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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan pembangunan nasional di satu sisi telah meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat banyak, tetapi seiring dengan itu pula di sisi lain 

menghendaki pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang semakin berkualitas. 

Transportasi merupakan suatu sistem yang mencakup transportasi darat, 

laut dan udara.  Sub sistem transportasi darat merupakan sub sistem yang paling 

komplek, karena pada transportasi ini bukan hanya sebagai sarana, tetapi juga 

keterkaitan dengan masalah lain seperti tata ruang, permukiman, mobilitas 

penduduk serta pembangunan wilayah. Transportasi darat perlu didukung dengan 

sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan sistem transportasi lain serta 

dukungan jaringan jalan yang dapat menjangkau keseluruh wilayah. 

Perkembangan perkotaan yang sangat pesat baik fisik maupun non fisik 

telah menambah beban dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam hal 

pengadaan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan. 

Perkembangan perkotaan ini sangat cepat dan dinamis, terutama ditunjukkan oleh 

jumlah dan kualitas penduduk perkotaan dari waktu ke waktu. 

Prasarana transportasi mempunyai peran ganda dalam pembangunan 

wilayah, yaitu (1) merangsang pertumbuhan, dan (2) menjawab kebutuhan sesuai 

dengan perkembangan pertumbuhan (Kusbiono, 1996). Dalam kaitannya dengan 

peran pertama, prasarana transportasi adalah prasyarat penting dalam 
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pembentukan tata ruang, dan dengan demikian juga merupakan alat untuk 

mengarahkan pengembangan tata ruang wilayah. 

Pokok-pokok kebijakan transportasi di Indonesia yang secara jelas 

digariskan dalam GBHN tahun 1998, antara lain : 

(1) Pembangunan transportasi diarahkan pada pemantapan sistem transportasi 

nasional yang maju dan handal sesuai dengan perannya sebagai urat nadi 

kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan serta 

untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Secara terpadu, tertib, 

lancar dan nyaman, serta efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan 

dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang, jasa, serta 

mendukung pembangunan wilayah. 

(2) Sistem transportasi perkotaan harus ditata dan terus disesuaikan dengan 

perkembangan ekonomi, tingkat kemajuan teknologi, kebijakan tata ruang, 

pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kebijakan energi nasional agar 

selalu dapat memenuhi kebutuhan akan pembangunan serta tuntutan 

masyarakat. 

(3) Transportasi di wilayah perkotaan terus ditata dan dikembangkan termasuk 

angkutan umum perkotaan yang terjangkau dengan memperhatikan tata 

ruang, fungsi dan mutu lingkungan hidup sehingga wilayah perkotaan dan 

sekitarnya makin berfungsi baik sebagai kawasan permukiman maupun 

sebagai pusat-pusat produksi, jasa dan perdagangan. Di wilayah kota raya 

dan kota besar perlu dikembangkan transportasi massal cepat yang tertib, 

aman, lancar dan efisien serta terjangkau agar tercipta transportasi perkotaan 

yang seimbang dan terpadu. 
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(4) Keselamatan dan keamanan pelaksana, pengelola dan pengguna jasa 

transportasi serta masyarakat luas ditingkatkan melalui kewajiban penerapan 

standar kelaikan sarana dan prasarana, profesionalisme pengelola dan 

pengusaha, serta disiplin pelaksana, pengelola dan pengguna jasa transportasi 

dan masyarakat luas dengan upaya terpadu dan berkesinambungan antara 

pemerintah, pengelola dan pengguna jasa transportasi serta peran aktif 

masyakat luas. 

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1992 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditetapkan bahwa transportasi di jalan 

sebagai salah satu moda transportasi yang tidak dapat dipisahkan dari moda-moda 

transportasi yang lain yang ditata dalam sistem transportasi yang dinamis dan 

mampu mengadaptasi masa depan. Moda ini mempunyai karakteristik yang 

mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan terpadu dengan sistem 

transportasi lainnya. Untuk itu perlu dikembangkan potensinya dan peranannya 

sebagai penghubung wilayah nasional maupun regional, sebagai penunjang, 

pendorong dan penggerak pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1993 tentang 

prasarana dan lalu lintas jalan juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat.  Disamping itu masih banyak pula peraturan-peraturan antara lain  

mengatur kelas jalan, jaringan trayek, jaringan lintas, perlengkapan jalan,  tata 

cara berlalu lintas dan ketentuan-ketentuan lain. Hal itu merupakan unsur penting 

dalam penyelenggaraan lalu angkutan jalan yang berdaya guna serta dalam rangka 

perlindungan keselamatan, keamanan, kemudahan serta kenyamanan bagi para 

pemakai jalan. Sebab transportasi sangat diperlukan masyarakat untuk 
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mengantarkan barang dan jasa atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan 

lancar. 

Di negara kepulauan seperti di Indonesia angkutan jalan menduduki 

tempat yang strategis untuk perwujudan wawasan nusantara, memperkukuh 

ketahanan nasional, dan mempercepat hubungan antar bangsa. Disamping itu 

transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan 

dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional 

yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai 

karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan 

memadukan moda transportasi lainnya, juga perlu lebih dikembangkan potensinya 

dan ditingkatkan perananannya sebagai penghubung wilayah. 

Menurut kepemilikannya transportasi dibedakan antara transportasi 

pribadi dan transportasi pabrik. Sedangkan menurut wilayah transportasi dapat 

dibedakan menjadi transportasi kota dan transportasi desa. Transportasi juga 

dapat dibedakan menurut teknologinya yaitu transportasi darat, transportasi laut 

dan udara. Transportasi pribadi biasanya menggunakan kendaraan bermotor 

berplat hitam. Sedangkan transportasi pabrik menggunakan kendaraan bermotor 

berplat kuning. Yang masing-masing plat mempunyai ciri-ciri sendiri dalam 

pemakaiannya. 

Transportasi darat merupakan sarana transportasi yang paling dominan 

dibandingkan dengan sarana transportasi lainnya. Oleh karena itu, masalah yang 

dihadapi oleh hampir semua perkotaan besar di Indonesia termasuk Surakarta 

adalah kemacetan, kesemrawutan, kecelakaan lalu lintas serta pencemaran udara. 

Penanangan masalah transportasi perkotaan yang kurang hati-hati dan kurang 
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terpadu tidak akan memecahkan masalah dengan tepat dan baik. Hal ini justru 

cenderung menimbulkan permasalahan baru yang dapat menambah komplek serta 

rumitnya permasalahan transportasi perkotaan yang ada. 

Jasa angkutan menempati posisi strategis dalam pembangunan, bersama-

sama dengan jasa telekomunikasi. Mustahil pembangunan berjalan lancar tanpa 

transportasi yang handal, baik transportasi darat, laut dan udara, karena 

kelancaran transportasi memberi andil besar dalam keberhasilan pembangunan. 

Isu-isu penting yang dipecahkan dalam penanganan masalah transportasi 

perkotaan adalah bagaimana membuat angkutan umum semakin menarik dalam 

rangka mengurangi minat masyarakat menggunakan kendaraan pribadi dan 

bagaimana memadukan perkembangan tata perkotaan dengan sistem transportasi 

serta bagaimana merangsang peran serta swasta dan masyarakat dalam penyajian 

jasa angkutan perkotaan. 

Sejalan dengan aspirasi tentang hubungan fungsional, maka aspirasi di 

bidang transportasi perlu dilihat dari berbagai kepentingan, yaitu masyarakat, 

pengusaha dan pemerintah. 

Dari segi masyarakat, aspirasi tentang transportasi dapat diartikan sebagai 

berikut : 

(a) Jarak perjalanan yang singkat dari pemukiman ke tempat kerja, sekolah, 

pertokoan atau pasar, dan pusat-pusat pelayanan sosial. 

(b) Aksesibilitas yang tinggi atau mudah dicapai dari dan kemana saja dalam 

ruang Surakarta. 

(c) Pelayanan yang nyaman dan terpercaya, termasuk informasi yang memadai. 

(d) Kapasitas yang cukup sesuai dengan kebutuhan/permintaan. 
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(e) Ongkos yang terjangkau, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan 

rendah. 

Dari segi pengusaha angkutan aspirasi mereka antara lain : 

(a) Tarif yang memberi tingkat  pengembalian investasi yang tinggi. 

(b) Biaya awal dan biaya pengoperasian yang rendah, termasuk kebutuhan 

pemeliharaan yang sederhana. 

(c) Pelayanan yang berproduktifitas tinggi. 

(d) Koordinasi/administrasi yang efisien antar pengusaha angkutan. 

(e) Peluang perluasaan jaringan yang atraktif untuk investasi. 

 
Dari segi pemerintah, maka aspirasi dibidang transportasi antara lain : 

(a) Efektif, dalam pengertian dapat melayani masyarakat semaksimalnya. 

(b) Ekonomis, dalam pengertian memberi manfaat ekonomi, termasuk aman dan 

bersahabat dengan lingkungan dan memanfaatkan prasarana dan sarana yang 

ada secara efisien. 

(c) Mendorong pengembangan perkotaan. 

(d) Menunjang kebijakan di bidang sosial masyarakat, termasuk pertimbangan 

atas mobilitas masyarakat pengguna kendaraan tradisionil (tidak bermotor) 

Surakarta yang mempunyai sebutan sebagai kota budaya, kota pelajar, 

serta kota tujuan wisata yang tergolong besar setelah Bali. Obyek wisata yang ada 

di Surakarta sebagian besar berupa obyek wisata budaya (kraton, museum dan 

kebudayaan), obyek wisata alam (pegunungan) juga tak jahu dari Surakarta. 

Jumlah wisatawan baik manca negara maupun nusantara yang berkunjung ke 

Surakarta setiap tahun mengalami peningkatan sekitar 5%. Di samping itu 

perguruan tinggi di kota Surakarta dan sekitarnya saat ini berjumlah 23  buah baik 
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negeri maupun swasta (BPS, 1998), yang setiap tahun dapat menampung lebih 

kurang 120.000 mahasiswa. jaringan transportasi dalam perkotaan, disamping 

menuju tempat-tempat pusat kegiatan. 

Luas wilayah didalam jalan lingkar kurang lebih 70,24 km2, yang terdiri 

dari wilayah Kodya Surakarta, Kabupaten Sukoharjo bagian utara dan Kabupaten 

Sragen Bagian Barat, Kabupaten Karanganyar bagian utara, Kabupaten Klaten 

bagian Utara, dan Kabupaten Boyolali bagian timur.  Wilayah ini sebagian besar 

merupakan wilayah terbangun yang merupakan kawasan perumahan, bisnis, 

sekolah dan perkantoran. 

Total panjang jalan lingkar kurang lebih 42 km dengan beberapa jalan 

besar menuju luar kota antara lain: jalan ke arah Sragen, Jalan Ke arah Semarang, 

Jalan ke arah Klaten dan Surakarta, Jalan Kearah Sukoharjo dan Wonogiri, untuk 

lebih jelasnya peta wilayah Surakarta seperti terlihat pada Peta I.1 

Disamping jalan besar menuju kearah luar kota, daerah Surakarta terdapat 

perempatan-perempatan dan proliman yang sering menimbulkan kemacetan 

antara lain: perempatan Nonongan, Perempatan Triwindu, Perempatan 

Singosaren, Perempatan Coyudan, Perempatan Gladag, Perempatan Kantor Pos, 

Perempatan Pasar Legi, dan lain sebagainya yang mana pada tempat-tempat 

tersebut sering terjadi kemacetan. 

 
B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah transportasi tersebut diatas, maka 

permasalahan utama dalam mengelola transportasi perkotaan di Surakarta dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

berupa keterbatasan yang ada di dalam antara lain;  
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1. Faktor muatan penumpang tidak marata, pada semua jalur, dimana pada jalur 

tertentu faktor muatan tinggi, dilain jalur faktor muatan rendah 

2. Kurangnya armada trayek.  

3. Kurang terdistribusinya pusat-pusat kegiatan (bisnis, sekolah, pasar), 

sehingga arus lalu lintas dalam perkotaan semakin semrawut;  

4. Rendahnya tingkat kesadaran berlalu lintas para pengguna;  

5. Bercampurnya semua jenis kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor 

pada jalur jalan yang sama;  

6. Tidak adanya penegakan hukum yang jelas bagi para pelanggar lalu lintas.  

Faktor eksternal yang mempengaruhi timbulnya permasalahan 

transportasi adalah banyaknya jumlah kendaraan luar perkotaan yang masuk 

dalam perkotaan baik itu berupa kendaraan wisata maupun kendaraan pribadi 

yang digunakan untuk keperluan selama sekolah di Surakarta. Dari kedua faktor 

tersebut menimbulkan masalah gabungan berupa polusi udara yang diakibatkan 

oleh banyaknya kendaraan bermotor yang berlalu lalang di perkotaan Surakarta. 

Sebagaimana ditetapkan melalui Menteri Perhubungan Nomor: KM 35 

tahun 2003, tentang Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum, dalam 

pelaksanaannya masih timbul masalah antara lain : 

1. Disiplin pengendara dan penumpang yang masih kurang 

Disiplin pengendara, terlihat seperti berhenti untuk menaikkan dan 

menurunkan penumpang di sembarang tempat. Disamping itu pengemudi 

dalam menjalankan kendaraannya sering ngebut atau ngetem di suatu tempat 

(persimpangan) yang bukan merupakan areal resmi yang dipergunakan untuk 

tempat pemberhentian bus perkotaan. Disiplin penumpang masih kurang, 
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yaitu dengan terlihat dari menunggu kendaraan tidak pada halte atau tempat 

yang telah disediakan dan turun disembarang tempat. Disiplin antar 

pengemudi dengan penumpang ini saling mempengaruhi, dimana apabila 

pengemudi tersebut hanya berhenti pada tempat yang diperuntukkan untuk 

berhenti, maka penumpang pun lama-kelamaan akan menuruti ketentuan yang 

berlaku. 

2. Kurangnya sarana dan prasarana trayek 

Sarana dan prasarana trayek seperti tempat pemberhentian (halte) yang 

nyaman pada setiap jalur masih sangat kurang, walaupun ada halte, namun 

posisi halte dengan pusat bangkitan pejalan kaki dirasa masih relatif jauh,   

disamping itu rambu-rambu untuk pengaturan lalu lintas masih dirasa kurang. 

Jaringan jalan yang bercampur dengan sarana transportasi lain (becak, 

andong, sepeda, sepeda motor dan kendaraan pribadi) menambah keruwetan 

lalu lintas, sehingga kelancaran angkutan umum ini masih sering terganggu. 

3. Adanya sebagian wilayah dalam perkotaan Surakarta yang belum terlayani 

angkutan umum Dalam wilayah kajian, dimana pada sisi-sisi luar merupakan 

wilayah yang potensial (permukiman dan persimpangan ke luar perkotaan) 

sebagai bangkitan perjalanan, antara lain di Kartasura(wilayah barat), Palur 

(wilayah timur), Gading(wilayah selatan, dan daerah nusukan(wilayah utara) 

sering terjadi kemacetan. Apabila dilihat dari perkembangan perkotaan 

wilayah tersebut merupakan wilayah pengembangan perkotaan Surakarta. 

4. Adanya trayek yang tidak dilayani dan dilain pihak ada pelanggaran jumlah 

armada pada trayek-trayek tertentu 
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Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada tahun 2002, dari 26  trayek 

yang telah ditetapkan ternyata beberapa jalur, seperti jalur trayek 05 sering 

tidak ada armada yang melayani, disatu sisi untuk jalur-jalur yang dianggap 

“gemuk” terjadi penumpukan atau kelebihan armada yang beroperasi. Hal ini 

terlihat pada jalur 2 (Kartasura – Palur PP Via Gladak, Kartasura – Palur via 

Yosodipuro) bahkan jumlah armada yang beroperasi di daerah tersebut lebih 

banyak dari trayek yang diijinkan. 

5. Adanya penurunan minat pemakaian kendaraan umum dan peningkatan 

pemakaian angkutan pribadi dalam melalukan mobilitas di dalam perkotaan 

Surakarta. 

Hasil penelitian konsultan untuk perencanaan umum angkutan di 

Surakarta pada tahun 2002, ternyata jumlah penumpang yang menggunakan 

sarana angkutan perkotaan berkurang sebanyak 6% dari tahun 2000. Pada 

tahun 2000 rasio antara orang yang menggunakan kendaraan pribadi dan 

umum sebesar 26,5%, sedangkan pada tahun 2002 hanya sebesar 20,4%. 

Penurunan ini dapat memberikan indikasi positif dan negatif. Indikasi positif, 

yaitu bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Surakarta telah meningkat, 

sehingga mampu untuk membeli kendaraan sendiri. Sedangkan indikasi 

negatif, yaitu bahwa angkutan umum ini kurang menarik lagi. Hal ini 

mungkin disebabkan oleh trayek yang kurang baik, yaitu cakupan wilayah 

yang kurang atau juga pelayanan yang menurun, karena sebagian besar umur 

kendaraan sudah cukup tua. Namun demikian untuk mengurangi minat 

penggunaan kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan lalu lintas di 

perkotaan hal ini perlu mendapatkan perhatian. Sehubungan dengan 
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permasalahan tersebut, maka timbul pertanyaan, yaitu Bagaimanakah alokasi 

dan distribusi trayek angkutan umum di Surakarta? Selain itu Bagaimanakah 

pelayanan angkutan penumpang umum dalam kota dan perkotaan di kota 

Surakarta ? 

 Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan :  

1. Bagaimana kualitas pelayanan Angkutan Penumpang Umum dalam Kota 

Surakarta? 

2. Bagaimana kebutuhan kendaraan  jika dibanding dengan jumlah 

penumpang yang ada? 

3. Mengetahui apakah kebijakan trayek Angkutan Perkotaan di Surakarta 

efisien, efektif atau tidak? 

 
C.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk antara lain : 

1. Mengetahui kualitas pelayanan angkutan penumpang umum dalam kota 

Surkarta. 

2. Mengetahui kebutuhan kendaraan dibanding dengan jumlah penumpang yang 

ada. 

3. Mengetahui efisien, efektif tidaknya suatu kebijakan trayek angkutan 

perkotaan Surakarta. 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis dapat digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian 

sejenis lebih mendalam, dan dalam lingkup yang lebih luas, serta memberikan 
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sumbangan teoritis berupa tambahan khasanah keilmuan dalam bidang studi 

hukum. 

2. Secara praktis, agar dapat menambah pengetahuan dalam transportasi 

masyarakat dan dapat membantu pengambilan kebijakan dalam menangani 

permasalahan angkutan perkotaan. 

 
E. Kerangka Pemikiran 

 
   

 

 

 

           
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faktor-faktor sosial dan permasalah yang ada di masyarakat, menuntut 

Lembaga pembuat peraturan (lembaga Legeslatif) mengakomodasi segala 

permasalahan yang timbul, untuk selanjutnya diambil langkah-langkah 

denan membuat produk hukum yang berkait dengan permasalahan yang 

timbul khususnya permasalahan yang berkaitan dengan angkutan perkotaan 
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Produk hukum baik berbentuk Undang-Undang, Peraturan Daerah 

maupun peraturan-peraturan lainnya oleh Lembaga Penerapan peraturan 

(pemerintah, dan lembaga penegak hukum lainnya) disosialisasikan 

pelaksanaannya,  selanjutnya Lembaga Penerapan hukum bertanggung 

jawab atas pelaksanaan Peraturan tersebut, agar dapat dilaksanakan oleh 

Pemegang peranan (pelaku angkutan perkotaan dan masyarakat) guna 

tercapainya ketertiban dan kedamaian.  Dalam pelaksanaan peraturan 

tersebut seringkali timbul permasalah-permasalah baru, yang mana 

permasalah baru tersebut di inventarisir sebagai umpan balik guna 

penyempurnaan pembuatan peraturan berikutnya. 

 
F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini adalah deskriptif, yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran selengkapnya 

tentang permasalahan trayek perkotaan, yang ditinjau dari sudut penelitian 

hukum, penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yakni 

penelitian tentang berlakunya hukum positif, dengan pendekatan 

interaksional menggunakan analisis yang kualitatif. 

2. Obyek Penelitian 

Sebagian pemakai jasa angkutan perkotaan, dan sebagian pemilik Armada 

angkutan perkotaan serta beberapa petugas DLAJ Kota Surakarta 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer dilakukan dengan observasi di lapangan, yaitu untuk data: 
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1) Asal dan tujuan penumpang 

2) Tingkat pelayanan angkutan yang ada 

3) Nilai investasi dan tingkat keuntungan pengusaha angkutan perkotaan 

4) Tingkat pendapatan operator dan penilaian rute yang ada. 

b. Data Hukum Sekunder 

Data hukum sekunder seperti: 

1) Peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 14 tahun 

1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 

2) Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 1993 

tentang angkutan jalan. 

3) Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 1993 

tentang pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan. 

4) Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 1993 

tentang prasarana dan lalu lintas jalan. 

5) Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 44 tahun 1993 

tentang kendaraan  dan pengemudi. 

Disamping peraturan perundangan dan peraturan pemerintah tersebut 

data sekunder diperoleh dari kantor Bappeda, Statistik, Dinas LLAJ, 

Kantor terminal berupa data : 

1) Rencana tata ruang wilayah 

2) Jaringan jalan 

3) Jumlah penduduk per zona 

4) Hasil monitoring angkutan perkotaan 

5) Jumlah penumpang 
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6) Sarana trayek yang ada 

7) Data kegiatan agkutan 

c. Data Hukum Tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

d. Kuesioner 

Dilakukan dengan teknik random sampling terhadap pengguna jasa 

Angkutan, Pengusaha dan Petugas sebanyak 30 responden dengan tujuan 

untuk mengevaluasi kebijakan trayek di Surakarta. 

4. Teknik pengumpulan data 

Untuk mengumpulkan data, penulis mempergunakan teknik pengumuplan 

data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Penulis mengadakan pengambatan secara langsung (tanpa alat) terhadap 

obyek penelitian yaitu Kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalar Raya 

tentang keadaan sebenarnya dari masalah yang diteliti, sehingga dapat 

diperoleh sebanyak mungkin data yang akan dipergunakan dalam 

penyusunan tesis ini. 

c. Studi kepustakaan 

Teknik Pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku leteratur, 

majalah, koran dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan 

masalah yang diteliti. 

 
G. Analisis Data. 

Analisis data dilakukan melalui gabungan antara kuantitatif dengan 

kualitatif. Analisa kuantitatif (statistik) dilakukan untuk mengolah data yang 
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dikumpulkan di lapangan dalam rangka penyusunan teknis trayek dan serta untuk 

memperkirakan masa depan dari kebijakan tersebut. Sedangkan analisis kualitatif 

untuk lebih menjelaskan secara rinci dari masing-masing faktor dan menilai 

masing-masing konsekuensi dari alternatif kebijakan. Yang meliputi: 

1. Analisa kualitas pelayanan Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota 

Surakarta menurut Alter CH (1976) diukur dengan beberapa indikator 

sebagai berikut : 

a. Faktor muatan 

b. Frekuensi dan Waktu Antara (headway) 

c. Waktu Perjalanan dan Kecapatan Perjalanan 

d. Waktu Tunggu Penumpang 

2. Kebutuhan Kendaraan 

Analisa terhadap kebutuhan kendaraan dilakukan untuk menganalisa 

kebutuhan kendaraan yang sebenarnya dari masing-masing trayek dihitung 

dengan contoh sebagai berikut : 

a x b x c – 70% ( a x b) 
X = ---------------------------- 

           70% (b x d) 
 
 
dimana : 

 
x = kebutuhan kendaraan 

a dan b = jumlah perjalanan 

c = prosentase perjalanan 

d = frekwensi kendaraan per jam 
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H. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini akan membicarakan masalah-masalah yang 

berkaitan dengan isi keseluruhan dari tesis. 

A. Latar Belakang Masalah  

Di sini akan diuraikan mengenai latar belakang yang perlu 

diteliti dan ditelaah secara ilmiah. 

B. Perumusan Masalah 

Bagaimana kualitas pelayanan angkutan penumpang umum 

dalam kota Surakarta, bagaimana kebutuhan kendaraan jika 

dibanding dengan jumlah penumpang yang ada dan bagaimana 

kebijakan publik tentang trayek angkutan perkotaan di 

Surakarta.  

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kualitas pelayanan angkutan penumpang 

umum dalam kota Surakarta, kebutuhan kendaraan jika 

dibanding dengan jumlah penumpang yang ada dan bagaimana 

kebijakan publik tentang trayek angkutan perkotaan di 

Surakarta.  

D. Manfaat Penelitian 

Memberikan gambaran nyata tentang kualitas pelayanan 

angkutan penumpang umum dalam kota Surakarta, banyaknya 

kebutuhan kendaraan jika dibanding dengan jumlah 
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penumpang yang ada dan untuk mengukur efektif tidaknya 

kebijakan publik tentang trayek angkutan perkotaan di 

Surakarta.  

E. Kerangka Teoretik 

Memberikan gambaran pola pikir secara teoretik tentang 

hubungan teori yang ada dengan  hasil analisa.  

F. Metode Penelitian 

Memberikan gambaran tentang tata cara penelitian jenis 

penelitian teknik pengumpulan data dan cara menganalisa data. 

G. Sistematika Pembahasan 

Memuat uraian secara sistematis isi dari bab dan sub bab dalam 

tesis ini secara garis besar. 

BAB II KERANGKA TEORITIK 

A. Kebijakan Publik 

Menjabarkan tentang pengertian kebijakan publik menurut 

beberapa ahli. 

B. Penegakan Hukum 

Menjabarkan berbagai pengertian tentang penegakan hukum, 

berlakunya penegakan hukum, lingkup laku kaidah hukum, dan 

penegak hukum. 

C. Transportasi Perkotaan 

Menjabarkan pengertian tentang transportasi perkotaan. 

D. Analisis Kebijakan Publik 

Menjabarkan pengertian analisis kebijakan publik. 
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E. Trayek Angkutan Perkotaan 

Menjabarkan pengertian trayek angkutan perkotaan, faktor-

faktor yang mempengaruhi trayek, faktor sarana dan prasarana, 

faktor rencana tata ruang, dan cara menilai indikator trayek 

angkutan perkotaan. 

F. Angkutan Dalam Bentuk Trayek 

Memberikan gambaran dan pengertian tentang angkutan lintas 

batas udara, angkutan antar kota antar  propinsi, angkutan antar 

kota dalam propinsi, angkutan kota, dan angkutan pedesaan. 

G. Perijinan Angkutan 

Menjabarkan tentang syarat-syarat memperoleh ijin angkutan. 

H. Pencabutan Ijin 

Menjabarkan ketentuan pembekuan ijin usaha. 

I. Ijin Trayek 

Menjabarkan kewajiban-kewajiban pengusaha setelah 

mendapatkan ijin trayek dan syarat-syarat memperoleh ijin 

trayek. 

J. Ijin Operasional Trayek 

Menjabarkan tata cara pemberian ijin operasi angkutan dan 

pencabutan ijin operasi angkutan. 

K. Teknik Pemilihan Alternatif Kebijakan 

Menjabarkan tentang metode untuk memilih alternatif 

kebijakan. 
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BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

A. Kondisi wilayah 

Pada bagian ini disajikan gambaran umum kondisi wilayah 

Surakarta termasuk batas-batas wilayah, luas wilayah, jumlah 

penduduk, kondisi perekonomian, tata guna lahan 

B. Kondisi Transportasi 

Pada bagian ini disajikan kondisi transportasi di Surakarta 

yang meliputi: jaringan prasarana, dan jaringan sarana 

C. Pola umum transportasi di Surakarta 

Pada bagian ini disajikan gambaran secara global mengenai 

transportasi di Surakarta. 

D. Sarana dan Prasarana Transportasi 

Pada bagian disajikan gambaran tentang jaringan jalan dan 

terminal 

E. Angkutan perkotaan 

Pada bagian ini rute pelayanan dan pemberhentian bus, 

methode penetapan ruge angkutan, armada dan evaluasi 

kebutuhan kendaraan 

 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian   

Pada bagian ini terasji hasil penelitian yang dilakukan, meliputi 

besarnya faktor muatan (load faktor) dan pelanggaran trayek 

yang terjadi di Kota Surakarta 
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B. Pembahasan 

Pada bagian pembahasan ini penulis manyajikan data-data hasil 

survey dilapangan dan analisa tentang kualitas pelayanan 

angkutan penumpang umum dalam kota surakarta, kebutuhan 

kendaraan, dan analisa kebijakan trayek di Kota Surakarta. 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada bagian akhir ini, memuat kesimpulan-kesimpulan yang 

diperoleh dari analisa dan pembahasan sebelumnya. 

B. Saran  

Di sini penulis menyajikan beberapa saran dan pendapat-

pendapat yang berguna pada penelitian selanjutnya dan 

berguna dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

kebijakan Trayek di Kota Surakarta 
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