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Abstraksi 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan 

angkutan kota gratis bagi pelajar dan mahasiswa di Kota Kediri. Ada dua 

permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini meliputi deskripsi mengenai 

implementasi kebijakan dan faktor yang menjadi penghambat dalam kebijakan 

angkutan kota gratis bagi pelajar dan mahasiswa di Kota Kediri. Sementara itu, 

guna menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori 

implementasi kebijakan dari Edward III yang menjelaskan mengenai faktor-faktor 

yang menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan seperti komunikasi, 

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.  

Penelitian ini menggunanakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa data hasil 

wawancara, dokumen-dokumen dari Dinas Perhubungan Kota Kediri, dan jurnal-

jurnal atau buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Adapun studi yang 

diambil yakni di Dinas Perhubungan Kota Kediri. sedangan subjek penelitian 

yang menjadi informan yaitu pegawai Dinas Perhubungan Kota Kediri, sopir 

angkutan kota, dan pelajar yang menggunakan layanan angkutan kota gratis. 

Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan empat tahapan 

meliputi, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi dilakukan melaui 

berbagai media dan dilakukan sosialisasi langsung di sekolah-sekolah. Sumber 

daya manusia pelaksana yaiti pegawai Dinas Perhubungan Kota Kediri berupaya 

bekerja secara professional karena telah didukung oleh honorarium yang mampu 

menunjang kinerja pegawai. Pegawai Dinas Perhubungan juga berkomitmen agar 

kebijakan ini berhasil sehingga mampu memberdayakan pelaku usaha angkutan 

kota sekaligus memberikan pelayanan bagi pelajar dan mahasiswa di Kota Kediri. 

Adanya kebijakan angkot gratis juga disambut antusias oleh pelajar dan juga 

orang tua wali. Kebijakan angkot gratis juga memiliki Standard Operational 

Procedure (SOP) seperti jam berlakunya angkot gratis dan penggunaan aplikasi 

GPS pada angkutan kota yang terlibat dalam kebijakan ini.  



 Bedasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan angkot gratis bagi pelajar dan mahasiswa di Kota Kediri berjalan cukup 

baik. Namun, perlu diperbaki dalam beberapa hal seperi meningkatkan kualitas 

fasilitas angkutan kota, menjamin keberlanjutan anggaran, dan meningktakan 

efekstifitas sosialisasi kebijakan, 

 

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Angkutan Kota Gratis  

 

Abstract 

This research aims to describe the implementation of free city 

transportation for student policy in Kediri City. There are two problems which 

become this focus of the research, such as description about policy 

implementation and obstacle factors on the implementation of free city 

transportation for student policy in Kediri City. Beside it, in order to answer those 

problems, this research use policy implementation theory of Edward III which 

assert about success factors in implement the policy such as communication, 

resource, disposition, and bureaucracy structure.   

This research use descriptive-qualitative method. Data resources that is 

used in this research are result of interview data, transportation agency’s 

documents, and books or journal which correlate with this research. As for this 

study hold in transportation agency of Kediri City. Whereas the research subject 

are transportation agency staffs, city transportation driver, and student in Kediri 

City. The data collecting use observation, interview, and documentation method. 

The data analysis technique use four step that consist of collecting data, reduction 

data, display data, and conclusion. 

Result of the research show that socialization is done by various media and 

direct socialization in schools. Human resource or policy implementer is city of 

transportations staff that try to work professional due to support by proper salary. 

The city transportation staffs also commit in order to succeed this policy, so that 

be able to empower city transportation businessman while delivery public service 

for student in Kediri City. The existence of free city transportation policy is 

welcomed very enthusiastic by student and student parent. Free city transportation 

policy also have Standard Operational Procedure (SOP) such as, time or schedule 

of free city transportation service and using GPS application for city 

transportation that involve in this policy. 

Based on the result, thus it can conclude that implementation of free city 

transportation policy apply proper enough. Nevertheless, in such case this policy 

should be developed, such as enhancing quality of city transportation facilities, 

insuring budget sustainability, and enhancing effectiveness of policy socialization.  

 

Key Words: Policy Implementation, Free City Transportation  

 



A. Pendahuluan 

Persoalan terkait transportasi tidak hanya berkaitan dengan permasalahan 

kemacetan semata, akan tetapi kecelakaan lalu lintas juga termasuk permasalahan 

yang perlu disikapi oleh pemerintah. Salah satu kota di Jawa Timur yang sering 

mengalami kecelakaan lalu lintas terutama yang dialami oleh para pelajar yakni 

Kota Kediri. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Kota Kediri ini 

nampaknya membuat pihak pemerintah Kota Kediri resah. Hal ini karena apabila 

dilihat jumlahnya dari tiap tahun, data peristiwa kecelakan pelajar semakin 

meningkat. Peningkatan angka kecelekaan terutama terjadi pada pelajar tingkat 

sekolah menengah atas atau SMA. Bahkan berdasarkan berita dari kompas.com 

menyebutkan bahwa total kerugian materiil dari kecelakaan yang terjadi pada 

tahun 2015 mencapai Rp 222.600,- dan didominasi oleh latar belakang usia 

sekolah yang mencapai 133 korban jiwa.1 Berikut ini data mengenai korban dan 

pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan pendidikan di Kota Kediri pada tahun 

2009-2015 yang dapat dilihat pada tabel 1.1 dan 1.2 berikut ini: 

Tabel 1.1 Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut 

Pendidikan di Kota Kediri Tahun 2009-2015 

 

Profesi Korban 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Universitas 43 57 76 39 43 31 59 

SLTA 81 147 283 395 582 398 532 

SLTP 64 115 105 62 70 86 86 

SD 39 50 59 44 91 51 34 

Tidak/Belum 

Sekolah 

- 4 - - - - - 

Jumlah 227 373 523 540 786 566 711 

Sumber: Kota Kediri dalam Angka, 2016 

Tabel 1.2 Jumlah Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Pendidikan 

di Kota Kediri Tahun 2009-2015 

 

Profesi Korban 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                                           
1 Kompas.com. 2015. Pelajar dan Pemuda Mayoritas Korban Kecelakaan Lalu Lintas. Diambil 

darihttp://regional.kompas.com/read/2015/08/25/Pelajar.dan.Pengemudi.Mayoritas.Korban.Kecela

kaan.Lalu.Lintas. Pada 21 September 2017 

http://regional.kompas.com/read/2015/08/25/Pelajar.dan.Pengemudi.Mayoritas.Korban.Kecelakaan.Lalu.Lintas
http://regional.kompas.com/read/2015/08/25/Pelajar.dan.Pengemudi.Mayoritas.Korban.Kecelakaan.Lalu.Lintas


Universitas 39 28 64 23 38 26 43 

SLTA 47 59 163 254 388 293 387 

SLTP 44 38 72 33 25 45 44 

SD 23 15 30 7 6 3 2 

Tidak/Belum 

Sekolah 

- - - - - - - 

Jumlah 153 140 329 317 457 367 476 

Sumber: Kota Kediri dalam Angka, 2016 

Berdasarkan Tabel 1.1 dan 1.2 di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah 

korban dan perilaku dari kasus kecelakaan lalu lintas berdasarkan pendidikan dari 

data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri pada tahun 2009-2015 mengalami 

naik dan turun setiap tahunnya. Berdasarkan pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat 

Atas (SLTA) selalu mengalami kenaikan jumlah setiap tahunnya pada tahun 2009 

sampai 2013, tetapi mengalami penurunan di tahun 2014, dan mengalami 

kenaikan lagi di tahun 2015. Pada data tersebut, mulai tahun 2009 sampai 2013 

jumlah pelaku kecelakaan tingkat SLTA meningkat dari 47 menjadi 388 pelaku, 

namun mengalami penurunan menjadi 293 pada tahun 2014, dan meningkat lagi 

menjadi 387 di tahun 2015. Data yang sama juga muncul pada tabel korban 

kecelakaan SLTA yang juga mengalami peningkatan sepanjang tahun 2009 

sebanyak 81 korban hingga mencapai 582 korban di tahun 2013, mengalami 

penurunan menjadi 398 korban di tahun 2014, dan meningkat lagi menjadi 532 di 

tahun 2015.  

Permasalahan kecelakaan lalu lintas Kota Kediri di atas menjadi salah satu alasan 

yang melatar belakangi Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri melalui Dinas Perhubungan, 

Komunikasi, dan Informatika melakukan inovasi terkait permasalahan tranportasi di kota 

ini, yakni dengan mengeluarkan kebijakan angkot gratis bagi pelajar dan mahasiswa di 

lingkup Kota Kediri. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Kediri terkait dengan 

angkot gratis di Kota Kediri ini sejatinya berangkat dari Peraturan Walikota (Perwali) 

Kediri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Subsidi Angkutan Kota yang kemdian diperbaruhi 

dengan Perwali No 7 Tahun 2016 Tentang Subsidi Angkutan Kota.  Kebijakan ini berisi 

tentang pemberian subsidi bahan bakar minyak kepada angkutan kota di Kediri. Selain 

itu, kebijakan angkot gratis ini juga dalam rangka untuk melakukan peningkatan 



pelayanan publik dan mewujudkan brand Kota Kediri, yaitu “Harmoni Kediri, The 

Service City” 

Kebijakan angkot gratis Kota Kediri berangkat dari pemberian subsidi 

bahan bakar minyak (BBM) kepada angkot 6 liter perhari dan sebagai 

kompensasinya, pemilik angkutan dilarang memungut ongkos sepeser pun kepada 

penumpang pelajar pada jam keberangkatan dan kepulangan sekolah.”2 Subsidi 

yang diberikan sejak tahun 2015 ini dimaksudkan untuk mempertahankan bisnis 

angkutan umum yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.3  Melihat kondisi 

tersebut pemkot Kediri berusaha mencari solusi terkait masalah ini yang dengan 

upaya pemberian subsidi 6 liter BBM per harinya dan harapannya yakni memberi 

keuntungan bagi pemilik dan sopir angkot. Disamping untuk menekan dan 

mengurangi jumlah pelajar yang tidak memiliki SIM untuk berlalu lintas di 

Jalan Raya dan kemacetan lalu lintas di Kota Kediri, kebijakan angkot gratis 

untuk pelajar dan mahasiswa ini memang juga diharapkan mampu membantu 

mempertahankan bisnis angkutan umum yang menjadi kebutuhan utama 

masyarakat, khususnya pelajar.4 

Kebijakan angkot gratis di Kota Kediri ini dapat diidentifikasi berupaya 

untuk mengatasi berbagai permasalahan transportasi yang kompleks mengenai di 

Kota Kediri. Dengan aspek yang begitu kompleks tersebut makan kebijakan ini 

harus diterapkan atau di implementasikan secara maksimal. Salah satu tahapan 

dalam kebijakan publik yakni merupak poses implementasi kebijakan. Sedangkan 

Edward III sendiri menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik memiliki 

model dalam penerapannya. Model implementasi kebijakan publik menurut 

                                                           
2Hasil wawancara pada 15 Maret 2017 dengan Bapak Bambang Wicaksono S.Sos selaku 

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Kediri  

3 Beritajatim. 2015. Program Angkutan Gratis Untuk Pelajar Kota Kediri Di Luncurkan. 

http://m.beritajatim.com/pendidikan_kesehatan/233230/program_angkutan_gratis_untuk_pelajar_

kota_kediri_diluncurkan.html diakses pada 19 Maret 2017  

 
4 Bangsaonline.com. 2016. Rawan Penyimpangan Program Angkot Gratis di Kota Kediri Perlu 

Dievaluasi. Diambil dari https://www.bangsaonline.com/berita/21755/rawan-penyimpangan-

program-angkot-gratis-di-kota-kediri-perlu-dievaluasi  pada 6 Desember 2017 

http://m.beritajatim.com/pendidikan_kesehatan/233230/program_angkutan_gratis_untuk_pelajar_kota_kediri_diluncurkan.html
http://m.beritajatim.com/pendidikan_kesehatan/233230/program_angkutan_gratis_untuk_pelajar_kota_kediri_diluncurkan.html
https://www.bangsaonline.com/berita/21755/rawan-penyimpangan-program-angkot-gratis-di-kota-kediri-perlu-dievaluasi
https://www.bangsaonline.com/berita/21755/rawan-penyimpangan-program-angkot-gratis-di-kota-kediri-perlu-dievaluasi


Edward III terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. 

Megacu pada beberapa pandangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi 

kebijakan merupakan proses atau tahapan dalam kebijkan publik yang sangat 

krusial dan penting dan dilaksanakan dengan optimal agar hasil dari kebijakan 

dapat bermanfaat secara nyata bagi masyarakat.  

B. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, 

dimana penelitian kualitatif menurut Bodgan & Taylor (1990) dalam Imam  

Gunawan5 yakni “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati 

yang diarahkan pada latar dan individu secara utuh”. Jenis penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif, Di mana pengertian penelitian deskriptif menurut 

Sugiyono adalah sebagai berikut: “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel 

yang lain.6 Sumber data yang digunakan berasal dari wawancara, catatan lapang, 

dokumentasi, rekaman percakapan, dokumen pribadi, catatan atau memo dan 

dokumen resmi lainnya. 

 

C. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan publik adalah proses perubahan, bagaimana 

proses perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. 

Implementasi dapat diartikan studi tentang mikro struktur dari kehidupan politik; 

bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan 

mereka dan berinteraksi satu sama lain.7 Sedangkan bagi Parsons implementasi 

kebijakan publik adalah proses perubahan dari kehidupan politik untuk 

                                                           
5 Gunawan, Imam, 2013, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, Bumi Aksara, Jakarta. Hal 

82 
6Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. ALFABETA. Hal 5 
7  Parson,Wayne. 2005. Public Policy (Dinamika Kebijakan –Analisis Manajemen Kebijakan). 

Edisi Ketiga revisi. Jakarta : Komputindo hlm 463 



menjalankan interaksi satu sama lain yang membuat mereka bertindak secara 

berbeda. Sementara Grindle lebih lanjut dijelaskan implementasi diartikan, oleh 

sebab itu tidak terlalu salah apabila dikatakan implementasi merupakan aspek 

yang penting dari keseluruhan kebijaksanaan.8 Dapat diambil pemahaman bahwa 

pelaksanaan kebijakan adalah suatu hal yang harus dipahami, bukan sekedar 

rencana tetapi berupa impian yang harus dikembangkan.  

Sejalan dengan beberapa pemahaman tentang implementasi kebijakan 

yang telah dikemukakan di atas, terdapat tahapan implementasi kebijakan yang 

menjadi perhatian. Begitu pula dengan Peraturan Walikota (Perwali) Kediri No 13 

Tahun 2015 tentang Subsidi Angkutan Kota yang kemudian diperbaruhi dengan 

terbitnya Perwali No 7 Tahun 2016. Perwali tentang subsidi angkutan kota ini 

menjadi dasar regulasi dari dilaksanakannya kebijakan angkot gratis bagi pelajar 

dan mahasiswa di Kota Kediri. Pemilihan aspek implementasi dalam kebijkan 

angkot gratis ini lantaran kebijakan ini sendiri sudah mulai dilaksanakan pada 

tahun 2015 hingga sekarang dan diharapkan terlaksana sampai tahun 2020 

mendatang. Sementara itu pihak implementator atau pelaksana dalam kebijakan 

yakni Dinas Perhubungan Kota Kediri dan para pemilik atau sopir angkutan Kota 

Kediri dengan sasaran kebijakan yaitu para pelajar dan mahasiswa di Kota Kediri. 

2. Implementasi Kebijakan Publik Edward III 

Salah satu faktor dan variabel yang penting dalam model implementasi 

kebijakan publik yakni seperti yang diungkapkan oleh Edward III yang mana 

merumuskan empat variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan 

kegagalan implementasi kebijakan publik. Empat variabel tersebut antara lain 

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, melalui 

empat faktor ini maka akan dapat pula diidentifikasi hambatan atau kendala dalam 

mencapai keberhasilah dari suatu proses pelaksanaan kebijakan. 

Aspek komunikasi kebijakan dimaknai sebagai proses penyampaian 

informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.9 Secara 

                                                           
8 Sholichin, Abdul Wahab. 2012. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan 

Negara. Jakarta : Bumi Aksara hlm 59 
9 Ibid. Widodo. Hal 97. 



umum ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu transmisi, 

konsistensi, dan kejelasan.10 pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab untuk 

melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk 

melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut  tidak 

akan efektif.11 Sumber daya yang dimaksud oleh Edward III, yakni sumber daya 

manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya 

informasi dan kewenangan. Selanjutnya, disposisi melingkupi beberapa aspek 

diantaranya yakni kemauan, keinginan dan kecenderungan para implementator 

kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh dengan 

harapan apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai. 12  Edward 

menambahkan bahwa ada dua karakteristik utama dalam birokrasi yaitu ukuran-

ukuran dasar prosedur-prosedur kerja atau Standar Operating Prosedures (SOP) 

dan fragmentasi.13 SOP merupakan aturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan 

kebijakan bagi tiap pelaksana. Dengan adanya SOP ini mampu menyeragamkan 

tindakan-tindakan dari organisasi yang kompleks dan tersebar luas.  

3. Kebijakan Transportasi Gratis 

Secara garis besar, transportasi merupakan upaya pemindahan, pergerakan 

orang atau barang dari suatu lokasi, yang disebut lokasi asal, ke lokasi lain, yang 

biasa disebut lokasi tujuan untuk keperluan. keperluan tertentu dengan 

mempergunakan alat tertentu pula.14 Tranportasi dapat dimakanai sebagai suatu 

proses pengangkutan yang mana terjadi pergerakan dari tempat asal sebagai 

kegiatan tersebut dimulai, ke tempat tujuan ke mana kegitan pengangkuta tersebut 

diakhiri. Sebagai salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting, perlu 

dilakukan manajemen atau pengelolaan tranportasi yang tepat, nyaman, dan 

terjangkau bagi masyarakat. Salah satu kebijakan yang akhir-akhir ini sering 

dilakukan oleh pemerintah yakni kebijakan transportasi gratis. Transportasi gratis 

ini tentunya berkaitan dengan penentuan tarif suatu angkutan transportasi yang 

                                                           
10 Op.cit. Hal 127 
11 Op.cit. Widodo. Hal 98 
12 Ibid. Hal 104 
13 Op.cit. Winarno. Hal 150 
14 Miro, Fadel. 2012.  Pengantar SIstem Transportasi. Jakarta: Erlangga. Hal 1.   



harus dibayar oleh publik atau masyarakat sebagai pengguna angkutan 

transportasi. Sementra itu, tarif angkutan menurut Adisasmita dimaknai sebagai 

harga jasa yang harus dibayar oleh pengguna jasa angkutan kepada perusahaan 

atau pemilik angkutan. 15  Adisasmita menambahkan bahwa peran pemerintah 

dalam pengatutan tarif begitu besar, tarif angkutan yang ditawarkan kepada 

masyarakat haruslah serendah mungkin agar dapat dijangkau oleh semua 

golongan yang membutuhkannya.16     

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Sosialisasi kebijakan angkot gratis bagi pelajar dan mahasiswa di 

Kota Kediri. 

 Sosialisasi kebijakan angkot gratis dilakukan tentunya dimulai sejak awal 

mula kebijakan ini akan diimplementasikan yakni pada tahun 2015. Namun tidak 

hanya pada waktu itu saja, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak implementator 

kebijakan progam angkot gratis yakni Dinas Perhubungan Kota Kediri 

berlangsung terus menurus tiap tahunnya, hingga pelaksanaan tahun ketiga 

program ini berlangsung hingga tahun 2017. program angkot gratis ini 

diluncurkan oleh Pemkot Kota Kediri secara langsung oleh Wali Kota Kediri, 

Abdullah Abu Bakar S.E pada awal Maret 2015. Sedangkan selanjutnya sosialisi 

dilakukan semakin intensif setelah program tersebut diimplementasikan. 

Kemudian, pada tahun awal tahun 2016, program ini mulai diimplementasikan 

kembali. Sosialisasi dilakukan pada bulan Februari 2016. Namun sangat 

disayangkan, program ini sempat berhenti sementara waktu, dikarenan faktor 

anggaran yang masih belum tersedia untuk operasionalisasi program ini, 

khususnya untuk pemberian subsidi BBM 6 liter perhari untuk tiap angkot. 

Sehingga program ini baru disosialisasikan dan diimpmentasikan pada 19 Agustus 

2017. Dengan demikian ada sekitar 8 bulan program ini macet tidak terlaksana. 

Sosialisasi dilakukan melalui media cetak surat kabar, pamphlet, dan brosur-

brosur.  

                                                           
15 Ibid Hal 84.  
16 Ibid 



 Sosialisasi juga dilakukan di halte-halte melalui informasi yang tertera di 

papan informasi halte. Radio lokal seperti Radio Bonanca dan Radio Andika juga 

tidak luput menjadi media sosialisasi program ini, karena radio ini dikenal dengan 

radio yang cukup digemari oleh kalangan pemuda, termasuk para pelajar dan 

mahasiswa di Kota Kediri. Sosialisasi juga dilakukan melalui media online, baik 

itu melalui website resmi Pemkot Kediri maupun media online swasta lainnya. 

Akan tetapi, pihak Dishub juga tidak lupa untuk bersosialisasi secara langsung 

melalui himbauan-himabauan ke sekolah-sekolah di Kota Kediri.  

2. Sumber daya manusia dan sumber daya anggaran kebijakan angkot 

gratis bagi pelajar dan mahasiswa di Kota Kediri. 

a. Sumber daya manusia 

Kebijakan angkot gratis di Kota Kediri ini melibatkan banyak aktor dalam 

pelaksanaannya. Dishub Kota Kediri sendiri dalam pelaksanaan perlu 

berkoordinasi dengan para pelaksanaa kebijakan lainnya. Berikut ini para 

pelaksana kebijakan angkot gratis berdasarkan wawancara dengan bapak 

Endrianto berikut ini: 

Tabel 4.1 Nama Organisasi yang Terlibat Pelaksanaan Kebijakan 

Angkot Gratis 

No Nama Organisasi atau Perseorangan 

1 DPRD Kota Kediri 

2 Pemkot Kota Kediri 

3 Dishub Kota Kediri 

4 Koperasi Sopir Angkot Kota Kediri (Kopatan) 

5 Seluruh Sopir Angkot 

 

Sumber: Wawancara dengan Bapak Syahrul Romadhoni, 2017 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan 

kebijakan angkot gratis bagi pelajar dan mahasiswa di Kota Kediri ini melibatkan 

sektor lain. Karena memang Dishub tidak bisa bekerja sendiri dalam 

pelaksanaannya, melainkan memerlukan peran sektor lain. Beberapa oganisasi 

baik itu dalam lingkup pemerintah Kota Kediri dan organisasi lain serta 



perseorang dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan angkot gratis ini. Dishub 

tentunya sebagai Dinas atau OPD yang menjadi pelaku utama. DPRD dan Pemkot 

Kota Kediri juga perlu dilibatkan. Selain itu, sebagai pelaksana di lapangan 

kebijakan ini perlu melibatkan Kopatan dan seluruh sopir angkot di Kota Kediri.  

b) Sumber daya anggaran 

kebijakan angkot gratis di Kota Kediri ini yang semula penggunaan 

untamanya untuk subsidi bbm 6 liter perhari maka di tahun 2017 digunakan pula 

untuk perawatan armada angkot. Anggaran yang dikeluarkan yakni mencapai Rp 

2.189.817.250,-. Anggaran kebijakan angkot gratis ini beradal dari APBD Kota 

Kediri yang mana pihak Dishub sendiri yang menganggarakna karena kebijakan 

angkot gratis ini memang program kegiatan dari dishub sebagai pelaksana utama 

kebijkan ini. Selain itu apabila dilihat dari anggaran tahun 2017 dan tahun 2016, 

ada kenaikan jumlah anggaran yang cukup signifikan berdasarkan tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.2 Perbandingan Anggaran Angkot Gratis di Kota Kediri 

Anggaran Program Angkot Gratis 

Tahun 2016 Tahun 2017 

Rp 972.900.000 Rp. 2.189.817.250 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2017 

 

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa ada kenaikan yang 

siginifikan dalam anggaran yang dialokasikan Dinas Perhubungan Kota Kediri 

dalam rangka implementasi kebijakan angkutan kota gratis bagi pelajar dan 

mahasiswa. Pada tahun 2016 anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 972.900,-. 

Sedangkan di tahun 2017 Dinas Perhubungan Kota Kediri mengalokasikan Rp. 

2.189.817.250,- untuk implementasi program ini. Data tersebut menunjukkan 

adanya kenaikan sejumlah Rp 1.216.917.250.  Selain itu, seperti yang 

diungkapkan oleh Edward III bahwa untuk menunjang kinerja para pelaksana 

kebijakan, maka perlu ada kompensasi bagi pegawai yang terlibat dalam 

kebijakan yakni. Pemberian kompensasi ini diluar gaji tetap dari pegawai Dishub 

yang didapatkan tiap bulannya. Jadi dengan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan 



angkot gratis ini, maka para pegawai mendapat semacam gaji tambahan untuk 

menunjang kinerja mereka. 

Tabel 3.3 Rincian Honorarium Pegawai Pelaksana 

Kebijakan Angkot Gratis 

Uraian Honorarium Jumlah 

Panitia Pelaksana Kegiatan 96.800.000 

Panitia (PAK) 36.000.000 

Tim Pengadaan Barang dan Jasa 10.550.000 

Honorarium Non PNS 10.550.000 

JUMLAH 153.900.000 

Sumber: Dokumen Anggaran Program Angkot Gratis Dishub Kota Kediri, 2017 

Tabel 3.2 di atas berisikan uraian honor atau gaji (tambahan) bagi para 

pegawai Dishub Kota Kediri yang terlibat dalam implementasi kebijkan angkot 

gratis di Kota Kediri. Dalam implementasi kebijakan pemberian honor atau gaji 

sangatlah penting demi menunjang kinerja para pelaksana atau implementator 

kebijakan. Dalam hal ini, Dishub Kota Batu menganggarkan sekitar Rp 

153.900.000,- untuk gaji atau honor keseluruhan para pelaksana. Selain itu, untuk 

pembagiannya antaa lain, untuk panitia pelaksana dianggarkan 96.800.000 

perbulannya, panitia PAK dianggarkan sebesar Rp 36.000.000,-, tim pengadaan 

barang dan jasa memperoleh Rp 10.550.000,-, dan untuk pegawai-pegawai non-

PNS dianggarkan gaji sebesar Rp 10.550.000. Untuk anggaran para tim pelaksana 

kebijakan ini saja sudah menyerap anggaran yang begitu besar. 

3. Komitmen implementator dan respon penerima kebijakan angkot 

gratis gratis bagi pelajar dan mahasiswa di Kota Kediri. 

Kebijakan angkot gratis pagi pelajar dan mashasiswa di Kota Kediri ini 

merupakan tanggung jawab Dishub Kota Kediri sebagai pelaksana utama 

kebijakan ini. Berdasarkan Perwali No 7 tahun 2016  tentang perubahan atas 

Perwali No 13 2015 tentang subsidi angkutan kota menyatakan bahwa kebijakan 

berkomitmen untuk memberdayakan angkutan kota, pemerintah daerah perlu 

memberikan subsidi kepada angkutan kota yang mengangkut pelajar dan 



mahasiswa.17 Dengan kata lain, regulasi melalui perwali yang dikeluarkan oleh 

pemkot Kediri tersebut memiliki tujuan untuk memberdayakan usaha angkot di 

Kota Kediri yang semakin lesuh karena kendaraan pribadi yang meraja lela 

sebagai alat transportasi masyarakat Kota Kediri khususnya siswa dan mahasiswa. 

Maka, dengan melihat tujuan-tujuan tersebut sudah sangat sepantasnya 

para pelaksana kebijakan angkot gratis baik dari tim pelaksana dari Dishub 

maupun dari para pemiliki angkot beserta para sopit angkotnya untuk 

berkomitmen dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu,dalam komitmen 

mencapai keberhasil kebijakan angkot gratis ini, para pelaksana kebijakan 

khususnya tim pelaksana dari dishub Kota Kediri dengan pelaku usaha angkot 

yang tergabung dalam Kopatan perlalu bahu-membahu demi keberhasilan 

kebijakan ini. Hal ini dijelaskan oleh bapak Endrianto bahwa dalam kebijakan ini 

telah terjadi kerjasama perjanjian antara OPD terkait yaitu Dishub Kota Kediri 

dan Kopatan dalam pelaksanaan kebijakan ini.18 Kerjasama perjanjian ini penting 

agar para pelaksana dapat melaksanakan kebijakan angkot gratis ini secara 

maksimal dan kebijakan akan terlaksana secara optimal karena ada semacam 

kesepakatan yang mengatur. 

Kebijakan ini sangat menyenangkan bagi pelajar karena mereka tidak 

ditarik tarif  untuk naik angkotnya alias gratis. Dengan begitu para pelajar dapat 

menghemat uang jajannya untuk keperluan atau kebutuhan lain. Selain itu, para 

orang tua pelajar di Kota Kediri juga mendukung adanya kebijakan angkot gratis 

ini, karena merasa putra-putrinya lebih aman apabila naik angkot dari pada naik 

sepada motor sendiri. para pelajar sebenarnya sangat senang dengan adanya 

kebijakan angkot gratis yang dikeluarkan oleh Dishub Kota Kediri ini. \Akan 

tetapi, kalau mereka terlambat da terburu-buru berangkat sekolahnya, pelajar lebih 

memilih untuk naik kendaran pribadi karena lebih cepat dan memang apabila 

ingin naik angkot tentunya mereka harus berangkat lebih awal. 

                                                           
17 Perwali No 7 tahun 2016 tentang perubahan atas Perwali No 13 tahun 2015 tentang Subsidi 

Angkutan Kota. 
18 Wawancara dengan Hasil wawancara dengan Bapak Endrianto amd.LLAJ, SE, MM selaku Kasi 

Manajemen Angkutan Jalan Dishub Kota Kediri pada 11 Desember 2017 



Akan tetapi, sebenarnya ada pelajar yang merasa lebih nyaman untuk 

menggunakan layanan bus gratis dari pada angkot gratis. Hal ini karena aspek 

kualitas bus yang masih baru, bersih, dan nyaman bagi pelajar. Sedangkan 

kualitas angkot yang masih menggunakan angkot lama menjadi salah satu 

pertimbangan pelajar lebih memilih bus. Namun, karena jumlah bus yang terbatas 

sehingga terkadang mereka tidak bisa menggunakan layanan bus, sehingga harus 

memilih angkot. Kondisi ini dapat menjadi pertimbangan bagi pihak Dishub 

dalam evaluasi kebijakan angkot gratis bila dibandingkan dengan kebijakan bus 

gratis.  

Respon sopir angkot dengan adanya kebijakan angkot gratis ini cukup 

positif. Karena angkot tidak begitu saja diwajibkan untuk menggratiskan tarif 

angkot untuk pelajar dan mahasiswa, akan tetapi angkot juga diberi subsidi oleh 

pemkot Kediri berupa bantuan 6 liter BBM premium perhari dan perawatan 

angkot. Selain itu, kebijakan angkot gratis ini juga bertujuan untuk menghidupkan 

kembali transportasi angkot yang semakin lesuh dan banyak yang gulung tikar. 

Selain itu, pihak sopir angkot juga berharap bahwa kebijakan ini akan terus 

berlanjut dan ada penambahan subsidi sehingga juga akan meningkatkan 

kesejahteraan dari sopir angkot sendiri. 

4. Standard Operating Procedures (SOP) dan tugas serta fungsi tiap 

implementator kebijakan gratis bagi pelajar dan mahasiswa di Kota 

Kediri. 

SOP atau standar pelayanan dari kebijakan ini sudah tertuang dalam 

Perwali No 7 tahun 2016  tentang perubahan atas Perwali No 13 tahun 2015 

tentang subsidi angkutan kota. Dengan demikian, SOP dalam program angkot 

gratis ini merupakan wujud amanat yang termaktub dalam Perwali No 7 tahun 

2016. Misalkan dalam aspek ketentuan angkot yang memerpoleh subsidi BBM 

dan perawaran armada angkot disebutkan dalam perwali tersebut yang berbunyi 

bahwa ”angkutan kota yang mendapatkan subsidi BBM adalah angkutan umum 



dalam Kota Kediri milik pelaku usaha angkutan umum yang bekerjasama dengan 

Pemerintah Daerah”.19  

Dishub juga melakukan prosedur pendataan via aplikasi yang telah dibuat 

oleh Dishub Kota Kediri. Dengan aplikasi itu, maka angkot yang terdaftar didata 

berdasarkan Nomor Polisi kendaraan, nama sopir angkot, dan nama Lyne serta 

barcode yang tersedia dari kartu tanda angkot tersebut. Hanya angkot yang 

terdaftar melalui aplikasi inilah yang memperoleh subsidi 6 liter per hari BBM 

premium dan memberikan pelayanan gratis kepada pelajar dan mahasiswa 

disamping itu, pendataan melalui aplikasi ini juga berguna untuk memudahkan 

pengawasan oleh pihak tim pelaksana Dishub Kota Kediri terhadap angkot-angkot 

tersebut. Hal ini juga bergunan untuk mencegah adanya angkot yang nakal dengan 

tidak menarik di jam-jam sekolah, karena pada aplikasi tersebut juga dilengkapi 

dengan fasilitas Global Positioning System (GPS) yang mampu melacak lokasi 

dari tiap angkot yang terdaftar. Adanya aplikasi ini sangatlah membantu pihak 

dishub dalam urusan pengawasan pada kebijakan ini.  

Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

Variabel sumber daya dalam kebijakan angkot gratis meliputi sumber daya 

manusia dan sumber daya anggaran. Sumber daya manusia dalam hal ini yaitu 

pihak pelaksana kebijakan baik itu secara kelembagaan ataupun personal yang 

meliputi pegawai Dishub Kota Kediri Bidang Manajemen Angkutan Jalan, 

Koperasi Sopir Angkot Kota Kediri (Kopatan), dan Sopir Angkot. Pegawai 

Dishub Bidang Manajemen Angkutan Jalan menjadi pelaksana utama dalam 

kebijakan karena kebijakan angkot gratis ini merupakan program yang dibawah 

tanggung jawab bidang tersebut. sedangkan untuk sumber daya anggaran 

kebijakan ini berasal dari APBD Kota Kediri. pada pelaksanaan kebijakan angkot 

gratis tahun 2017, Dishub Kota Kediri menganggarkan Rp 2.189.817.250,- yang 

                                                           
19 Perwali No 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perwali No 13 tahun 2015 tentang Subsidi  

Angkutan Kota Bab IV Pasal V Ayat 1. 



mana dialokasikan untuk honorarium pegawai Dishub yang menjadi tim 

pelaksana kebijakan angkot gratis dan untuk belanja barang dan jasa. 

Komitmen implementor dan respon penerima kebijakan menjadi salah satu 

variabel yang penting dalam implementasi kebijakan angkot gratis. implementator 

kebijakan yaitu pegawai Dishub Kota Kediri berkomitmen untuk mencapai tujuan 

dilaksanakannya kebijakan ini seperti memberdayakan pelaku usaha dan sopir 

angkot; menurunkan angka kecelakan yang terjadi pada pelajar, mengurangi 

kemacetan lalu lintas, dan memberikan pelayanan yang optimal bagi pelajar dan 

mahasiswa sesuai dengan amanat Perwali No 7 tahun 2016. Selain itu, perlu 

diperhatikan pula respon dari penerima kebijakan yaitu pelajar dan mahsasiswa 

terhadap kebijakan angkot gratis. respon pelajar cukup antusias terhadap 

kebijakan ini, karena mereka mendapat pelayanan angkot secara gratis. Orang Tua 

pelajar pun merasa lebih aman dan nyaman ketika putra/putrinya naik angkot dari 

pada naik kendaraan pribadi. 

Adanya SOP pelayanan suatu kebijakan sangat penting bagi keberhasilan 

implementasi kebijakan angkot gratis. SOP pelayanan angkot gratis ini meliputi 

ditentukannya jam arau waktu diberlakukannya angkot gratis, rute trayek angkot, 

dan penggunaan aplikasi pemantauan lokasi GPS bagi angkot yang beroperasi. 

Adanya jadwal yang pasti meberikan informasi bagi pelajar dan mahasiswa 

mengenai jam-jam berapa saja mereka dapat mengakses pelayanan angkot secara 

gratis. Dishub juga memperpanjang jam beroperasinya angkot gratis hingga sore 

hari untuk dapat mencakup pelajar dan mahasiswa yang pulang di sore hari. 

Sedangkan untuk penggunaan aplikasi GPS ditujukan untuk pengawasan sopir 

angkot yang beroperasi untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh sopir 

angkot. 

Berdasarkan implementasi kebijakan angkot gratis bagi pelajar dan 

mahasiswa di Kota Kediri terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat 

implementasi kebijakan tersebut yang meliputi fasilitas dan kualitas angkot yang 

kurang memadai; masalah keberlanjutan anggaran; dan kurang efektifnya 



sosialisasi yang dilakukan. Fasiltas angkot yang masih menggunakan angkot lama 

dapat mempengaruhi minat pelajar dan mahasiswa dalam menggunakan 

pelayanan angkot gratis ketika berang dan pulang sekolah atau kampus. 

Keberlanjutan anggaran sempat menjadi maslaah di tahun 2017 yang mana 

sempat menghentikan pelaksanaan kebijakan ini dan baru dimulai lagi di bulan 

Agustus 2017. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh Dishub kurang efektif 

karena masih banyak pelajar khususnya pelajar SMA yang masih menggunakan 

kendaraan pribadi, karena pelajar SMA banyak yang telah memiliki SIM. 

2. Saran 

Berdasarkan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam 

implementasi kebijakan angkot gratis bagi pelajar dan mahasiswa di Kota Kediri 

diperlukan upaya untuk meperbaiki dan mengatasi faktor penghambat tersebut. 

sehingga kedepannya kebijakan angkot gratis ini dapat berjalan lebih baik lagi 

dari sebelumnya. Oleh karena itu, Dishub Kota Kediri dan pemilik usaha angkot 

mperlu meningkatkan kualitas fisik angkot agar lebih nyaman untuk penumpang. 

Hal ini dapat dilakukan dengan peremajaan angkot agar dapat bersaing dengan 

transportasi lain terutama transportasi pribadi masyarakat. Selain itu, perlu 

dipertimbangkan lagi mengenai perluasan rute trayek angkot yang mana masih 

belum menjangkau beberapa sekolah seperti SMPN 2, SMPN 5, dan SMPN 7 

Kota Kediri.  

Selanjutnya untuk masalah anggaran, Dishub Kota Kediri perlu menjalin 

komunikasi yang baik dengan pihak DPRD Kota Kediri, karena pada tahun 2017 

pelaksanaan kebijakan angkot gratis semapt tertunda akibat dilakukannya evaluasi 

dari pihak DPRD. Kebijakan ini juga harus tidak serta merta bergantung pada 

APBD Kota Kediri saja. Harus diupayakan untuk mencoba sumber anggaran lain, 

misalnya melalui kerjasama atau kemitraan dengan pihak investor swasta. Selain 

itu, untuk masalah hamatan dalam aspek kurang efktifnya sosialisasi program ini, 

Dishub Kota Kediri perlu secara langsung membuat kesepakatan dengan pihak 

sekolah-sekolah untuk membuat aturan mengenai larangan bagi para pelajar untuk 

naik kendaraan pribadi dan dianjurkan atau bahkan diwajibkan untuk naik angkot. 



Dengan dilaksanakannya beberapa hal tersebut, diharapkan kebijakan angkot 

gratis bagi pelajar dan mahasiswa di Kota Kediri pada tahun-tahun berikutnya 

akan berjalan lebih optimal. 
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