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Abstract 

The purpose of this study is to describe the effects of Public Service Obligation (PSO) 

subvention policy on the quality of electric trains based on minimum service standard (Study of 

electronic trains Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (JABODETABEK) in PT Kereta Commuter 

Indonesia (KCI) Central Jakarta) based on the number of PSO subsidies that experienced a 

significant increase in every year with using the policy impact theory by Thomas R Dye, James 

Anderson and William N Dunn. 

This study used qualitative method with descriptive research. The techniques of data 

collection were done with observing method, study of documentation and deep interview with 

informants which are some people from MTI, PT KCI and people who use electronic trains. For the 

informants in this study were selected with purposive techniques. Also, source triangulation technique 

is used for the data validity checking technique. And the last techniques that are being used are data 

reduction, data presentation and conclusion. 

The result of this study shows that the effects of PSO policy on the quality of electric trains 

based on minimum service standard (SPM) is indirect, here are the important aspects: 1. The payment 

of PSO subsidy, which is being paid every three months, is giving a difficult time on PT KCI’s 

cashflow; 2. The determination of the amount of PSO subsidies is based on the number of electronic 

trains passengers; 3. The lack of this PSO subsidies can have some implication towards the 

constrained way to create quality of MSS-based services to the public (passengers); 4. All levels of 

society can enjoy electronic trains with SPM quality by paying half of the price set by the operator, 

which is Rp 3000.; 5. In the era of cheap transportation regime, it can trigger the lack of passenger’s 

concern in maintaining public facilities. So, theres some recommendation such as : the 

implementation of subsidies right on target and the need of cooperation between service providers 

and users to maintain public facilities. 
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PENDAHULUAN 

Dalam ilmu Administrasi, terdapat 

seperangkat mekanisme kebijakan yang 

disusun secara sistematis dan terstruktur 

dalam rangka memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, 

masyarakat bisa memperoleh pelayanan yang 

terbaik sesuai dengan harapan dan 

kebutuhannya.Walaupun demikian, 

kebijakan publik ini terdapat beraneka 

macam jenisnya sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Dalam implementasinya, 

kebijakan tersebut tidak selalu berjalan mulus 

(bebas hambatan) dan menjadi sebuah 

keniscayaaan dalam kebijakan publik. 

Kebijakan publik terdapat 

serangkaian proses tahapan yang harus 

dilalui, yaitu : formulasi, implementasi, dan 

evaluasi. Semua proses tersebut niscaya 

dilewati oleh kebijakan publik. Dalam 

penelitian ini, bidang kajian utama yang 

menjadi pembahasannya ialah kajian 

evaluasi, khususnya menganalisis dampak 

dari kebijakan subsidi (Public Service 

Obligation / PSO) pada kualitas layanan KRL 

(Kereta Listrik) berbasis SPM di PT KCI, 

Jakarta Pusat. 

Subsidi (Public Service Obligation / 

PSO) merupakan selisih antara tarif yang 

ditetapkan oleh operator dengan yang 

dikeluarkan pemerintah. Dengan kata lain, 

PSO merupakan biaya yang wajib 

dikeluarkan oleh Pemerintah karena adanya 

perbedaan antara harga pokok penjualan 

BUMN/swasta dengan harga atas produk/jasa 

tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah 

dengan tujuan agar pelayanan produk/jasa 

tersebut tetap terjamin dan terjangkau 

harganya oleh sebagian besar masyarakat/ 

publik1.  

Asal mula adanya PSO ini 

didasarkan pada hukum transportasi Uni 

                                                 
1 Agunan Samosir Prospek Perkeretaapian: 

PSO-IMO-TAC-BMN-PSL: 2012 dalam 

Abdul Aziz, 2012 : 11  

Eropa yang bertujuan dengan adanya PSO ini 

memberikan kesempatan bagi BUMN untuk 

memonopoli (privatisasi) pengelolaan 

layanan publik. mekanisme subsidi PSO di 

Indonesia lebih identik dengan kereta api. 

Namun, saat ini subsidi PSO mulai menyebar 

pada sektor lainnya, seperti : sektor 

komunikasi, sektor transportasi dan lain 

sebagainya2. 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan 

ini, pemerintah selaku pelayan publik 

menugaskan / memberikan mandat khusus 

pada PT KCI yaitu anak  perusahaan 

Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (PT 

KAI) untuk mengelola KRL 

JABODETABEK agar mempermudah 

masyarakat untuk menjalankan aktivitas 

produktifnya melalui subsidi PSO ini. Disisi 

lain,  masyarakat juga memiliki hak untuk 

memperoleh jaminan layanan berkualitas, 

tidak hanya tarifnya yang terjangkau. 

Sebagai bentuk jaminan bahwa 

layanan publik harus layak dan berkualitas, 

maka regulasi tentang Standar Pelayanan 

Minimum (SPM) yang diperuntukkan guna 

memenuhi kebutuhan masyarakat melalui 

penyediaan transportasi publik yang 

berkualitas. Meskipun, kualitas layanan yang 

dimaksud ini memenuhi standar yang bersifat 

minimum. Dengan kata lain, semua lapisan 

masyarakat berhak untuk memiliki 

aksesibilitas / ruang yang cukup besar dalam 

menikmati transportasi publik dengan harga 

terjangkau sehingga mampu menjadikan 

masyarakat ketergantungan terhadap produk 

layanan tersebut dan memberikan rasa trust 

terhadap jasa yang diberikan.  

Adapun dana PSO ini diberikan 

kepada BUMN/ swasta diantaranya ialah, 

menurut Dahlan Iskan dalam bidang sarana 

perhubungan (PT KAI, PT Pos Indonesia, PT 

2 Wikipedia (2018) Kewajiban Pelayanan 

Publik [6 januari 2018]. Web 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kewajiban_pel

ayanan_publik 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kewajiban_pelayanan_publik
https://id.wikipedia.org/wiki/Kewajiban_pelayanan_publik
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Pelni, Persero, Perum LKBN Antara), dua 

BUMN energi (PT Pertamina Persero, dan PT 

PLN Persero), dan 5 BUMN di bidang 

pangan (PT Pusri Holding, , PT Sang Hyang 

Seri, PT Pertani, Perum Bulog, dan PT 

Berdikari)3. Berikut ini merupakan 

perbandingan dana PSO yang diberikan 

kepada beberapa BUMN, diantaranya 

sebagai berikut   :

 

Tabel 1.2 Data Perbandingan BUMN yang diberi dana subsidi public service obligation 

(PSO) dalam miliaran rupiah 

Sumber : Data diolah peneliti

Dari data tersebut dapat diketahui 

bahwasannya antara PSO PT KAI dan PT PELNI 

memiliki jumlah PSO yang tidak memiliki selisih yang 

jauh, dibandingkan PSO PT Pos Indonesia dan PERUM 

LKBN ANTARA. Apabila PSO terbesar diurutkan, 

kurang lebih dapat dikatakan bahwa PSO terkecil 

diperoleh PERUM LKBN ANTARA, kemudian disusul 

PT Pos Indonesia. Antara PT KAI dan PT PELNI yang 

tak jauh beda dapat dilihat dari naik dan turunnya jumlah 

PSO yang diberikan. PSO PT KAI cenderung 

mengalami kenaikan secara konstan, dibandingkan PT 

PELNI. Dari tabel diatas yang menjelaskan mengenai 

jumlah dana subsidi / PSO dari beberapa BUMN, dapat 

diketahui perbandingannya. Secara garis besar jumlah 

PSO PT KAI dan PT PELNI memiliki selisih jumlah 

yang hampir sama dalam pemberian PSO. Pada tahun 

tertentu, PT KAI dapat memperoleh PSO lebih besar 

dibandingkan PT PELNI dan juga sebaliknya. Namun, 

jika dicermati lebih lanjut dana PSO PT KAI justru 

                                                 
3 Hadi Setiawan. Info Resiko Fiskal : 2012, 

hal 8  

mengalami kenaikan  yang cukup signifikan pada tiap 

tahunnya. Meski, sempat ada penurunan pemberian PSO 

di tahun 2009 dan 2013 dibandingkan dengan satu tahun 

sebelumnya. Jumlah PSO PT KAI di tahun 2009 

mengalami penurunan menjadi Rp 535 M, dibandingkan 

tahun 2008 sebesar Rp 688,4. Begitu pula, di tahun 2013 

PSO yang diberikan sebesar Rp704 M dibandingkan 

tahun sebelumnya Rp 770 M. Sedangkan, PT PELNI 

mengalami penurunan yang cukup sering, yaitu di tahun 

2009 memperoleh Rp 600 M, kemudian  di tahun Rp 

2013 726,5 dan di tahun 2018 sebesar Rp 1.867 ,8 

dibandingkan satu tahun sebelumnya yang memperoleh 

dana subsidi lebih besar. 

Pada konteks ini, dilakukan penelitian 

mengenai subsidi PSO yang diberikan kepada PT KAI 

yang didasarkan pada data mengenai subsidi PSO untuk 

kereta api (KA) tersebut cenderung mengalami kenaikan 

tiap tahunnya khususnya bagi jenis kereta KRL. 

Disamping itu, hal lain yang menarik ini untuk diteliti 

No  Tahun Nama BUMN 

PT Pos 

Indonesia 

Perum LKBN 

Antara 

PT Pelni PT KAI 

1. 2008 Rp150  - Rp850 Rp 688,4  

2. 2009 Rp 200 Rp 50  Rp 600 Rp 535 

3. 2010 Rp 200 Rp 80  Rp 600 Rp 535 

4. 2011 - Rp 80 Rp 900 Rp 640 

5. 2012 - Rp 84,789 

 

Rp 900  Rp 770  

6. 2013 Rp 209,500 Rp 87,039 Rp 726,5  Rp 704 

7. 2014 Rp 322,689 Rp 100 Rp872,8  Rp 1.224  

8. 2015 Rp 338,495 Rp 130,3 Rp 1.607 ,2  Rp 1.523  

9. 2016 Rp 341,598 Rp 138,1 Rp 1.787 Rp 1.827  

10. 2017 - Rp 165,0  Rp 2.060,6  Rp 1.823  

11. 2018 - Rp 17 1,7  Rp 1.867 ,8  Rp 2.390  
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ialah mengkaitkannya dengan aspek pelayanan publik 

khususnya tentang kualitas layanan yang berbasis SPM. 

Adapun dibawah ini terdapat berbagai rincian mengenai 

alokasi dana subsidi / PSO sesuai dengan jenis kereta, 

diantaranya sebagai berikut :  

 

Dari data tersebut mulai tahun 2008-2018 dana 

subsidi/ PSO yang diberikan oleh pemerintah melalui 

APBN pada PT KAI yang kemudian diberikan kepada 

PT KCI selaku pengelola dan pengoperasian Commuter 

Line JABODETABEK mengalami dinamisasi 

perubahan baik kenaikan maupun penurunan jumlah 

PSO yang diberikan. Dalam rangka kewajiban 

pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan 

kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang 

terjangkau, maka pemerintah memberikan penugasan 

kepada PT Kereta Api untuk melakukan kewajiban 

pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) 

kepada PT. Kereta Api (Persero) untuk menjalankan 

misinya sebagai kereta api kelas ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Jumlah besaran PSO 

untuk KRL tahun 2014-2016 mengalami kenaikan, 

sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu 2009-2011, 

mengalami penurunan disusul dengan 2017-2018. Pada  

tahun 2014, PSO untuk KRL JABODETABEK yang 

perlu menjadi perhatian khusus. Hal tersebut dibuktikan 

dengan jumlah PSO yang diberikan lebih besar 

dibandingkan untuk jenis kereta lainnya sehingga, 

menjadi tantangan bagi PT KCI untuk mengelola dana 

tersebut. Dari tabel diatas dapat juga dikatakan, bahwa 

KRL JABODETABEK menempati prioritas utama 

dalam pemberian dana PSO yang paling besar. 

 

 

                                                 
4 Helmi Fithriansyah (2017) Jumlah Penumpang KRL 

Naik 8,9 Persen Selama 2016. Liputan6, 11 Januari 

2017 [Diakses 21 Oktober 2017]. 

http://news.liputan6.com/read/2824171/jumlah-

penumpang-krl-naik-89-persen-selama-2016    

diakses tanggal 21 oktober  2017 pukul 13:07  WIB 

 

Gambar 1.1 Grafik Trend Volume Penumpang 

 

Dari data tersebut dapat diketahui 

bahwasannya kenaikan yang cukup signifikan yaitu 

139% mulai tahun 2011-2015. Secara umum, dapat 

dikatakan bahwasannya masyarakat sebagian besar 

menggunakan jasa layanan untuk bermigrasi dari satu 

tempat ke tempat lainnya. Bahkan, Jumlah penumpang 

Commuter Line Jabodetabek ini mengalami kenaikan 

sebesar 8,9 persen sepanjang 20164. Tidak jauh beda 

dengan lansiran berita online yang menyatakan 

bahwasannya pada 15 Mei 20175, jumlah penumpang 

Commuter Line mencapai puncaknya yakni 1,03 juta 

penumpang per hari. Trend peningkatan jumlah 

penumpang Commuter Line merupakan bagian dari 

target perusahaan mengangkut jumlah penumpang 1,2 

juta orang per hari pada 2019. Dengan pertambahan 

jumlah penduduk tiap tahunnya ini, tentu menjadi 

sebuah kewajaran apabila pemberian dana subsidi / PSO 

untuk KRL JABODETABEK ini memiliki porsi yang 

lebih besar dibandingkan jenis kereta lainnya. Dengan 

demikian, menjadi sebuah tantangan bagi PT KCI 

selaku operator dari KRL JABODETABEK untuk 

mengelola dana subsidi / PSO yang diberikan oleh 

pemerintah melalui PT KAI. Dengan adanya 

peningkatan jumlah perjalanan tiap tahunnya, 

merupakan upaya yang telah dilakukan dalam 

menyediakan kebutuhan warga JABODETABEK hal 

ketepatan waktu.  

Disisi lain, kenaikan jumlah penumpang ini 

linier dengan jumlah perjalanan KRL sebagaimana yang 

tertuang dalam gambar yang menjelaskan mengenai 

jumlah perjalanan KRL ,sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

5 Yudi Supriyanto. (2017) KERETA API 

JABODETABEK : Trafik Penumpang KRL Lampaui 

Target. Kalimanta Bisnis, 24 Mei 2017 [Diakses 11 

November 2017]   . 

http://kalimantan.bisnis.com/read/20170524/450/65635

8/kereta-api-jabodetabek-trafik-penumpang-krl-

lampaui-target- 

 

http://news.liputan6.com/read/2824171/jumlah-penumpang-krl-naik-89-persen-selama-2016
http://news.liputan6.com/read/2824171/jumlah-penumpang-krl-naik-89-persen-selama-2016
http://kalimantan.bisnis.com/read/20170524/450/656358/kereta-api-jabodetabek-trafik-penumpang-krl-lampaui-target-
http://kalimantan.bisnis.com/read/20170524/450/656358/kereta-api-jabodetabek-trafik-penumpang-krl-lampaui-target-
http://kalimantan.bisnis.com/read/20170524/450/656358/kereta-api-jabodetabek-trafik-penumpang-krl-lampaui-target-
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Gambar 1.2 Jumlah Perjalanan KRL 

 
 

Dari tabel tersebut dapat diketahui 

bahwasannya, setiap tahun jumlah perjalanan KRL 

mengalami kenaikan. Sekalipun, ekspetasi perjalanan 

mulai tahun 2013 - 2015 belum sepenuhnya tercapai. 

Paling tidak, jumlah perjalanan KRL ini mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Dari tabel ini juga 

dapat ditafsirkan bahwasannya kenaikan perjalanan 

jumlah KRL diiringi dengan pertambahan jumlah 

penumpang KRL tiap tahunnya secara konsisten dan 

kontinu. 

Oleh karena itu, keberadaan Badan Usaha 

Milik Negara ini (BUMS) yaitu PT KCI selaku 

penyelenggara prasarana memiliki peran yang penting 

untuk mampu memberikan kontribusinya dalam 

penyelenggarakan pelayanan publik dalam hal ini 

memberikan pemenuhan terhadap hajat hidup orang 

banyak melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang 

berkualitas. Terlebih, dengan adanya pemberian subsidi 

dana PSO. Meski, tidak dapat dipungkiri PT KCI 

merupakan entitas bisnis berorientasi pada profit. Maka 

dari itu, perlu adanya titik keseimbangan (equilibrium) 

dalam menempatkan posisi sebagai penyelenggaraan 

pelayanan publik dan orientasi profit. Tentu ini menjadi 

sebuah tantangan tersendiri bagi PT KCI di abad 21 ini. 

Dengan demikian, kinerja PT KCI sangat menentukan 

kapabilitas dan kapasitasnya dalam memberikan 

pelayanan pada masyarakat dan mengejar profit. Kedua 

fungsi tersebut harus dapat berjalan beriringan.   
Hal ini tentu akan menarik untuk ditelusuri 

lebih dalam mengenai realisasi anggaran berupa dana 

subsidi / PSO yang diberikan oleh Pemerintah kepada 

PT KAI, kemudian ke  PT KCI terhadap layanan publik. 

Dengan demikian, akan dapat dilihat dampak PSO ini 

dari sisi  keefektifan dan efisiensi anggaran, sejauh mana 

daya serap anggaran dan permasalahan – permasalahan 

lainnnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

pelayanan publik, termasuk dalam hal ini sikap 

                                                 
6 Anonim. (2017). Pengelola KRL JABODETABEK 

Ungkap Capaian dan Masalah 2017, Tempo.Co, 4 

Januari 2018 [Diakses 4 Juli 2018]    

masyarakat selaku penumpang yang merupakan 

pengguna jasa layanan publik mampu meluapkan emosi 

/ perasaannya saat menggunakan layanan ini. 

Maka, menjadi sebuah urgensitas dalam hal ini 

untuk menelusuri lebih jauh terkait dana PSO terhadap 

kualitas layanan publik bagi mansyarakat dan PT KCI 

selaku penyelenggara layanan publik dan diharapkan 

dari penelitian mengenai PSO ini kaitannya dengan 

layanan publik. Dapat ditemukan titik keseimbangan 

(equilibrium) antara pelayanan yang diberikan oleh PT 

KCI yang mengoperasikan KRL JABODETABEK 

melalui dana subsidi yang diberikan, serta pelayanan 

yang dicita – citakan oleh masyarakat.  

Berdasarkan pada data – data tersebut, menjadi 

informasi dan pengetahuan yang sangat berguna bagi 

peneliti terkait problematika subsidi PSO yang telah 

diteliti sebelumnya. Sedangkan, dari sisi pengoperasian 

KRL sendiri masih menyisakan berbagai masalah yang 

tidak dapat dihindari keberadaannya. sekalipun berbagai 

upaya dan inovasi yang terus dilakukan serta 

penggunaan dengan dana subsidi PSO yang optimal. 

Adapun berbagai problematika di lapangan yang 

muncul , diantaranya : 

a. Pengurangan Jadwal KRL karena 

pengalihfungsian oleh Kereta Bandara 

Soekarno-Hatta. 

Adanya kereta bandara yang beroperasi 

menjadi persoalan yang cukup serius bagi PT KCI. 

Rute yang seharusnya dilewati KRL ternyata juga 

dilewati oleh KA bandara. Sehingga, terjadi 

ketgerlambatan KRL yang dapat mengurang 

ketepatan waktu bagi PT KCI dan para 

penggunanya yang menunggu lebih lama dari 

waktu biasanya. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Pak Nurul Fadhila6 bahwasannya  mulai 

beroperasinya Kereta Bandara Soekarno-Hatta 

pada awal tahun ini juga berdampak pengurangan 

jadwal KRL Jakarta-Bandara. 

b. Penumpukan jumlah penumpang di stasiun 

karena KRL anjlok 

"Upaya PT KCI penurunkan gangguan dari sisi 

sarana cukup berhasil. Hanya dari sisi sarananya," 

kata Muhammad Nurul Fadhila, Direktur Utama PT 

https://metro.tempo.co/read/1047393/pengelola-krl-

jabodetabek-ungkap-capaian-dan-masalah-di-2017  

 

https://www.tempo.co/tag/kereta-bandara
https://metro.tempo.co/read/1047393/pengelola-krl-jabodetabek-ungkap-capaian-dan-masalah-di-2017
https://metro.tempo.co/read/1047393/pengelola-krl-jabodetabek-ungkap-capaian-dan-masalah-di-2017
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KCI dalam konferensi pers pada Kamis, 4 Januari 

2018, di Hotel Borobudur, Jakarta.”7 

Sedangkan. , dari aspek non sarana beliau 

menuturkan bahwasannya terjadi ganguan yang  

sulit diprediksi, seperti pohon tumbang dan 

gangguan listrik 14 gardu padam. Ditambah lagi, 

permasalahan lain pada 2017 KRL anjlok sehingga 

membuat penumpukan penumpang di 

sejulah stasiun yang berhubungan. Dengan 

anjloknya KRL ini tentu dapat mempengaruhi 

kenyamanan pengguna KRL. Namun, yang perlu 

juga dipahami bahwasannya hal lumrah ini bisa 

terjadi karena trend jumlah penumpang mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. 

Penelitian ini memiliki urgensi bahwa suatu 

dampak kebijakan memiliki pengaruh terhadap 

kualitas pelayanan yang diberikan, minimal 

berkualitas SPM. Penelitian tentang kajian evaluasi 

dampak harus dilakukan agar dapat mengetahui 

kendala - kendala yang ada. Disamping itu, dapat 

membentuk formulasi kebijakan yang baru. 

karena jika tidak ada evaluasi terkait kebijakan 

subsidi PSO yang diberikan, tidak dapat 

mnegetahui dampak positif / negatif, jangka pendek 

/ panjang dan lain sebagainya yang dapat 

mempengaruhi keberlangsungan layanan KRL. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

dampak kebijakan subsidi PSO pada kualitas 

layanan KRL berbasis SPM.  

Kualitas layanan KRL bagi  masyarakat dapat 

dijadikan untuk perbaikan hal – hal yang berkaitan 

dengan pelayanan yang anggarannya diperoleh dari 

subsidi PSO. Selain itu, diharapkan dapat 

memberikan informasi kepada pihak yang 

berkepentingan terkait dengan dampak kebijakan 

subsidi PSO bagi masyarakat dan PT KCI. 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik penentuan 

informan menggunakan teknik purposive. 

Penelitian ini menggunakan pihak informan yang 

dinilai berkompetensi dan relevan dalam 

membErikan informasi yang berkaitan subsidi PSO 

dan kualitas layanan KRL Teknik pengumpulan 

data menggunakan data primer yang diperoleh dari 

hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, serta 

data sekunder yang diperoleh dari website, laporan 

                                                 
7 Ibid, Anonim 

8 William N Dunn. Pengantar Analisis Kebijakan 

Publik. (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press,2000) hlm 596 

organisasi, jurnal, dan buku,  Teknik analisis data 

menggunakan tiga alur yaitu; reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpuan. 

Sedangkan untuk menguji keabsahan data 

digunakan triangulasi sumber. 

 

DAMPAK KEBIJAKAN 

Dampak kebijakan menurut William Dunn8 

merupakan sebuah bentuk perubahan baik secara 

fisik maupun sosial dikarenakan suatu output 

kebijakan.  Pengertian Output ialah segala bentuk 

jasa, barang, dan unsur – unsur lainnya lain yang 

diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik 

kelompok sasaran maupun kelompok lainnya. 

Sedangkan, output dan dampak itu sendiri 

merupakan sebuah konsekuensi dari suatu 

kebijakan. Menurut Thomas R Dye9 dampak 

kebijakan mempunyai beberapa dimensi, yang 

harus dipertimbangkan dengan seksama untuk 

penilaian atas kebijakan publik. Dimensi-dimensi 

tersebut antara lain adalah: (1) Dampak 

kebijaksanaan yang diharapkan (intended 

consequencex) atau tidak diharapkan (untended 

consequencex) baik pada problemnya maupun pada 

masyarakat. (2) dampak bagi situasi atau orang-

orang (kelompok) yang bukan menjadi sasaran atau 

tujuan utama dari kebijaksanaan tersebut, ini 

biasanya disebut “externalities” atau “spillover 

effects”. Hasil dari dampak ini dalam bentuk positif 

atau negative. (4) Dampak kebijakan akan 

berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi 

yang akan datang. (5) Dampak kebijaksanaan 

terhadap “biaya” langsung (direct costs). 

Menghitung biaya pemerintah (economic costs) 

relative lebih mudah dibandingkan menghitung 

biaya-biaya lain yang bersifat kualitatif (social 

costs). (6) Dampak kebijaksanaan terhadap “biaya” 

tidak langsung (indirect costs) sebagaimana yang 

dialami oleh anggota-anggota masyarakat. 

Seringkali biaya seperti ini jarang dinilai, hal ini 

sebagian disebabkan karena sulitnya hal tersebut 

dikuantifikasikan (diukur). Sedangkan menurut, 

Samudra wibawa10, dampak dibagi menjadi 

4 macam, yaitu : Dampak Individu, 

Organisasional, Masyrakat dan Individual. 

Dan yang terakhir menurut Langbelin11 

bahwasannya dampak dapat dilihat dari 

9 Thomas R Dye. Understanding Public 

Policy..(London : PRENTICE HALL 1981). hlm 367 

 
10 Samodra Wibawa,dkk. Evaluasi Kebijakan Publik. 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1994) hlm 53-59 
11 Ibid, hlm 38 
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berbagai dimensi, diantaranya : dimensi 

waktu, selisih antara dampak aktual dan 

diharapkan, tingkat agregasi dampak dan 

tipe dampak. 

 

SUBSIDI  

 Menurut Milton H. Spencer & Orley M. 

Amos, Jr12 dalam jurnal Contemporary Economics 

mendefiniskan subsidi sebagai bentuk dari pembayaran 

yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau 

rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang 

berguna dalam produksi atau  konsumsi suatu produk 

barang / jasa dalam bentuk kuantitas yang lebih besar 

dengan harga yang ekonomis. Secara ekonomi, tujuan 

subsidi adalah untuk mengurangi harga atau menambah 

keluaran (output). Sedangkan, lebih jelasnya menurut 

E.S Savas13, subsidi adalah bentuk delegasi yang 

diperoleh melalui pemberian hibah, pinjaman dengan 

bunga rendah, perlakuan pajak yang disukai, dan jenis-

jenis subsidi lainnya. Selain adanya subsidi ini , terdapat 

hal yang juga tak kalah penting dalam nuansa privatisasi 

ialah adanya voucher. Voucher dalam layanan publik 

merupakan konsumsi publik secara langsung karena 

pemberian kepada yang dibutuhkan dalam layanan. 

inilah yang menjadi batas cara penggunaannya, 

kemampuan untuk menggunakan layanan publik dan 

privat sekaligus memberikan hak dan tanggung jawab 

pada pemegang dan penyedia layanan yang 

bersangkutan.  

 Dalam pandangan E.S Savas bahwasannya 

pemberian delegasi melalui mekanisme voucher harus 

dipertimbangkan secara matang untuk menentukan 

kriteria yang berhak memperoleh. Pada dasarnya, dalam 

subsidi yang menjadi objek / sasarannya ialah produsen. 

Sedangkan, dalam voucher yang menjadi objek / 

sasarannya adalah konsumen.   

 Menurut Frédéric Colin, adanya sistem 

voucher publik merupakan bentuk dari sarana 

pembayaran untuk menikmati suatu layanan publik 

tertentu. Voucher ini dikeluarkan oleh otoritas publik 

kepada pengguna / konsumen yang bersifat individu 

untuk memperoleh akses ke institusi atau kemanapun 

yang telah memperoleh persetujuan dari otoritas publik 

                                                 
12Rudi Handoko dan Pandu Patriadi ,Evaluasi Kebijakan 

Subsidi Non BBM. Jurnal Kajian Ekonomi dan 

Keuangan 9 (4) , 2005,  hlm 42  [Diakses 26 Oktober 

2017] 

www.academia.edu/.../Evaluasi_Kebijakan_Subsidi_N

on_BBM 
13 E.S Savas. Privatization And Public-Private 

Partnerships hlm 7  
14 Ibid, Pekka hlm 33 

tersebut kepada tujuan tertentu yang spesifik 

penggunannya.  

 Dalam hal memberikan pelayanan kepada 

masyarakat melalui mekanisme voucher dan subsidi 

pemerintah tidak sendirian untuk melakukan suatu 

kegiatan tersebut. Maka dari itu, tugas tersebut 

dialokasikan kepada sektor privat untuk mengelolanya 

dan pemerintah yang memberikan dukungannya berupa 

anggaran. Dalam pandangan Savas14 berpendapat 

bahwasannya voucher ini dapat digunakan untuk 

mendistribusikan semua barang dan jasa kecuali barang 

publik yang murni. Hal tersebut dikarenakan dalam 

pembiayaan barang kolektif (barang publik murni) 

hanya berdasarkan pendapatan pajak semata, sehingga 

pembayaran (dengan uang dan / atau voucher) tidak 

dapat diberlakukan karena asumsinya adalah semua 

orang menikmati tanpa terkecuali.  

 

PSO 

Pengertian dari PSO adalah aktivitas pelayanan 

umum yang membebani anggaran pemerintah oleh 

sebab harus diorganisasikan dan 

dipertanggungjawabkan dengan profesional sehingga 

dapat memenuhi tuntutan transparansi, kewajaran dan 

akuntabilitas. Dana PSO merupakan komponen biaya 

yang dimasukkan dalam APBN, sehingga tunduk pada 

rezim pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur 

dalam UU No : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara15.  Dalam PM 68 Tahun 2016 tentang tata cara 

penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan 

orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi 

bahwasanya PSO merupakan kewajiban pemerintah 

menyediaakan kereta api dengan  harga yang terjangkau. 

Sedangkan, menurut Eddie Haryoto PSO merupakan 

bentuk pembayarkan selisih tarif antara tarif yang 

dietapkan untuk kereta api (KA) Ekonomi dengan biaya 

produksi yang dikeluarkan PT KAI  untk menyediakan 

layanan tersebut melalui serangkaian pertimbangan – 

pertimbangan tertentu16. Dengan kata lain, selisih antara 

tarif yang ditetapkan operator dan operator.  

PELAYANAN 

Definisi pelayanan publik menurut para ahli, 

yaitu salah satunya H.A. Moenir17 yaitu sebagai proses 

71https://www.kemenkeu.go.id/Kajian/kajian-

kebijakan-pso-public-service-obligation-di-indonesia 

16 Ibid, hlm 293 
17 Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik, 

Jakarta , PT Bumi Aksara , 2008 hlm 42 
29 Ibid, hlm 43 

http://www.academia.edu/.../Evaluasi_Kebijakan_Subsidi_Non_BBM
http://www.academia.edu/.../Evaluasi_Kebijakan_Subsidi_Non_BBM
https://www.kemenkeu.go.id/Kajian/kajian-kebijakan-pso-public-service-obligation-di-indonesia
https://www.kemenkeu.go.id/Kajian/kajian-kebijakan-pso-public-service-obligation-di-indonesia
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pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain 

secara langsung, yang merupakan konsep yang 

senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan. 

Bukan hanya pada organisasi bisnis, telah berkembang 

lebih luas pada tatanan organisasi pemerintah. Hal ini 

disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semakin maju dan kompetisi global 

sangat ketat. Hal ini juga berlaku pada organisasi 

pemerintahan, tidak hanya privat yang mampu 

memberikan pelayanan publik yang hal tersebut patut 

diperhatikan. Didukung pula dengan perubahan 

paradigma global dan kebutuhan yang semakin 

kompleks perlu adanya transformasi perubahan yang 

dilakukan. 

 

KUALITAS PELAYANAN 

Goetsch dan Davis18 berpandangan bahwa 

kualitas merupakan kondisi yang dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Dari 

sini, dapat diketahui bahwa kualitas akan membentuk 

korelasi yang kuatantara produk barang / jasa yang 

ditawarkan, kondisi lingkungan dan prosesnya dalam 

memberikan pelayanan.  

Zeithaml19 menjelaskan bahwa dalam ukuran 

kualitas pelayanan ada sepuluh dimensi, yaitu:  

1) Tangibles (berwujud fisik), terdiri atas adanya 

infrastuktur, seperti : fasilitas fisik, peralatan, personil 

dan komunikasi;  

2) Reliability (kehandalan), terdiri dari kemampuan unit 

pelayanan dalam dalam memberikan pelayanan yang 

tepat;  

3) Responsiveness (ketanggapan), senantiasa siap untuk 

membantu konsumen dan bertanggungjawab terhadap 

kualitas pelayanan yang diberikan;  

4) Competence (kompeten), yaitu dengan menguasai 

pengetahuan dan kertrampilan kerja dalam memberikan 

pelayanan;  

5) Courtesy (ramah), yaitu sikap pemberi layanan , 

seperti : perilaku ramah, sopan, peduli terhadap 

kebutuhan konsumen;  

6) Credibility (dapat dipercaya), yaitu kejujuran 

bersikap sehingga untuk menarik kepercayaan 

masyarakat;  

7) Security (merasa aman), jasa pelayanan yang 

diberikan terkategori bebas dari berbagai bahaya atau 

resiko;   

8) Access (akses), terdapat kemudahan untuk dalam 

melakukan pendekatan intensif untuk mengetahui lebih 

jauh tentang pada produk layanan barang / jasa yang 

bersangkutan;  

                                                 
18 Ibid, Hardiyansyah hlm 36 
19 Ibid, hlm 41 

9) Communication (komunikasi), adanya ruang / wadah 

aspirasi bagi para konsumen;  

10) Understanding the customer (memahami 

pelanggan), serta melakukan segala usaha untuk 

mengetahui kebutuhan pelanggan.  

Berdasarkan sepuluh dimensi kualitas 

pelayanan tersebut, kemudian Zeithaml 

et.al.20menyederhanakan menjadi lima dimensi, yaitu 

dimensi SERVQUAL (kualitas pelayanan) sebagai 

berikut, yaitu:  

(1) tangibles, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai, dan sarana komunikasi;  

(2) realibility, yaitu kemampuan untuk memberikan 

pelayanan yang dijanjikan tepat waktu dan memuaskan;  

(3) responsiveness, kemampuan para staf untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan 

yang tanggap;  

(4) assurance, mencakup kemampuan, kesopanan, 

bebas dari bahaya resiko atau keraguan;  

(5) emphaty, yaitu mencakup kemudahan dalam 

melakukan hubungan komunikasi yang baik dan 

memahami kebutuhan para pelanggan.  

 

KUALITAS LAYANAN BERBASIS SPM 

Berdasarkan PM 48 Tahun 2015 Tentang 

Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan 

Kereta Api bahwasannya terdapat beberapa indikator 

yang wajib dipenuhi oleh kereta api kelas ekonomi 

apapu jenis keretanya termasuk KRL. Adapun berbagai 

macam indikator yang ada diantaranya : 

a. Keselamatan  

b. Keamanan 

c. Kehandalan / Keteraturan 

d. Kenyamanan  

e. Kemudahan 

f. Kesetaraan  

DAMPAK KEBIJAKAN SUBSIDI PSO 

Berdasarkan teori Thomas R Dye bahwasannya 

dampak – dampak yang muncul dengan adanya 

kebijakan subsidi PSO, diantaranya : 

a. Dampak Kebijakan yang diharapkan (intended 

consequences) atau yang diharapkan 

(unintended consequences) baik pada 

problemnya maupun pada masyarakat. 

Dampak kebijakan yang diharapkan dalam 

kebijakan subsidi PSO ini masyarakat bisa 

merasakan transportasi publik, khususnya KRL 

JABODETABEK dengan harga yang 

terjangkau dan berkualitas. Sehingga, dapat 

20 Ibid, hlm 42 
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mengurangi kepadatan lalu lintas. Selain itu, 

dampak yang diharapkan adalah meningkatnya 

Pendapatan yang masuk dalam cashflow PT 

KCI seiring dengan pertambahan jumlah 

penggunanya. Sedangkan, dampak yang tidak 

diharapkan yaitu kurang kerjasama masyarakat 

selaku pengguna untuk turut serta menjaga 

fasilitas umum yang ada. Seperti : tidak 

membuang sampah sembarangan.  

b. Kebijakan yang berimplikasi pada situasi atau 

orang-orang (kelompok) yang bukan menjadi 

sasaran atau tujuan utama dari kebijakan 

tersebut, ini biasanya disebut externalities atau 

spillover effects. Dampak kebijakan ini bisa 

menjadi positif / negatif. 

Dampak positif bagi kelompok bukan 

sasaran dari kebijakan ini ialah memberikan 

stimulus dengan menarik minat pada 

masyarakat yang belum pernah menggunakan 

KRL terutama yang masih bertahan untuk 

menggunakan transportasi pribadi dapat 

menggunakan peluang yang dimilikinya 

melalui pembukaan rute baru oleh PT KCI 

untuk menggunakan KRL nantinya karena 

harganya yang terjangkau. Disisi hal ini sejalan 

dengan akan diselenggarakannya pembukaan 

rute baru yang dilakukan oleh PT KCI yang 

tidak menutup kemungkinan memperoleh 

penumpang baru. Disamping itu, mampu 

mengurangi jumlah kepadatan lalu lintas 

dengan kendaraan bermotor 

 Sedangkan, untuk dampak negatifnya 

adalah dengan adanya  penambahan 

penumpang baru melalui pembukaan rute baru 

dapat mengurangi kualitas pelayanan itu 

sendiri secara tidak langsung. Disisi lain, 

terhambatnya perjalanan kendaraan bermotor 

karena seringnya / intensitas lalu lintas karena 

lewatnya KRL. 

c. Dampak kebijakan dapat terjadi atau 

berpengaruh pada kondisi sekarang atau 

kondisi yang akan datang. Dampak kebijakan 

subsidi PSO pada kondisi sekarang 

sebagaimana yang diatur dalam PM Nomor 68 

Tahun 2018 tentang tata cara penyelenggaraan 

kewajiban pelayanan publik angkutan orang 

dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi 

ialah pencairan dana PSO tiap triwulanan, 

padahal menurut pasal 7 ayat 1 berbunyi 

bahwasannya pencairan dana dilakukan selama 

bulanan dan triwulan. Maka dari itu, ada 

tunggakan menutupi kekurangan subsidi PSO 

belum lagi jumlah penumpang diluar dari 

estimasi / prediksi sebelumnya serta mustahil 

untuk dilakukan penghentian calon penumpang 

KRL karena kekurangan anggaran PSO. 

Sedangkan untuk dampak yang berpengaruh 

pada kondisi yang akan datang adalah peminat 

KRL makin bertambah banyak artinya akan 

ada penumpang baru, pembukaan rute baru, 

dan berkurangnya kepadatan lalu lintas. 

d. Dampak kebijakan terhadap biaya langsung 

(direct costs) terkait sumber daya yang dimiliki 

untuk mendukung kebijakan / program jumlah 

anggaran yang dikucurkan untuk KRL ini 

tembus hingga trilyunan. Namun, hal ini masih 

dapat dihitung secara statistik dan matematis 

yang bersifat kuantitatif. Lain halnya untuk 

mengukur yang bersifat kualitatif, dengan 

susbdidi PSO yang diberikan pada PT KCI 

untuk mengelola layanan KRL 

JABODETABEK agar masyarakat dapat 

merasakan transportasi publik yang ekonomis 

dan memenuhi standar SPM yang kemudian 

dilihat dari sisi sulitnya mengukur kenyamanan 

/ kualitas dari masing – masing penumpang 

dengan harga yang terjangkau, karena masing 

– masing memiliki indikatornya tersendiri 

dalam merasakan layanan tersebut. 

Singkatnya, ada hal – hal yang bersifat 

kualitatif yang sulit dihitung dalam analisis 

statistik semata, seperti ; dampak yang bersifat 

fisik, sosial, dan budaya yang ada saat 

masyarakat menggunakan KRL ini. 

e. Dampak kebijakan terhadap biaya tidak 

langsung (indirect costs) sebagaimana yang 

dialami oleh anggota-anggota masyarakat. 

Seringkali biaya seperti ini jarang dinilai, hal 

ini sebagian disebabkan karena sulitnya hal 

tersebut diukur. Begitu sulitnya mengukur 

ketidaknyamanan penumpang karena berdesak 

- desakkan dalam KRL yang menjadi rutinitas 

sehari – hari. ketidaknyamanan turun dari 

kereta yang harus berebut dengan yang akan 

naik kereta. Hal ini secara tidak langsung bisa 

menurunkan citra PT KCI dan pemerintah 

selaku pemberi amanah dalam mengelola KRL 

JABODETABEK. 

f. Dampak kebijakan terhadap biaya tidak 

langsung (indirect costs)termasuk peluang 

kesempatan untuk melakukan sesuatu yang 

lain. Menurut Thomas R Dye bahwasannya 

dapat dikatakan bentuk dampak simbolik dari 

adanya suatu kebijakan yang berkaitan dengan 

persepsi masing – masing individu yang dapat 

mempengaruhi pemerintahan. Sekalipun, 
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apabila pemerintah belum dapat / sanggup 

untuk menatasi ketergantungan / mengurangi 

masalah kemiskinan, atau mencegah kejahatan, 

dan permasalahan lainnnya yang belum 

terselesaikan yang mana hal ini dapat menjadi 

aspek yang muncul apabila pemerintah gagal 

untuk mengatasi berbagai permasalahan yang 

disebutkan sebelumnya. Baik dalam grup 

secara individu maupun masyarakat secara 

keseluruhan ini menilai bahwa kebijakan 

publik harus memberikan maksud / tujuan yang 

baik lebih utama dibandingkan penilaian 

terhadap aspek simbolik yang muncul dari 

kebijakan publik.Adanya popularitas yang 

umum dan penilaian publik mengenai suatu 

kebijakan bisa tidak berhubungan dengan 

dampak nyata dari tujuan yang ingin dicapai 

dari kebijakan tersebut, sehingga kalau ada 

dampak positif yang muncul kemungkinan 

hanya membawa dampak posiitf dalam porsi 

yang kecil. 

 

1. Dampak Individual  

Dalam aspek ini, dampak terhadap 

individu ini dapat masuk dalam ranah – ranah 

yang berkaitan dengan individu, sebagai 

berikut :  

a. Dampak psikis  

b. Dampak lingkungan  

c. Dampak ekonomi  

d. Dampak sosial dan personal.  

Subsidi PSO yang diberikan kepada semua 

penumpang KRL ini menyebabkan 

berkurangnya beban biaya transportasi 

masyarakat. Dengan adanya subsidi PSO ini 

tentunya dapat mempermudah masyarakat 

untuk bertransportasi publik dengan harga 

yang terjangkau dan berkualitas. Kemudahan 

tersebut dirasakan oleh para pengguna KRL 

dengan berbagai lapisan masyarakat yang 

ada.hal ini jelas sangat membantu masyarakat 

untuk melakukan aktivitas produktif / pun non 

produktif dengan menggunakan kereta api. 

Disisi lain, banyak manfaat yang dapat 

diperoleh masyarakat selain harga yang 

terjangkau dan layanan berkualitas, 

diantaranya adalah ketetapatan waktu. Tidak 

dapat dipungkiri bahwasannya ,kepadatan lalu 

lintas masih menjadi permasalahan yang belum 

tuntas hingga saat ini. eksistensi KRL ini 

memberikan angin segar sekaligus harapan 

untuk membudayakan transportasi publik. hal 

ini tentu dapat berimplikasi pada pengurangan 

kepadatan lalu lintas. Tidak hanya itu, 

masyarakat juga dapat lebih cepat sampai 

dibandingkan membawa kendaraan pribadi. 

Pastinya, hal ini sangat penting bagi para 

pekerja. 

g. Selain masyarakat yang menggunakan yang 

merasakan dampaknya, masyarakat yang tidak 

menggunkan KRL pada saat itu juga 

merasakan dampaknya yaitu dibuktikan 

dengan sikap kepatuhan mereka (masyarakat) 

untuk mendahului kereta yang lewat saat akan 

melewati / melintasi perlintasan kereta api 

yang mana ini juga dibantu oleh petugas parkir 

yang bersangkutan. Tentu, ini merupakan 

kerjasama yang baik. 

Walaupun demikian, Sebuah kebijakan publik 

selain menimbulkan dampak yang positif atau 

yang diharapkan, tentu juga menimbulkan 

dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang 

tidak diharapkan oleh masyarakat pengguna ini 

ialah sebagaimana yang dikemukakan oleh 

informan, bahwa penuh sesak di hari aktif 

kerja, sehingga ada rasa ketidaknyamanan 

dalam menggunakannya. Tetapi 

bagaimanapun, karena tidak ada pilihan 

bertransportasi lain yang lebih cepat dari KRL 

akhirnya berusaha mengesampingkan aspek 

kenyamanan tersebut. 

 

2. Dampak Organisasional  

Pada dampak organisasional ini, dapat 

dikatakan bahwasannya suatu kebijakan dapat 

dirasakan oleh suatu organisasi / kelompok 

tertentu secara langsung dan tidak langsung. 

Hal ini merupakan bentuk dari adanya dampak 

langsung dapat berupa tercapai / tidaknya 

target – target yang ditetapkan oleh PT KCI. 

Sementara itu, suatu kebijakan juga 

dapat menimbulkan dampak tak langsung 

terhadap sebuah organisasi atau kelompok, 

misalnya melalui peningkatan aktivitas 

kesibukan para pegawai PT KCI saat 

membludaknya jumlah penumpang KRL dari 

yang diestimasikan. 

Disisi lain, pertambahan jumlah 

penumpang ini yang tidak linier / seiring 

dengan jumlah penumpang yang di PSO. 

Sehingga, menjadi kesulitan tersendiri bagi PT 

KCI untuk memberikan pelayanannya kepada 

masyarakat. Maka, PT KCI perlu untuk 

mencari tambahan dana lain guna menutupi 

kekurangan PSO tersebut. 

h.  Meski demikian, tidak munutup kemungkinan 

bahwasannya PT KCI memperoleh pendapatan 
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yang lebih dikarenakan meningkatnya jumlah 

minat masyarakat untuk beralih ke transportasi 

publik, yaitu KRL Perkotaan yang sudah 

menjadi realitas kebutuhan dasar transportasi 

masyarakat masa kini sekalipun dengan 

mekanisme PSO yang berlaku saat ini sebagai 

subsidi dalam bentuk kolektif. Oleh karena itu, 

wacana mengenai subsidi tepat sasaran ini 

cukup gencar menjadi pembahasan / bahan 

kajian bagi para aktor kebijakan. 

3. Dampak Pada Masyarakat  

Dampak terhadap masyarakat oleh 

sebuah kebijakan menunjukkan sejauh mana 

kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas 

masyarakat dalam melayani anggotanya, 

karena masyarakat merupakan suatu unit yang 

melayani para anggotanya.  

Dalam hal ini pertambahan jumlah penumpang 

terutama di jam – jam sibuk (hari aktif kerja), 

menjadi kesulitan tersenfiri bagi bertugas 

untuk melayani penumpang yang berhak untuk 

memperoleh tempat duduk prioritas, seperti : 

ibu hamil dan lansia. Meskipun, para 

penumpang prioritas ini juga melakukan 

kewajibannya untuk membayar tarif KRL yang 

disubsidi dengan harapan bisa memperoleh 

tempat duduk yang menjadi haknya. Bahkan, 

bila dikaitkan dengan motif kejahatan hal ini 

bisa saja terjadi di dalam KRL yang membuka 

kesempatan para pelaku kejahatan untuk 

melancarkan aksinya. 

Dalam pendekatan mengenai dampak ini 

menurut William Dunn dibagi menjadi 2 yaitu 

evaluasi semu dan evaluasi formal. Kategori 

yang masuk dalam penelitian ini ialah evaluasi 

formal. Dengan melalukan wawancara pada 

pihak yang bersangkutan dan berkompenten 

untuk menjelaskan, telaah terhadap regulasi 

yang mengatur. Sehingga, peneliti memperoleh 

data yang valid dan akuntabel terkait kebijakan 

subsidi ini. 

KUALITAS LAYANAN BERBASIS SPM 

Berdasarkan PM 48 Tahun 2015 

Tentang Standar Pelayanan Minimum 

Angkutan Orang dengan Kereta Api 

bahwasannya terdapat beberapa indikator yang 

wajib dipenuhi oleh kereta api kelas ekonomi 

apapu jenis keretanya termasuk KRL. Adapun 

berbagai macam indikator yang ada 

diantaranya : 

a. Keselamatan  

Terdapat informasi mengenai layanan 

kesehatan, layanan mengenai keadaan darurat 

dan lampu penerangan. 

b. Keamanan 

Terdapat fasilitas keamanan, petugas keamanan, 

informasi gangguan keamanan, dan lampu penerangan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ratmi dan Pak 

Indra terkait dengan hal ini, aspek keamanan yang 

menjadi kewajiban petugas KRL ini dapat dikatakan 

sejauh ini kondisinya keamanan cukup terkontrol 

dengan baik, terlebih para petugasnya yang banyak dan 

memperhatikan aktivitas para penumpangnya. Hal ini 

dapat diketahui dengan jarangnya terdapat para 

pencopet. Namun, hal ini berbeda dengan ungkapan Pak 

Adhiaksa bahwasannya para pencopet terkadang masih 

ada saja peluang untuk bisa mencopet tanpa ketahuan. 

Hal tersebut dapat diketahui melalui grup KRL Mania 

yang berisikan penumpang, pengurus, PKD. 

Meski demikian,  para petugas KRL cukup baik 

melayani para penumpangnya. Dan memang terlebih 

disaat berdesak – desakan sulit juga untuk mendeteksi 

adanya pencopet. Maka, aspek kehati – hatian dari diri 

sendiri juga penting sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Ibu Wati. 

c. Kehandalan / Keteraturan 

Terdapat layanan penjualan tiket. Dalam 

layanan penjualan tiket ini, jumlah penukaran dan 

penjualan tiket kereta api disesuaikan dengan calon 

penumpang dan waktu rata – rata penumpang. Maksimal 

melayani selama 180 detik per penumpang dan 

menginformasikan ada / tidaknya tempat duduk di 

kereta api. Namun, hal ini tidak berlaku bagi kereta api 

perkotaan seperti : KRL. 

d. Kenyamanan  

Terdapat ruang tunggu, ruang boarding, toilet, mushola, 

lampu penerangan, fasilitas penerangan sirkulasi udara. 

Dalam ruang tunggu, berupa ruangan yang menunjang 

bagi para penumpang untuk calon penumpang sebelum 

check in baik ruang yang terbuka / tertutup. Ini hanya 

berada di stasiun antar kota. Lalu, ada ruang verifikasi 

yaitu ruang yang digunakan untuk verifikasi sesuai 

dengan identitas diri. Kemudian, toilet dengan jumlah 

tertentu. Begitupula dengan keberadaan mushola 

tersedianya air untuk tempat wudhu. Penyediaan lampu 

penerangan sebesar 200-250 lux, fasilitas pengatur 

sirkulasi udara maksimal 27 derajat. Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan pada Pak Ones beliau 

merasa nyaman saja tidak ada permasalahan mengenai 

fasilitas yang lain. pernyataan tersebut juga tidak jauh 

berbeda dengan pendapat Ibu Ratmi yang juga 

merasakan adanya kemajuan yaitu fasilitas seperti toilet 
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dan musholanya lebih bersih dibanding yang dulu. 

Begitu pula, menurut Ibu Aminah yang berpendapat 

bahwa toilet di stasiun bogor sudah bagus. Namun, 

belum untuk stasiun bojong misalnya. Selain itu, 

keluhan juga diungkapkan oleh Pak Adhiaksa yang 

menjelaskan bahwasannya mushola yang ada masih 

kurang memadai terutama di waktu magrib. Disisi lain, 

Ibu Via dan Mbak Eva yang sama – sama merasakan 

ketidaknyamanannya saat berdesak – desakan dengan 

penumpang lain terutama di jam – jam sibuk. 

e. Kemudahan 

yaitu : informasi layanan, informasi gangguan 

perjalanan kereta api, informasi angkutan lanjutan, 

fasilitas layanan penumpang, fasilitas kemudahan naik / 

turun penumpang, dan tempat parkir. 

f. Kesetaraan  

Adanya layanan publik ini sudah semestinya 

diperuntukkan bagi semua kalangan di masyarakat baik 

dengan latar belakang usia, suku, ras, agama  maupun 

kondisi fisik yang dimiliki. Terutama yang menjadi 

perhatian yang cukup serius ini bagi kalangan 

perempuan khususnya ibu menyusui dan penyandang 

disabilitas 

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 

Tahun 2015 terdapat unsur yang wajib ada, yaitu : 

Fasilitas penumpang difable dan ruang ibu menyusui. 

Dalam fasilitas penumpang difable ini fasilitas yang 

digunakan.  

 

Dampak kebijakan subsidi PSO pada kualitas 

layanan berbasis SPM. 

Dampak kebijakan subsidi PSO pada kualitas 

layanan KRL JABODETABEK berbasis SPM ini tidak 

berdampak langsung. Yang mana, penjelasan tersebut 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

Perlu diketahui bahwasannya ada / tidaknya subsidi 

PSO ini, kualitas layanan KRL JABODETABEK 

sifatnya wajib berbasis SPM. Dengan kata lain, SPM 

dalam KRL wajib dipenuhi oleh PT KCI selaku pihak 

penyelenggara prasarana yang mengelola KRL yang 

bersangkutan. Namun, dengan mekanisme subsidi yang 

berlaku saat ini yang mana PT KCI menerima pencairan 

dana PSO tiap 3 bulan dapat menyebabkan kendala 

dalam menggunakan dana operasional yang diperlukan 

untuk perbaikan kualitas layanan yang berbasis SPM. 

Sehingga, kualitas layanan yang berbasis SPM 

mengalami kendala dalam mewujudkannya. Misalnya : 

perbaikan toilet, pembukaan rute baru, dan lain 

sebagainya yang berkaitan dengan fasilitas umum. Bagi 

pemerintah, pemerintah perlu mengeluarkan anggaran 

lebih untuk mengurangi beban transportasi masyarakat 

agar masyarakat dapat merasakan kualitas layanan KRL 

berbasis SPM secara serentak dengan tarif 3000 / 25 km 

pertama. Bagi masyarakat, semua lapisan masyarakat 

yang ada dapat menikmati kualitas layanan berbasis 

SPM dengan tarif secara kolektif 3.000 /25 km pertama. 

Maka dari itu, apabila nantinya subsidi dicabut dari sisi 

pemerintah tentu ini akan mengurangi beban negara. 

Dari sisi PT KCI, hal ini tentu dapat mempermudah PT 

KCI untuk menjalankan proses bisnisnya dengan 

memberlakukan sesuai dengan harga tarif operator yaitu 

6.250 tiap 25 km pertama / bahkan bisa lebih daripada 

itu karena dengan tarif yang optimal kualitas layanan 

yang diberikan juga akan semakin berkualitas tinggi 

hingga melampaui kualitas layanan KRL berbasis SPM 

/  melebihi target SPM. Sedangkan bagi masyarakat, itu 

menandakan bahwasannya hanya masyakat golongan 

tertentu yang bisa menikmati layanan KRL ini yang 

mana masyarakat yang bergantung pada ATP dan WTP. 

Yang juga dapat diartikan bahwasannya masyarakat 

kalangan marjinal terkendala untuk mengakses 

transportasi ini apabila mekanisme bisnis secara murni 

diterapkan. Oleh karena itu,subsidi tepat sasaran 

menjadi alternatif pilihan yang rasional sebagai upaya 

mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Yang 

mana, dengan subsidi tepat sasaran ini hanya 

masyarakat yang benar – benar membutuhkan yang 

memperoleh subsidi. Dengan kata lain, pemberlakuan 

subsidi indivdu dengan mekanisme masyarakat marjinal 

saja yang memperolehnya, sedangkan selain dari 

kategori tersebut tetap dikenakan tarif sebesar 6.250/ 25 

km pertama. Maka, masyarakat golongan non marjinal 

dapat menikmati kualitas layanan KRL yang berbasis 

SPM dengan membayar utuh tarif operator sebesar 

6.250/ 25 km pertama dan untuk masyarakat marjinal 

memperoleh kualitas layanan KRL yang berbasis SPM 

cukup hanya dengan  membayar 3.000/km pertama yang 

sisanya dibayar oleh pemerintah dalam bentuk PSO 

 

SIMPULAN 

Dampak dari adanya kebijakan subsidi PSO 

ini, diantaranya ialah berdampak pada target, selain 

situasi target, biaya langsung, kondisi sekarang dan 

simbolik. Dalam bentuk yang lain, kebijakan dapat 

mempengaruhi aspek individu, organisasional dan 

masyarakat. Berdasarkan dampak kebijakan tersebut 

dapat diketahui uraian permasalahan yang terjadi sesuai 

dengan realitas yang ada. 

Eksistensi PSO tidak dapat dilepaskan dengan 

kualitas layanan KRL yang berbasis SPM. Meskipun, 

jika tidak ada PSO kualitas layanan wajib memenuhi 

SPM yang merupakan indikator yang wajib dipenuhi 

dalam memberikan pelayanannya. 

Adapun dampak yang dirasakan oleh 

masyarakat selaku pengguna KRL dan PT KCI selaku 
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penyedia jasa layanan KRL, dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

- Dampak subsidi PSO bagi masyarakat adalah 

masyarakat dapat memperoleh layanan 

berkualitas SPM secara serentak dengan tarif 

Rp 3000 / 25 km pertama karena tanpa adanya 

kebijakan subsidi PSO mustahil seluruh lapisan 

masyarakat dapat menjangkau tarif dan 

kualitas tersebut. 

Dengan kata lain, pemberlakuan tarif Rp 6250 

/ 25 km pertama untuk mendapatkan kualitas 

layanan berbasis SPM hanya bisa dipenuhi 

oleh masyarakat yang mampu dan mau untuk 

membayar (masyarakat golongan tertentu). 

Meski demikian, melalui mekanisme subsidi 

PSO yang berlaku saat ini dengan kualitas 

layanan yang ada mampu memberikan respon 

positif dan negatif sesuai dengan penilaiannya 

masing – masing. 

 

- Dampak yang dirasakan oleh operator, sebagai 

pengelola KRL JABODETABEK adalah 

mekanisme subsidi PSO yang berlaku saat ini 

menyebabkan PT KCI mengalami kesulitan 

dalam cashflow dan proses bisnisnya sehingga, 

jika subsidi PSO nanti diberlakukan tanpa 

memberikan sejumlah anggaran pada PT KCI 

itu lebih baik. Bahkan, PT KCI bisa 

menetapkan tarif optimal yang diiringi dengan 

perubahan kualitas layanan KRL agar kualitas 

layanan yang diberikan tidak hanya berbasis 

pada SPM.  

SARAN 

Berdasarkan simpulan tersebut, peneliti 

mengajukan beberapa saran yang dapat diberikan, 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Penelitian selanjutnya meneliti tentang 

subsidi PSO / mengkomparasikan masing 

– masing subsidi PSO yang diberikan 

b. Pemberlakuan subsidi individu dengan 

memberikan subsidi kepada yang berhak 

menerima yaitu masyarakat marjinal untuk 

bisa menikmati layanan KRL berbasis 

SPM dengan tarif 3000/25 km pertama. 

Sedangkan, untuk masyarakat non 

marjinal membayar tarif normal sesuai 

dengan tarif operator sebesar 6.250/ 25 km 

pertama untuk memperoleh kualitas 

layanan KRL yang berbasis SPM. 

c. Pengalokasian subsidi tidak hanya 

diperuntukkan bagi KRL 

JABODETABEK, melainkan dapat 

dialihkan untuk pengalokasian 

transportasi darat lainnya. Hal tersebut 

dilakukan agar tidak  terjadi penumpukan 

penumpang pada KA. 

d. Adanya penjaga di tiap gerbong yang bisa 

menghentikan orang untuk naik apabila 

kereta sudah overload terutama hari aktif 

kerja (jam berangkat dan pulang kantor) 
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