masyarakat menilai bahwa meskipun tidak semua 

laporan atau usulan masyarakat ditangani dengan cepat 

tetapi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 

tetap berupaya untuk dapat menindak lanjuti setiap 

laporan masyarakat yang sudah masuk. Laporan 

pertanggungjawaban ini sudah disiapkan dan diatur 

mulai dari awal proses perencanaan. Setiap bulannya 

laporan pertanggungjawaban pelaksana kebijakan juga 

dilakukan melalui monitoring evaluation. Kemudian 

pada musrenbang masyarakat dapat melihat dan 

mengawasi laporan pertanggungjawaban yang telah 

diusulkan oleh pelaksana kebijakan. 

f. Kesesuaian kebutuhan dengan program 

Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 

dinilai masyarakat masih belum cukup untuk dapat 

memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan 

program. Menurut masyarakat masih ada beberapa hal 

yang perlu dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan 

Ruang Terbuka Hijau sebagai pelaksana kebijakan 

untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini 

berkaitan dengan indikator evaluasi sebelumnya seperti 

masih kurang mudahnya akses informasi untuk 

didapatkan masyarakat, cakupan pelayanan yang belum 

merata secara keseluruhan hingga frekuensi pelayanan 

penerangan jalan yang juga masih mendapat penilaian 

yang kurang maksimal oleh masyarakat. Sehingga 

nantinya hal ini akan berdampak terhadap bagaimana 

tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang 

telah diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas 

Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. 

 Dari 6 indikator penilaian yang digunakan 

hanya 2 yang efektif dengan begitu Dinas Kebersihan 

dan Ruang Terbuka Hijau masih perlu memberikan 

pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyrakat 

terutama dalam hal akses informasi terkait PJU, 

cakupan pelayanan yang merata, frekuensi pelayanan 

yang tinggi, dan kesesuaian kebutuhan dengan 

program. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi 

Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Penerangan Jalan Umum di Kota Surabaya 

yang telah dilakukan dan disimpulkan, penulis 

mengajukan beberapa saran untuk lebih meningkatkan 

efektifitas pelayanan dari Dinas Kebersihan dan Ruang 

Terbuka Hijau, yaitu sebagai berikut: 

1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota 

Surabaya lebih meningkatkan sosialisasi mengenai 

program atau kebijakan penerangan jalan umum 

kepada masyarakat agar masyarakat kota Surabaya 

mendapat pemahaman mengenai penerangan jalan 

umum serta bagaimana cara mengakses setiap 

informasi terkait pelayanan penerangan jalan umum di 

kota Surabaya. 

2. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota 

Surabaya harus lebih intens dalam menanggapi setiap 

laporan dan keluhan masyarakat. Setiap laporan yang 

masuk sesegera mungkin dapat ditindak lanjuti agar 

masyarakat tidak berlarut menunggu tanpa mendapat 

kepastian yang jelas. 

3. Persyaratan dalam pengajuan pemasangan PJU atau 

pelimpahan pembayaran rekening listrik PJU dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Standar 

pemasangan unit penerangan jalan dapat lebih 

disesuaikan dengan jalanan kecil di perkampungan 

yang masih belum memenuhi syarat pemasangan. 

Sehingga setiap jalan baik jalan besar atau jalan kecil 

dapat secara merata mendapat penerangan jalan yang 

baik. 
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