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ABSTRACT 

 

 

THE POLICY ANALYSIS OF MARINE TOLL IN PANJANG PORT 

LAMPUNG 

 

 

 

By 

 

JUWANDA 

 

 

The policy of marine toll in Panjang Port is the product of public policy as the 

manifestation of Nawacita from President Jokowi that formed to effective marine 

connectivity with sailing ship regularly and scheduled. The purpose of the marine 

toll policy are to depress price of disparity and traffic density. The purpose of this 

study is to find out and discover about the impact of marine toll policy in Panjang 

Port against the aspect of social economic and traffic density. The type of this 

study is descriptive with qualitative approach. The location of this study was take 

place in  Panjang Port, Panjang District, Bandar Lampung city that has been done 

in April – May 2017 with using purposive sampling and insidental sampling 

technique. This study also using data collection with deep interview, observation, 

literature review, and documentation. The form of policy analysis that used in 

this study is using retrospective with ex-ante and ex-post approach.  



The result of this study in social economic aspects shown that  (1) the presence of 

Panjang marine toll makes people want to cross to Jakarta with safe and 

comfortable and also save the cost as example for fuel and spare part machine, 

(2) the level of merchant income surrounding the port increase twice or the profit 

reached 100%. In traffic density shown that (1) Panjang marine toll successed to 

decrease the level of traffic density in central and cross east Bakauheni in 0,73%, 

(2) the condition of traffic surround the port was getting crowded with daily 

vehicle volume in amount to 7268,5 SMP, (3) there was damaged occurred inside 

Panjang Port. 

Keyword : Marine toll policy, impact, social economic aspect, traffic density  

ascpect  
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ANALISIS KEBIJAKAN TOL LAUT PELABUHAN PANJANG  

LAMPUNG 

 

 

 

Oleh : 

 

 

Juwanda 
 

 

 

 

Kebijakan tol laut Panjang merupakan produk kebijakan publik sebagai 

pengejawantahan Nawacita Presiden Jokowi berupa konektivitas laut secara 

efektif dengan kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal. Tujuan kebijakan 

tol laut untuk menekan disparitas harga dan kepadatan lalu lintas. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan tol laut pelabuhan 

panjang terhadap aspek sosial ekonomi dan kepadatan lalu lintas. Tipe penelitian 

ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di 

Pelabuhan Panjang kecamatan Panjang kota Bandar Lampung yang dilaksanakan 

pada April – Mei 2017 dengan teknik purposive sampling dan insidental 

sampling. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data: wawancara, 

observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Bentuk analisis kebijakan yang 

digunakan yaitu retrospektif dengan pendekatan ex-ante dan ex-post. 

 



Hasil dari penelitian ini adalah pada aspek sosial ekonomi yaitu (1) hadirnya tol 

laut Panjang – Tanjung Priok membuat masyarakat yang ingin melakukan 

penyebrangan ke Jakarta mendapatkan perasaan aman dan nyaman serta 

menghemat biaya pengeluaran contohnya BBM dan spare part mesin , (2) tingkat 

pendapatan pedagang sekitar pelabuhan panjang meningkat dua kali lipat atau 

sebesar 100%. Pada aspek kepadatan lalu lintas yaitu (1) tol laut Panjang berhasil 

menurunkan tingkat kepadatan lalu lintas tengah dan lintas timur arah Bakauheni 

sebesar 0,73%. (2) kondisi lalu lintas di sekitar pelabuhan bertambah ramai 

dengan volume kendaraan arus lalu lintas harian sebesar 7268,5 SMP (3) terjadi 

kerusakan jalan di dalam pelabuhan Panjang. 

 

Kata kunci : Kebijakan Tol laut, Dampak , Aspek sosial ekonomi, Aspek 

kepadatan lalu lintas. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia sebagai negara maritim menyadari transportasi laut memiliki nilai 

strategis. Tol laut merupakan salah satu wujud pelaksanaan dari Nawacita 

Presiden Jokowi yang implementasinya berupa konektivitas laut secara 

efektif dengan adanya kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari 

barat sampai ke timur Indonesia. Presiden Jokowi juga telah menyampaikan 

gagasan Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia, dimana Indonesia 

terletak diantara dua samudera yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik 

serta dua benua yakni Asia dan Australia, yang menyebabkan Indonesia 

memiliki posisi strategis dalam dunia kemaritiman.  

 

Gagasan tol laut adalah upaya untuk mewujudkan Nawacita pertama yaitu 

memperkuat jati diri sebagai negara maritim dan Nawacita ketiga, yaitu 

membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah 

dan desa dalam kerangka negara kesatuan, selain itu tol laut juga menjadi 

penegasan, bahwa negara memang benar hadir ke seluruh daerah melalui 

kapal-kapal yang menyambangi di wilayah tersebut. 

 

Pembangunan infrastruktur khususnya implementasi percepatan tol laut atau 

konektivitas tol laut (sea connectivity) jika dapat diselesaikan dengan baik 



2 
 

 

 

maka akan mampu menyatukan nusantara melalui jalur laut. Berdasarkan 

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2015-2019, dalam rangka pembangunan konektivitas nasional untuk 

mencapai keseimbangan pembangunan, pemerintah telah menetapkan 

sasaran peningkatan 24 pelabuhan strategis untuk mendukung program tol 

laut. 
1
 

 

Hadirnya Tol Laut Tujuannya menggerakkan roda perekonomian secara 

efisien dan merata. kapal-kapal besar yang bolak-balik di laut Indonesia, 

dapat menekan biaya logistic sehingga menjadi murah. Salah satu faktor 

penunjangnya adalah kebutuhan akan pelabuhan laut dalam (deep sea port) 

untuk memberi jalan bagi kapal-kapal besar yang melintasi rute dari Sabang 

sampai Merauke. Sebuah jalur yang membentang sejauh 5.000 kilometer 

atau seperdelapan keliling bumi.  

 

Gagasan tol laut bukanlah sebuah wacana belaka untuk mengatasi 

permasalahan disparitas harga yang terjadi di Indonesia, Tol laut ini telah 

berhasil dilakukan oleh Negara Jepang dan Filipina, kedua Negara kepulauan 

tersebut berhasil menekan biaya logistik sehingga menjadi murah dan 

berhasil menekan disparitas harga dengan konektivitas lautnya. 

(sumber:https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/2591177/jepang-dan-

filipina-sukses-terapkan-tol-laut-ala-jokowi diakses tanggal 6 Februari 2017 

pukul. 08.00 WIB) 

                                                           
1 Prihartono, Bambang. 2015. Pengembangan Tol Laut dalam RPJMN 2015-2019 dan 

Implementasi 2015. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.Republik Indonesia 
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Pemerintah (Bappenas serta Kementerian Perhubungan) bersama Pelindo 

menetapkan 24 pelabuhan strategis untuk merealisasikan konsep Tol Laut 

yang terdiri dari 5 pelabuhan hub (2 hub internasional dan 3 hub nasional) 

serta 19 pelabuhan feeder. Salah satu dari pelabuhan strategis yang dijadikan 

tol laut adalah Pelabuhan Panjang yang berada di Provinsi Lampung. 

 

Pulau Sumatera mendapat perhatian Presiden Jokowi dimasa 

kepemimpinannya. Kebijakan pembangunan tol laut serta tol sumatera 

menandakan bahwa Pulau Sumatera merupakan pendukung pertumbuhan 

perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi sumatera sulit tumbuh 

dikarenakan jalur transportasi untuk mengangkut barang dan jasa kurang 

memadai. Pulau Sumatera memegang peranan penting dalam perekonomian 

di Indonesia karena dari tahun ke tahun kelompok Provinsi di Sumatera 

memberikan kotribusi terbesar kedua setelah Pulau Jawa terhadap total 

Produk Domestik Regional (PDB) Indonesia, namun Menteri Keuangan 

Bambang Brodjonegoro di tahun 2015 mengatakan bahwa Pulau Sumatera 

masih mengalami kesulitan untuk mencapai peningkatan pertumbuhan 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera pada tahun 2015 hanya 

mencapai 3-3,5 persen.
2
  

 

Secara kuantitatif, pertumbuhan ekonomi Sumatera di kuartal pertama hanya 

mencapai 3,5%, cukup rendah dibanding dengan pencapaian nasional 

sebesar 4,7%. Kondisi ini tidak terlepas dari penurunan harga komoditas 

                                                           

2
 Kompas CEO Forum di Jakarta Convention Center, Kamis (25/11/2015). 
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dunia yang tentu sangat terasa dampaknya bagi perekonomian Sumatera 

yang bergantung pada komoditas, pertanian dan pertambangan Disisi lain 

pertumbuhan ekonomi daerah masih relatif belum optimal, terlebih jika 

dibandingkan dengan Pulau Jawa. Disamping dampak penurunan harga 

komoditas dunia, potensi ekonomi Pulau Sumatera juga masih terkendala 

beberapa hal, yaitu persoalan penetrasi pasar, baik domestik maupun 

internasional. 

 

Jaringan konektivitas fisik yang efisien dan berkualitas yang menjadi salah 

satu kebutuhuan utamanya. Tujuannya, untuk menunjang distribusi hasil 

produksi daerah tersebut ke pasar, khususnya di dalam negeri. Konektivitas 

fisik tersebut meliputi jalan, kereta api, pelabuhan, dan bandar udara serta 

jaringan konektivitas digital yang andal dan efisien. Transportasi laut  

dibutuhkan untuk menghubungkan antar pulau sehingga distribusi ke daerah 

– daerah antar pulau mudah.  

 

Tersedianya infrastruktur yang memadai secara merata dan terjangkau dapat 

mendorong penekanan biaya logistik sehingga meningkatkan kemudahan 

dan daya saing para pelaku bisnis di Pulau Sumatera. Dengan dukungan 

konektivitas darat, laut, udara, serta digital, akses para pelaku ekonomi dan 

bisnis di pulau Sumatera akan semakin terbuka dengan pasar nasional, 

regional ASEAN hingga mencapai tingkat internasional. 

 

Provinsi Lampung dengan ibukotanya Kota Bandar Lampung yang secara 

geografis terletak di ujung selatan Pulau Sumatera sehingga dikenal dengan 

sebutan pintu gerbang Sumatera. Letaknya sangat strategis karena provinsi 



5 
 

 

 

ini menjadi sentral penghubung antara Jawa dan Sumatera. Di sebelah 

selatan, provinsi dengan ibukota Bandar Lampung ini bebatasan dengan selat 

sunda, kawasan yang harus dilalui oleh siapapun yang hendak pergi dari 

Sumatera menuju Jawa atau sebaliknya melalui pelabuhan Bakauheni-

Merak.  

 

Setiap tahun Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni (Lampung)-Merak 

(Banten) selalu menjadi tumpuan ratusan ribu pemudik Jawa ke Sumatera 

dan sebaliknya agar dapat berlebaran di kampung halaman masing-masing. 

Persoalan klasik yaitu kepadatan arus mudik dan balik lebaran selalu 

menjadi masalah yang dirasakan oleh para pemudik yang ingin melintasi 

pelayaran selat sunda. 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Posko Mudik Terpadu tahun 2016 di 

Pelabuhan Merak sejak H-12 hingga H-4 Lebaran tercatat 392.729 

penumpang terdiri dari 69.979 penumpang pejalan kaki dan 322.750 

penumpang di atas kendaraan diseberangkan ke Bakauheni. Sedangkan 

Pemudik yang melalui penyebrangan Bakauheni ke Merak mengalami 

peningkatan sebesar 6,1 persen dibandingkan waktu yang sama jelang 

lebaran tahun sebelumhya. Jumlah pemudik mencapai 271.955 orang dan 

tahun 2016 ini lebih di dominasi oleh kendaraan pribadi, pejalan kaki terdata 

hanya sebanyak 3.634 pemudik.  

(Sumber:http://www.republika.co.id/berita/ramadhan/infomudik/16/07/04/o9

r6iu280-pemudik-pelabuhan-bakauheni-naik-enam-persen diakses pada 

tanggal 10 Desember 2016 pukul. 21.00 Wib.) 

http://www.republika.co.id/berita/ramadhan/infomudik/16/07/04/o9r6iu280-pemudik-pelabuhan-bakauheni-naik-enam-persen
http://www.republika.co.id/berita/ramadhan/infomudik/16/07/04/o9r6iu280-pemudik-pelabuhan-bakauheni-naik-enam-persen
http://www.republika.co.id/berita/ramadhan/infomudik/16/07/04/o9r6iu280-pemudik-pelabuhan-bakauheni-naik-enam-persen
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Kota Bandar Lampung memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat 

dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera dan 

sebaliknya. Letaknya di ujung Pulau Sumatera berdekatan dengan DKI 

Jakarta yang menjadi pusat perekonomian Negara. Kota ini menjadi 

pertemuan antara lintas tengah dan timur Sumatera. Kendaraan dari daerah 

lain di Pulau Sumatera harus melewati Bandar Lampung bila menuju ke 

Pulau Jawa sehingga menyebabkan seringkali terjadi kepadatan lalu lintas. 

 

Kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan transportasi yang paling 

utama dan sering terjadi di kota-kota besar, termasuk Kota Bandar Lampung. 

Kemacetan lalu lintas adalah kondisi saat volume lalu lintas lebih besar 

daripada kapasitas jalan. Kemacetan yang terjadi diakibatkan oleh kepadatan 

volume lalu lintas yang disebabkan adanya peningkatan jumlah kendaraan 

yang terjadi di ruas jalan.  

 

Tabel 1. Jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Lampung, 2010–2014
3
 

 

Tahun 
Sepeda 

Motor 

Mobil 

Penumpang 

Mobil 

Beban 
Mobil Bus Jumlah 

2010 1 600 030 93 758 81 678 3 824 1 779 290 

2011 1874.742 106 571 93 764 3 845 2 078 922 

2012 2 095 347 120 554 106 280 4 156 2 326 337 

2013 2 279 750 137 201 115 974 4 146 2 537 071 

2014 2 471 621 154 218 125 941 4 173 2 755 953 

Sumber : Kepolisian Daerah Lampung 2014 

                                                           
3
 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 



7 
 

 

 

 Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah volume kendaraan dari 

tahun 2006 sampai dengan 2014 selalu meningkat. Di tahun 2006 jumlah 

kendaraan sebanyak 881.825 sedangkan di tahun 2014 jumlah kendaraan 

sudah mencapai 2.777.953. data tersebut menunjukkan bahwa jumlah 

kendaraan di Provinsi Lampung Meningkat Hampir 300.000 pertahunnya. 

 

Banyaknya kendaraan yang keluar masuk melewati Bandar Lampung ini 

menambah padatnya jalan-jalan kota. Sejalan dengan perkembangan kota, 

kendaraan pribadi maupun umum pun semakin menjamur, ditambah lagi 

dengan kendaraan pengangkut hasil bumi dari pelosok daerah Provinsi 

Lampung yang akan dikirim ke Bandar Lampung atatupun dari Sumatra ke 

pulau Jawa melalui transportasi darat. 

 

Disisi lain Melihat pertumbuhan penduduk kota Bandar lampung dalam 

catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Pertumbuhan penduduk kota Bandar 

Lampung dari tahun 2010 sampai tahun 2015 terus meningkat. Pada Tahun 

2010 jumlah penduduk 885.363 jiwa. Pada Tahun 2014 jumlah penduduk 

960.695 jiwa. Dan pada tahun 2015 jumlah penduduk kota Bandar lampung 

979.287 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun dari tahun 2010 – 

2015 mengalami peningkatan sebesar 10,61 persen.  

 

Tabel 2 Pertumbuhan Penduduk kota Bandar Lampung 

No Tahun Jumlah Penduduk 

1. 2010 885.363 jiwa 

2. 2014 960.695 jiwa 

3. 2015 979.287 jiwa 

Sumber : Badan Pusat Statistik 2015 
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Pertumbuhan kota Bandar Lampung yang demikian , baik dari laju 

pertumbuhan penduduk dan laju tingkat kepadatan kendaraan sudah pantas 

seharusnya hadir infrastruktur  Tol Trans-Sumatera dan Tol Laut Di Provinsi 

Lampung yang Efektif dan Efisien untuk mengurai kepadatan lalu lintas, 

memudahkan akses jasa dan perdagangan dari Lampung ke Jawa demi 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sumatra pada umumnya dan Provinsi 

Lampung Khususnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

lampung.  

 

Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan tertuang dalam rencana kerja 

pemerintah daerah tahun 2016 dalam bentuk Peraturan Gubernur nomor 16.
4
 

Pembangunan tol laut pelabuhan panjang merupakan salah satu alternative 

mengatasi permasalahan kepadatan lalu lintas yang ada serta jaringan 

konektivitas untuk distribusi logistik dari Pelabuhan Tanjung Priok ke 

Pelabuhan Panjang atau sebaliknya. 

 

Tol laut pelabuhan panjang lampung diresmikan pada tanggal 22 Juni 2016, 

dengan bertujuan untuk menangani permasalahan kepadatan jalur 

transportasi darat khususnya di Pantura dan lintas timur Sumatera sehingga 

dapat menekan waktu perjalanan dan efisiensi biaya, menurunkan biaya 

logistik, serta dapat mengurangi beban jalan raya yang semakin tinggi, 

masyarakat dapat berpergian dengan nyaman dan aman karena kapal dalam 

                                                           
4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 
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kondisi bagus dan layak operasi, serta dapat terhindar dari kemacetan dan 

kepadatan di lintas penyeberangan Merak-Bakauhueni
5
  

 

Pelabuhan Panjang terletak di Teluk Lampung dibagian selatan pulau 

sumatera. Pelabuhan Panjang merupakan satu-satunya pelabuhan laut yang 

terbuka untuk pelayaran samudra (ocean going) dan pelayaran dalam negeri 

di Provinsi Lampung. Pelabuhan Panjang mempunyai perairan yang cukup 

dalam yaitu 23 MLWS
6
 yang dapat dimasuki kapal-kapal berukuran besar. 

Lokasi pelabuhan panjang merupakan lokasi yang sangat strategis karena 

berada di salah satu jalur utama jalur pelayaran nasional dan internasional, 

yaitu langsung berhadapan dengan Selat Sunda yang merupakan salah satu 

pintu masuk dari lautan hindia dari kapal-kapan yang berasal dari negara-

negara timur jauh. 

 

Urgensi hadirnya Tol Laut di Pelabuhan Panjang yang tepat berada di Kota 

Bandar Lampung sebagai Pintu Gerbang Pulau sumatera adalah dikarenakan 

sulitnya arus perekonomian Sumatra. Hal ini disebabkan infrastuktur 

transportasi yang belum efektif dan memadai sehingga membuat 

Pertumbuhan ekonomi sumatera yang kaya akan hasil bumi dan tambang 

khususnya lampung.terhambat.  

 

                                                           
5
  Sambutan direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut A Tonny Budiono tanggal 22 

juni 2016 saat peresmian tol laut pelabuhan panjang http://duajurai.co/2016/06/22/dirjen-

perhubungan-laut-peresmian-tol-laut-trayek-panjang-tanjung-priok-sukseskan-program-

jokowi 
6
 Mean Low Water Springs (MLWS) adalah tinggi rata-rata yang diperoleh dari dua air 

rendah berturut-turut selama periode pasang purnama. 
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Perlunya melakukan penelitian mengenai dampak kebijakan Tol laut 

Pelabuhan Panjang karena dengan adanya Tol laut pelabuhan Panjang yang 

berlayar dari pelabuhan Panjang ke Pelabuhan Tanjung Priok ataupun 

sebaliknya Pelabuhan Tanjung Priok yang notabene merupakan pelabuhan 

dagang terbesar yang menjadi jalur perdagangan internasional dilintasi kapal 

muatan besar dan merupakan salah satu barometer perekonomian Indonesia 

dengan mudahnya arus kapal yang langsung dari tanjung Priok seharusnya 

akan memberikan dampak perubahan langsung terhadap keadaan sosial 

ekonomi sumatera pada umumnya dan lampung khususnya dikarenakan 

efektif dan efisiennya Arus Jasa dan barang dari Sumatera menuju Jawa 

ataupun sebaliknya, dan akan menyelesaikan permasalahan kepadatan 

kendaraan di jalur lintas timur maupun lintas tengah sumatera dan di 

pelabuhan bakauheni yang hadir saat arus mudik hari-hari besar serta 

meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat lampung khususnya 

kota Bandar Lampung terlebih lagi hadirnya tol laut bersamaan dengan 

pembangunan Tol Trans Sumatera. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis bermaksud 

melakukan penelitian berjudul “Analisis Kebijakan Tol Laut Pelabuhan 

Panjang Lampung”. 

 

B. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana dampak kebijakan Tol Laut Pelabuhan 

Panjang Lampung terhadap aspek sosial ekonomi dan kepadatan lalu lintas ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian skripsi 

ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan Tol Laut Pelabuhan Panjang 

Lampung.terhadap aspek sosial ekonomi dan kepadatan lalu lintas. 

 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, 

informasi, dan menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan 

khususnya kajian Kebijakan Publik 

 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

bagi Pemerintah  Prov. Lampung, PT. Atosim sebagai pengelola dan 

Kementerian Perhubungan sebagai bahan pertimbangan untuk 

memaksimalkan Pembangunan Tol Laut Pelabuhan  Panjang Lampung.  

 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Nawa Cita 

 

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla merancang Sembilan 

agenda prioritas jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Sembilan 

program itu disebut Nawa Cita. Jika diartikan secara kebahasaan Nawa 

berasal dari bahasa Sansekerta berarti Sembilan dan cita adalah tujuan. 

Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju 

Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi 

dan berkepribadian dalam kebudayaan.  Program Nawacita tersebut yaitu :  

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar 

negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan 

pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional 

dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 

 

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan 

memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada 

institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi 

melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. 
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3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah 

dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 

 

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan 

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 

 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan 

kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; 

serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia 

Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan 

program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung 

deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk 

rakyat di tahun 2019. 

 

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-

bangsa Asia lainnya. 

 

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor 

strategis ekonomi domestik. 

 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali 

kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek 

pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional 

aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-

http://indeks.kompas.com/tag/kampung.deret
http://indeks.kompas.com/tag/kampung.deret
http://indeks.kompas.com/tag/kampung.deret
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nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi 

pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. 

 

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia 

melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan 

menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga 

 

B. Konsep Tol Laut 

 

1. Logistik Dan Perdagangan Internasional 

 

Pengertian Tol Laut yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo merupakan  

suatu konsep memperkuat jalur pelayaran yang dititikberatkan pada 

Indonesia bagian Timur. Konsep tersebut selain untuk mengkoneksikan jalur 

pelayaran dari barat ke timur Indonesia juga akan mempermudah akses niaga 

dari negara-negara Pasifik bagian selatan ke negara Asia bagian Timur. Ide 

dari konsep Tol Laut tersebut akan membuka akses regional dengan cara 

membuat dua pelabuhan besar berskala hub international yang dapat 

melayani kapalkapal niaga besar diatas 3.000 TEUs
1
 atau sekelas kapal 

panamax 6000 TEUs. Melalui realisasi rencana tersebut diharapkan 

Indonesia dapat memiliki peran yang signifikan dalam mendukung distribusi 

logistik internasional. 

                                                           
1
 Teus atau TEU : twenty foot equivalent unit yang merupakan satuan terkecil dalam ukuran peti 

kemas. peti kemas ukuran 20 feet bisa di sebut 1 box, 1 teus. peti kemas ukuran 40 feet bisa di 
sebut 2 box, 1 teus. 
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Gambar 1. Peluang Pelayanan Logistik Industri dan Perdagangan 

Internasional 

 

2. Konsep Wilayah Depan dan Wilayah Dalam 

Terbukanya akses regional melalui implementasi konsep Tol Laut dapat 

memberikan peluang industri kargo/logistik nasional untuk berperan dalam 

distribusi internasional, dimana saat ini 40% melalui wilayah Indonesia. 

Untuk menjadi pemain di negeri sendiri serta mendukung asas cabotage 

serta beyond cabotage, maka saat ini Pemerintah telah menetapkan dua 

pelabuhan yang berada di wilayah depan sebagai hub-internasional, yaitu 

pelabuhan Kuala Tanjung dan pelabuhan Bitung. 
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Gambar 2. Konsep Wilayah Depan dan Wilayah Dalam 

 

 
 

 

Gambar 3. Jaringan Sistem Logistik Nasional 
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Dengan posisi pelabuhan hub internasional di wilayah depan maka kapal 

yang melakukan ekspor/impor dengan Indonesia akan berlabuh di wilayah 

depan. Untuk melanjutkan distribusi logistik ke wilayah dalam akan 

menggunakan kapal berbendera Indonesia/lokal. Konsep tersebut tidak 

hanya akan meminimalisir pergerakan kapal dagang internasional (saat ini 

masih didominasi kapal berbendera asing) di wilayah dalam Indonesia, 

namun juga meminimalisir penetrasi produk asing hingga wilayah dalam 

Indonesia. 

 

3. Konsep Pelabuhan Hub dan Feeder 

Distribusi logistik di wilayah depan (pelabuhan hub internasional) akan 

dihubungkan ke wilayah dalam melalui pelabuhan-pelabuhan hub nasional  

(pelabuhan pengumpul) yang kemudian diteruskan ke pelabuhan feeder 

(pelabuhan pengumpan) dan diteruskan ke sub-feeder dan atau pelabuhan 

rakyat. Sesuai dengan konsep wilayah depan dan wilayah dalam tersebut 

maka armada kapal yang melayani pergerakan kargo/logistik internasional 

akan berbeda dengan armada kapal yang melayani pergerakan kargo 

domestik. 

Mendukung hal tersebut, kemudian juga dikembangkan rute armada 

kapal/pelayaran yang menghubungkan kedua pelabuhan hub internasional 

serta melalui pelabuhan hub nasional dari wilayah timur hingga wilayah 

barat Indonesia. kargo/logistik dari pelabuhan hub nasional akan 

didistribusikan ke pelabuhan feeder menggunakan kapal yang berbeda pula. 

Konsep konektivitas laut diatas kemudian dilayani oleh armada kapal secara 



18 
 

 
 

 

rutin dan terjadwal dari barat sampai timur Indonesia kemudian disebut 

sebagai konsep “Tol Laut”. 

 

4. Pembangunan Pelabuhan Mendukung Tol Laut. 

Dengan memperhatikan perkembangan ukuran armada kapal yang 

digunakan pada jalur perdagangan internasional, maka juga perlu kesiapan 

pelabuhan dan alurnya untuk mendukung kapal-kapal yang mampu melayani 

muatan yang lebih besar (kelas Panamax) dengan kecepatan layanan yang 

lebih tinggi, khususnya pada rute pendulum Tol Laut. Oleh sebab itu, ke-24 

pelabuhan strategis direncanakan dikembangkan dengan konsep sebagai 

berikut:  

1. Pembangunan pelabuhan bertaraf Internasional yang berkapasitas 

besar  

dan modern untuk ekspor berbagai komoditas dan berfungsi juga sebagai  

International Seaport-Hub. 

2. Pengerukan kolam dan alur pelabuhan Hub min -12,5m untuk 

mendukung penggunaan kapal Panamax yang bergerak dengan rute 

pendulum. 

3. Peningkatan draft pelabuhan feeder min -7m, untuk mendukung 

penggunaan kapal 3 in 1 dan atau kapal 2 in 1 yang mulai dikembangkan 

PT. PELNI. 

4. Modernisasi fasilitas dan peralatan bongkar muat pelabuhan strategis 

tol laut untuk meningkatkan produktifitas pelabuhan. 

5. Perluasan penerapan INSW dalam rangka persiapan implementasi 

ASEAN Single Windows. 

6. Restrukturisasi dan rasionalisasi tarif jasa kepelabuhanan dalam 

rangka meningkatkan daya saing. 
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5. Elemen Utama Dan Pendukung Konsep Tol Laut 

 

Melalui implementasi seluruh elemen yang dikembangkan dalam konsep Tol 

Laut diatas, maka terciptanya keunggulan kompetitif bangsa, terciptanya 

perkuatan industri nasional di seluruh hinterland pelabuhan strategis, serta 

tercapainya PDB tertinggi di Asia Tenggara yang disertai pemerataan 

nasional dan disparitas harga yang rendah dapat direalisasikan. Namun 

keberhasilan implementasi tol laut memerlukan langkah-langkah lain dalam 

kerangka mengefisienkan sistem transpsortasi maritim Indonesia. selain 

elemen utama seperti pengembangan pelabuhan, pengembangan hinterland, 

penyusunan rute terjadwal dan rutin dengan konsep pendulum,  

pembangunan galangan kapal, juga diperlukan elemen pendukung Tol Laut 

seperti sarana prasarana navigasi, patroli, sumber daya manusia (SDM), serta 

infrastruktur pendukung lainnya untuk keberhasilan implementasi tol laut. 

Peningkatan jumlah serta kualitas SDM sesuai kompetensi standar 

keselamatan dan keamanan transportasi, khususnya SDM Perhubungan Laut 

(khususnya awak kapal negara dan penjaga menara suar) diperlukan guna 

memenuhi potensi kebutuhan SDM laut yang tinggi. Target lulusan 5 tahun 

hingga 2019 dalam Renstra perhubungan mencapai 1.347.641 lulusan. 

Infrastruktur pendukung lainnya yang perlu dikembangkan untuk 

mendukung implementasi transportasi laut adalah: 

1.  Pembangunan jaringan listrik hingga ke seluruh pelabuhan 

2.  Pembangunan jalan akses menuju pelabuhan 

3.  Integrasi kereta api dengan pelabuhan 

4.  Layanan distribusi logistik dari/ke pelabuhan menggunakan jaringan pipa 
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5.  Pengembangan akses pelabuhan ke hinterland melalui angkutan sungai 

6.  Pengembangan coastal shipping/short sea shipping 

7.  Pengembangan skema pembiayaan inovatif untuk implementasi tol laut 

8.  Perkuatan linkage dengan perguruan tinggi sebagai basis penelitian dan  

pengembangan perhubungan laut 

 

 

C. Transportasi 

 

1. Pengertian Transportasi 

 

Pengertian transportasi menurut Morlok (1978) adalah kegiatan 

memindahkan atau mengangkut sesuatu dari satu tempat ketempat lain. 

Menurut Bowersox (1981), transportasi adalah perpindahan barang atau 

penunpang dari satu tempat ketempat lain, dimana produk dipindahkan 

ke tempat lain, dimana produk dipindahkan ke tempat tujuan dibutuhkan. 

Menurut Steenbrink (1974), transportasi didefinisikan sebagai 

perpindahan orang dan atau barang dengan menggunakan kendaraan atau 

alat lain dari dan ketempat - tempat yang terpisah secara geografis.Secara 

umum dapat disimpulkan transportasi adalah suatu kegiatan 

memindahkan sesuatu (orangdan atau barang) dari satu tempat ke tempat 

lain, baik dengan atau tanpa sarana. 

 

Sistem transportasi adalah suatu bentuk keterikatan dan keterkaitan 

antara berbagai variabel dalam suatu kegiatan atau usaha untuk 

memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan orang 

atau barang dari satu tempat ke tempat lain secara terstruktur untuk 

tujuan tertentu. 
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Adapun yang menjadi tujuan perencanaan sistem transportasi adalah :  

a. Mencegah masalah yang tidak diinginkan yang diduga akan 

terjadi pada masa yang akan datang (tindakan preventif).  

b. Mencari jalan keluar untuk berbagai masalah yang ada (problem 

solving).  

c. Melayani kebutuhan transportasi (demand of transport) 

seoptimum dan seseimbang mungkin.  

d. Mempersiapkan tindakan/kebijakan untuk tanggapan pada 

keadaan di masa depan. 

e. Mengoptimalkan penggunaan daya dukung (sumber daya) yang 

ada, yang juga mencakup penggunaan dan yang terbatas 

seoptimal mungkin, demi mencapai tujuan atau rencana yang 

maksimal (daya guna dan hasil guna yang tinggi) 

 

Kegiatan transportasi bukan merupakan suatu tujuan melainkan 

mekanisme untuk mencapai tujuan. Menurut Setijowarno dan Frazila 

(2001)
2
, pergerakan orang dan barang dari satu tempat ke tempat yang 

lainnya mengikuti tiga kondisi yaitu : 

a. Perlengkapan, relative menarik antara dua atau lebih tujuan. 

 

b. Keinginan untuk mengatasi jarak, dimana sebagai perpindahan yang 

diukur dalam kerangka waktu dan ruang yang dibutuhkan untuk 

mengatasi jarak dan teknologi terbaik untuk mencapainya. 

 

c. Kesempatan intervensi berkompetisi diantara beberapa lokasi untuk 

memenuhi kebutuhan dan penyediaan. 

 

                                                           
2
 Djoko Setijowarno, R. B. Frazila, 2001, Pengantar Sistem Transportasi, Semarang: Universitas 

Katolik Soegijapranata 
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2. Peranan Transportasi 

 

Transportasi memiliki peranan penting dan strategi dalam pembangunan 

nasional, mengingat transportasi merupakan sarana untuk memperlancar 

roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta 

mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan. 

 

Pentingnya transportasi sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial 

ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan memiliki dua fungsi ganda 

yaitu sebagai unsur penunjang dan sebagai unsur pendorong. Sebagai 

unsur penunjang, transportasi berfungsi menyediakan jasa transportasi 

yang efektif untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor dan 

menggerakkan pembangunan nasional. Sebagai unsur pendorong, 

transportasi berfungsi menyediakan jasa transportasi yang efektif untuk 

membuka daerah-daerah yang terisolasi, melayani daerah terpencil, 

merangsang pertumbuhan daerah tertinggal dan terbelakang. 

Transportasi memegang peranan yang sangat penting karena melibatkan 

dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia yang saling 

berkaitan. Semakin lancar transportasi tersebut, maka semakin lancar 

pula perkembangan pembangunan daerah maupun nasional. 

 

Efek yang sangat nyata dari adanya transportasi yang baik dan murah 

adalah penyediaan pada masyarakat barang-barang yang dihasilkan di 

tempat lain yang tidak dapat dihasilkan ditempat itu. Dengan transportasi 

yang murah dan mudahnya pertukaran barang dari suatu lingkungan 

masyarakat ke yang lainnya, maka akan cenderung terjadinya stabilitas 



23 
 

 
 

 

dan penyamaan harga dalam hubungan keyerkaitan satu sama lain. 

Misalnya, kekeurangan produk pada suatu daerah karena kegagalan 

panen atau kemerosotan produksi yang bersangkutan sehingga harga di 

sana menjadi mahal dan sebaliknya. Dengan mengalirnya barang dari 

suatu daerah yang kekeurangan ataupun kelebihan dengan transportasi 

yang lancar dan murah akan mengatasi masalah gejolak harga dan akan 

terjadi kecenderungan penyamaan harga antar daerah. 

 

3. Manfaat Transportasi 

 

a. Manfaat Ekonomi 

 

Dalam Ikhsantono (2009)
3
 Kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi 

kebutuhan manusia. Transportasi adalah salah satu jenis kegiatan 

yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah 

letak geografis barang dan orang sehingga menimbulkan adanya 

transaksi. 

 

b. Manfaat Sosial 

Transportasi menyediakan berbagai kemudahan, di antaranya: a. 

Pelayanan untuk perorangan atau kelompok, b. Pertukaran atau 

penyampaian informasi, c. Perjalanan untuk bersantai, d. 

Memendekkan jarak, e. Memencarkan penduduk 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Ikshantono. 2009. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi 

Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi di Kota Medan, Skripsi. Medan : FEUSU 
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c. Manfaat Kewilayahan 

 

Selain dapat memenuhi kebutuhan pendudduk di kota,desa dan 

pedalaman, keberhasilan pembangunan di sektor transportasi dapat 

memenuhi perkembangan wilayah. Seiring dengan meningkatnya 

jumlah habitat, dan semakin majunya peradaban komunitas 

manusia, selanjutnya wilayah-wilayah pusat kegiatannya 

mengekspansi ke pinggiran wilayah, sedangkan kawasan-kawasan 

terisolir semakin berkurang dan jarak antar kota semakin pendek 

dalam hal waktu. Lebih dari itu kuantitas dan kualitas baik 

perkotaan besar maupun perkotaan kecil tumbuh, dimana kota kecil 

ditumbuh kembangkan sementara kota besar semakin berkembang, 

sehingga area perkotaan semakin meluas. 

 

4. Klasifikasi Transportasi 

 

Klasifikasi transportasi dapat ditinjau dari empat unsur transportasi, yaitu 

jalan, alat angkut, tenaga penggerak, dan terminal. Sebelum 

mengklasifikasikan menurut cara dengan unsur-unsur ini, terlebih dahulu 

dijelaskan pengertian masing-masing unsur transportasi tersebut. 

 

a. Jalan  

Jalan merupakan suatu kebutuhan yang paling esensial dalam 

transportasi. Tanpa adanya jalan tidak mungkin disediakan jasa 

transportasi bagi penggunanya. Jalan ditujukan dan disediakan 

sebagai basis bagi alat angkutan untuk bergerak dari tempat asal ke 
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tempat tujuan. Unsur jalan dapat berupa jalan raya,jalan kereta api, 

jalan air dan jalan udara. 

 

b. Alat angkutan  

Kendaraan dan alat angkutan pada umumnya merupakan unsur 

transportasi yang paling penting. Perkembangan dan kemajuan jalan 

dan alat angkutan merupakan dua unsur yang saling memerlukan atau 

saling berkaitan dengan yang lain. Alat angkutan ini dapat dibagi 

dalam jenis-jenis alat angkutan jalan darat,alat angkutan jalan air dan 

alat angkutan jalan udara. 

 

c. Tenaga Penggerak 

Yang dimaksud dengan tenaga penggerak adalah tenaga atau energi 

yang digunakan untuk menggerakkan alat angkutan tersebut. Untuk 

keperluan ini dapat digunakan tenaga manusia, tenaga binatang, 

tenaga uap, batubara, BBM, tenaga diesel, tenaga listrik. 

 

d. Terminal 

Terminal adalah tempat dimana suatu perjalanan transportasi dimulai 

maupun berhenti atau berakhir sebai tempat tujuannya. Karena itu di 

terminal disediakan fasilitas pelayanan penumpang, bongkar muat 

dan penyimpanan barang. Terlebih lagi untuk terminal yang dibuat 

seperti stasiun kereta api, stasiun bus, bandara udara, dan pelabuhan. 

 

Sehubungan dengan keempat unsur transportasi tersebut, maka transportasi 

dapat diklasifikasikan dari sudut jalan atau permukaan jalan yang digunakan, 
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alat angkutan yang dipakai dan tenaga penggerak yang digunakan. 

Klasifikasi transportasi ini adalah sebagaimana dikemukakan berikut ini : 

 

1. Transportasi Darat 

 

Transportasi darat terdiri atas 2, yaitu :  

a. Transportasi Jalan Raya  

 

Dalam transportasi jalan raya ini meliputi transportasi yang 

menggunakan alat angkutan berupa manusia, binatang, pedati 

sepeda, sepeda motor, becak, bus, truk, dan kendaraan bermotor 

lainnya.  

b.  Transportasi Jalan Rel  

Di dalam transportasi jalan rel ini digunakan alat angkutan berupa 

kereta api, yang terdiri atas lokomotif, gerbong, tangki, boks 

khusus, trailer dan kereta penumpang. Jalan yang digunakan 

berupa rel baja, baik dua rel maupun mono rel. 

 

2. Tranportasi Melalui Air 

 

Transportasi melalui air dapat dibagi antara lain :  

a. Transportasi air pedalaman Transportasi air pedalaman adalah 

yang menggunakan alat angkutan berupa sampan, kano, motor boat 

dan kapal.  

b. Transportasi Laut Transportasi laut adalah yang menggunakan alat 

angkutan perahu, kapal uap, kapal mesin. 
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3. Transportasi Udara 

Transportasi udara merupakan alat angkutan mutakhir dan tercepat. 

Transportasi udara ini menggunakan pesawat udara sebagai alat 

angkutan dan udara atau angkasa sebagai jalannya. Yang dilengkapi 

dengan navigasi dan alat telekomunikasi. 

 

5. Karakteristik Sistem Transportasi 

 

Faktor perbedaan karakteristik sistem transportasi merupakan faktor penting 

yang mempengaruhi pemilihan moda diantara berbagai jenis moda angkutan 

umum. Faktor karakteristik menurut Bruton (1975) dalam Agus Imam 

Rifusa (2010)
4
 meliputi: waktu perjalanan relatif, biaya perjalanan relatif, 

dan tingkat pelayanan relatif. 

 

a. Waktu perjalanan relatif  

Dalam pengembangan model pemilihan moda saat ini waktu 

perjalanan relatif antara transportasi yang ada berpengaruh dalam 

pemilihan moda angkutan. Waktu perjalanan relatif dapat di 

ekspresikan sebagai suatu rasio waktu perjalan dari pintu ke pintu di 

antara moda yang satu dengan moda yang lainnya. Waktu perjalanan 

dari pintu ke pintu untuk angkutan umum meliputi waktu berjalan 

dan menunggu di tempat asal, waktu dalam kendaraan, waktu 

berpindah moda, dan waktu berjalan ke tempat tujuan. Pelayanan 

relatif yang disediakan oleh dua moda diukur dengan rasio 

aksesibilitas masing-masing moda tersebut. Ukuran relatif waktu 

                                                           
4
 Rifusa, Agus Imam.2010. Analisis Faktor-faktor Permintaan Transportasi Busway. 

http//www.lontar.ui.ac.id_file_file=digital_132635-T 27840 (10 Desember 2016) 
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perjalanan antara moda yang berkompetisi adalah perbandingan 

waktu perjalanan absolut antara satu moda dengan moda 

lainnya.Ukuran ini memiliki efek relative yang cukup besar dalam 

suatu perjalanan yang pendek. (Bruton, 1975 dalam Agus Imam 

Rifusa 2010). 

b. Biaya perjalanan relatif  

Biaya perjalana relatif dapat di ekspresikan sebagai perbandingan 

biaya yang diperlukan untuk melakukan perjalanan antara satu moda 

dengan moda lainnya. Ortuzar (1994) menyatakan bahwa dalam 

transportasi elemen-elemen biaya yang di perlukan berkaitan dengan 

masalah jarak, waktu, dan jumlah uang  

c. Tingkat Pelayanan Relatif  

Menurut Bruton (1975) dalam Agus Imam Rifusa (2010) tingkat 

pelayanan relatif yang di tawarkan oleh masing-masing moda 

angkutan di pengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut 

kebanyakan adalah hal yang subyektif dan sulit dikuantifikasikan, 

misalnya: kecocokan (comfort), kenyamanan (convenience), dan 

kemudahan perpindahan moda. 

 

D. Konsep Kebijakan Publik 

 

1. Pengertian Kebijakan Publik 

 

Studi Kebijakan Publik memilikin ruang lingkup yang sangat luas karena 

mencangkup berbagai sektor seperti ekonomi, politik, sosial, hukum, dan 

sebagainya. Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner karena 
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melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, filsafat 

dan psikologi. Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan 

publik, kita perlu mengakaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau 

dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah policy.  

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai 

rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana 

dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak 

(tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip 

dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.  

 

Studi kebijakan berkembang pada awal 1970-an terutama melalui tulisan 

Harold D. Laswell. Definisi dari kebijakan publik yang paling awal 

dikemukakan oleh Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Howlett dan 

Ramesh (1995:2) yang mendefinisikan kebijakan publik/public policy 

sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, 

dan praktik-praktik tertentu (a projected of goals, values, and practices)”.  

 

Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh George C. Edwards III 

dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008: 10) yang mendefinisikan kebijakan 

publik sebagai “suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program 

pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan”. Menurut Parker, 

kebijakan publik adalah suatu atau tindakan yang dilakukan oleh suatu 

tujuan tertentu atau serangkaian prinsip, atau tindakan yang dilakukan oleh 
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suatu pemerintahan pada periode tertentu ketika terjadi suatu subyek atau 

krisis.
5
   

 

Dari beberapa definisi di atas kita bisa melihat bahwa kebijakan publik 

memiliki kata kunci “tujuan”, “nilai-nilai”, dan “praktik/ tindakan”. 

Kebijakan publik selalu memiliki tujuan, seperti kebijakan pemerintah 

membangun Tol Laut untuk menggerakkan roda perekonomian secara 

efisien dan merata dan mengurangi kepadatan lalu lintas yang terjadi di 

Pelabuhan Bakauheni dan saat Hari Libur Nasional ataupun Perayaan Umat 

Islam. 

 

Kebijakan publik merupakan arahan-arahan yang bersifat otoritatif untuk 

melaksanakan tindakan-tindakan pemerintahan di dalam yurisdiksi nasional, 

regional, unisipal, dan local.
6
 Menurut Thomas R. Dye dalam Howlett dan 

Ramesh (2005:2), kebijakan publik adalah adalah “segala yang dikerjakan 

pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya 

(what government did, why they do it, and what differences it makes)”.  

Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai 

perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan 

pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah 

untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena 

mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk 

melakukan sesuatu.  

                                                           
5
  http://www.balitbangjatim.com/jurnal_mainIsi_detail.asp?id_jurnal=12&id_isi=13&hal=3 

6
 Santoso, Amir dan Riza Sihbudi. 1993. “Politik, Kebijakan dan Pembangunan.” Jakarta : Penerbit 

Dian Lestari Grafika 
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Seperti yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye dalam Tilaar dan Nugroho 

(2008:185) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan “segala 

sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah”.  Senada 

dengan definisi Dye, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam 

Suwitri (2008: 9) juga menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan: Apa 

yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang 

dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam policy 

statement yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan 

pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan 

program-program dan tindakan pemerintah.  

 

Kedua definisi baik dari Dye dan Edwards III dan Sharkansky sama-sama 

menyetujui bahwa kebijakan publik juga termasuk juga dalam hal 

“keputusan untuk tidak melakukan tindakan apapun”. 

 

Menurut James A. Anderson dalam Subarsono (2005: 2), kebijakan publik 

merupakan “kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat 

pemerintah”. Senada dengan Anderson, Amir Santoso mengemukakan 

pandangannya mengenai Kebijakan Publik yakni : Pertama adalah pendapat 

para ahli yang menyamakan kebijaksanaan publik dengan tindakan-tindakan 

pemerintah.  Mereka cenderung untuk menganggap bahwa semua tindakan 

pemerintah dapat disebut sebagai kebijaksanaan publik. Kedua adalah 
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pendapat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan 

kebijaksanaan. 
7
  

 

Woll (1966) mendefinisikan Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas 

pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung 

maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan 

masyarakat. 
8
  Fauzi Ismail, dkk dalam bukunya menyatakan bahwa 

kebijakan publik adalah bentuk menyatu dari ruh negara, dan kebijakan 

publik adalah bentuk konkret dari proses persentuhan negara dengan 

rakyatnya. Kebijakan publik yang transparan dan partisipatif akan 

menghasilkan pemerintahan yang baik. Paradigma kebijakan publik yang 

kaku dan tidak responsif akan menghasilkan wajah negara yang kaku dan 

tidak responsif. Demikian pula sebaliknya, paradigma kebijakan publik yang 

luwes dan responsif akan menghasilkan wajah negara yang luwes dan 

responsif pula.
9
 

 

Berdasarkan Pemaparan dari definisi-definisi kebijakan publik diatas, maka 

penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik memiliki konsep-konsep 

sebagai berikut : 

 

                                                           
7
 Amir Santoso, Analisa Kebijakan Publik : Suatu Pengantar, Jurnal Ilmu Politik No. 3, Gramedia, 

Jakarta, 1992, h. 4 dalam skripsi Hernani, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi 
Kebijaksanaan Pengendalian dan Penertiban Peredaran Minuman Keras : Suatu Penelitian 
Deskriptif Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijaksanaan Minuman Keras di Propinsi 
Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Jurusan Ilmu Pemerintahan, UGM, 1997, h. 25. 
8
 Tangkilisan, Drs Hessel Nogi S. 2003. “Kebijakan Publik yang Membumi.” Yogyakarta : Lukman 

Offset YPAPI 
9
 Ismail, Fauzi. Libatkan Rakyat dalam Pengambilan Kebijakan, Forum LSM DIY, Yogyakarta: 2005 

dalam Sundari Yudhiani, Titi, hal 18 
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a. Kebijakan Publik dibuat oleh Badan Pemerintah sebagai aktor yang memiliki 

otoritas untuk membuat keputusan.  

b. Kebijakan Publik berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik/pelaksanaannya.  

c. Kebijakan Publik merupakan tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan  

 

2. Tahapan – Tahapan Kebijakan  
 

Proses Kebijakan Publik cukup panjang diawali dari perumusan sampai 

dengan evaluasi. Dalam rangka perumusan, terdapat tahap-tahap yang dilalui 

sehingga lahirlah suatu kebijakan publik. Proses pembuatan kebijakan publik 

merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun 

variabel yang harus dikaji oleh karena itu beberapa ahli politik yang 

menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses 

penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap, tujuan pembagian 

seperti ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik.  

 

Beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang 

berbeda, tahaptahap kebijakan publik menurut William Dunn dalam 

Winarno (2014: 32- 34) adalah sebagai berikut: 

 

a. Tahap Penyusunan Agenda 

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada 

agenda publik, sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu 

untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan pada akhirnya, beberapa 

masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kabijakan pada 

tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, 

sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, 
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atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk 

waktu yang lama. 

 

b. Tahap Formulasi Kebijakan 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas 

oleh para pembuat kebijakan, masalah-masalah tadi didefinisikan 

untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik, pemecahan 

masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan 

kebijakan yang ada, dalam perumusan kebijakan masing-masing 

alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil 

untuk memecahkan masalah dalam tahap ini masing-masing aktor 

bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah 

terbaik. Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh 

tahapan sebagai berikut (Mustopadidjaja, 2002): 

 

1. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan 

dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan 

kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat. 

 

2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan 

yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera 

akan diformulasikan. 

 

3. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi 

pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

 

4. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan 

kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam 

hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai 

bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model 

fisik, model simbolik, dan lain-lain. 
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5. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria 

yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan 

yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain 

kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, 

peranserta masyarakat, dan lain-lain. 

 

6. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan 

menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan 

gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan 

kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan. 

 

7. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan 

hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan 

dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan 

kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya. 

 

 

c. Tahap Adopsi Kebijakan 

 

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para 

perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan 

tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, 

konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan. 

 

d. Tahap Implementasi Kebijakan 

 

Pada tahap ini adalah pelaksanaan kebijakan oleh badan-badan 

administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah 

kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi 

yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.  Pada 

tahap implementasi ini berbagai kepentingan saling bersaing. 
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e. Tahap Evaluasi Kebijakan 

 

Tahap ini kebijakan yang telah dijalankan dinilai atau dievaluasi, 

untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih 

dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi 

masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-

kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik 

yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang 

diinginkan atau belum. 

 

Secara singkat, tahap-tahap kebijakan adalah seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

Gambar 4 

 Tahapan-Tahapan Kebijakan  

 

 

Penyusunan Kebijakan  

 

Formulasi Kebijakan  

 

Adopsi Kebijakan  

 

Implementasi Kebijakan  

 

Evaluasi Kebijakan  

Sumber: William Dunn dalam Winarno (2014: 32-34) 
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3. Analisis Kebijakan Publik 

 

Analisis kebijakan publik adalah kajian ilmu terapan yang mempunyai 

tujuan memberikan rekomendasi kepada public policy maker dalam rangka 

memecahkan masalah-masalah publik. William N. Dunn (2003) 

mengemukakan bahwa analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu 

sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian 

dan argumen untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk 

memecahkan masalah-masalah kebijakan.  

 

Dalam arti luas, analisis kebijakan adalah satu bentuk penelitian terapan 

yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai 

masalah-masalah sosial teknis dan untuk mencari solusi-solusi yang lebih 

baik. Karena berusaha menggunakan ilmu modern dan teknologi modern 

dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat, analisis kebijakan 

mencari langkah-langkah yang mudah diamati, menyusun informasi dan 

bukti-bukti serta pengaruh-pengaruh yang diakibatkan oleh penerapan suatu 

kebijakan yang dilakukan untuk membantu para pembuat kebijakan didalam 

memilih tindakan yang paling menguntungkan. Operation riset, analisis 

sistem, sistem biaya dan manfaat dan analisis efektifitas biaya ada dalam 

kategori yang sama dan sering dipakai dalam studi analisis kebijakan. 

Namun analisis kebijakan memperhitungkan kesulitan-kesulitan politik dan 

organisasi yang berhubungan dengan keputusan publik dan 

implementasinya. 
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Dunn (2003:43) mengemukakan pengertian analisis kebijakan dalam 

bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya analisis 

kebijakan adalah ”suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam 

proses politik”.  

 

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan oleh pendapat para ahli di 

atas, maka analisis kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan 

tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dunn mengatakan 

keberhasilan analisis pembuatan kebijakan dapat dikembangkan melalui tiga 

proses
10

, yaitu: 

1. Proses pengkajian kebijakan, menyajikan metodologi untuk 

analisis kebijakan. Metodologi di sini adalah sistem standar, 

aturan, dan prosedur untuk menciptakan, menilai secara kritis, 

dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan 

kebijakan. 

2. Proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian tahap yang 

saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: 

penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, 

implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. 

3. Proses komunikasi kebijakan, merupakan upaya untuk 

meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. 

Dalam hal ini sebagai penciptaan dan penilaian kritis, 

pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.  

(Dunn, 2003:1) 
                                                           
10

 Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. 

Yogyakarta: UGM Press. 
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Dalam pembuatan kebijakan hendaknya didasarkan pada analisis kebijakan 

yang baik, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang baik pula. Menurut 

Winarno ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis 

kebijakan
11

 , yaitu:  

1) Fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan 

mengenai anjuran kebijakan yang pantas.  

2) Sebab-sebab dan konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik 

diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah.  

3) Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teoriteori umum 

yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan 

pembentuknya. Sehingga dapat diterapkannya terhadap lembaga-

lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Dengan 

demikian analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi 

masalah-masalah politik dan sosial. 

 

Ada 3 (tiga) bentuk analisis kebijakan, yaitu: (1) Analisa Kebijakan 

prospektif, (2). Analisa kebijakan retrospektif, dan (3) Analisa Kebijakan 

terintegrasi (Dunn, 2000). Analisa kebijakan prospektif adalah suatu analisis 

kebijakan yang dilakukan untuk memproduksi dan mentransformasikan 

informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisa 

kebijakan prospektif merupakan suatu alat untuk mensintesakan informasi 

yang dipakai dalam merumuskan alternative dan preferensi kebijakan yang 

dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan 

                                                           
11

 Budi Winarno, Kebijakan Publik, Teori, dan Proses, (Yogyakarta: Medpress, 2007), hal. 31. 



40 
 

 
 

 

kualitatif sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan. Analisa kebijakan 

retrospektif adalah suatu analisis kebijakan yang dilakukan untuk 

menciptakan dan mentaformasikan informasi setelah aksi kebijakan 

dijalankan. Sedangkan analisa kebijakan integrasi adalah merupakan 

kombinasi dari analisis prospektif dan analisis kebijakan retrospektif, yaitu 

untuk menciptakan dan mentransformasikan informasi sebelum dan setelah 

aksi kebijakan diambil. 

 

Analisis kebijakan memiliki beberapa ciri, seperti yang dikemukakan oleh 

Joko Widodo dalam bukunya
12

 yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, 

bahwa ciri-ciri dari analisis kebijakan sebagai berikut : 

1. Analisis kebijakan sebagai aktivitas kognitif (cognitive activity)  

2. Analisis kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan secara 

kolektif sehingga merupakan hasil aktivitas kolektif.  

3. Analisis kebijakan sebagai disiplin intelektual terapan. 

4. Analisis kebijakan berkaitan dengan masalah-masalah publik.  

(Widodo, 2007: 20-22). 

 Adapun penjelasan dari ciri-ciri analisis kebijakan di atas sebagai 

berikut : 

Pertama, Analisis kebijakan sebagai aktivitas kognitif (cognitive 

activity), yaitu aktivitas yang berkaitan dengan learning and thinkity. 

Aktivitas tersebut hanya sebagai salah satu aspek dari proses kebijakan 

(policy process), artinya masalah kebijakan didefinisikan, ditetapkan, 

                                                           
12

 Widodo, Joko. (2007). Analisa Kebijakan Publik. Malang:Bayu Media Publishing 
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dipecahkan, dan ditinjau kembali. Proses tersebut akan melibatkan 

berbagai pihak, baik pihak yang setuju maupun yang tidak, baik mereka 

sebagai pemilih maupun yang dipilih.  

 

Kedua, Analisis kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan secara 

kolektif sehingga merupakan hasil aktivitas kolektif. Analisis pada 

tataran awal hanya bisa dilakukan secara individual. Analisis lebih tepat 

dipahami sebagai kontribusi yang terorganisasi sekaligus sebagai 

pengetahuan kolektif terhadap masalah kebijakan tertentu.  

 

Ketiga, analisis kebijakan sebagai disiplin intelektual terapan. Masalah 

kebijakan harus dikaji melalui aktivitas dari sejumlah analisis. Aplikasi 

sederhana berkaitan dengan kebijaksanaan konvensional sekalipun dalam 

pengertian ini bukan sebagai disiplin.  

 

Keempat, analisis kebijakan berkaitan dengan masalah-masalah publik, 

tidak semua masalah masuk ranah publik bahkan ketika masalah tersebut 

melibatkan sejumlah orang, masalah publik memiliki dampak pada 

masyarakat atau beberapa orang yang berkepentingan sebagai anggota 

masyarakat. 

 

Analisis kebijakan adalah sangat penting karena bisa membantu seorang 

pembuat keputusan dengan memberikan informasi yang diperoleh melalui 

penelitian dan analisis, memisahkan dan mengklarifikasi persoalan 

mengungkap ketidakcocokan tujuan dan upayanya, memberikan alternatif- 
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alternatif baru dan mengusulkan cara-cara menterjemahkan ide-ide kedalam 

kebijakan-kebijakan yang mudah diwujudkan dan direalisasikan. 

 

Badjuri dan Yuwono (2002) mengemukakan lima argumen tentang arti 

penting analisis kebijakan publik
13

, yakni:  

1. Dengan analisis kebijakan maka pertimbangan yang scientifik, 

rasional dan obyektif diharapkan dijadikan dasar bagi semua pembuatan 

kebijakan publik. Ini artinya bahwa kebijakan publik dibuat berdasarkan 

pertimbangan ilmiah yang rasional dan obyektif.  

2. Analisis kebijakan publik yang baik dan komprehensif memungkinkan 

sebuah kebijakan didesain secara sempurna dalam rangka merealisasikan 

tujuan berbangsa dan bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan umum 

(public welfare).  

3. Analisis kebijakan menjadi sangat penting oleh karena persoalan 

bersifat multidimensional,salingterkait(interdependent)dan berkorelasi 

satu dengan lainnya.  

4. Analisis kebijakan memungkinkan tersedianya panduan yang 

komprehensif bagi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Hal ini 

disebabkan analisis kebijakan juga mencakup dua hal pokok yaitu hal-hal 

yang bersifat substansial saat ini dan hal-hal strategik yang mungkin 

akan terjadi ada masa yang akan datang.  

                                                           
13

 Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh. 2002. Kebijakan Publik Konsep dan Strategi. 

Semarang: Universitas Diponegoro hal. 66 
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5. Analisis kebijakan memberikan peluang yang lebih besar untuk 

meningkatkan partisipasi publik. Hal ini dikarenakan dalam metode 

analisis kebijakan mesti melibatkan aspirasi masyarakat. 

 

4. Model Kebijakan Publik 
 

Menurut Dye (dalam Agustino, 2008:131-137) ada 9 (sembilan) model 

formulasi kebijakan namun yang dipakai pada penelitian ini yaitu model 

rasional. 9 model antara lain yaitu model sistem, model elite, model 

institusional, model kelompok, model proses, model rasional model 

inkremental, model pilihan publik dan model teori permainan.   

 

a. Model Sistem  

Model ini menjelaskan bahwa suatu kebijakan tidak mungkin 

berwujud dalam ruang vakum tetapi ia menjadi suatu kebijakan 

karena interaksinya dengan lingkungan sekitar. 

 

b. Model Elite  

Model ini menyatakan bahwa proses formulasi kebijakan publik 

merupakan abstraksi dari keinginan elite yang berkuasa. 

Kebijakan yang dihasilkan dari model ini hampir dapat dipastikan 

akan diwarnai oleh kepentingan elite-elite yang berkuasa 

dibandingkan dengan kebutuhan dan tuntutan publik.  

 

c. Model Institusional  

Model institusional atau disebut dengan model kelembagaan 

adalah model formulasi kebijakan yang ditugaskan secara sentral 
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dari lembaga-lembaga pemerintahan secara otonom tanpa perlu 

melakukan interaksi dengan lingkungannya.  

d. Model Kelompok  

Model ini menjelaskan bahwa ada konflik kepentingan antar 

kelompok atau antar partai dalam suatu institusi atau pemerintahan 

dalam menetapkan kebijakan publik kemudian berusaha untuk 

menemukan kesetimbangan (titik kompromi) antara 

kepentingankepentingan yang sedang diperjuangkan oleh para 

kelompok/partai yang mempertahankan pengaruhnya.  

 

e. Model Proses  

Model ini mengemukakan bahwa dalam memformulasikan 

kebijakan ada standar-standar yang seharusnya dilakukan oleh 

para formulator kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan minimal 

sesuai dengan apa yang hendak dicapai.  

 

f. Model Rasional  

Prinsip dasar dari model formulasi kebijakan ini adalah bagaimana 

keputusan yang diambil oleh pemerintah harus sudah 

diperhitungkan rasionalitas cost and benefits-nya bagi warga 

masyarakat.  

 

g. Model Inkremental  

Model inkremental merupakan model formulasi kebijakan yang 

melanjutkan atau memodifikasi kebijakan-kebijakan yang tengah 

berlangsung ataupun kebijakan-kebijakan yang telah lalu.  
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h. Model Pilihan Publik  

Model ini menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah harus kebijakan yang berbasis pada public choices 

(pilihan publik secara mayoritas). 

 

i. Model Teori Permainan (Game Theory)  

Prinsip dasar dari model ini adalah bahwa kebijakan publik 

berada dalam kondisi kompetisi yang sempurna, sehingga 

pengaturan strategi agar kebijakan yang ditawarkan kepada 

pengambil keputusan lain dapat diterima, khususnya oleh para 

penentang. 

5. Dampak Kebijakan Publik 

 

Menurut Badudu dan Zain dalam Safitri Ahmad (2010: 33) , menyatakan  

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat masuknya unsur 

baru baik yang bersifat fisik maupun sosial.  

 

Dalam hal ini masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang akan 

merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/ atau kegiatan, terdiri dari 

masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan 

mengalami kerugian.  

Menurut Soemarwotto Otto (1992: 44), dampak adalah suatu perubahan 

yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat 

bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi. Dampak 

pembangunan menjadi masalah karena perubahan yang disebabkan oleh 

pembangunan yang direncanakan.  

 

Pembangunan terhadap lingkungan ialah perbedaan antara kondisi 

lingkungan sebelum ada pembangunan dan yang diperkirakan akan ada 
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setelah ada pembangunan. Dampak pembangunan terhadap lingkungan 

ialah perbedaan antara kondisi lingkungan yang diprakirakan akan ada 

tanpa adanya pembangunan dan yang diprakirakan akan ada dengan adanya 

pembangunan tersebut, dampak dapat bersifat negatif maupun positif. 

 

Evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan 

dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaan kebijakan itu 

sendiri. Kaitannya dengan dampak kebijakan, perlu dipahami akan adanya 

dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang 

diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, 

pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan 

terjadi. Diantara dampak-dampak yang diduga akan terjadi dalam 

pelaksanaan kebijakan, ada dampak yang diharapkan dan ada yang tidak 

diharapkan. Lebih dari itu, pada akhir implementasi kebijakan muncul pula 

dampak-dampak yang tak terduga, yang diantaranya ada yang diharapkan 

dan tak diharapkan, atau yang diinginkan dan tidak diinginkan (Wibawa, 

1994) 

 

Dye dalam Winarno (2007: 232-235) juga mengungkapkan pada dasarnya 

dampak dari suatu kebijakan publik mempunyai beberapa dimensi, dan 

kesemuanya harus diperhitungkan dalam membicarakan evaluasi. Terdapat 

lima dimensi dari suatu dampak kebijakan, yaitu: a. Dampak kebijakan pada 

masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang 

terlibat. Dengan demikian, sasaran dalam kebijakan publik yang diharapkan 

untuk dipengaruhi oleh kebijakan harus dibatasi, serta dampak yang 
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diharapkan dari kebijakan harus ditentukan dari awal pembuatan kebijakan 

publik. b. Kebijakan mungkin mempunyai dampak terhadap keadaan-

keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan dari 

yang telah diperkirakan sebelumnya oleh aktor perumus kebijakan. c. 

Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan 

sekarang dan keadaan di masa yang akan datang yang akan berpengaruh 

pada kelompok sasaran maupun di luar sasaran. d. Evaluasi juga menyangkut 

unsur yang lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai 

program-program kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat 

terlaksana sedemikian rupa. e. Menyangkut biaya tidak langsung yang 

ditanggung oleh masyarakat maupun beberapa anggota masyarakat akibat 

adanya kebijakan publik. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak adalah 

pengaruh yang diakibatkan oleh adanya pembangunan sebuah Kebijakan 

atau proyek tertentu seperti halnya Pembangunan Tol Laut. Dampak yang 

dimaksud dalam penelitian ini terbagi menjadi dampak yang terjadi di sector 

sosial atau masyarakat, dampak terhadap sector ekonomi dan dampak 

terhadap sector lalu lintas.  

 

Dampak terhadap sosial atau masyarakat karena masyarakat yang akan 

merasakan keuntungan maupun kerugian dari adanya implementasi 

kebijakan Tol Laut. Selanjutnya dampak di sektor Ekonomi , bagaimana 

roda perekonomian berjalan dan tumbuh dengan adanya pembangunan Tol 

Laut. Yang terakhir adalah Dampak di Sektor lalu Lintas, Bagaimana 
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Implementasi kebijakan dapat mengurangi kemacatan yang biasa terjadi di 

Pelabuhan Bakauheni. Dampak yang diteliti yaitu dampak bersifat positif 

maupun bersifat negatif dari Implementasi Tol Laut 

 

E.  Kerangka Pikir 

 
Analisis kebijakan dalam penelitian ini menggunakan model Rasional 

Komprehensif . Peneliti menggunakan model tersebut karena model ini yang 

dianggap relevan dengan penelitian ini bagaimana sebuah kebijakan yang di 

Implementasikan bermanfaat dan bernilai bagi masyarakat. Mengingat 

Prinsip dasar dari model formulasi kebijakan ini adalah bagaimana 

keputusan yang diambil oleh pemerintah harus sudah diperhitungkan 

rasionalitas cost and benefits-nya bagi warga masyarakat.  

 

Menurut Hoogerwerf seperti yang dikutip dalam Islamy (1988, hal.42) 

model analisis kebijakan rasional-komprehensif  adalah salah satu analisis 

dari sudut hasil atau dampak yang memiliki maksud bahwa proses 

perumusan kebijakan publik itu akan membuahkan hasil atau dampak yang 

baik kalau didasarkan atas proses pemikiran yang rasional yang didukung 

oleh data atau informasi yang lengkap (komprehensif). 

 

Sebagaimana yang telah peneliti ungkapkan di pendahuluan bahwa 

pembangunan infrastruktur Tol laut tujuannya adalah menggerakkan roda 

perekonomian secara efisien dan merata. Berhubungan dari pada itu 

pelabuhan Panjang merupakan salah satu dari pelabuhan strategis yang 

dipilih untuk Implementasi Tol laut yang pada Peresmiannya dirjen 

Perhubungan menyampaikan bahwa tol laut pelabuhan panjang bertujuan 
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untuk menangani permasalahan kepadatan jalur transportasi darat khususnya 

di Pantura dan lintas timur Sumatera sehingga dapat menekan waktu 

perjalanan dan efisiensi biaya, menurunkan biaya logistik, serta dapat 

mengurangi beban jalan raya yang semakin tinggi, masyarakat dapat 

berpergian dengan nyaman dan aman karena kapal dalam kondisi bagus dan 

layak operasi, serta dapat terhindar dari kemacetan dan kepadatan di lintas 

penyeberangan Merak-Bakauhueni. 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak implementasi Kebijakan 

Tol Laut Pelabuhan Panjang Lampung.. dampak yang ingin diteliti yaitu 

dampak sosial ekonomi dan dampak terhadap kepadatan lalu lintas. 

 

Agar lebih memudahkan pembaca penelitian ini bagan kerangka pikir akan 

digambarkan dengan bentuk sebagai berikut: 
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Gambar 5. Kerangka Pikir 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk memperoleh deskripsi mengenai 

bagaimana dampak terhadap sosial ekonomi dan lalu lintas atas 

Implementasi kebijakan Tol Laut Pelabuhan Panjang Lampung. 

 

Penelitian deskriptif merupakan suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan atau fenomena tertentu (Arikunto, 1992:207). 

Sedangkan menurut Koentjaraningrat (1990:29) penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat 

sifat-sifat tertentu suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, 

atau untuk menentukan adanya frekuensi atau penyebaran suatu gejala 

dengan gejala lain dalam masyarakat. 

 

Ada beberapa alasan penggunaan metode penelitian deskriptif. Pertama 

adalah bahwa metode ini telah digunakan secara luas dan dapat meliputi 

lebih banyak segi dibanding dengan metode-metode lain. Kemudian metode 

ini banyak memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan melalui 

pemberian informasi keadaan mutakhir, dan dapat membantu dalam 

mengidentifikasi faktor-faktor yang berguna untuk pelaksanaan percobaan. 
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Selanjutnya metode ini dapat digunakan dalam menggambarkan keadaan-

keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu (Sevilla, 1993:72-73).  

 

Alasan kedua yaitu pada penelitian tentang Analisis kebijakan Tol Laut 

Pelabuhan Panjang Lampung adalah dikarenakan bersifat sosial dan dinamis. 

fakta, hambatan, kendala serta hasil penelitian ini nantinya akan lebih mudah 

di analisis dengan melakukan penggambaran secara mendalam untuk 

kemudian didapatkan kesimpulan yang menjawab persoalan tentang dampak 

implementasi kebijakan Tol Laut Pelabuhan Panjang Lampung. 

 

Nawawi (2001: 63), mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai berikut: 

Penelitian deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan 

subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) 

pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana 

adanya. Penelitian deskriptif melakukan analisa hanya pada sampai 

taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara 

sistematis, sehingga dapat dipahami dan disimpulkan. 

 

 

Tujuan penelitian deskriptif menurut Nazir (2003: 54), adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. Disamping itu penelitian  juga menggunakan teori-teori, data-data, 

dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan untuk menjelaskan hasil 

penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti. 

 

B. Penelitian Kualitatif 

 

Secara teoritis format penelitian kualitatif berbeda dengan format penelitian 

kuantitatif. Perbedaan tersebut terletak pada kesulitan dalam membuat desain 
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penelitian kualitatif, karena pada umumnya pelitian kualitatif yang tidak 

berpola.  

 

Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, 

persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya itu 

tidak dapat diukut dengan angka. Dengan penelitian ini, teori yang 

digunakan dalam penelitian ini tidak dipaksakan untuk memperoleh 

gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang 

diteliti. (Sulistyo-Basuki, 2006:24) 

 

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4), mendefinisikan metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan suatu uraian 

mendalam tentang data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, 

masyarakat, atau organisasi tertentu. 

 

Berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian adalah  mengetahui secara 

mendalam dampak implementasi kebijakan tol laut Pelabuhan Panjang 

Lampung yang berkaitan dengan ide, pandangan, pendapat, serta pengalaman 

informan maka digunakanlah metode kualitatif. Tujuannya agar dapat 

memahami secara mendalam permasalahan yang dihadapi dan bagaimana 

menyelesaikan masalah tersebut. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

 

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Objek 

penelitian adalah obyek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik 
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perhatian suatu penelitian. Subjek dari penelitian ini yaitu Dinas 

Perhubungan, Pedagang sekitar dan  Pengguna Tol Laut Pelabuhan Panjang.  

Sedangkan yang menjadi objek penelitiannya adalah Tol Laut Pelabuhan 

Panjang Lampung.  

 

D. Fokus Penelitian 

 

Untuk memberi suatu pemahaman agar memudahkan penelitian maka perlu 

adanya beberapa batasan masalah dan fokus penelitian. Fokus penelitian 

memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan 

qjalannya suatu penelitian. Fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh seorang 

peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, 

termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus 

penelitian memberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga 

peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya. 

 

Fokus penelitian ini adalah mengetahui dampak dari implementasi tol laut 

Pelabuhan Panjang Lampung yang meliputi  

1. Dampak Sosial Ekonomi yaitu meliputi dampak terhadap penyebrangan 

laut Sumatra – Jawa, tingkat pendapatan pedagang sekitar Pelabuhan 

Panjang atas Implementasi Tol Laut. 

2. Dampak kepadatan Lalu lintas yaitu tingkat kepadatan dan kelancaran 

arus lalu lintas di pelabuhan Panjang, kondisi Jalan Raya sekitar 

Pelabuhan Panjang, dan Tingkat kepadatan Jalan Lintas Tengah Bypass 

Panjang – Bakauheni. 
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E. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dan waktu dalam penelitian telah dilakukan pada : 

Tabel.3 : Lokasi dan Waktu Penelitian 

No. Lokasi Penelitian Waktu Penelitian 

(1) (2) (3) 

1. Dermaga Tol Laut Pelabuhan Panjang 20-21 April 2017 

2. Kantin Pelabuhan Panjang dan Sekitar 

Pelabuhan Panjang 

22-23 April 2017 

3. Kantor PT. Atosim Lampung Pelayaran 

(pengelola tol laut) 

17, 24 April 2017 

4. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 19, 26 April 2017 

Sumber : Hasil Penelitian 2016 

 

Pada tanggal 20 sampai dengan 21 April 2017 peneliti melakukan penelitian 

di Dermaga dan Kapal tol laut, selanjutnya pada tanggal 22-23 April 2017 

peneliti melakukan penelitian di kantin pelabuhan panjang dan sekitar 

pelabuhan panjang untuk mewawancarai pedagang. Dan berlanjut pada 

tanggl 24 April 2017 peneliti melakukan penelitian di kantor pengelola tol 

laut yang sebelumnya peneliti juga telah datang pada tanggal 17 April 2017 

untuk mengantarkan surat izin penelitian. Terakhir peneliti melakukan 

penelitian di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung pada tanggal 26 April 

2017. 

 

F. Jenis Data 

 

1. Data Primer 

Adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, 

gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, 
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yakni subjek penelitan atau informan yang berkenaan dengan variabel yang 

diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 

2010:22). Data diperoleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

secara lisan, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi yang 

diberikan informan.  Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

adalah data-data terkait tentang dampak kebijakan tol laut pelabuhan panjang 

yang akan didapat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan 

dengan menggunakan panduan wawancara. 

 

2. Data sekunder 

Adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang 

data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang 

dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data 

sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, 

catatan,SMS, foto dan lainlain (Arikunto, 2010:22). 

 

Data yang diperoleh peneliti dengan menggumpulkan berbagai buku-buku/ 

literatur penunjang, Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia, serta dokumen-dokumen maupun arsip-

arsip yang dimiliki oleh pengelola tol laut yakni PT. Atosim Lampung 

Pelayaran. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Observasi 

 

Observasi menurut Kusuma (1987:25) adalah pengamatan yang 

dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau 

obyek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut 

diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, 

observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan.  

 

Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, peneliti 

memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik 

pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang 

dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan 

mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu 

dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang ada Pelabuhan Panjang 

Lampung. Sehingga peneliti dapat menentukan informan yang akan 

diteliti dan juga untuk mengetahui nama, usia, jabatan, tugas/kegiatan, 

dari calon informan sehingga mudah untuk mendapatkan informasi 

untuk kepentingan penelitian. 

 

2. 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. Dalam penelitian ini dilakukan 

wawancara secara langsung untuk memperoleh data dari informan 
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terkait dengan fokus penelitian, sehingga sasaran yang akan 

diwawancarai adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan 

yang dijadikan sumber data. 

 

Dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama 

dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok 

yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan 

wawancara mendalam (in-depth interview). 

 

Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini 

bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang 

sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi, Sulistyo-

Basuki (2006:173). 

 

Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin 

kepada informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum 

dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau 

memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan 

jelas mengenai topik penelitian. 

 

Proses wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu peneliti 

memberikan batasan pertanyaan terhadap informan dengan sudah 

mempersiapkan pertanyaan secara tertulis, sehingga proses wawancara 

dan apa yang akan ditanyakan tidak menyimpang dari fokus dan tujuan 

dari penelitian. 

 

 



59 
 

 
 

Berikut merupakan data wawancara terhadap informan: 

a. Sudarmadi selaku kepala operasional tol laut yang diwawancarai 

oleh peneliti pada tanggal 24 April 2017 . pukul. 10.00 WIB di 

Kantor ALP dengan hasil wawancara terlampir . 

b. Arum Tika selaku staff administrasi dan tiket yang diwawancarai 

oleh peneliti pada tanggal 24 April 2017 pukul. 10.00 WIB di Kantor 

ALP dengan hasil wawancara terlampir . 

c. Gigih selaku staff operasional tol laut yang diwawancarai oleh 

peneliti pada tanggal 24 April 2017 pukul. 10.30 WIB di Kantor 

ALP dengan hasil wawancara terlampir . 

d. Drs. Yudi Hendra, M.M selaku Kepala Bidang sarana dan Prasarana 

kelautan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang diwawancarai 

peneliti pada tanggal 26 April 2017 di Dinas Perhubungan Provinsi 

Lampung dengan hasil wawancara terlampir. 

e. Maryanto, S.Sos selaku kasi sarana dan prasana kelautan Dinas 

Perhubungan Provinsi Lampung yang diwawancarai oleh peneliti 

pada tanggal yang sama yaitu 26 April 2017 bertempat di Dinas 

Perhubungan Provinsi Lampung dengan hasil wawancara terlampir. 

f. Ari Setiawan pedagang di ruang tunggu yang diwawancarai oleh 

peneliti pada tanggal yang sama yaitu 21 April 2017 bertempat di 

ruang tunggu dermaga tol laut dengan hasil wawancara terlampir. 

g. Zainab, pedagang warung makan di sekitar Pelabuhan Panjang yang 

diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 22 April 2017 dengan hasil 

wawancara terlampir. 
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h. Purwati, seorang pedagang warung kecil yang diwawancarai oleh 

peneliti pada tanggal yang sama yaitu 22 April 2017 bertempat di 

Pelabuhan Panjang dengan hasil wawancara terlampir. 

i. Yonata selaku pedagang di kantin pelabuhan Panjang. Diwawancarai 

pada tanggal 22 April 2017 bertempat di Kantin Pujasera Pelabuhan 

Panjang dengan hasil wawancara terlampir. 

j. Yatin seorang pengguna tol laut berprofesi sebagai sopir truk 

angkutan muatan yang diwawancarai oleh peneliti pada tanggal yang 

sama yaitu 21 April 2017 bertempat di dermaga tol laut Pelabuhan 

Panjang dengan hasil wawancara terlampir. 

k. Joko seorang pengguna tol laut berprofesi juga sebagai sopir truk 

angkutan muatan yang diwawancarai oleh peneliti pada tanggal yang 

sama yaitu 21 April 2017 bertempat di dermaga tol laut Pelabuhan 

Panjang dengan hasil wawancara terlampir. 

l. Riandi seorang pelajar yang menjadi pengguna tol laut pejalan kaki 

yang diwawancarai oleh peneliti pada tanggal yang sama yaitu 21 

April 2017 bertempat di dermaga tol laut Pelabuhan Panjang dengan 

hasil wawancara terlampir. 

 

3. Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan  dengan mempelajari buku-

buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan 

media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian 
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4. Dokumentasi 

 

Dokumen menurut Sugiyono, (2009:240) merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. 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 

dikeluarkan oleh lembaga/ perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak 

resmi adalah dokumen yang dikeluarkan oleh individu tidak atas nama 

lembaga.  

Sumber data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: Data 

yang dikeluarkan oleh PT. Atosim Lampung Pelayaran yaitu harga tiket 

penumpang dan kendaraan tol laut Panjang – Tanjung Priok dan daftar 

agen tiket. Selain itu sumber data yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah data yang dikeluarkan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan 

Penyebrangan Merak tentang grafik dan jumlah penumpang angkutan 

natal dan tahun baru 2015/2016 serta harga tiket Penumpang dan 

Kendaraan penyebrangan Bakauheni – Merak. 

 

H. Teknik Pengelolaan Data 

Peneliti telah memperoleh sejumlah data dari lapagan berkenaan dengan tol 

laut sehingga peneliti dituntut untuk melakukan pengolahan data yang telah 

terkumpul tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini 

aalah sebagai berikut: 

1. Tahap Editing, pada tahap ini merupakan sebuah proses yang bertujuan 

agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah 
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dibaca, konsisten, dan lengkap. Dalam tahap ini pun data yang dianggap 

tidak dibutuhkan atau pun tidak relevan akan disingkirkan. 

 

Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara yang relevan, 

data yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan 

kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan kaidah 

sebenarnya. Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian 

dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan 

informasi. Proses selanjutnya adalah peneliti memeriksa kembali semua 

data yang telah ada untuk meminimalisir data yang tidak sesuai. 

 

2. Interpretasi data, yaitu memberikan pendapat atau pandangan secara 

teoritis terhadap suatu data. Interpretasi data digunkan untuk mencari 

makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau 

menganailisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk 

kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. 

Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melalui 

tahap editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi 

data dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat 

narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna akan dilakukan 

kegiatan analisis data berdasarkan hasil wawancara dan studi 

dokumentasi. 

 

I. Informan 

 

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama 

dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian 
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kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Teknik sampling yang digunakan 

adalah Sampling Insidental dan Sampling purposive. 

 

Samping Insidental adalah Tekhnik Penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan (incidental) bertemu dengan peneliti 

dapat digunakan sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu 

cocok sebagai sumber data. (Sugiyono, 2009:85). Purposive sample adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009:85). 

Selanjutnya menurut Arikunto (2010:183) pemilihan sampel secara purposive 

pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi 

sebagai berikut :  

 

a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau 

karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. 

b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang 

paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key 

subjectis). 

c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi 

pendahuluan. 

 

Data mengenai informan-informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4: Deskripsi Informan 

 

No. Nama L/P Usia Status 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Sudarmadi L 43 Th Kepala Operasional Tol Laut 

Panjang – Tanjung Priok PT. 
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ALP  

(1) (2) (3) (4) (5) 

2. Arum Tika P 25 Th Staff Administrasi dan Tiket PT. 

ALP 

3. Gigih L 39 Th Staff Operasional Tol Laut 

Panjang – Tanjung Priok PT. 

ALP 

4. Ari Setiawan L 19 Th Pedagang Kantin Ruang Tunggu 

Dermaga 

5. Zainab P 49 Th Pedagang dan Pemilik Warung 

Makan sekitar Pelabuhan 

6. Purwati P 30 Th Pedagang dan Pemilik Warung 

Kecil sekitar pelabuhan 

7. Yonata L 51 Th Pedagang dan Pemilik warung 

makan dan sembako di kantin 

Pelabuhan 

8. Yatin L 48 Th Pengguna Tol Laut (Sopir Truk) 

9. Joko L 51 Th Pengguna Tol Laut (Sopir Truk) 

10. Riandi L 18 Th Pengguna Tol Laut (Pejalan 

Kaki) 

11. Drs.Yudi Hendra, 

M.M 

L 50 Th Dinas Perhubungan Provinsi 

Lampung 

12. Maryanto S.Sos L 47 Th Dinas Perhubungan Provinsi 

Lampung 

Sumber: Wawancara Informan April-Mei 2017 

 

 

Informan dari Penelitian ini adalah 3 orang masyarakat yang memakai jasa tol 

laut untuk mengetahui dampak terhadap perjalanan yang dilakukan atas 

implementasi kebijakan Tol Laut Pelabuhan Panjang Lampung, 3 orang Pihak 

Pengelola Tol laut  karena penelitian ini memberikan manfaat untuk masukan  

pemangku kebijakan dalam hal ini Stakeholeder terkait kebijakan Tol Laut 

yaitu PT. Atosim sebagai Pengelola dan Kementrian Perhubungan khususnya. 
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Lalu informan selanjutnya adalah 4 orang pedagang sekitar pelabuhan karena 

penelitian ini ingin mengetahui bagaimana dampak terhadap pekerjaan, 

Tingkat Pendapatan,atas Implementasi Tol Laut terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Sekitarnya. Informan terakhir yaitu 2 orang dari Dinas 

Perhubungan Provinsi Lampung. Tol Laut dalam pembangunannya bertujuan 

untuk menangani permasalahan lalu lintas yaitu kemacetan dan kepadatan di 

Lintas Bakauheni-Merak oleh karena itu Dinas Perhubungan Provinsi 

Lampung dijadikan Informan untuk mengetahui Bagaimana dampak tol laut 

terhadap permasalahan lalu lintas tersebut. 

 

J. 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 
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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-

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 peneliti 

memilih kata-kata yang dapat digunakan untuk melakukan pembahasan. 

 

Peneliti mengumpulkan data mengenai Kebijakan tol laut Panjang – 

Tanjung Priok dan Dampak yang terjadi. Peneliti mewawancara 

informan yaitu pengguna tol laut, pihak pengelola tol laut, pedagang 

sekitar pelabuhan Panjang, serta pihak dari dinas perhubungan Provinsi 

Lampung dengan mengunakan pertanyaan yang sama untuk mencari 

jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti. 

 

2. Display data, yaitu peneliti menampilkan sekumpulan informasi 

tersusun berdasarkan data yang didapat secara menyeluruh yang 

diperoleh dari lokasi hasil penelitian. Penyajian data yang disusun secara 

singkat, jelas dan terperinci serta menyeluruh akan memudahkan dalam 

memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara 

keseluruhan maupun secara parsial. Hasil reduksi data disusun dan 

disajikan dalam bentuk teks narasi-deskriptif. 
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Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah direduksi untuk 

menggambar kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-

catatan penting dilapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks 

deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. 

Kegiatan lanjutan peneliti pada penyajian data adalah data yang didapat 

disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan 

informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu. 

 

3. Penarikan 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 dan fokus penelitian ini. Setelah melakukan reduksi 

data dan display data peneliti mengungkapkan kesimpulan pada 

penelitian ini.  

Peneliti menarik kesimpulan bahwa Kebijakan Tol Laut Panjang – 

Tanjung Priok setelah dianalisis dengan pendekatan Ex-Ante dan Ex-

Post memberikan dampak yang positif pada aspek sosial ekonomi dan 

Aspek kepadatan lalu lintas. Sebagaimana kebijakan model rasional 

bahwa kebijakan harus memberikan cost dan benefits bagi masyarakat 

begitu juga kebijakan tol laut memberikan manfaat bagi masyarakat 

sekitar pelabuhan Panjang.   
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K. Tekhnik Keabsahan Data 

Tekhnik keabsahan data atau kredibilitas data adalah cara menyelaraskan 

antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek 

penelitian. Tekhnik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang 

valid. Penelitian ini menggunakan tekhnik keabsahan data dengan cara uji 

kredibilitas melalui proses triangulasi. Triangulasi data merupakan teknik 

pemeriksaan ke absahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding dari data tersebut.  

 

Trianggulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi 

sumber. Trianggulasi sumber adalah tekhnik menguji data dan informasi 

dengan cara mewawancarai informan yang juga mengetahui permasalahan 

pada penelitian ini. Informasi dari informan dikompilasikan dengan hasil 

wawancara yang memiliki kesamaan informasi. Tekhnik triangulasi sumber 

bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang sama dan memiliki 

validitas yang tinggi. 

 



 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Sejarah Pelabuhan Panjang 

 

Pelabuhan Panjang yang berada di Provinsi Lampung, pada mulanya hanya 

pelabuhan kecil di Teluk Betung yang disinggahi kapal-kapal motor dan 

perahu layar yang mengangkat hasil perikanan dan pertanian ke luar daerah 

dan sebaliknya mengangkut barang-barang dari luar daerah untuk memenuhi 

kebutuhan Provinsi Lampung. Sejalan dengan adanya peningkatan kegiatan, 

maka pada abad ke XVII oleh pemerintah Hindia Belanda dibangun Pelabuhan 

Panjang yang lokasinya 3 km dari pelabuhan lama yang lebih dikenal dengan 

OOSTHAVEN. Pembangunan tahap pertama yaitu dermaga panjang 200 meter 

menggunakan konstruksi Caison dengan kedalaman  7 m beserta 1 (satu) unit 

gudang  dengan  luas  1000 m . Selanjutnya, untuk  kelancaran  angkutan  

penumpang  dari  Pulau  Jawa-Sumatera  atau  sebaliknya maka pada tahun 

1950 dioperasikan kapal penyebrangan (ferry) Merak-Panjang atau Panjang-

Merak  yang  dikelola  oleh  Jawatan  Kereta  Api, dan di Pelabuhan  Panjang 

dibangun stasiun kereta api menuju ke Prabumulih (Palembang). 

Setelah selesai pembangunan pelabuhan penyebrangan Bakauheni-Merak pada 

tahun 1981, maka kegiatan (ferry) dialihkan ke pelabuhan baru tersebut. 
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Sedangkan jalur jalur rel kereta api tetap dioperasikan untuk angkutan barang 

umum. Pada saat sekarang,  Pelabuhan  Panjang  telah  tumbuh  dan  

berkembang menjadi  pelabuhan samudera  yang  melayani  tidak  saja 

pelayaran antar  pulau,  namun juga pelayaran internasional.  Pembangunan 

Pelabuhan Panjang dengan penambahan fasilitas dan peralatan terus dilakukan 

secara bertahap sejalan dengan tuntutan permintaan pengguna jasa serta 

perkembangan perdagangan internasional dan khusus pelayanan peti kemas 

telah dilengkapi dengan peralatan serta fasilitasnya dan pada 5 September 

1996 telah ditetapkan sebagai terminal peti kemas. 

B. Keadaan Geografis dan Topografi Pelabuhan Panjang 

 

Pelabuhan Panjang terletak di Teluk Lampung di bagian selatan pulau 

Sumatera pada p  -28’-03”  -19’-03”. Pelabuhan Panjang  

merupakan  satu-satunya pelabuhan laut yang terbuka untuk pelayaran 

samudera (ocean going) dan pelayaran dalam negeri atau pelayaran nasional 

(domestic shipping) di provinsi Lampung. Pelabuhan Panjang merupakan 

pelabuhan alam yang dilindungi oleh beberapa pulau-pulau kecil. Selain itu, 

Pelabuhan Panjang mempunyai perairan yang cukup dalam (-23M LWS) yang 

dapat  dimasuki  kapal-kapal  berukuran  besar,  kondisi  ini  sangat 

mendukung bagi keselamatan kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan. 

Karakter bentang alam PT. Pelindo II Cabang Panjang merupakan dataran luas 

yang terletak di Teluk  ujung  pulau  Sumatera, yaitu Teluk Betung. Pelabuhan 

Panjang terletak di dekat Bukit  Kunyit dan  Bukit Karang  dari  Kecamatan 

Teluk Betuk. Dilihat dari lalu lintas angkutan laut nasional maupun 
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internasional, lokasi Pelabuhan Panjang  merupakan lokasi yang sangat 

strategis, karena berada di salah satu jalur utama jalur pelayaran nasional dan 

internasional, yaitu langsung berhadapan dengan Selat Sunda yang merupakan 

salah satu pintu masuk dari dan Lautan Hindia dari kapal-kapal yang berasal 

dari Negara-negara timur jauh. Potensi yang besar ini akan memberikan 

peluang yang cukup besar untuk pengembangan Pelabuhan Panjang di masa 

depan yang dapat memberikan  efek domino kepada semua sektor aktifitas 

ekonomi di Sumatera bagian selatan. 

Luas daerah pelabuhan meliputi daerah lingkungan kerja daratan 105 Ha dan 

daerah lingkungan  kerja  seluas  3.953.490  Ha,  yang  dapat  menampung  

berbagai  aktifitas yang terkait dengan pelayanan jasa dan barang melalui 

Pelabuhan Panjang. di pintu masuk pelabuhan terdapat karang yang 

memanjang dan sekaligus berfungsi sebagai penahan gelombang. 

Pelabuhan Panjang dikelilingi oleh berbagai macam aktifitas di sekitarnya. 

Aktifitas Pendidikan, Sosial, Ekonomi, dsb. Di sekitar Pelabuhan Panjang 

terdapat Perumahan Penduduk dan juga terdapat Pasar sebagai tempat jual beli 

masyarakat sekitar. Selain itu, sudah sejak lama banyak pedagang warung-

warung kecil yang berjualan di daerah tersebut  

 

C. Visi dan Misi Pelabuhan Panjang 

 

Visi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang yaitu 

“Memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan secara handal sebagai main 

port/pelabuhan utama di kawasan Sumatera Bagian Selatan 
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Misi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang yaitu 

Mewujudkan visi Cabang  Pelabuhan  Panjang  melalui  peningkatan  

komitmen  perusahaan  kepadamitra dan pelanggan jasa pelabuhan dengan 

penjabaran komitmen sebagai berikut : 

1. Meningkatkan performance Cabang  Pelabuhan  Panjang  secara  

profesional  dan dapat  mendorong  kepentingan  perekonomian  Propinsi  

Lampung  dan  wilayah Sumatera Bagian Selatan. 

2. Mendorong  terciptanya  masyarakat  Pelabuhan  Panjang  yang  

kooperatif  dan memupuk rasa saling memiliki. 

3. Mewujudkan  sumber  daya  manusia  yang  beriman,  bermutu,  optimis,  

bersikap melayani  dan  ramah,  bangga  pada  perusahaan  dan  berdaya  

guna  serta  mampu memberikan kepuasan kepada pengguna dan mitra 

kerja. 

 

D. Ruang Lingkup 

 

Bidang Usaha PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang yang 

menjadi penyedia dan pengusaha yaitu sebagai berikut : 

1. Menyediakan dan megusahakan perairan dan kolam pelabuhan untuk lalu 

lintas pelayaran dan tempat kapal berlabuh. 

 

2.  Menyediakan  dan  mengusahakan  pelayanan  pemanduan  dan  

penundaan  kapal masuk  dan  keluar  pelabuhan,  olah  gerak  kapal  di  
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dalam  kolam  serta  jasa pemanduan dan penundaan dari satu pelabuhan 

ke pelabuhan lainnya. 

 

3. Menyediakan  dan  mengusahakan  jasa  dermaga  dan  fasilitas  untuk  

kapal bertambat serta melakukan kegiatan bongkar muat barang dan 

hewan. 

 

4. Menyediakan  dan mengusahakan  fasilitas  pergudangan  dan  lapangan  

tempat penumpukan barang, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan. 

 

5. Menyediakan dan mengusahakan terminal konvensional, terminal 

petikemas, dan terminal  curah  (curah  air  dan curah  kering)  untuk  

melayani  bongkar  muat komoditas sesuai jenisnya, serta Ro-Ro (Roll on 

Roll off). 

 

6. Menyediakan  dan  mengusahakan  fasilitas  listrik,  air  minum,  depo  

bahan  bakar dan pemadam kebakaran dalam daerah lingkungan kerja 

pelabuhan. 

 

7. Menyediakan dan  mengusahakan  jasa  pelayanan  bongkar  muat  barang  

di terminal. 

 

8. Menyediakan  dan  mengusahakan  lahan  untuk  berbagai  bangunan  

industri, perkantoran, gudang dan lapangan penumpukan sehubungan 

dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri. 

 

9. Penyediaan dan pengusahaan jasa lainnya yang dapat menunjang 

pelayanan jasa kepelabuhanan.  
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Di samping berbagai kegiatan usaha tersebut perusahaan memiliki peluang 

untuk mengembangkan kegiatan  usaha  lain  yang  berkaitan  dengan  

kegiatan  usaha  yang telah ada. Antara lain  dibidang jasa informasi, 

pengelolaan cargo distribution centre, maupun inland container depot dan 

bidang lainnya baik yang dikelola oleh perusahaan sendiri maupun yang 

dilaksanakan melalui kerjasama usaha dengan pihak swasta. Sedangkan  untuk  

pelaksanaan  pelayanan kepelabuhanan itu sendiri, PT. Pelabuhan Indonesia II 

(Persero) Cabang Panjang juga melakukan kerjasama dengan berbagai instansi 

terkait yang dapat berfungsi untuk memperlancar dalam proses pelaksanaan 

kegiatan. Instansi-instansi terkait tersebut antara lain : 

1) Instansi Pemerintah 

a. Administrator Pelabuhan, yaitu bertindak sebagai  koordinator  

pelaksana tugas pemerintahan di pelabuhan. 

b. Syahbandar, yaitu bertugas untuk mengawasi keselamatan pelayaran. 

c. Keamanan  dan  Ketertiban,  yaitu  terdiri  dari  unsur  POLRI  serta  

dibantu dengan  KPLP  untuk  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  di  

lingkungan pelabuhan. 

d. Bea dan Cukai,  yaitu  bertugas  untuk  melakukan  pengawasan  dan 

pemeriksaan barang yang keluar dan masuk pelabuhan. 

e. Imigrasi, yaitu bertugas untuk melakukan pemeriksaan administrasi 

terhadap crew list serta paspor Anak Buah Kapal (ABK). 

f. Karantina Kesehatan/Tumbuhan, yaitu bertugas untuk melakukan 

pengecekan administrasi dan fisik di kapal terhadap kesehatan Anak 

Buah Kapal  (ABK),  penumpang dan muatan dalam rangka 
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memastikan/menentukan ABK/penumpang kapal dan muatan dalam 

keadaan sehat atau tidak mengandung penyakit atau hama yang 

menular. 

2) Penyelenggaraan Pelabuhan 

Penyelenggara  pelabuhan  yaitu PT.  Pelabuhan  Indonesia (Persero) 

sebagai penyedia dan pengelola jasa kepelabuhananan. 

 

3) Instansi Swasta/BUMN 

Sebagai  pengguna  jasa  kepelabuhanan antara lain Perusahaan Pelayaran, 

Perusahaan  Bongkar Muat (PBM), Perusahaan Ekspedisi Muatan  Kapal  

Laut (EMKL). 

 

Secara umum PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pajang adalah 

sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tugasnya 

melayani jasa kepelabuhananan yang dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

1. Pelayanan Kapal 

a. Jasa Labuh 

Jasa labuh merupakan jasa yang diberikan terhadap kapal agar 

dapat berlabuh dengan aman menunggu pelayanan 

kepelabuhananan seperti tambat, bongkar muat  atau 

menunggu pelayanan lainnya (pengurus  dokumen dan lain-

lain). Jasa labuh ini dimaksudkan untuk menghindari  

kemungkinan  bertabrakan dengan kapal lain yang sedang 
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berlabuh serta memastikan kedalaman air agar kapal tidak 

kandas dan tidak menunggu alur pelayaran. 

b. Jasa Pandu 

Jasa  pandu  merupakan  jasa  pemanduan  kapal  sewaktu  

memasuki  alur pelayaran  menuju  dermaga  atau  kolam  

pelabuhan  untuk  berlabuh  serta untuk  menjaga  keselamatan  

kapal,  penumpang  dan  muatannya  ketika memasuki alur 

pelabuhan. 

c. Jasa Tambat 

Jasa tambat merupakan jasa yang diberikan untuk kapal 

bertambat pada tambatan dan secara teknis dalam kondisi yang 

aman untuk dapat melakukan bongkar  muat  denga  lancar  

dan  aman. Jasa tambat juga digunakan untuk menghindari  

ketidaklancaran pekerjaan bongkar muat barang  karena 

penggunaan tambatan tidak optimal. 

 

2. Pelayanan Barang 

a. Jasa Bongkar Muat 

Jasa bongkar muat merupakan kegiatan pelayanan bongkar 

muat barang sejak dari kapal hingga saat menyerahkan kepada 

pemilik barang. Jasa bongkar muat ini  antara  lain 

Stevedoring, yaitu kegiatan yang dilakukan sejak 

membongkar/memuat barang (container) di  palka kapal 

hingga melepas barang (container) di dermaga. Cargodoring, 
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yaitu menyusun barang sejak dari dermaga hingga ke 

gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya. 

Receiving/Delivery, yaitu pekerjaan  menyerahkan atau 

menerima barang di pintu gudang (gate) dari/ke atas truk atau 

sebaliknya. 

b. Pelayanan Dermaga 

Pelayanan dermaga dilakukan untuk memangani barang di 

dermaga dengan mengatur kelancaran arus barang di dermaga. 

c. Jasa Penumpukan 

Jasa penumpukan merupakan pelayanan penumpukan barang 

di gudang sampai dengan  dikeluarkan  dari  tempat  

penumpukan  untuk dimuat atau diserahkan kepada pemilik 

barang. Jasa penumpukan juga yang menentukan ruang tempat 

penumpukan barang, mengatur penggunaan dan ketertiban 

ruang penumpukan, meneliti kebenaran jumlah barang serta 

ukurannya, kondisi kemasan dan jenis barang yang 

keluar/masuk ke dan dari tempat penumpukan serta ukuran 

barang yang dibongkar muat, memungut dan menerima sewa 

penumpukan dan uang dermaga sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

3. Pelayanan Rupa-rupa 

a. Jasa Persewaan Alat-alat Pelabuhan 

Penyewa alat ini bertujuan untuk  menunjang kegiatan bongkar 

muat agar memenuhi sasaran yaitu cepat dan tepat waktu, 
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efisien dan tidak menimbulkan ekonomi atau biaya yang 

tinggi. 

b. Penyediaan Air Bersih dan Telepon Umum 

Penyediaan air bersih merupakan jasa yang diberikan untuk 

penyerahan  air tawar dari darat ke kepal untuk keperluan 

kapal dan Anak Buah Kapal (ABK) yang bersumber dari 

Perusahaan Ai Minum, pelabuhan  dan  perusahaan swasta, 

sedangkan  pelayanan  telepon  umum  sebagai  alat  

komunikasi  untuk memperlancar kegiatan yang ada di 

pelabuhan untuk kepentingan kapal dan Anak Buah Kapal 

(ABK). 

c. Penyediaan Listrik  

Penyediaan  listrik  di  pelabuhan  sebagai  alat  untuk  

menunjang  kegiatan bongkar  muat  barang  dan  industri  

yaitu  melalui  sambungan  tetap  dan sambungan sementara. 

d. Pelayanan Jasa Lainnya 

Pelayanan jasa lainnya meliputi persewaan tanah dan 

bangunan, perairan pelabuhan, gudang dan lapangan 

penumpukan, imbalan jasa alat-alat bongkar muat dan biaya 

administrasi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat 

menarik simpulan sebagai berikut: 

 

1. Berdasarkan hasil analisis kebijakan tol laut pelabuhan panjang terhadap 

dampak terhadap aspek sosial ekonomi, hadirnya tol laut Panjang – 

Tanjung Priok membuat masyarakat yang ingin melakukan penyebrangan 

ke Jakarta mendapatkan perasaan aman dan nyaman dan menjadi 

alternative utama untuk melakukan penyebrangan karena akan menghemat 

pengeluaran , selain itu kebijakan tol laut memberikan pengaruh yang 

signifikan tehadap peningkatan pendapatan para pedagang sekitar 

pelabuhan sebesar 2 kali lipat atau 100% dikarenakan bertambahnya 

konsumen yang berasal dari pengguna tol laut Panjang – Tanjung Priok. 

 

2. Dampak terhadap aspek kepadatan lalu lintas memperlihatkan hasil yang 

cukup signifikan. Bahwa tingkat kepadatan Lalu Lintas Tengah dan Timur 

arah Bakauheni sudah menurun terlihat bagaimana jumlah penumpang 

Bakauheni dan Merak mengalami penurunan saat libur natal dan tahun 

baru dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ditambah hasil LHR hari 
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raya idul fitri 1437 H tahun 2017 tingkat kepadatan menurun sebesar 

0,73% hal tersebut mengindikasikan bahwa program tol laut Panjang – 

Tanjung Priok untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dengan 

mengalihakan pada tol laut, terlebih ketika mudik dan hari besar cukup 

berhasil. Disisi lain berkurangnya kepadatan lintas tengah dan timur arah 

bakauheni program tol laut menambah keramaian kendaraan yang ada di 

Pelabuhan panjang. Data menunjukkan bahwa kepadatan jalan raya 

panjang ramai dengan volume lalu lintas sebesar 7268,5 SMP walaupun 

hal ini berdampak pada aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar akan 

tetapi perlu antisipasi dari pemerintah dan stakeholder agar tidak 

berdampak negatif untuk pelabuhan Panjang dan sekitarnya. 

 

3. Kebijakan Tol Laut Panjang – Tanjung Priok belum mendapatkan 

dukungan yang optimal dari Stakeholder terkait hal ini dilihat dari belum 

adanya pembangunan terhadap elemen pendukung tol laut seperti 

infrastruktur dan akses jalan menuju tol laut melihat bahwa tol laut hanya 

mengandalkan sarana dan prasarana yang sudah ada di pelabuhan Panjang. 

Selain itu kenyataan bahwa beroperasinya tol laut belum optimal, jumlah 

kapal dan penjadwalan yang sedikit dan juga jadwal tol laut yang 

terkadang tidak tepat waktu menambah pekerjaan rumah untuk Pemerintah 

bersama instansi terkait untuk dapat memaksimalkan peran tol laut 

panjang – Tanjung Priok. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, 

maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

 

1. Sebaiknya pemerintah berkoordinasi bersama Stakeholders yaitu Pelindo 

II, PT. Atosim Lampung Pelayaran untuk dapat mengoptimalkan tol laut 

Panjang – Tanjung Pemerintah seperti membangun elemen utama dan 

pendukung tol laut sehingga tol laut Panjang bisa lebih optimal dalam 

operasionalnya dan  dapat mengantisipasi adanya dampak negatif dari 

kebijakan tol laut selain itu dampak positif yang dirasakan masyarakat saat 

ini bisa meningkat lagi serta pada pelaksanaannya diharapkan saling 

mendukung, menjalankan dan mengawasi kebijakan tersebut sesuai 

dengan apa-apa yang telah pemerintah tetapkan.  

   
2. PT. Atosim Lampung Pelayaran untuk mensosialisasikan lagi 

penyebrangan Sumatra ke Jawa melalui tol laut Panjang – Tanjung Priok 

secara Masif pada seluruh masyarakat khususnya yang menggunakan 

kendaraan pribadi. Menambah jumlah armada kapal sehingga bisa 

menambah jadwal bepergian tol laut dan mengurangi intensitas terjadinya 

kemoloran jadwal bepergian kapal. Serta dapat meningkatkatkan 

pelayanan dan mengoptimalkan fasilitas yang telah ada.  

 
3. Pihak Pelindo II untuk bisa merevisi kembali aturan yang tidak 

mengizinkan adanya aktifitas ekonomi di dermaga tol laut karena adanya 
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tol laut bisa meningkatkan aktifitas ekonomi masyarkat di Pelabuhan 

Panjang khususnya Dermaga tol laut 

 

4. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak 

kekurangan kepada peneliti selanjutnya sebaiknya untuk dapat 

mengembangkan penelitian ini pada kajian evaluasi kebijakan dengan 

menajamkan pembahasan pada substansi tol laut Panjang dengan 

menggunakan metode-metode yang mutakhir serta teori-teori yang relefan 

pada masa penelitian yang akan datang. 
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