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ABSTRACT 

 

 

IMPLEMENTATION POLICY PT KERETA API INDONESIA IN SALES 

SERVICE TICKETS 

(Study cases tanjungkarang) 
 

 

by 

 

DONNI PARULIAN CLARK KENT LUMBAN TORUAN 

 
 

PT Kereta Api Indonesia in the policy service of ticket sales Railways aims to facilitate the sale 

of train tickets in order to more optimally and efficiently . PT Kereta Api electronic ticket issuing 

policies aimed at reducing jostling queue at the counter ( especially when the holiday season 

arrives ) and also reduces ' ticket touts ' . Thus the service users will find it convenient to travel 

by train . PT Kereta Api Indonesia hopes that the implementation of the electronic ticketing 

system is expected to reduce the existing problems 
 

Based on the survey results on April 2, 2016 to Lampung region served by as much as 297 points 

online. E - Ticketing service provides convenience for rail service users who have a place to stay 

far away from the station of departure. A number of innovations are of course expected to 

contribute to the improvement of occupancy (number who do not have a ticket ) passenger train. 
 

Mechanisms in the purchase of tickets through Automatic Teller Machine ( ATM ) as well as in 

other agencies and counter PT. POS must be made as easy as possible for consumers Purchase 

ticket booth outside the train will cost an additional Rp . 7500.00 for transactions carried out both 

in Agen, ATM and PT. Each POS transaction A cooperation agreement made with a number of 

partners who are expected to not only increase revenue , but to be able to make PT . KeretaApi 

Indonesia as a leader in the business of road transport services , especially in the steel . The 

cooperation is carried out in order to avoid collusion , corruption and nepotism in the PT Kereta 

Api Indonesia in accordance with the vision that became the best rail service providers that focus 

on customer service and meet the expectations of stakeholders 
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Kebijakan PT Kereta Api Indonesia dalam pelayanan penjualan tiket Kereta Api bertujuan untuk 

mempermudah dalam penjualan tiket kereta api agar semakin maksimal dan efisien. 

PT kereta Api mengeluarkan kebijakan tiket elektronik bertujuan untuk mengurangi antrian yang 

berdesakan di loket (terlebih jika pada musim libur tiba) dan juga mengurangi ‘calo tiket’. 

Dengan demikian para pengguna jasa akan merasa nyaman untuk bepergian menggunakan 

kereta. PT Kereta Api Indonesia berharap dengan penerapan sistem tiket elektronik diharapkan 

mampu mengurangi permasalahan yang ada.  

 

Berdasarkan  hasil  survei  pada tanggal 02 April 2016 untuk  Wilayah  Lampung  dilayani  oleh  

sebanyak  297  titik online.  Layanan e-Ticketing ini  memberikan kemudahan  bagi  pengguna  

jasa  kereta  api  yang  memiliki  tempat  tinggal  jauh  dari lokasi stasiun pemberangkatan. 

Sejumlah inovasi tersebut tentunya  diharapkan  mampu  memberikan kontribusi  bagi  

peningkatan  okupansi  (banyaknya  yang  tidak  memiliki  tiket) penumpang  kereta  api.   

 

Mekanisme  dalam  pembelian  tiket  baik  melalui  Anjungan Tunai  Mandiri  (ATM)  maupun 

di agen serta  loket  PT.  POS  tentunya  dibuat  semudah  mungkin bagi para konsumen. 

Pembelian tiket di luar loket kereta api akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 7500,00 bagi 

transaksi yang dilakukan baik di Agen, ATM maupun di PT. POS tiap kali transaksi.  

 

Perjanjian  kerjasama  yang  dilakukan  dengan  sejumlah  mitra  yang diharapkan  bukan  hanya  

akan  meningkatkan  pendapatan,  tetapi  untuk  dapat menjadikan  PT.  Kereta  Api Indonesia 

sebagai  pemimpin  dalam bisnis  jasa  transportasi  khususnya  di  jalan  baja.  Kerjasama  

tersebut  dilakukan supaya  terhindar  dari  praktek  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme  di  dalam  

PT.  Kereta Api  Indonesia  sesuai dengan visi  yaitu menjadi  penyedia  jasa  perkeretaapian  

terbaik  yang  fokus  pada pelayanan  pelanggan  dan  memenuhi  harapan stakeholders. 

 

Kata Kunci : Kebijakan, Evaluasi,Pelayanan Penjualan tiket 
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                    I. PENDAHULUAN 

 

A  Latar Belakang Masalah 

 
Perkembangan informasi teknologi yang  ditandai  dengan  berkembangnya  

pemanfaatan teknologi  komunikasi  dan  komputer,  telah  mempengaruhi  

aktivitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.  Pemerintah  mulai  

memanfaatkan  teknologi komputer sejalan dengan  perkembangan  zaman,  

melalui  pemanfaatan  teknologi informasi tersebut pemerintah diharapkan 

dapat menyelenggarakan pemerintahan serta pelayanan publik yang lebih 

baik lagi. 

 

Penerapan tata pemerintahan yang baik adalah pelayanan publik yang lebih 

baik  kepada  masyarakat.  Pencapaian  cita-cita  ideal  tersebut,  tentunya 

pemerintah perlu memperbaiki  sistem birokrasi  yang  ada.  Selama  ini  

birokrasi  yang  ada  tidak  dapat menciptakan  efisiensi  dan  efektifitasi  

kerja,  sehingga  birokrasi sering dianggap menjadi penghambat untuk 

mencapai tujuan pemerintah. 

 

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan saat ini semakin meningkat. Institusi 

pemerintah  sebagai  pelayanan  masyarakat  perlu  menemukan  dan  

memahami  cara yang  profesional  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  

Kebutuhan  masyarakat menjadi  tuntutan  dan  tanggung  jawab  pemerintah.    



 
 

2 
 

Pelayanan  kepada  masyarakat atau  pelayanan  publik  merupakan  bentuk  

kegiatan  pelayanan  umum  yang dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah  di  

pusat,  di  daerah,  dan  lingkungan  Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  

maupun  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD). Pelayanan  publik  dapat  

berupa  dalam  bentuk  barang  dan  jasa  baik  dalam  rangka upaya  

pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan 

ketentuan perundang-undangan. 

 

Aspek  kualitas  pelayanan  dalam  pelayanan  publik merupakan  aspek  yang 

terpenting  dalam  pemilihan  jasa  oleh  pelanggan  yang  harus  disediakan  

oleh penyedia  jasa  di dalam  memberikan  pelayanan  kepada  pelanggan.  

Penciptaan kualitas  pelayanan  yang  lebih  baik  merupakan  kekuatan  awal  

yang  dapat ditampilkan  perusahaan  kepada  pelanggannya.  Kualitas 

pelayanan yang  diberikan perusahaan penyedia jasa dilakukan  melalui 

berbagai pendekatan dan tindakan yang berbeda. Pelayanan yang diberikan 

akan berkualitas apabila dapat meningkatkan loyalitas pelanggan.  

 

Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari pelayanan 

pada sektor jasa transportasi, telekomunikasi, jasa finansial, hiburan, 

kesehatan dan lainnya.  Transportasi  merupakan  sarana  yang  penting  dan  

strategis dalam memperlancar  roda perekonomian,  memperkukuh  persatuan  

dan  kesatuan  serta mempengaruhi semua  aspek  kehidupan.  Transportasi  

sangat  diperlukan  dengan semakin  meningkatnya  kebutuhan  akan  jasa  

angkutan  bagi  mobilitas  orang  serta barang  sebagai  akibat  meningkatnya  
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perkembangan  penduduk  dan  pengembangan pemukiman  yang  semakin  

luas.   

 

Dunia  transportasi  yang  semakin  maju,  menjadikan jarak  antara  daerah  

dirasakan  lebih  dekat.  Transportasi  telah  menjadi  salah  satu unsur yang 

menentukan guna menjamin perkembangan ekonomi di masyarakat. Kota 

Bandar Lampung merupakan  salah  satu  kota yang  menyediakan  pusat 

belanja,  pusat  pendidikan,  pusat  parawisata dan  sebagainya.  

 

Orang-orang  dari  daerah dengan  kepentingan  yang  berbeda-beda  transit/ 

mendatangi  kota  Bandar Lampung.  Mereka memerlukan  jasa  transportasi  

yang  dapat  dengan  cepat  melayani  berbagai kebutuhannya. Sarana  

transportasi  diperlukan untuk  mengangkut orang dari  suatu tempat ke suatu 

tempat tujuan tertentu, seperti bisnis dan untuk kegiatan penting lainnya. 

  

Pemerintah  dalam  hal ini menyediakan  fasilitas  transportasi tersebut  

dengan memberikan  banyak pilihan  sesuai  dengan  tingkat  daya  beli  

masyarakat.  Masyarakat  dapat  memilih  jenis angkutan  yang  sesuai  

dengan  kebutuhan  dan  kemampuan.  Masyarakat  golongan ekonomi  

menengah  kebawah  cenderung  untuk  menggunakan  jenis  angkutan  yang 

lebih  ekonomis.  Golongan  ekonomi  menengah  keatas  akan  lebih  senang 

menggunakan  jenis  angkutan  pribadi  atau  jenis  angkutan  lainnya  yang  

lebih nyaman. 
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Alat transportasi perkeretaapian  merupakan  salah  satu  bentuk  transportasi  

yang  tidak  dapat dipisahkan  dengan transportasi  lain  yang  ditata  dalam  

sistem transportasi nasional. Kereta api merupakan transportasi dengan multi 

keunggulan komparatif seperti: harga tiket lebih murah dibandingkan 

transportasi lain dengan tujuan sama,  hemat bahan bakar, energi, bersifat 

massal, adaptif dengan tugas pokok  dan  fungsi  mobilisasi  arus  penumpang  

dan  barang  di  atas  rel.  

 

PT. Kereta Api Indonesia dalam melayani kebutuhan masyarakat 

menyediakan  transportasi  angkutan penumpang  di  daerah  Jawa,  Sumatera  

Selatan,  Lampung, Sumatera  Barat,  dan  Sumatera Utara. PT. Kereta Api 

Indonesia sebelumnya merupakan sebuah perusahaan umum (Perum). 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 Tentang Pengalihan Bentuk 

Perusahaan Umum Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan  mengubah 

perusahaan  umum  kereta  api  menjadi  perusahaan  perseroan.   

 

PT.  Kereta  Api Indonesia Tanjungkarang sebagai  salah  satu tempat  vital di  

lingkup  perlintasan  perjalanan  di  Pulau  Sumatra  khususnya  Provinsi 

Lampung memiliki jumlah pengguna yang terus meningkat. Stasiun  

Tanjungkarang sebagai salah satu stasiun besar merupakan tempat bagi  

masyarakat  yang  hendak  menggunakan  jasa transportasi  dari Lampung 

menuju Sumatra Selatan dan sebaliknya. 
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Salah satu permasalahan yang  dihadapi perusahaan jasa transportasi PT. 

Kereta Api Indonesia selama ini di stasiun Tanjungkarang yaitu layanan 

penjualan tiket secara manual yang menyebabkan penumpukan calon 

penumpang di stasiun sehingga menimbulkan keluhan pelanggan. Keluhan 

pelanggan ini seringkali menjadi masalah bagi pengguna jasa kereta api baik 

pengguna jasa kereta kelas eksekutif, bisnis maupun ekonomi sehingga 

menyebabkan turunnya jumlah pengguna kereta api. 

 

Pelayanan  penjualan tiket dengan manual tersebut seringkali menjadi 

masalah bagi pengguna jasa kereta api baik pengguna jasa kereta kelas 

eksekutif, bisnis maupun ekonomi yang menyebabkan turunnya jumlah 

pengguna  kereta  api.  Pemerintah  ingin  menunjukan  kepeduliannya  dalam 

mengedepankan  pelayanan  pada  penumpang  dan  pengguna  jasa  kereta  

api  seperti yang  ditunjukan  dengan  pengaturan  tiket  dalam  Undang–

Undang    Nomor  23 Tahun  2007  Tentang  Perkeretaapian. 

 

Sistem  penjualan  tiket  yang  masih  menghadapi  berbagai  kendala 

diantaranya  masalah  percaloan  dapat  menjadi  salah  satu  faktor  yang  

merugikan bagi  PT.  Kereta  Api  Indonesia Tanjungkarang  yang  dapat  

berupa  menurunnya tingkat  pengguna jasa  kereta  api. Para free rider 

(penumpang  yang tidak membeli tiket)  yang  sekenanya  menumpangi  

kereta  api.   
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Permasalahn lainnya terjadinya kolusi  informasi  mengenai  tiket sering  

terjadi  antara  petugas  PT.  Kereta  Api Indonesia Tanjungkarang dengan 

pelanggan dan hal ini akan memberikan efek negatif untuk dapat bersaing 

dengan perusahaan transportasi lainnya, seperti bus, pesawat terbang, dan 

sebagainya. Berikut data perkembangan jumlah penumpang kereta api tahun 

2014 sampai dengan tahun 2015. 

 

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penumpang Kereta Api di Provinsi Lampung 

              Tahun 2014- 2015 

Bulan Tahun 

2014 2015 

Januari 65.699 39.792 

Februari 59.934 35.215 

Maret 64.170 42.691 

April 58.774 40.771 

Mei 57.958 43.683 

Juni 60.215 48.882 

Juli 42.171 40.884 

Agustus 48.008 58.932 

September 46.379 44.065 

Oktober 45.865 50.432 

Nopember 38.951 46.454 

Desember 41.808 60.252 

Jumlah 629.932 552.053 

Sumber: PT KAI Sub Divisi Regional III.2 Tanjungkarang tahun 2015 

 

Pada tabel di atas terlihat penurunan jumlah penumpang pada tahun 2015 

dibandingkan  tahun  2014. hal  ini  disebabkan  banyak  penumpang yang 

beralih menggunakan alat transportasi lain sebagai pengganti kereta api. 

Untuk mengatasi hal tersebut dalam rangka pelayanan yang lebih baik, efektif 
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dan efisien, maka PT. Kereta Api Indonesia meluncurkan sistem informasi 

ticketing yang bernama Rail Ticketing System yaitu aplikasi pembelian tiket 

yang dikonsep elektronik secara sistemik (e-Ticketing). 

 

Sasaran dari Rail Ticketing System ini adalah calon penumpang kereta api, 

ketika mereka akan membeli tiket harus menyertai kartu identitas diri guna 

memperlancar pelayanannya, sehingga dengan sistem ini, nama dan nomor 

yang tercantum dalam kartu identitas pembeli akan direkam dalam sistem 

yang ada, dengan demikian setiap perjalanan kereta api memiliki manifes dan 

jika terjadi gangguan atau kecelakaan sewaktu-waktu bisa dideteksi dengan 

cepat.  

 

Adanya Rail Ticketing System. PT. Kereta Api Indonesia ingin memberikan 

pelayanan yang lebih cepat dan memudahkan calon penumpang kereta api 

yang ingin melakukan pemesanan tiket, karena sistem ini dapat diakses 

melalui alat-alat elektronik yang disediakan di tempat-tempat seperti agen, 

mall (vending machine), call center dan bahkan dapat diakses secara mobile. 

 

Sistem pembelian menggunakan media elektronik ini bertujuan untuk 

mengurangi antrian yang berdesakan di loket (terlebih jika pada musim libur 

tiba) dan juga mengurangi „calo tiket‟. Dengan demikian para pengguna jasa 

akan merasa nyaman untuk bepergian menggunakan kereta. PT Kereta Api 

Indonesia berharap dengan penerapan sistem tiket elektronik diharapkan 

mampu mengurangi permasalahan yang ada.  
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Dalam pelaksanaannya penjualan tiket elektronik (e-Ticketing) masih terjadi 

kendala terutama dalam sistem elektronik seperti tiket tidak dapat tercetak 

pada mesin pencetak pada saat penukaran tiket di stasiun, walaupun nomor 

registrasi sudah diinputkan kedalam mesin elektronik pembaca kartu, kendala 

lainnya pada saat pembelian tiket pada agen tiba-tiba terjadi kendala teknis 

pemadaman listrik dan agen tidak mempunyai sumber listrik atau  genset. Hal 

ini mengindikasikan masih terjadi kendala pelayanan kepada pelanggan.  

 

Kebijakan penjualan tiket kereta api (e-Ticketing) untuk melayani pengguna 

jasa dalam melakukan transaksi pembelian tiket melalui sejumlah tempat 

seperti : 

1. Penjualan di loket PT. Kereta Api  Tanjungkarang 

2. Penjualan melalui agen (Alfamart dan Indomart) 

3. Penjualan melalui ATM Bank (Mandiri, BII, BRI) 

4. Penjualan melalui Loket PT. POS 

PT. Kereta Api Indonesia Tanjungkarang memperluas jaringan pelayanan e 

Ticketing  ini  sebagai  wujud  kepedulian  terhadap  tuntutan  akan  

peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan akses. Salah satunya dengan 

kemudahan dalam memperoleh  tiket  kereta  api  bagi  para  pengguna  jasa  

kereta  api  pada  kelas  bisnis dan  eksekutif.  

 

Calon  penumpang  sebelum  adanya  layanan Electronic  ticketing (e-

Ticketing)  harus  mengantre  kemudian  lesehan  di  stasiun.  Saat  ini  calon 

penumpang  cukup  dengan  menelepon  untuk  pemesanan  tiket  dengan 
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adanya layanan e-Ticketing. Manfaat dari e-Ticketing yang paling utama 

adalah calon penumpang  dapat meminimalisir resiko hilangnya tiket dan 

ketinggalan tiket.       

 

Berdasarkan  hasil  survei  pada tanggal 02 April 2016 untuk  Wilayah  

Lampung  dilayani  oleh  sebanyak  297  titik online.  Layanan e-Ticketing ini  

memberikan kemudahan  bagi  pengguna  jasa  kereta  api  yang  memiliki  

tempat  tinggal  jauh  dari lokasi stasiun pemberangkatan. Sejumlah inovasi 

tersebut tentunya  diharapkan  mampu  memberikan kontribusi  bagi  

peningkatan  okupansi  (banyaknya  yang  tidak  memiliki  tiket) penumpang  

kereta  api.   

 

Mekanisme  dalam  pembelian  tiket  baik  melalui  Anjungan Tunai  Mandiri  

(ATM)  maupun di agen serta  loket  PT.  POS  tentunya  dibuat  semudah  

mungkin bagi para konsumen. Pembelian tiket di luar loket kereta api akan 

dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 7500,00 bagi transaksi yang dilakukan 

baik di Agen, ATM maupun di PT. POS tiap kali transaksi.  

 

Perjanjian  kerjasama  yang  dilakukan  dengan  sejumlah  mitra  yang 

diharapkan  bukan  hanya  akan  meningkatkan  pendapatan,  tetapi  untuk  

dapat menjadikan  PT.  Kereta  Api Indonesia sebagai  pemimpin  dalam 

bisnis  jasa  transportasi  khususnya  di  jalan  baja.  Kerjasama  tersebut  

dilakukan supaya  terhindar  dari  praktek  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme  di  

dalam  PT.  Kereta Api  Indonesia  sesuai dengan visi  yaitu menjadi  
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penyedia  jasa  perkeretaapian  terbaik  yang  fokus  pada pelayanan  

pelanggan  dan  memenuhi  harapan stakeholders. 

 

Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  di  atas,  maka  peneliti  mengambil  

judul ”Implementasi Kebijakan PT. Kereta Api Indonesia Dalam Pelayan 

Penjualan Tiket Kereta Api”.  

 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  pada penelitian  di  atas,  maka  untuk  

mempermudah arah dan proses pembahasan peneliti mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut:  

1. Belum maksimalnya pelayanan penjualan tiket kereta api pada agen 

penjualan, hal ini terjadi pada saat terjadinya pemadaman listrik. 

2. Mesin pencetak tiket rusak (hang) sehingga mesin tidak dapat mencetak 

tiket 

 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana implementasi kebijakan PT. 

Kereta Api Indonesia dalam penjualan tiket (e-Ticketing)”. 
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D.  Maksud dan Tujuan Penelitian 

1. Maksud Penelitian  

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan  

PT. Kereta Api Indonesia  dalam pelayanan penjualan tiket kereta api.   

Tanjungkarang.  

 

2. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui implementasi  kebijakan PT. Kereta Api 

Indonesia Tanjungkarang dalam pelayanan penjualan tiket kereta api (e-

Ticketing). 

 

E.  Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan 

praktis, sebagai berikut: 

1. Bagi  kepentingan  peneliti,  hasil  penelitian  ini  dapat  berguna  untuk 

menambah  pengalaman,  wawasan,  pengetahuan  dan  memahami   

tanggapan  masyarakat  mengenai  implementasi  kebijakan penjualan tiket 

(e-Ticketing) sehingga dapat memperoleh gambaran mengenai kesesuaian 

fakta di lapangan dengan teori yang ada.  

2. Secara  teoritis,  hasil  penelitian  ini  untuk  mengembangkan  teori-teori  

yang peneliti gunakan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian 

ini dan dapat memberikan kontribusi positip bagi perkembangan Ilmu 

Pemerintahan khususnya pengembangan e-Government.  
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3. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

peningkatan pelayanan publik di Kantor PT. KAI Tanjungkarang. 



 
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Implementasi Kebijakan 

Pengertian Implementasi Kebijakan 

Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Wahab, 2008: 65) mengatakan 

bahwa: 

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan 

baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

kebijakan. 

Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang 

seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau 

dirumuskan. Pemahamant ersebut mencakup usaha untuk 

mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada 

masyarakat atau kejadian-kejadian. 

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya Implementation and 

public policy (2003: 61) menjelaskan bahwa: 

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan 

dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula 

berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif 

yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, 

keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah-masalah yang 

ingindiatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang 

ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau 

mengatur proses implementasinya. 
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Berdasarkan rumusan implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan 

di atas, maka implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai pelaksanaan 

kegiatan/aktifitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan 

sehingga dari kegiatan/aktifitas yang telah dilaksanakan tersebut dapat 

memberikan dampak/akibat bagi masyarakat dan dapat memberikan 

kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program. 

 

Menurut Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2008: 187) mengatakan 

bahwa: 

Implementasi kebijakan sebagai tahap penyelenggaraan kebijakan 

segera setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam 

pandangan luas implementasi kebijakan diartikan sebagai 

pengadministrasian undang-undang kedalam berbagai aktor, 

organisasi, prosedur, dan teknik-teknik yang bekerja secara 

bersama-sama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin 

diupayakan oleh kebijakan tersebut. 

 

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam 

keseluruhan strukur kebijakan karena melalui prosedur ini proses 

kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau 

tidaknya pencapaian tujuan. 

 

Menurut Bressman dan Wildansky (dalam Agustino, 2008: 189) 

menyatakan bahwa: 

Implementas kebijakan  adalah suatu proses interaksi antara suatu 

perangkat tujuan dan tindakan yang mampu mencapai tujuan. 
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Implementasi kebijakan merupakan proses lanjutan dari tahap 

formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan 

tujuan-tujuan kebijakan sedangkan pada tahap implementasi 

kebijakan, tindakan (action) diselenggarakan dalam mencapai 

tujuan yang diinginkan. 
 
 

 

Dari  pendapat  di atas  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  dapat  

dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan/ aktifitas mengacu pada pedoman-

pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktifitas yang 

dilaksanakan tersebut dapat memberikan akibat/ dampak bagi masyarakat. 

Dari pemaknaan tersebut, inti dari implementasi terletak pada pelaksanaan 

aktifitas/kegiatan mengacu pada pedoman yang  telah disiapkan. 

Pelaksanaa aktifitas/kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dengan baik 

mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga 

kebijakan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulagi masalah 

yang menjadi sasaran program 

 

 

       B. Model Implementasi Kebijakan 

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan dijelaskan 

tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, 

yaitu: pendekatan top down dan bottom up. Pendekatan top down misalnya 

dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan 

studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari terdapat 

perbedaan-perbedaan sehingga menelurkan pendekatan bottom up, namun 

pada dasarnya dua pendekatan ini  bertitik-tolak pada asumsi-asumsi yang 

sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi 
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implementasi. Inti dari kedua pendekatan ini adalah sejauhmana tindakan 

para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta 

tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan. 

 

a. Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn 

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van  

Horn (dalam Winarno, 2005:102) menjelaskan bahwa proses implementasi 

kebijakan merupakan sebuah abstraksi atau performansi yang pada 

dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi dan 

dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, 

sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para 

pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan lingkungan sosial, ekonomi 

juga politik.  

 

b. Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul 

Sabatier 

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan 

Sabatier (dalam Agustino, 2008:139) disebut dengan A Framework for 

Policy Implementation Analysis. Model ini berpendapat bahwa peran 

penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam 

mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya 

tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-

variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, 

yaitu: 



17 
 

a. mudah tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi: kesukaran-

kesukaran teknis, keberagaman perilaku yang diatur, tingkat dan ruang 

lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki 

b.  kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat 

c.  faktor-faktor diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi 

    c. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III 

Model implementasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan top 

down, dalam menganalisa implementasi kebijakan model ini berfokus 

pada empat variabel yang dianggap menentukan proses implementasi 

kebijakan,yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi,dan struktur birokrasi. 

 

    C.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 142) 

menyatakan bahwa ada enam faktor yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan: 

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika 

dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan 

budaya sosial yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran 

kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan pada level 

warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik pada level yang 

dikatakan berhasil. 
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b. Sumber Daya 

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia 

merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu 

keberhasilan proses implementasi. 

 

c. Karakteristik Agen Pelaksana 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan 

organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan 

publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan 

sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para 

agen pelaksananya. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi 

kebijakan juga perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen 

pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka 

seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. 

 

d. Sikap/Kecendrungan (disposition) para pelaksana 

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak 

mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. 

Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan 

bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan 

dan permasalahan yang mereka rasakan. 

 

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana 
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Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi 

kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-

pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya 

kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula 

sebaliknya. 

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik 

Hal terakhir yang juga perlu diperhatikan guna menilai kinerja 

implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut 

mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Oleh 

karena itu lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kondusif juga perlu 

diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan. 

Untuk memahami model pendekatan Van metter dan Van Horn, dapat 

dilihat pada gambar 1. berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ga 

          Sumber: (Agoestino, 2006)     

                    gambar 1. Model Pendekatan Van Metter Dan Van Horn 
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Menurut Grindle (dalam Subarsono, 2005:112) menyatakan bahwa  

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu:  

1. Isi Kebijakan (content of policy) 

Variabel isi kebijakan mencakup sejauh mana kepentingan kelompok 

sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan, Jenis manfaat yang 

diterima oleh target group, Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari 

suatu kebijakan, Apakah letak dari sebuah program sudah tepat, Apakah 

sebuah kebijakan telah menyebutkan impelmentatornya dengan rinci dan 

Apakah sebuah program di dukung oleh sumber daya manusia. 

 

2. Lingkungan Implementasi (conteks of policy) 

Variabel lingkungan kebijakan mencakup seberapa besar kekuasaan, 

kepentingan, strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat dalam 

implementasi kebijakan, Karakteristik institusi dan rejim yang sedang 

berkuasa dan Tingkat kepatuhan dan responsivitas sasaran. 

 

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sebastier (dalam Subarsono, 2005: 116) 

terdapat tiga kelompok variabel yang berpengaruh terhadap implementasi suatu 

kebijakan yaitu:  

1. Karakteristik dari masalah (tractability of the problem)  

Kelompok variabel karakteristik masalah mencakup: a).Tingkat kesulitan 

teknis dari masalah yang bersangkutan; b).Tingkat kemajemukan dari 
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kelompok sasaran; c.Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; 

dan d).Cakupan perubahan perilaku yang diinginkan. 

 

2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure 

implementation) 

Kelompok variabel karakteristik kebijakan/ undang-undang mencakup: a) 

Kejelasan isi kebijakan; b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki 

dukungan teoritis; c) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap 

kebijakan tersebut; d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan 

antar berbagai institusi pelasana; e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang 

ada pada badan pelaksana; f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan 

kebijakan; dan g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk 

berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. 

 

3. Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).  

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup a).Kondisi sosial 

ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; b).Dukungan publik 

terhadap sebuah kebijakan; 3.Sikap dari kelompok pemilih; dan c).Tingkat 

komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementator. 
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D. Penilaian Kinerja Implementasi Kebijakan Publik 

     a. Kerangka Pengukuran Kinerja 

Oxford english dictionary mendefinisikan kinerja sebagai:“The 

accomplishment, execution, carrying out, working out of anything ardered 

or undertaken”, dari definisi tersebut kinerja dapat diartikan sebagai 

keberhasilan suatu tindakan, tugas atau operasi yang dilakukan oleh orang, 

kelompok orang atau organisasi (Purwanto, 2012: 99). Kinerja dengan 

demikian dapat merujuk keluaran (output), hasil (outcome) atau pencapaian 

(accomplishment). Jika dikaitkan dengan kebijakan, kinerja suatu kebijakan 

dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian 

implementasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan suatu kebijakan. Baik 

itu berupa keluaran kebijakan (policy output), maupun hasil kebijakan 

(policy outcome). 

 

Dalam menentukan tinggi-rendahnya kinerja implementasi suatu kebijakan 

maka penilaian terhadap kinerja (performance measurement) merupakan 

suatu yang penting. Penilaian terhadap kinerja adalah penerapan metode 

yang dipakai oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan pokok dalam studi 

implementasi, yaitu: (1) apa isi dan tujuan dari suatu kebijakan: (2) apa 

tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan teresbut: dan 

(3) apakah setelah tahapan-tahapan tersebut dilakukan implementasi yang 

dijalankan tadi mampu mewujudkan tujuan kebijakan atau tidak. 
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b. Indikator Pengukuran Kinerja 

Untuk dapat membuat justifikasi apakah suatu kebijakan gagal atau berhasil 

maka seorang peneliti perlu melakukan penilaian terhadap kinerja kebijakan 

tersebut. Alat bantu yang dapat dipakai oleh seorang peneliti untuk dapat 

menilai baik atau buruknya kinerja implementasi suatu kebijakan disebut 

sebagai indikator. 

Dalam kebijakan publik, indikator merupakan instrumen penting untuk 

mengevaluasi kinerja suatu kebijakan. Indikator ini dimaksudkan agar  

peneliti dapat mengetahui keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu 

kebijakan, program atau proyek. Sebagai alat ukur, indikator dapat bersifat 

kualitatif (naratif) maupun kuantitatif (angka). Angka atau deskripsi tersebut 

sangat berguna dalam menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran 

atau tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Indikator yang baik akan 

membantu peneliti mengenali kondisi yang akan muncul ketika tujuan suatu 

kebijakan dapat diwujudkan. 

Ciri-ciri indikator yang baik dalam teori kebijakan publik sebagaimana 

dijelaskan Erwan Agus Purwanto (2012: 104) antara lain: 

a. Memiliki relevansi dengan kebijakan atau program yang akan 

dievaluasi. Hal ini sangat jelas, indikator yang baik mesti 

mencerminkan realitas kebijakan dan program. 

b. Memadai, dalam arti jumlah indikator yang digunakan memiliki 

kemampuan menggambarkan secara lengkap kondisi tercapainya tujuan 

suatu kebijakan. 
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c. Data yang diperlukan mudah diperoleh dilapangan sehingga tidak akan 

menyulitkan evaluator. 

d. Indikator yang disusun idealnya bersifat general dan representatif serta 

dapat dibandingkan dengan kebijakan yang sama ditempat lain. 

 

 c. Indikator Policy Output 

Sebagaimana telah disebutkan dalam kerangka logis pengukuran kinerja 

implementasi suatu kebijakan didepan, indikator utama untuk mengukur 

kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu: indikator output dan indikator 

outcome. Indikator output digunakan untuk mengetahui konsekuensi 

langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat adanya 

realisasi kegiatan, aktivitas, pendistribusian hibah, subsisdi dan lain-lain 

yang dilaksanakan dalam implementasi suatu kebijakan. Untuk mengetahui 

kualitas hasil kebijakan yang diterima oleh kelompok sasaran, maka 

evaluator dapat merumuskan berbagai indikator. Menurut Purwanto (2012: 

105) menjelaskan bahwa langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi policy output dari suatu kebijakan atau program yang 

akan dievaluasi. 

b. Mengidentifikasi kelompok sasaran kebijakan atau program, apakah 

kelompok sasaran tersebut individu, keluarga, komunitas dan lain-lain. 

c. Mengidentifikasi frekuensi kegiatan penyampaian outputyang dilakukan 

oleh implementer. 
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d. Mengidentifikasi kualitas produk yang disampaikan oleh implementer 

kepada kelompok sasaran. 

Secara umum apabila kebijakan atau program yang ingin dievaluasi tersebut 

merupakan kebijakan distributif, yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk 

membantu anggota masyarakat atau kelompok masyarakat yang kurang 

beruntung melalui instrumen material seperti pelayanan gratis, subsisdi, hibah 

dan lain-lain. Menurut Erwan Agus Purwanto (2012: 106) menjelaskan 

bahwa berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas hasil 

kebijakan adalah sebagai berikut: 

a. Akses, indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau 

pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. 

b. Cakupan (coverage),indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar 

kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan pelayanan, 

hibah, transfer dana dan sebagainya) oleh kebijakan publik yang 

diimplementasikan. Prosedur yang digunakan untuk mengukur cakupan 

adalah: 

1) Menetapkan siapa saja yang menjadi kelompok sasaran (keluarga 

miskin, petani, PNS dan sebagainya) idealnya evaluator memiliki data 

seluruh kelompok sasasran yang memiliki hak (eligible) untuk menjadi 

kelompok sasaran tersebut. 

2) Membuat proporsi (perbandingan) jumlah kelompok sasaran yang 

sudah mendapatkan layanan terhadap kelompok total target. 
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c. Frekuensi, frekuensi merupakan indikator untuk mengukur seberapa sering 

kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yan dijanjikan oleh suatu 

kebijakan atau program. 

d. Bias, bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah 

pelayanan diberikan oleh implementer bias (menyimpang). 

e. Service delivery (ketepatan layanan), indikator yang digunakan untuk 

menilai apakah pelayanan yang diberikan implementasi suatu program 

dilakukan tepat waktu atau tidak. Indikator  ini sangat penting untuk 

menilai output yang memiliki sensitifitas terhadap waktu. 

f. Akuntabilitas, indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para 

implementer dalam menjalankan tugas kepada kelompok sasaran dapat 

dipertanggungjawabkan atau tidak. 

g. Kesesuaian program dengan kebutuhan, indikator ini digunakan untuk 

mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program sesuai dengan 

kebutuhan kelompok sasaran. 

 

d.  Indikator Policy Outcome 

Indikator kedua adalah policy outcome, yaitu untuk menilai hasil 

implementasi suatu kebijakan. Dalam berbagai literatur, indikator 

outcomejuga disebut sebagai indikator dampak kebijakan (policy impact). 

Berbagai perubahan yang muncul sebagai konsekuensi implementasi suatu 

kebijakan atau program tersebut perlu diukur untuk dapat diketahui sejauh 

mana kinerja implementasi kebijakan atau program. 
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Menurut Purwanto (2012: 106) menjelaskan bahwa manfaat lain 

mengetahui dampak kebijakan adalah: 

1) Untuk menguji implementasi suatu pilot project apakah dapat 

dikembangkan menjadi suatu program 

2) Untuk menguji design suatu program yang paling efektif sehingga 

ditemukan suatu cara untuk mengintegrasikan berbagai program. 

3) Untuk menguji apakah modifikasi suatu program membuahkan hasil 

atau tidak. 

4) Untuk mengambil keputusan terhadap keberlangsungan suatu program 

 

 

 

E. Tinjauan umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero)  

Sejak Mei 2010 sesuai dengan Instruksi Direksi No 16/OT 203/ KA 2010, PT 

KA (Persero) berubah nama hingga saat ini menjadi PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) atau PT. KAI. Perubahan ini juga memicu adanya beberapa sistem, 

regulasi hingga tata pelayanan yang diterapkan pada perusahaan saat ini. 

Sebagai salah satu perusahaan jasa angkutan darat terbesar di Indonesia yang 

juga merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT KAI juga 

mengikuti perkembangan dari perusahaan jasa angkutan lainnya. Hal ini 

dapat diperhatikan dari layanan keberangkatan kereta tujuan, tarif harga tiket 

beserta pelayanan yang diberlakukan baik di area stasiun maupun di atas 

kereta. Tingkat persaingan pelayanan jasa angkutan yang semakin kompetitif 
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saat ini, menjadi salah satu faktor dalam persaingan jasa layanan angkutan 

penumpang.  

 

Melalui hal tersebut maka perusahaan terus membeikan inovasi baru untuk 

menarik pelanggan sebanyak-banyaknya. Salah satu caranya dengan 

mengadakan tiket promo yang dapat dibeli 90 hari sebelum keberangkatan 

untuk menarik minat pelanggan dan strategi tersebut dapat berdampak positif. 

Hal ini dikarenakan tiket yang dijual dapat langsung habis dari awal 

pemberitahuan adanya tiket promo. Artinya, perusahaan telah memposisikan 

diri sebagai penyedia jasa angkutan darat yang banyak diminati oleh 

masyarakat. Maka, diperlukan gebrakan ide atau kegiatan baru untuk semakin 

memperluas perkembangan perusahaan menunjukkan pelayanan yang baik 

pada masyarakat. PT. KAI sebagai jasa layanan angkutan akan memusatkan 

inovasi lebih kearah pelayanan pada penumpang. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya, pelayanan ini tidak hanya di atas kereta, namun dari 

awal kedatangan calon penumpang untuk memperoleh informasi tentang 

jadwal keberangkatan, kereta yang dituju, pelayanan perolehan tiket kereta 

hingga naik kedalam kereta dan siap dalam perjalanan. Hal inilah yang akan 

terus diperhatikan oleh perusahaan untuk mempertahankan kondisi 

perusahaan salah satunya dengan menerapkan layanan tiket untuk calon 

penumpang yang saat ini dapat diperoleh secara online. 

 

 

 



29 
 

1.   Sistem Online ticketing Kereta Api  

 

Tiket merupakan salah satu dokumen resmi milik pelanggan sebagai 

salah satu tanda bukti menggunakan pelayanan jasa angkutan. Tiket 

tersebut berupa isi identitas diri pengguna jasa serta berisi nomor 

tempat duduk yang dimiliki. Sebagai salah satu penyelenggara 

pelayanan jasa angkutan, untuk dapat menggunakan atau menaiki kereta 

api, calon penumpang harus memiliki tiket sebagai tanda bukti dapat 

menggunakan jasa ini. Untuk dapat memperoleh sebuah tiket, calon 

penumpang harus terlebih dahulu mengetahui informasi tujuan 

keberangkatan, waktu keberangkatan, kereta yang akan digunakan, tarif 

tiket kereta, serta mengisi identitas diri sesuai dengan kartu identitas 

yang dimiliki. 

Dalam perkembangannya, kereta api telah menerapkan beberapa sistem 

tiket yang diberlakukan sebelumnya, yakni manual dan semi online. 

Awalnya, kedua sistem ini dilakukan untuk memudahkan pelanggan 

mendapatkan tiket KA. Namun, beberapa aspek dipertimbangkan 

kembali untuk menggunakan kedua, sistem tiket ini. Alasan pertama 

yakni dalam sistem tiket online yang ternyata membuat terjadinya 

penumpukkan penumpang di area stasiun, selain itu munculnya calo – 

calo yang merugikan para pelanggan KA. Alasan kedua untuk 

penerapan sistem semi online, saat itu cukup memudahkan para 

pelanggan KA untuk mendapatkan tiket KA, namun terkadang sering 

terjadi double seat atau penomoran ganda tempat duduk sehingga sering 

memunculkan kesalahan sistem karena pembelian tiket tersebut dapat 
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dari stasiun keberangkatan di daerah operasi. Namun, pada saat ini 

seiring dengan perkembangan zaman teknologi, PT KAI juga 

menggunakan sistem baru untuk penjualan tiket yang dilakukan yakni 

RTS (Rail Ticketing System). Kegunaaanya yakni sebagai pengawas 

atau mengontrol penjualan tiket, serta sebagai data informasi jumlah 

tempat duduk yang masih disediakan oleh KAI.  

 

Adanya ketetapan atau pembuatan suatu kebijakan untuk tiket KA, 

berada di bawah pengawasan Direktorat Komersial. Dalam hal ini 

terdapat tiga unit yang bertugas yakni unit Passenger Transport 

Marketing (CP), Passenger Transport Sales (CT) dan Hospitality and 

Customer Care (CH). Melalui unit ini berkaitan dengan para tim yang 

bertugas baik untuk lingkungan luar dan dalam organisasi. 

 

Ketiga unit di direktorat komersial merupakan unit yang berkaitan 

secara langsung dengan pertiketan, dari peramalan tarif tiket yang 

diberlakukan untuk kereta api hingga rute jalur keberangkatan kereta, 

peraturan pelayanan penumpang, perencanaan strategis pemasaran 

angkutan penumpang, dan untuk pengelolaan unit tiket untuk proses 

penjualan serta pengkomunikasian tantang aturan sistem tiket. Maka 

terbagilah pada masing-masing unit ke dalam sub unit yang dipilih 

untuk lebih menspesifikan hasil penelitian yang didapat yakni unit CP 

terbagi lagi pada sub-unit CPS (Strategic Passenger Marketing Plan), 

CPI (Passenger Marketing Data & Information, CPT (Passenger 
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Tarif), serta Promotion and Marketing Communication (CPM). Unit CT 

terbagi dalam sub-unit CTC (Ticketing Center) dan CTD (Ticket Sales 

and Channel Distribution). Sedangkan Unit CH dikelompokkan pada 

dua sub-unit yakni CHC (Customer Care) dan CHT (Contact Center). 

Unit tersebut saling berkaitan dalam melaksanakan aturan proses 

pertiketan mulai dari program konsep tiket yang diolah sebelum 

melakukan penjualan, hingga unit yang langsung melakukan aksi yakni 

pada sales ticketing dan pelayanan pemberian informasi pada calon 

penumpang mengenai masalah sistem kebijakan tiket pada lingkungan 

eksternal.  

Kebijakan suatu organisasi merupakan hasil dari pengorganisasian. 

Proses ini adalah proses seseorang dalam mempersepsikan lingkungan 

dan hasil dari persepsi tersebut dijadikan sebuah landasan untuk 

tindakan yang akan dilakukan. PT KAI sebelum melakukan suatu 

perubahan peraturan atau sistem khususnya dalam sistem ticketing akan 

mencari tahu terlebih dahulu hambatan yang dihadapi, menerima 

informasi dari berbagai lingkungan tentang sistem ticketing terdahulu, 

sehingga sistem ticketing tersebut diperbaharui menjadi secara online 

seperti saat ini. Online ticketing ini adalah pembelian tiket atau 

pelanggan dalam memperoleh tiket yang dapat dilakukan melalui media 

website KAI, atau aplikasi smartphone lainnya. Online ticketing ini juga 

adalah akses pembelian tiket KA melalui berbagai agen resmi penjualan 

tiket KA maupun melalui toko waralaba seperti Indomaret dan 

Alfamart. Dalam online ticketing itu berisi konten informasi daftar 



32 
 

harga, jadwal dan nama KA keberangkatan serta informasi sisa tempat 

duduk yang dapat diberikan pada penumpang. Apabila para pelanggan 

ini membeli melalui akses online ini maka, saat keberangkatan para 

calon penumpang hanya menyerahkan bukti struk pembayaran di loket 

stasiun keberangkatan untuk ditukarkan menjadi bukti tempat duduk. 

 

Sistem ini hampir serupa dengan pemberlakuan sistem tiket dari 

maskapai penerbangan. Melalui metode ini maka pihak KAI dapat 

mengurangi jumlah penumpang yang membeli tiket di stasiun serta 

mengurangi dari adanya calo. Perubahan sistem online menjadi online 

ticket ini arahnya menjelaskan kepada tiga hal yakni tarif, regulasi dan 

pelayanan. Melalui adanya sistem ini, maka bagi para calon penumpang 

akan mudah mendapatkan segala bentuk informasi mengenai harga 

tiket, jadwal tiket dan jenis kereta yang akan dipilih (Kelas ekonomi, 

bisnis dan eksekutif). 

2.  Layanan Tiket Online Kereta Api  

Saat ini, PT. KAI memudahkan para penumpang yang ingin 

mendapatkan tiket kereta secara cepat dan praktis yakni dengan 

menggunakan sistem online. Hal ini membuat PT KAI semakin 

berinovasi dan mengembangkan teknologi yang saat ini memang 

sedang berkembang dengan pesat. Selain menggunakan jasa dari agen 

mitra, aplikasi untuk mendapatkan tiket secara online melalui aplikasi 

dari smartphone seperti blackberry, atau aplikasi android. Hal ini 
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dikembangkan dengan tujuan para penumpang KAI memperoleh tiket 

secara cepat dan praktis tanpa harus mengantri di area stasiun.  

 

Adanya produk pendukung KA yang merupakan layanan PT. KAI 

dalam menjalankan produk inti perusahaan yaitu angkutan jasa. Dengan 

adanya produk pendukung KA ini diharapkan pelanggan menjadi 

mudah untuk mengaksses fasilitas angkutan KA, produk tersebut antara 

lain :  

 

 

1. Contact Center 121  

Contact Center 121 adalah produk baru dari PT KAI berupa layanan 

informasi, keluhan dan reservasi tiket KA. Pelanggan dapat dengan 

mudah menghubungi nomor 121 dan 021-21391121. Selain itu PT 

KAI juga menjalin kerjasama dengan mitra usaha lain dengan 

mempermudah akses reservasi tiket di PT POS Indonesia, Citos dan 

Indomaret. 

 

2. TITAM (Tiket Terpadu Antar Moda)  

Merupakan sebuah sinergi antar Badan Usaha Milik Negara 

Indonesia Ferry (Persero), PT Pelni (Persero) dan Perum Damri. 

TITAM adalah layanan transportasi publik terpadu dengan 

menggunakan Single Ticketing On Line. Tempat Pelayanan 

Reservasi dan cek in TITAM yakni Customer Care Stasiun 
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Bandung, Sekretariat Bersama (SekBer) Stasiun Gambir, Customer 

Care Stasiun Cirebon dan Cuatomer Care Stasiun Tanjungkarang.  

 

3. KABILA (Kereta Api Mobile Application)  

Kabila adalah aplikasi yang dapat di download melalui handphone 

atau Blackberry. Fasilitas yang dimiliki KABILA antara lain : 

Jadwal dan Tarif KA, menu restoran KA, Berita tentang 

perkeretaapian, bangunan heritage perkeretaapian agen penjualan 

tiket KA. Pelanggan dapat mendownload aplikasi KABILA melalui 

handphone maupun Blackberry dengan cara ketik KABILA ke 9333.  

4. RAIL CARD  

Direktur Komersial PT KAI dan Direktur Konsumer dan Ritel PT 

BNI (Persero) menandatangani perjanjian kerjasama tentang 

pengembangan kartu member KAI Rail Card di Gedung BNI pada 

tanggal 11 Oktober 2011. 

 

5. Tiket Kereta Api Dapat Dibeli di Indomaret  

Tiket KA kelas Eksekutif/Argo dan kelas Bisnis kini bisa dipesan 

dan dibeli di Indomaret di wilayah Jawa, Kerja sama tersebut adalah 

sebagai salah satu upaya PT KAI untuk terus meningkatkan pelayan 

kepada masyarakat dalam memberikan kemudahan memperoleh tiket 

KA.  
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Pada saat ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) sudah mulai 

menerapkan adanya kebijakan dari sistem ticketing saat ini secara 

online. Perusahaan mengembangkan pelayanan ini hampir serupa 

dengan sistem pelayanan tiket penerbangan. Dengan kondisi ini, 

pelayanan terbaru dari PT.KAI semakin terlihat dan terasa untuk 

para pelanggannya dari ketertiban penumpang dalam membeli tiket 

serta akses penumpang yang datang ke stasiun langsung untuk 

menukarkan tiket atau membeli tiket kereta on the spot (langsung 

untuk berangkat). Status PT KAI sebagai BUMN, kini semakin 

menambah citra positif dengan adanya perubahan layanan seperti ini. 

 

 

 

 

  F.  Kerangka Pikir  

Beberapa model yang dapat digunakan dalam melakukan analisis 

implementasi kebijakan pelayanan penjualan tiket keretaapi yaitu model 

implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn, model implementasi 

kebijakan Mazmanian dan Sabatier, dan model implementasi kebijakan 

George C. Edward III. 

 

Salah satu model dalam melakukan pengamatan pada proses implementasi 

kebijakan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model 

implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn. Rasionalisasi dalam 

mengambil model implementasi kebijakan ini sebab model implementasi 
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kebijakan ini merupakan sebuah abstraksi dalam hal performance suatu 

implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk 

meraih kinerja publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan 

berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan 

berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan 

kinerja kebijakan publik. Model implementasi kebijakan Van Metter dan Van 

Horn (dalam Agustino, 2006) memiliki 6 variabel yang dianggap 

mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, 

sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap kecenderungan pelaksana, 

komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.  

Berdasarkan model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn 

tersebut pada proses implementasi kebijakan pelayanan penjualan tiket kereta 

api telah diterapkan akan diamati proses implementasinya untuk dilihat 

sejauh mana kebijakan yang dilaksanakan telah mencapai tujuan. Dalam 

menganalisis proses implementasi kebijakan ini peneliti memiliki fokus 

penelitian pada analisis pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan aspek 

implementasi kebijakan. Pada aspek ini analisis berusaha untuk mencari 

jawaban tentang bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, apa faktor-

faktor yang mempengaruhinya, bagaimana mempengaruhinya dan bagaimana 

kinerja dari kebijakan tersebut. Aspek ini merupakan proses lanjutan dari 

tahap formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan 

tujuan-tujuan kebijakan sedangkan pada tahap implementasi kebijakan 

ditetapkan tindakan (action) dalam mencapai tujuan. 
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Kerangka Pikir dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk bagan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Pikir 

Kebijakan PT KeretaApi Indonesia Dalam 

Pelayanan penjualan Tiket Kereta Api 

 

PelayananpenjualanTiketKeretaa 

Implementasi Kebijakan 

Pelayanan Penjualan Tiket 

Krereta Api 

 

 Efektiv 

 Tidak efektiv 

Indikator Implementasi Kebijakan  

( Pendekatan model Van Metter dan 

Van Horn ) 

 Ukuran dan tujuan kebijakan 

 Sumber Daya 

 Karakteristik pelaksana 

 Sikap/kecenderungan pelaksana 

 Komunikasi antar organisasi 

 Lingkungan ekonomi, sosial, 

politik 



 
 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 

mengelola dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-

fakta yang tampak untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Metode ini tidak 

terbatas sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi juga analisis. 

penyampaian data dan informasi digambarkan dalam bentuk tampilan 

kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami. 

 

Berkaitan dengan masalah yang ingin peneliti ungkapkan tentang 

implementasi kebijakan  PT. Kereta Api Indonesia Dalam Pelayanan 

Penjualan Tiket Kereta Api, maka penulis perlu menentukan suatu metode 

yang tepat untuk penelitian tersebut, untuk itu penulis mempergunakan 

metode deskriptif dalam penelitian ini. 

 

Berkenaan dengan metode deskriptif kualitatif, Surakhmad (2004:139).  

mengemukakan bahwa : 

“Penyelidikan deskriptif kuantitatif tertuju pada pemecahan masalah 

yang ada pada masa sekarang, metode penyelidikan deskriptif lebih 

merupakanistilah umum yang menuturkan, menganalisa dan 

mengklasifiasi,penyelidikan dengan teknik survey, dengan teknik 

interview, angket,observasi, atau dengan teknik tes”. 
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Penelitian deskriptif kualitatif ini dirasa cocok, karena sesuai dengan studi 

kasus permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu ingin 

mengungkapkan implementasi kebijakan pelayanan PT. Kereta Api 

Indonesia Tanjungkarang dengan cara menganalisa hasil dari survei, 

interview langsung, angket dan observasi yang peneliti lakukan. 

 

B.  Fokus Penelitian 

Untuk memberi suatu pemahaman agar memudahkan penelitian maka 

perlu adanya beberapa batasan masalah dan fokus penelitian. Penelitian ini 

memiliki fokus pada analisis pelaksanaan atau implementasi dengan 

menggunakan aspek implementasi kebijakan yang berusaha untuk mencari 

jawaban bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, apa faktor-faktor 

yang mempengaruhinya dan bagaimana kinerja dari para aktor kebijakan 

tersebut. 

 

Untuk mengetahui efaktifnya dan baik atau tidaknya kebijakan dalam 

proses implementasinya diperlukan indikator yang berpedoman pada 

Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn untuk 

kemudian dikaitkan pada kebijakan PT. Kereta Api Indonesia dalam 

pelayanan penjualan tiker kereta api. Adapun indikator yang telah 

disesuaikan dengan kebijakan tersebut untuk mendapatkan gambaran 

secara mendalam tentang kinerja PT. Kereta Api Indonesia dalam 

pelayanan penjualan tiket kereta api di Kota Bandar Lampung adalah: 
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1. Ukuran dan tujuan kebijakan, dengan indikator ukurannya adalah: 

tingkat keberhasilan kebijakan. 

2. Sumber daya, dengan indikator ukurannya adalah: kemampuan 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 

3. Karakteristik agen pelaksana, dengan indikator ukurannya adalah: 

organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam 

implementasi kebijakan publik. 

4. Sikap/kecenderungan pelaksana, dengan indikator ukurannya adalah: 

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak 

mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan 

5. Komunikasi antar organisasi pelaksana, dengan indikator ukurannya 

adalah:koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam 

suatu proses implementasi 

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, dengan indikator ukurannya 

adalah: lingkungan eksternal yang mendorong keberhasilan kebijakan 

publik yang telah ditetapkan. 

 

C. Jenis Data 

Menurut Masri Singarimbun dan Soffian Efendi (1989: 14) menjelaskan 

bahwa dalam penelitian ilmiah data didapatkan dari dua jenis, yaitu: 

1. Data Primer 

Data yang telah diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara) langsung. Dalam 

penelitian ini teknik wawancara dilakukan dengan memberikan sejumlah 
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pertanyaan-pertanyaan terkait isu/pokok masalah dalam penelitian kepada 

informan. Data diperoleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

secara lisan, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi yang 

diberikan informan. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dengan berdasarkan pada dokumen-dokumen, 

catatan-catatan, profil, arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang 

relevan dalam melengkapi data primer penelitian. Data diperoleh peneliti 

dengan menggumpulkan berbagai buku-buku/literatur penunjang, 

mempelajari dan melakukan olah data profil dari PT. Kereta Api Indonesia  

Tanjung Karang serta beberapa dokumen dari instansi-instansi terkait. 

 

 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses 

tanya jawab langsung antara informan dengan peneliti yang berlangsung 

secara lisan  antara dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan 

secara langsung informasi atau keterangan sehubungan dengan rumusan 

masalah penelitian.  
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2. Observasi  

Observasi merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera,bisa 

penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa 

aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu. 

 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi 

dalam dua kategori yaitu sumber data resmi dan sumber tidak resmi. 

Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh 

lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah 

dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. 

Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa hasil 

rapat, laporan pertanggungjawaban, surat, dan catatan harian. 

 

E. Teknik Pengelolaan Data 

Dalam suatu teknik pengelolaan data menurut Masri Singarimbun dan 

Sofian Effendi (1989: 22) memberikan penjelasan bahwa data yang telah 

dikumpulkan dari lapangan sebelum disajikan terlebih dahulu diolah dalam 

beberapa tahap, yaitu: 

1. Tahap Editing, dalam tahap ini meneliti kembali data-data yang telah 

terhimpun untuk mengetahui kelengkapan data, kejelasan data, kesesuaian 

data jawaban dan keseragaman satuan data. 
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2. Tahap Koding, dengan mengklasifikasikan jawaban responden menurut 

macamnya. Tanda yang diberikan pada jawaban tersebut dapat berupa 

huruf maupun angka. 

3. Tahap Tabulasi, tahap ini merupakan tahap memasukan data yang telah 

dikoding kedalam tabel. 

4. Sistematisasi Data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data 

pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi 

data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan. 

5. Interpretasi data, yaitu memberikan pendapat atau pandangan secara 

teoritis terhadap suatu data. 

F.  Informan 

 

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan/informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan informan yang ada, 

digunakan teknik purposive sampling yaitu dipilih berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan/ maksud tertentu. Dari informan yang 

mengalami langsung situasi atau kejadian-kejadian kemungkinan besar 

diperoleh informasi berhubungan dengan gambaran kebijakan kementerian 

perdagangan dalam kebijakan larangan import pakaian bekas. 

Berikut akan disajikan informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Wiryo suwarno selaku kepala divisi sumber daya manusia PT KAI daerah 

operasional III.2 tanjung karang 

2. Febriansyah selaku kepala divisi pelayanan dan pengembangan PT KAI 

daerah operasional III.2 tanjung karang 

3. Mahammad yaser selaku penumpang kereta 
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4. Deri imani selaku penumpang kereta 

5. Patrisia selaku penumpang 

 

G.  Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh telah dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data 

kualitatif. Dalam penelitian deskriptif ini pengolahan data tidak harus 

dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan 

setelah pengolahan data selesai. Analisis data adalah proses penyederhanaan 

data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, data yang 

diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses yang cukup 

panjang.  

 

Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan 

sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik ini bertujuan untuk 

menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data yang diperoleh serta 

hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan ataupun studi literatur 

untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian. 

 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, maka teknik analisis datanya 

disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan di 

lapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara dan dokumentasi 

lainnya, meliputi: 

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan penelitian pada 

penyederhanaan, serta transformasi data kasar yang muncul dari catatan-
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catatan yang tertulis dari lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan dapat ditarik. Reduksi data peneliti dilakukan pada 

data hasil wawancara, dalam hal ini penulis memilih kata-kata yang dapat 

digunakan untuk melakukan pembahasan. 

2. Penyajian data, yaitu peneliti menampilkan sekumpulan informasi tersusun 

berdasarkan data primer yang diperoleh dari lokasi hasil penelitian yang 

memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. 

3. Menarik kesimpulan, merupakan bagian satu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus dapat diuji 

kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya, yang merupakan 

validitasnya. Setelah data-data tersebut diuji kebenarannya peneliti 

kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Proses analisis 

yang peneliti lakukan adalah dengan mengacu pada kerangka pikir yang 

telah dirumuskan. 

 

 

 



  

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

A. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung 

 

Pada tahun 1912 wilayah Kota Bandar Lampung pada zaman kolonial Hindia 

Belanda termasuk wilayah Onder Afdeling Telokbetong yang dibentuk 

berdasarkan Staatsbalat 1912 Nomor: 462, yang terdiri dari Ibukota 

Telokbetong sendiri dan daerah-daerah disekitarnya. Sebelum tahun 1912, 

Ibukota Telokbetong ini meliputi juga Tanjungkarang yang terletak sekitar 5 

km di sebelah utara Kota Telokbetong (Encyclopedie Van Nedderland Indie, 

D.C.STIBBE bagian IV). Ibukota Onder Afdeling Telokbetong adalah 

Tanjungkarang, sementara Kota Telokbetong sendiri berkedudukan sebagai 

Ibukota Keresidenan Lampung. Kedua kota tersebut tidak termasuk ke dalam 

Marga Verband, melainkan berdiri sendiri dan dikepalai oleh seorang Asisten 

Demang yang tunduk kepada Hoof Van Plaatsleyk Bestuur selaku Kepala 

Onder Afdeling Telokbetong.periode selanjutnya atau pada zaman 

pendudukan Jepang, kota Tanjungkarang-Telokbetong dijadikan shi (Kota) 

dibawah pimpinan seorang shichō (bangsa Jepang) dan dibantu oleh seorang 

fukushichō (bangsa Indonesia).  

 

Kemudian sejak zaman Kemerdekaan Republik Indonesia, Kota 

Tanjungkarang dan Kota Telokbetong menjadi bagian dari Kabupaten 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Onder%20Afdeling%20Telokbetong
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Ibukota%20Telokbetong
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Ibukota%20Telokbetong
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kota%20Telokbetong
http://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Asisten%20Demang
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Asisten%20Demang
http://id.wikipedia.org/wiki/Zaman_pendudukan_Jepang
http://id.wikipedia.org/wiki/Zaman_pendudukan_Jepang
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kota%20Telokbetong
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kabupaten%20Lampung%20Selatan
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Lampung Selatan hingga diterbitkannnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 

1948 yang memisahkan kedua kota tersebut dari Kabupaten Lampung Selatan 

dan mulai diperkenalkan dengan istilah penyebutan Kota Tanjungkarang-

Telukbetung. 

 

Pada perkembangannya, status Kota Tanjungkarang dan Kota Telukbetung 

terus berubah dan mengalami beberapa kali perluasan hingga pada tahun 

1965 setelah Keresidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi 

Lampung (berdasarkan Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1965), Kota 

Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II 

Tanjungkarang-Telukbetung dan sekaligus menjadi ibukota Provinsi 

Lampung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1983, 

Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara tahun 

1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254).  

 

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 

1998 tentang perubahan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Indonesia yang kemudian 

ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 17 tahun 

1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari “Pemerintah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Bandar Lampung” menjadi “Pemerintah Kota Bandar 

Lampung” dan tetap dipergunakan hingga saat ini. adapun Walikota terpilih 

sejak keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1998 dan 

Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 17 tahun 1999 adalah Drs. 

http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kabupaten%20Lampung%20Selatan
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kota%20Tanjungkarang
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Keresidenan%20Lampung
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang
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Suharto pada tahun 1995 – 2005, Drs. Eddy Sutrisno, M.Pd. pada tahun 2005 

– 2010 dan Drs. H. Herman H.N. mulai tahun 2010-sekarang. 

 

Hari jadi kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan sumber sejarah yang 

berhasil dikumpulkan, terdapat catatan bahwa berdasarkan laporan dari 

Residen Banten William Craft kepada Gubernur Jenderal Cornelis yang 

didasarkan pada keterangan Pangeran Aria Dipati Ningrat (Duta Kesultanan) 

yang disampaikan kepadanya tanggal 17 Juni 1682 antara lain berisikan: 

“Lampong Telokbetong di tepi laut adalah tempat kedudukan seorang Dipati 

Temenggung Nata Negara yang membawahi 3.000 orang” (Deghregistor 

yang dibuat dan dipelihara oleh pimpinan VOC halaman 777 dst.), dan hasil 

simposium Hari Jadi Kota Tanjungkarang-Telukbetung pada tanggal 18 

November 1982 serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 26 

Februari 1983 ditetapkan bahwa hari Jadi Kota Bandar Lampung adalah 

tanggal 17 Juni 1682. 

 

B. Kondisi Geografis Kota Bandar Lampung 

 

1. Geografis 

Kota Bandar Lampung secara terletak pada 5
0 

20’ sampai dengan 5
0 

30’ 

lintang selatan dan 105
0 

28’ sampai dengan 105
0 

37’ bujur timur. Letak 

tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan pulau Sumatera. 

Berdasarkan kondisi ini, Kota Bandar Lampung menjadi pintu gerbang 

utama pulau Sumatera tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut 

Jakarta dan memiliki peran sangat penting selain dalam kedudukannya 

sebagai ibu kota Provinsi Lampung juga merupakan pusat pendidikan, 

http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Teluk%20Lampung
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kota%20Bandar%20Lampung
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Provinsi%20Lampung
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kebudayaan dan perekonomian bagi masyarakat. Secara administratif 

batas daerah Kota Bandar Lampung adalah: 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan. 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin 

Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Ketibung serta Teluk Lampung. 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

Selain daripada itu, Kota Bandar Lampung memiliki andil yang sangat 

vital dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik 

dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya serta memiliki Pelabuhan 

Panjang untuk kegiatan ekspor impor dan Pelabuhan Srengsem yang 

melayani distribusi batubara dari Sumatera ke Jawa, sehingga secara 

langsung Kota Bandar Lampung berkontribusi dalam mendukung 

pergerakan ekonomi nasional. Kota Bandar Lampung memiliki luas 

wilayah 197,22 km² yang terbagi ke dalam 20 Kecamatan dan 126 

Kelurahan dengan populasi penduduk 879.651 jiwa (berdasarkan sensus 

2014), kepadatan penduduk sekitar 8.142 jiwa/km² dan diproyeksikan 

pertumbuhan penduduk mencapai 1,8 juta jiwa pada tahun 2030.    

 

 

 

http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kota%20Bandar%20Lampung
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kecamatan%20Ketibung
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kecamatan%20Gedong%20Tataan
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kota%20Bandar%20Lampung
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Pelabuhan%20Panjang
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Pelabuhan%20Panjang
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Pelabuhan%20Srengsem
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kota%20Bandar%20Lampung
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2. Topografi 

Secara topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari 

dataran pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan 

ketinggian permukaan antara 0 sampai 500 m daerah dengan topografi 

perbukitan hinggga bergunung membentang dari arah Barat ke Timur 

dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung sebelah Barat dan Gunung 

Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di sebelah Timur. Topografi 

tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

 Wilayah pantai terdapat disekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau 

di bagian Selatan 

 Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame di 

bagian Utara 

 Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Telukbetung bagian Utara 

 Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat disekitar 

Tanjung Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, dan 

Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur. 

 

Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan Rajabasa 

merupakan wilayah dengan ketinggian paling tinggi dibandingkan 

dengan kecamatan-kecamatan lainnya yaitu berada pada ketinggian 

maksimum 700 mdpl. Sedangkan Kecamatan Teluk Betung Selatan dan 

Kecamatan Panjang memiliki ketinggian masing-masing hanya sekitar 2–

5 mdpl atau kecamatan dengan ketinggian paling rendah/ minimum dari 

seluruh wilayah di Kota Bandar Lampung. 

 

http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Gunung%20Betung
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Gunung%20Dibalau
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Gunung%20Dibalau
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Batu%20Serampok
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kota%20Bandar%20Lampung
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Teluk%20Betung
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Tanjung%20Karang
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Gunung%20Dibalau
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Batu%20Serampok
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kecamatan%20Kedaton
http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=Kecamatan%20Panjang
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Sumber: ( Petatemetikindo.wordpress.com ) 

Gambar 3. Peta Wilayah Kota Bandar Lampung 

 

 

 

 



52 

C. Kondisi Ekonomi Kota Bandar Lampung 

 

Dilihat dari segi ekonomi, berdasarkan total nilai PDRB menurut harga 

konstan yang dicapai Kota Bandar Lampung pada tahun 2014 sebesar 

5.103.379 dengan kontribusi terbesar dating dari sektor perdagangan, hotel, 

dan restoran sebesar 19,12%, disusul kemudian dari sektor bank/ keuangan 

sebesar 17,50% dan dari sektor industri pengolahan sebesar 17,22%. Total 

nilai eksport non migas yang dicapai kota Bandar Lampung hingga tahun 

2014 sebesar 4.581.640 ton, dengan kontribusi terbesar dating dari komoditi 

kopi (140.295 ton), karet (15.005 ton) dan kayu (1524 ton). Kota Bandar 

lampung secara ekonomi memilki potensi yang besar untuk dikembangkan 

antara lain di sector perkebunan dengan komoditi utama yang dikembangkan 

berupa cengkeh, kakao, kopi robusta, kelapa dalam, kelapa hibrida. 

Kontributor utama perekonomian daerah ini adalah industri pengolahan. 

Terdapat berbagai industri yang bahan bakunya berasal dari bahan tanaman 

dan perkebunan, industri tersebut sebagian besar merupakan industri rumah 

tangga yang mengolah kopi, pisang, menjadi keripik dan lada. Perdagangan 

merupakan tumpuan mata pencarian penduduk setelah pertanian. Sebagai 

salah satu kota terbesar di Sumatera, Bandar Lampung memainkan peranan 

penting dalam pengembangan dan kegiatan ekonomi di pulau sumatera, dan 

sebagai kota yang bergerak menuju kota metropolitan. 
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D. Sejarah Singkat PT kereta Api 

 

PT. Kereta Api (persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang bergerak di bidang jasa transportasi pengankutan penumpang dan barang, 

negosiasi dan peti kemas menggunakan Kereta Api sebagai sarana. Kereta Api itu 

sendiri untuk pertama kali di perkenalkan di Indonesia pada zaman penjajahan 

Belanda pada tahun 1864 dengan membangun lintas di Semarang (Kamijen), saat 

ini perusahaan Kereta Api (persero) sudah mulai berkembang dengan kantor pusat 

di Bandung. Pertama kali lokomotif ditemukan oleh George Stephenson (Inggris) 

tahun 1814 pada waktu itu masyarakat menamakannya dengan sebutan “Kuda 

Besi”. Penemuan tersebut membawa angin baru yang mekanis dan membawa 

sejarah bangsa-bangsa di dunia,terlebih pertumbuhan ekonomi khususnya.Awal 

perjalanan itulah tepatnya pada tanggal 17 juni 1864 Gubernur Jendral Sloed Van 

Beele melakukan perjangkauan pertama tanda dimulainya perkereta apian di 

Indonesia, dengan memasang lintas di Semarang (Kamijen).Sesuai dengan posisi 

Indonesia saat itu merupakan daerah jajahan, motif-motif pendirian kereta api 

beranjak dari kepentingan negara penjajah, yaitu : 

1. Motif Ekonomi/Komersil, yaitu pengiriman hasil bumi Indonesia ke pelabuhan 

Semarang 

.2. Motif Politik/Pertahanan, yaitu merupakan alasan dan pondasi yang sangat 

kuat. 

Semenjak pembuatan lintas kereta api tersebut, pertumbuhan selanjutnya di 

wilayah Indonesia, khususnya di pulau Jawa semakin diperhatikan dan 
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diperluas dengan motif yang sama. Pertumbuhan kereta api tersebut bukan saja 

dipelopori oleh pemerintahan Belanda tetapi juga oleh perusahaan-perusahaan 

Belanda, misalnya di pulau Jawa seperti : SCS (Semarang Chirebon Stoom 

Maatschappi), SLS (SemarangJoana Stoom Train Maatschappi), KSM (Kediri 

Stoom Train My), MSM (MalangStoom Train My) dan lain-lain.Wilayah 

Sumatera khususnya bagian utara,perusahaan swasta Belanda DSM (Deli 

Spoorweir Maatscahppi) membuka jaringan pertama di Sumatera Utara lintas 

labuhan Medan sekitar tanggal 17 Juli 1886dengan motif yang sama yaitu 

mengangkat hasil perkebunan dari pedalaman kepelabuhan timur yaitu 

pelabuhan Belawan.Pada Perang Dunia II pada masa pendudukan Jepang (1 Maret 

1941-17Agustus 1945) semua kereta api di Indonesia dibawah pendudukan 

Jepang, diubah namanya. Seperti di Jawa dinamakan Rikuyu Kyoku kemudian 

berubah denganTetsudo Kyoka yang berpusat di Bandung. Di Sumatera, perkereta 

apian dibawah pemerintahan Angkatan Laut Jepang dengan nama Tetsudo Tai 

yang berpusat di Bukit Tinggi. Status perkereta apian di Sumatera mengalami 

proses yang agak berbeda dengan kereta api lainnya. Sesudah berakhirnya 

pendudukan Jepang, Kereta Api di Sumatera Utara menjadi perusahaan 

swasta Belanda di wilayah Republik Indonesia. Sementara itu berdasarkan surat 

perintah penguasaan militer tanggal 6 Desember 1958 NV DSM, berada dibawah 

pengawasan militer dari Komando T dan TI. Kemudian berdasarkan SK 

PanglimaTdan TI penguasaan militer tanggal 10 Desember 1957 nomor 

Pan/KPTS-045/12/573 Juncto, radiogram Kasad/Penguasa Militer Pusat tanggal 

18 Desember 1957 nomor 77.602/57 tentang pengambilan alih wewenang Bahar 

dari perusahaan milik Belanda, oleh penguasa militer daerah Sumatera Utara. 
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Tanggal 14 Desember 1957 wewenang Bahar atas NV DSM kepada Panglima T 

dan TI, mulai 29 April 1963berdasarkan Undang-Undang NomorTahun 1958 

Juncto PP. 41 Tahun 1959 dengan SK Menhub. tanggal 17 Januari 1963 Nomor 

37/120 PT. Kereta Api (persero) Indonesia LA. DSM yang berpusat di Bandung, 

kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 DKA berubah 

menjadi PN PERJAN.Tahap-tahap perkembangan perkereta apian secara umum : 

a. Jaman Republik Indonesia (17 Agustus 1945-18 Desember 1948).Sepetember 

1945 secara resmi lahirlah DKARI (Djawatan Kereta Api Republik Indonesia) 

yang berpusat di Bandung. Sementara pada waktu itu hanya meliputi Jawa, karena 

perkereta apian di Sumatera Utara berdiri sendiri. 

b. Pengesahan Kedaulatan. Januari 1950 terjadi penggabungan antara DKARI 

denagn SS/VS (Staats Spoorweg/Verenigf Spoorweg Bedryf) yang dikuasai 

Belanda menjadi DKARIS (Djawatan Kereta Api Republik Indonesia Serikat). 

Setelah RIS menjadi Republik Indonesia DKARIS berubah menjadi DKA. 

c. Perusahaan Negara. Mei 1963 DKA berubah menjadi PNKA (Perusahaan 

Negara Kereta Api) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1963. 

d. Pengesahan Jawatan. Dengan PP Nomor 61/71, 15 September 1971 telah 

ditetapkan perubahan status PNKA menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). 

e. Perusahaan Umum. Dengan PP Nomor 57 Tahun 1993, tanggal 30 Oktober 

1990 ditetapkan perubahan atas status Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan 

Umum Kereta Api (PERUMKA), berlaku mulai tanggal 30 Oktober 1990. 

f. Persero. Dengan PP Nomor 19 Tahun 1998 ditetapkan bentuk dari PERUM 

menjadi Persero. Dalam rangka sebagian pelimpahan wewenang Pemerintah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 Perusahaan Jawatan Kereta 
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Api (PJKA) diubah bentuknya menjadi Perusahaan Umum Kereta Api 

(PERUMKA), kantor pusat PERUMKA berkedudukan di Bandung. 

 

 



     
 

 

 

 

VI. KESIMPULAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti mengadakan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan PT kereta 

Api Indonesia dalam pelayanan Penjualan Tiket Kereta Api, maka penulis dalam bab ini 

akan menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan urian yang telah penulis 

kemukakan dalam bab sebelumnya: 

1. Penerapan kebijakan pelayanan penjualan e-Tiketing dibuat berdasarkan kebutuhan 

masyarakat sebagai pengguna jasa kereta api yang bertujuan untuk memberikan 

kepuasan bagi pengguna jasa. 

2. Kebutuhan konsomen terhadap pelayanan proses pembelian tiket kereta api adalah:  

Tempat pembelian tiket yang nyaman, mudah, cepat, petugas tiket tidah menjadi calo, 

petugas ramah, Costomer Service sigap melayani, mendapat tiket jika di stasiun, 

informasi jadwal di stasiun, membeli tiket langsung didapat, informasi tiket online. 

 

B. Saran 

Berdasarkan  kesimpulan yang peneliti kemukakan, maka peneliti mengemukakan 

beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan bahan pertimbangan oleh PT 

Kereta Api III.2 Tanjungkarang dalam pelaksanaan pelayanan melalui e-ticketting. Saran-

saran tersebut antara lain: 



     
 

 

 

 

1. PT. KAI (persero) Tanjungkarang  juga harus memperbaiki kualitas pelayanan 

pembelian tiket online agar para pelanggannya beralih ketiket online dan tidak 

mengantri di loket stasiun. PT. KAI (persero) Tanjungkarang  juga harus lebih 

mempromosikan lagi tentang adanya tiket online serta menjelaskan tentang 

pembelian tiket yang baik dan benar. 

2.  PT. KAI (persero) Tanjungkarang hendaknya melakukan sosialisasi  system E-

Ticketting agar masyarakat dapat mengetahui adannya system E-Ticketting tersebut 

dan masyarakat dapat melakukan pelayanan public melalui E-Ticketting tersebut 

dibandingkan dengan manual. 
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