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ABSTRAK 

 
Teguh, Rizky. 2011. Efektifitas Produk Perjanjian Kerjasama BRT (Bus Rapid 
Transit) Antara DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika) Kota Semarang Dengan PT Trans Semarang Guna Meningkatkan 
Pelayanan Publik di Kota Semarang. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri 
Semarang. Dosen Pembimbing 1: Pujiono S.H, M.H dan Dosen Pembimbing 2: 
Drs. Sugito S.H, M.H. 
 
Kata Kunci: Efektifitas BRT ( Bus Rapid Transit), Perjanjian Kerjasama BRT, 
Pelayanan Publik. 
 
 
 BRT (Bus Rapid Transit) merupakan alat angkutan umum yang disediakan 
oleh Pemerintah Kota Semarang guna mengurangi kemacetan. Pemerintah Kota 
Semarang menunjuk DISHUBKOMINFO Kota Semarang untuk mengelola BRT, 
yang dalam hal ini DISHUBKOMINFOP Kota Semarang bekerja sama dengan 
PT Trans Semarang melakukan perjanjian kerja sama dalam pengelolaan BRT. 
Perjanjian tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan operasional 
BRT. Adapun jangka waktu perjanjian tersebut telah ditentukan selama 92 hari 
oleh Pemerintah Kota Semarang yang disesuaikan dengan APBD yang ada. 
Kedua belah pihak harus menjalankan semua program yang telah disepakati 
dalam jangka waktu 92 hari tersebut. 
 Permasalahaan yang dikaji dalam skripsi ini adalah 1) apakah dengan 
pemeliharaan dan perawatan armada BRT yang dikelola oleh kedua belah pihak 
dapat meningkatkan pelayanan publik di kota Semarang,2) hambatan-hambatan 
apa saja yang dialami pihak DISHUBKOMINFO Kota Semarang dengan pihak 
PT Trans Semarang selama melakukan kerjasama dalam mengelola BRT, dan 3) 
apakah pada jangka waktu 92 hari perjanjian kerjasama BRT antara 
DISHUBKOMINFO Kota Semarang dengan PT Trans Semarang dapat efektif 
dalam meningkatkan pelayanan publik di Kota Semarang. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi 
penelitiannya deskripsi kualitatif, kemudian tekhnik pengumpulan data dengan 
cara: wawancara dan metode dokumentasi. Adapun fokus penelitian adalah 
pemeliharaan dan perawatan armada BRT yang dikelola oleh kedua belah pihak 
dapat meningkatkan pelayanan publik di Kota Semarang dan hambatan-hambatan 
yang dialami pihak pengelola selama melakukan kerjasama pengelolaan BRT 
serta pelaksanaan perjanjian kerjasama BRT antara DISHUBKOMINFO Kota 
Semarang dengan PT Trans Semarang yang dilakukan dalam jangka waktu 92 
hari. 
 Hasil yang diperoleh dari skripsi ini, terkait tentang pemeliharaan dan 
perawatan armada BRT yang dikelola oleh kedua belah pihak dapat meningkatkan 
pelayanan publik dikota semarang apabila armada BRT yang dioperasionalkan  
oleh kedua belah pihak dapat memberikan rasa kenyamanan, kebersihan dan 
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keamanan, adanya kedisiplinan pihak pengelola terhadap pemeliharaan dan 
perawatan kendaraan serta adanya pengawasan yang rutin dilakukan oleh pihak 
pengawas. Terkait mengenai hambatan-hambatan yang dialami oleh kedua belah 
pihak bersifat teknis dan non teknis yang meliputi: sarana dan prasarana, SDM 
yang kurang, jumlah armada yang masih minim, suku cadang yang langkah, serta 
faktor dari masyarakat yang masih kurang mendukung keberadaan BRT,regulasi 
yang kurang mendukung dan biaya yang masih kurang. kemudian terkait 
mengenai sistem jangka waktu perjanjian BRT yaitu 92 hari, dapat efektif apabila 
regulasi yang mengatur tentang sistem jangka waktu pengelolaan BRT dapat 
dilakukan dalam kurunn waktu 4- 7 tahun.   
  
 Simpulan bentuk pemeliharaan dan perawatan armada BRT harus 
disesuaikan dengan umur ekonomis kendaraan serta mempunyai sistem perawatan 
kendaraan yang berkala yaitu service kecil antara 3.000-4.000 km/rit dan service 
kecil besar 8.000 km/rit. Hambatan-hambatan yang dialami oleh kedua belah 
pihak bersifat teknis dan non teknis. kemudian sistem perjanjian BRT yang 
dilakukan oleh kedua belah pihak dalam kurun waktu 92 hari tidaklah efektif 
karena dapat dilhat dari data hasil jumlah penumpang yang pertiap bulanya hanya 
mencapai 20% - 30%. Saran bagi masyarakat kota Semarang dapat berahli untuk 
menggunakan armada BRT sehingga dapat mengurangi kemacetan dan polusi 
udara, untuk para pihak agar dalam melaksanakan semua program yang ada dapat 
dilakukan dengan maksimal kemudian untuk pemerintah kota Semarang agar 
dalam menentukan regulasi yang ada dapat mendukung pengelolaan BRT.       
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Transportasi muncul akibat dari kebutuhan aktivitas manusia yang ingin 

berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dengan adanya transportasi, 

manusia dapat dengan mudah mencapai suatu tempat yang diinginkannya. 

Sehingga transportasi dapat membantu kegiatan manusia di segala bidang. 

Transportasi juga merupakan tulang pungggung perekonomian nasional, 

regional, dan lokal, baik di perKotaan maupun di pedesaan. Menurut Salim 

(2006:6)  “Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan 

penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain”. 

 Seiring dengan perubahan zaman, alat transportasi berkembang dengan 

pesat baik dalam bidang teknologi maupun pada sistem pengaturan berlalu 

lintas, salah satu contohnya adalah BRT (Bus Rapid Transit). BRT (Bus 

Rapid Transit) atau bahasa populer yang sering kita dengar adalah bus way. 

bus way, istilah populer dari moda BRT (Bus Rapid Transit) ini, memang 

bukan yang baru di Indonesia. Namun sejauh ini baru 3 Kota yang 

memilikinya, yaitu Jakarta, Bandung dan Yogyakarta. Semarang adalah Kota 

ke 6 yang baru pengadakan BRT (Bus Rapid Transit) pada bulan Mei tahun 

2009, bersama dengan Balikpapan dan Pekanbaru. Kehadiran BRT (Bus 

Rapid Transit) memberikan alternatif transportasi darat untuk mengurangi 

kemacetan yang ada di Kota Semarang. Karena BRT (Bus Rapid Transit) 
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mempunyai teknologi yang canggih serta mempunyai sistem pengaturan 

berlalulintas yang baik. 

 BRT (Bus Rapid Transit) muncul dikarenakan banyak permasalahan-

permasalahan yang ada pada lalu lintas diKota Semarang, seperti : kepadatan 

lalu lintas, tingginya tingkat kecelakaan, semakin banyaknya jumlah 

kendaraan, rendahnya tingkat pelayanan agkutan Kota serta kesadaran 

masyarakat untuk berlalu lintas. Dari permasalahan-permasalahan itu 

muncullah BRT (Bus Rapid Transit), yang merupakan alat transportasi 

agkutan massal yang mempunyai sistem jaringan yang terpadu dan 

terintergrasi dengan baik, seperti sistem ticketing, kedisiplinan dan 

keteraturan berlalu lintas, tersedianya informasi aktual dan akurat yang 

memudahkan penumpang serta ramah lingkungan. 

 Pada prinsipnya, penerapan BRT (Bus Rapid Transit) di Kota Semarang 

bukan menambah sistem angkutan Kota yang baru, melainkan mengubah 

sistem pengelolaan angkutan Kota. Ketentuan dalam penerapan BRT (Bus 

Rapid Transit) di Kota Semarang mengakomodasi operator angkutan 

eksisting, yang mana operator BRT (Bus Rapid Transit) atau operator 

angkutan pengumpan BRT (Bus Rapid Transit) tidak lebih memprioritaskan 

keuntungan semata tetapi lebih mengedepankan pelayanan publik kepada 

masyarakat,  karena  orientasi keuntungan pengusaha diganti dengan orientasi 

menjual pelayanan dan biaya operasi operator BRT (Bus Rapid Transit) 

dipenuhi oleh pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas 

Perhubungan Kota Semarang.  
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 Pada mekanisme pengelolahaaan BRT (Bus Rapid Transit) melibatkan 

beberapa pihak. Pihak pertama, Pemerintah Kota Semarang sebagai pihak 

eksekutif yang menentukan kebijakan-kebijakan BRT (Bus Rapid Transit) 

serta sebagai pihak yang menyelenggarakan pengadaan BRT (Bus Rapid 

Transit), dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang menunjuk 

DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) 

Kota Semarang untuk pengelola, pengoperasionalkan dan mengurusi 

permasalahan yang ada didalam BRT (Bus Rapid Transit) namun bentuk 

pertanggung jawabanya tetap diserahkan kepada Pemerintah Kota Semarang. 

kemudian DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika) Kota Semarang melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak 

kedua yaitu PT. Trans Semarang yang antara lain gabungan antara organisasi 

angkutan umum dengan pengusaha angkutan umum. 

 Sebelum pihak PT. Trans Semarang melakukan perjanjian kerjasama 

dengan DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informasi) 

Kota Semarang dilakukan sistem pelelangan terlebih dahulu. Pada sistem 

pelelangan ini semua pihak berhak mencalonkan untuk berkerja sama dengan 

DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informasi) Kota 

Semarang dalam pengelola BRT (Bus Rapid Transit). Tetapi diambil salah 

satu pihak yang telah memenuhi persyaratan oleh panitia pengadaan barang 

dan jasa untuk bisa bekerjasama dalam pengelola BRT (Bus Rapid Transit). 

Pada menentukan pemenang pelelangan umum ini, panitia pengadaan barang 

dan jasa telah melakukan evaluasi sesuai dengan dokumen pelelangan umum 
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pascakualifikasi yang termuat pada laporan hasil pelangan umum yang 

tertanggal 29 September 2010. 

 Pengumuman pemenang lelang kerjasama untuk mengelolah BRT (Bus 

Rapid Transit) dimenangkan oleh PT. Trans Semarang sebagai peringkat I. 

Sehingga PT. Trans Semarang yang berhak melakukan kerjasama dengan 

DISHUBKOMINFO Kota Semarang. 

 Setelah proses pelelangan berakhir, maka dibentuklah perjanjian 

kerjasama antara DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika) Kota Semarang dengan PT. Trans Semarang. Dari perjanjian 

tersebut kedua belah pihak menentukan klausul-klausul dalam isi perjanjian 

yang telah disepakati sehingga dari kesepakatan perjanjian kerjasama tersebut 

telah tertuang dalam surat perjanjian pekerjaan pemborong (kontrak). 

Kemudian mengenai jangka waktu perjanjian kerjasama BRT (bus Rapid 

Transit) telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang  yaitu selama 92 

hari. 

 Di dalam pasal 1320  buku III bab II KUHPerdata yang berbunyi, supaya 

terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat : 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. 

2. Kecakapan untuk mereka yang membuat suatu perikatan. 

3. Suatu pokok persoalan tertentu. 

4. Suatu sebab yang tidak dilarang, 

 Jadi dengan adanya perjanjian kerjasama  tersebut dijadikan pedoman 

dalam pelaksanaan pengoperasionalan dan pengelolahan BRT (Bus Rapid 
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Transit). Sehingga masing-masing pihak yaitu DISHUBKOMINFO (Dinas 

Perhubungan,Komunikasi dan Informasi) Kota Semarang dengan PT. Trans 

Semarang mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang telah ditetapkan 

dalam perjanjian. 

 Sementara itu produk perjanjian kerjasama BRT (Bus Rapid Transit) 

antara DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informasi) 

Kota Semarang dengan PT. Trans Semarang mengacu pada suatu peraturan-

peraturan yang berada diatasnya salah satunya adalah Undang-Undang No. 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 4 adalah “Untuk 

mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, lancar, tertib 

dan teratur, nyaman dan efisien”, serta peraturan yang berada dibawah 

undang-undang antara lain : 

1. Peraturan WaliKota Semarang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang 

Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Unit Teknis Dinas 

Terminal Mangkang Kota Semarang. 

2. Peraturan WaliKota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Teknis Pengelolahan Keuangan Dan Akutansi Unit 

Pelaksanan Teknis Dinas Terminal Mangkang Kota Semarang 

Sebagai Badan Layanan Umum. 

3. Peraturan WaliKota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pola 

Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Teknis Dinas Terminal 

Mangkang Kota Semarang. 
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4. Surat Keputusan WaliKota No. 551.2/238/2010 Tentang Penetapan 

Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) Terminal Mangkang Kota 

Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU). 

 Kemudian mengenai sistem jangka waktu perjanjian kerjasama untuk 

mengelola BRT (Bus Rapid Transit) mengacu pada keputusan pemerintah 

Kota Semarang yaitu selama jangka waktu 92 hari. Pada sistem jangka waktu 

perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan bentuk pengelolahaan 

BRT (Bus Rapid Transit) yang efektif, efesien dan dapat memacu kinerja dari 

pihak pengelola BRT (Bus Rapid Transit) agar dapat menyelesaikan semua 

program BRT (Bus Rapid Transit) sesuai dengan isi perjanjian yang nantinya 

bisa memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat Kota Semarang, 

serta mempunyai program kerja jangka pendek yang jelas dan terukur. 

Namun pada kenyataanya dengan jangka waktu 92 hari tersebut, terlalu 

singkat untuk menyelesaikan semua program pengelolahan BRT (Bus Rapid 

Transit) yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut, kemudian apabila 

pihak PT. Trans Semarang ingin memperpanjang perjanjian kerjasama 

dengan Pemerintah Kota Semarang harus melewati prosedur yang begitu 

lama, lalu yang lebih mengkhawatirkan apabila sistem kontrak itu habis dan 

dari Pemerintah Kota Semarang tidak memberikan subsidi kepada pihak 

pengelolah BRT (Bus Rapid Transit) maka operasional BRT (Bus Rapid 

Transit) akan berhenti. Jadi diperlukan suatu sistem jangka waktu yang ideal 

dan efektif dalam mengelolah BRT (Bus Rapid Transit) 
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 Untuk mengetahui produk perjanjian kerjasama BRT (bus rapid transit) 

efektif atau tidak dapat dilihat dari indikator yang ada, yaitu :  

1. Jumlah penumpang, yaitu banyak tidaknya masyarakat yang 

menggunakan BRT (Bus Rapid Transit). Apabila dalam pengelolaan 

BRT (Bus Rapid Transit) dapat meningkatkan jumlah penumpang 

maka bisa dikatakan produk perjanjian tersebut efektif. Tetapi apabila 

dalam pengelolahan BRT (Bus Rapid Transit) tidak dapat 

meningkatkan jumlah penumpang maka produk perjanjian tersebut 

tidak efektif.  . 

2. Jangka waktu perjanjian kerjasama BRT (Bus Rapid Transit). Pada 

sistem perjanjian kerjasama yang ada di Kota Semarang terkait 

pengelolahan BRT (Bus Rapid Transit) dilakukan dalam jangka waktu 

92 hari. Apakah dengan jangka waktu 92 hari tersebut dapat lebih 

efektif dalam mengelolah BRT (Bus Rapid Transit). Dalam hal ini 

merawat dan menambah sarana dan prasarana kepada masyarakat. 

Sedangkan kalau kita lihat sistem perjanjian kerjasama yang ada di 

Kota-Kota besar yaitu Jakarta, Bandung serta Yogjakarta. Mereka 

menggunakan sistem perjanjian kerjasama dengan pihak lain 

dilakukan selama jangka waktu 7 tahun sehingga mereka mumpunyai 

metode pengelolahan bus way yang bersikenambungan. 

Dari penjelasan diatas bahwa perjanjian DISHUBIKOMNFO (Dinas 

Perhubungan,Komunikasi dan Informasi) Kota Semarang dengan PT. Trans 

Semarang menghasilkan sebuah produk perjanjian kerjasama sehingga 
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menjadi tolak ukur untuk melaksanakan pengoperasionalan BRT (Bus Rapid 

Transit) serta pengevaluasi produk perjanjian tersebut dalam meningkatkan 

pelayanan publik. apakah sudah efektif dalam pelayanannya atau belum?. 

Dengan adanya perjanjian kerja sama antar DISHUBINFO (Dinas 

Perhubungan,Komunikasi dan Informasi) Kota Semarang dengan PT. Trans 

Semarang diharapkan tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang 

dapat merugikan kedua belah pihak. Permasalahan perjanjian kerjasama yang 

ditinjau secara yuridis menarik untuk dikaji lebih dalam, oleh sebab itu dalam 

penelitian ini dipilih judul: “Efektifitas Produk Perjanjian Kerjasama 

BRT (Bus Rapid Transit) Antara DISHUBKOMINFO (Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) Kota Semarang Dengan  

PT. Trans Semarang guna Meningkatkan Pelayanan Publik” 

1.2  Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Agar dalam melakukan penelitian tidak menyimpang dari judul yang 

dibuat, maka penulis perlu melakukan identifikasi masalah untuk 

mempermudah permasalahan dan mempersempit ruang lingkup, yang dalam 

hal ini adalah sebagai berikut : 

1. Timbulnya perselisihan mengenai sistem jangka waktu (92 hari)  

untuk mengelolah BRT (Bus Rapid Transit) antara pihak 

penyelenggara (Pemerintah Kota Semarang) dengan pihak 

pelaksana DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi 

dan Informatika) Kota Semarang dan PT Trans Semarang. 
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2. Adanya permasalahan mengenai hak dan kewajiban dari masing-

masing pihak apabila tidak tercantum dalam perjanjian. 

3. Adanya permasalahan di sektor sarana dan prarana BRT (Bus 

Rapid Transit) dalam memberikan pelayanan publik di Kota 

Semarang. 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Pada penentuan sistem perjanjian kerjasama dalam mengelolah dan 

menangani BRT (Bus Rapid Transit) adanya kerterlibatan pemerintah Kota 

Semarang dan DPRD Kota Semarang dalam menetapkan dan  mengesahkan 

aturan mengenai sistem perjanjian kerjasama untuk mengelolah BRT (Bus 

Rapid Transit). Sehingga Pada sistem perjanjian kerjasama yang ada di Kota 

Semarang terkait pengelolahan BRT (Bus Rapid Transit) dilakukan dalam 

jangka waktu 92 hari, yang mana dalam jangka waktu 92 hari tersebut pihak 

pengelolah harus menjalankan semua program perjanjian kerjasama 

tersebut. Untuk itu peneliti memfokuskan pada permasalahan mengenai 

efektikah produk perjanjian kerja sama BRT (Bus Rapid Transit) dalam 

meningkatkan pelayanan publik di Kota Semarang. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

     Masalah-masalah penelitian dibuat untuk mengarahkan penelitian lebih 

terfokus, tidak kabur dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan pada 

latar belakang telah disebutkan yaitu Efektifitas produk perjanjian 
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kerjasama antara  Pemerintah Kota Semarang dengan PT Trans Semarang. 

Permasalahan yang  dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah dengan pemeliharahaan dan perawatan armada BRT (bus 

rapid transit) yang dikelolah oleh kedua belah pihak dapat 

meningkatkan pelayanan publik di Kota semarang? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami pihak 

DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika) Kota Semarang dengan pihak PT. Trans Semarang 

selama melakukan kerjasama dalam mengelolah BRT (bus rapid 

transit) ? 

3. Apakah pada jangka waktu 92 hari perjanjian BRT (Bus Rapid 

Transit)  antara DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika) Kota Semarang dengan PT. Trans 

Semarang dapat efektif dalam meningkatkan pelayanan publik di 

Kota Semarang ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

           Pada umumnya tujuan penelitian digunakan sebagai sarana untuk 

memperoleh data normatif dan sosiologis tentang suatu produk hukum yang 

terjadi antara lembaga sehingga hasil penelitian dapat menjadi masukan 

yang berguna demi penyempurnaan teori maupun tugas-tugas operasional. 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut  : 
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1. Untuk mengetahui pemeliharahaan dan perawatan armada BRT (Bus 

Rapid Transit) yang dikelolah oleh PT. Trans Semarang dapat 

meningkatkan pelayanan publik di Kota Semarang. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami pihak 

DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika) Kota Semarang dengan pihak PT. Trans Semarang 

selama melakukan kerjasama dalam mengelolah BRT (Bus Rapid 

Transit). 

3. Untuk mengetahui selama jangka waktu 92 hari dalam pelaksanaan 

perjanjian kerjasama dapat meningkatkan pelayanan publik di Kota 

Semarang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

      Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

      Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi 

penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang efektifitas 

produk perjanjian kerja sama, khususnya bagi para pihak yang terkait 

dalam pengelolah Bus BRT (Bus Rapid Transit). 

1. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi 

tentang Pengelolahan dan pengoperasian BRT (Bus Rapid Transit) 

di Kota semarang. 
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2. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya terhadap 

bentuk perjanjian kerjasama pada pengelolahaan BRT (Bus Rapid 

Transit). 

3. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga 

dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

1.5.2  Manfaat Praktis  

1. Diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung obyek 

yang diteliti dan diharapkan dapat diberikan pengetahuan kepada 

pihak pengelolah BRT (Bus Rapid Transit) dan kepada msayarakat. 

2. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pengelolah

 BRT (Bus Rapid Transit) di Kota semarang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

     Guna mempermudah pemahaman dan agar pembaca dapat dengan 

segera mengetahui pokok-pokok pembahasan skripsi, maka penulis akan 

mendeskripsikan ke dalam bentuk kerangka skripsi.  

             Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini 

mengacu pada buku pedoman penulisan karya ilmiah (skripsi) program S1 

Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Skripsi ini terdiri dari lima bab 

yang masing-masing bab memiliki suatu keterkaitan antara satu bab 

dengan bab yang lainnya. Adapun gambaran mengenai skripsi ini 

diuraikan dalam sistematika berikut: 
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             Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian 

yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. 

 

1.6.1 Bagian Awal Skripsi 

           Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman 

judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel. 

1.6.2 Bagian Isi Skripsi 

           Bagian isi skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yaitu, pendahuluan, 

landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta 

penutup. 

1. Bab 1 berisikan pendahuluan yang memuat uraian tentang latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

2. Bab 2 yang berisikan tinjauan pustaka mengenai kerangka 

pemikiran atau  teori-teori yang berkaitan dengan pokok bahasan 

mengenai efektifitas perjanjian, perjanjian BRT (Bus Rapid 

Transit), tinjauan badan usaha . 

3. Bab 3 berisikan penjabaran dari metode penelitian yang digunakan 

oleh penulis. Adapun metode penelitian memuat tentang jenis 

penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber 
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data, tehnik pengumpulan data, objektifitas dan keabsahaan data, 

analisis data. 

4. Bab 4 berisikan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan 

diuraikan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam 

bab ini akan disajikan mengenai data-data yang diperoleh pada 

pelaksanaan penelitian yang dilakukan melalui wawancara maupun 

studi pustaka mengenai efektifitas produk perjanjian kerjasama 

BRT (Bus Rapid Trasit) Pemerintah Kota Semarang dengan PT. 

Trans Semarang guna meningkatkan pelayanan publik. 

5. Bab 5 yang berisikan penutup, bab ini merupakan bab terakhir 

dalam penulisan skripsi yang berisiskan tentang kesimpulan dan 

keseluruhan hasil penelitian dan juga saran dari penulis  yang 

bertujuan untuk memberikan masukan tentang efektifitas produk 

perjanjian kerjasama BRT (Bus Rapid Trasit) Pemerintah Kota 

Semarang dengan PT. Trans Semarang guna meningkatkan 

pelayanan publik. 

1.6.3 Bagian Akhir Skripsi 

     Bagian akhir dari skripsi ini tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi 

daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan 

dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan 

keterangan guna melengkapi urusan skripsi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1  Perjanjian 

2.1.1  Pengertian Perjanjian. 

      Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang 
berjanji  kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling 
berjanji untuk   melaksanakan sesuatu hal. Dengan adanya 
hubungan antara dua orang tersebut menimbulkan adanya suatu 
perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang di 
ucapkan atau ditulis ( Subekti, 2001: 01). 

  
      Dalam arti yang lebih sempit sering juga disebut dengan 
kontak. Kontrak adalah dimana dua orang atau lebih sering berjanji 
untuk melakukan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan 
tertentu, biasanya secara tertulis. Para pihak yang bersepakat 
mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban menaati dan 
melaksanakanya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan 
hubungan hukum yang disebut perikatan (verbitensis) (Saliman, 
Hermansyah dan  Jalis,2005:49).  
 

  Demikian kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi 

para pihak yang membuatnya, karena kontrak yang mereka buat adalah 

sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah. 

 Menurut Pasal  1313 KUHPerdata perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang atau lebih lainnya. 

      Jika kita perhatikan secara seksama, rumusan yang diberikan dalam 

Pasal  1313 KUHPerdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa 

perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang 

lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah suatu kewajiban atau prestasi 
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dari satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi 

tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam 

suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak 

yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang 

berhak atas prestasi tersebut (Kreditor). Masing-masing pihak tersebut 

dapat terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dengan berkembangnya 

ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan 

hukum. 

     Jadi dari pengertian di atas istilah perjanjian merupakan perbuatan 

hukum dimana dua orang atau lebih saling berjanji dan mengikatkan diri 

untuk melaksanakan sesuatu hal. 

2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian. 

 Syarat sahnya suatu perjanjian atau persetujuan ditentukan di Pasal  

1320 KUHPerdata dalam bukunya Soedharyo (2007:329) tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri 

2. Kecakapan membuat suatu perjanjian. 

3. Suatu pokok persoalan tertentu 

4. Suatu sebab yang tidak terlarang 

  Dari Pasal  diatas maka dapat dijelaskan bahwa Sepakat mereka 

yang mengikatkan diri adalah kedua belah pihak atau para pihak yang 

mengadakan perjanjian tersebut haruslah bersepakat, setuju dan seia sekata 

atas hal-hal yang diperjanjikan. Dengan tanpa adanya paksaan, kekeliruan 



 
 

 

17

dan penipuan. Manakala hal-hal tersebut telah terpenuhi, maka kata 

sepakat yang merupakan unsur utama dari empat syarat dalam suatu 

perjanjian tersebut telah terpenuhi.  

  Cakap untuk melakukan perbuatan hukum secara sah dalam hal ini. 

Perjanjian yaitu harus sudah dewasa, dengan akal pikiran dan tidak 

dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu 

perbuatan tertentu. 

  Kemudian suatu pokok tertentu yang mempunyai artian suatu yang 

dalam perjanjian tersebut harus telah ditentukan dan disepakati atau apa 

yang menjadi objek  perjanjian. Menurut Pasal  1333 KUHPerdata dalam 

bukunya Soedharyo (2007:331) bahwa “Barang yang menjadi objek  suatu 

perjanjian harus ditentukan jenisnya”. Pada dasarnya agar suatu perjanjian 

itu pasti maka objek  dari perjanjian itu sendiri harus jelas. 

   Sebab yang tidak terlarang merupakan syarat yang terakhir untuk 

sahnya perjanjian. Pasal  1335 KUHPerdata dalam bukunya Soedharyo 

(2007:331) menyatakan bahwa “Suatu perjanian tanpa sebab, atau yang 

telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak 

mempunyai kekuatan hukum”. Agar perjanjian itu berlaku maka perjanjian 

tersebut tidak berdasarkan pada sebab yang terlarang dimana menurut 

Pasal  1337 KUHPerdata bukunya Soedharyo (2007:331). menyebutkan 

“Suatu sebab dikatakan terlarang apabila bertentangan dengan Undang-

Undang, ketertiban umum, dan kepentingan umum”. 



 
 

 

18

   Menurut Muljadi dan Widjaja (2004:93) dalam bukunya yang 

berjudul Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian. keempat unsur diatas 

digolongkan ke dalam: 

1. Dua unsur yang menyangkut subyek (pihak) yang 

mengadakan perjanjian (unsur subjektif); dan 

2. dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung 

dengan objek  perjanjian (unsur Objektif ). 

  Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas 

dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang 

melaksanakan perjanjian maka sah tidaknya suatu perjanjian dapat dilihat 

dari tepenuhi tidaknya kedua unsur tersebut. Sedangkan unsur objektif  

meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang 

diperjanjikan dan causa dari objek yang berupa prestasi yang disepakati 

untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau 

diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari 

keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan 

perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat 

dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif), maupun 

batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif ), karena 

tujuan para pihak untuk membuat suatu perjanjian menjadi batal, hal ini 

karena objek  yang diperjanjikan batal, maka perjanjian tersebut otomatis 

batal demi hukum sehingga perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan 

oleh pihak-pihak yang ingin melakukan perjanjian. 
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2.1.3 Macam-Macam Perjanjian. 

  Macam-macam perjanjian, dalam hal ini banyak perjanjian-

perjanjian sebagaimana yang dikemukakan oleh (Subekti 1995:5) dalam 

bukunya yang berjudul aneka perjanjian yaitu: 

1. Perjanjian jual beli adalah perjanjian timbal balik dimana pihak 
yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas 
sesuatu barang sedangkan, pihak yang lain (pembeli) berjanji 
untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas 
perolehan hak milik atas benda tersebut. 

2. Perjanjian tukar menukar adalah perjanjian dimana kedua 
belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan 
barang secara timbal balik sebagai gantinya. 

3. Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana 
pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada 
pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang selama waktu 
tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi 
oleh pihak tersebut. 

4. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan, dibagi dalam tiga hal 
yaitu perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, perjanjian 
kerja dan pemborongan kerja. 

5. Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian dimana satu pihak 
menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang 
dari satu tempat ketempat lain sedangkan pihak lain 
menyanggupi akan membayar ongkosnya. 

6. Perjanjian persekutuan adalah perjanjian antara dua orang atau 
lebih untuk bersama-sama mencari keuntungan yang akan 
dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu 
dalam kekayaan bersama. 

7. Perjanjian pengibahan adalah perjanjian dimana si penghibah 
dimasa hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik 
kembali menyerahkan suatu barang guna keperluan si 
penerima hibah yang menerima penyerahan hibah tersebut. 

8. Perjanjian penitipan adalah perjanjian dimana seseorang 
menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia 
akan menyimpannya dan mengembalikan sesuai dengan wujud 
sahnya. 

9. Pinjam pakai adalah perjanjian dimana pihak yang satu 
memberikan kepada pihak lain untuk dipakai dengan cuma-
cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah 
memakainya atau setelah lewatnya waktu pinjaman akan 
mengembalikannya. 
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10. Pinjam meminjam adalah perjanjian dimana pihak yang satu 
memberikan kepada pihak yang lain sejumlah barang yang 
dapat habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak 
yang terakhir ini akan mengembalikan barang tersebut dengan 
jumlah, jenis, dan mutu yang sama. 

11. Perjanjian untung-untungan adalah perbuatan yang hasilnya 
mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi 
sementara pihak bergantung kepada semua kejadian yang 
belum tentu. 

12. Pemberian kuasa adalah perjanjian dimana seseorang 
memberikan kekuasaan pada orang lain yang menerimanya 
untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. 

 
2.1.4 Macam-macam pembatalan perjanjian  

2.1.4.1 Perjanjian yang dapat dibatalkan 

Secara prinsip suatu perjanjian dapat dibatalkan jika perjanjian 

tersebut dalam pelaksanaanya dapat merugikan pihak-pihak terntu. Pihak 

ini tidak hanya dalam perjanjian tersebut, tetapi meliputi juga setiap 

individu yang merupakan pihak ketiga diluar para pihak yang melakukan 

perjanjian. Menurut Pasal  1452 buku III KUHPerdata menyatakan 

bahwa “pernyataan batal yang berdasarkan paksaan, kekhilafan atau 

penipuan, juga berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan 

dalam keadaan sewaktu sebelum perikatan dibuat”. Berdasarkan tersebut, 

dapat dikemukakan bahwa sehubungan dengan pembatalan perjanjian, 

secara garis besar maupun alasan pembatalan perjanjian dapat  

digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu : 

1. Pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak dalam perjanjian 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan alasan 

tertentu kepada salah satu pihak dalam perjanjian untuk 

membatalkan perjanjian yang telah dibuat olehnya. Dalam hal tidak 
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terjadi kesepakatan secara bebas, maka pihak yang telah 

khilaf,dipaksa, atau telah ditipu tersebut, memiliki hak untuk 

meminta pembatalan perjanjian pada saat ia mengetahui terjadinya 

kekhilafan, paksaan atau penipuan tersebut. sedangkan hal yang 

kedua, pihak yang tidak cakap, dan atau wakilnya yang sah untuk 

memintakan pembatalan perjanjian. Ketentuan ini diatur dalam 

rumusan Pasal  1446 KUHPerdata yang menyebutkan : 

           Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang anak yang                                    
belum dewasa atau orang-rang yang dibawah pengampuan  
adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang dimajukan 
oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-
mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya. 

   Perikatan yang dibuat oleh perempuan yang bersuami dan 
oleh anak-anak yang belum dewasa yang telah disamakan 
dengan orang dewasa, tidak batal demi hukum, sejauh 
perikatan tersebut tidak melampaui batas kekuasaan mereka. 

 

Pasal   1447 KUHPerdata menyebutkan : 

     Ketentuan Pasal  yang lalu tidak berlaku pada perikatan-
perikatan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran 
atau dari suatu perbuataan yang telah  menimbulkan kerugian 
bagi orang lain. 

Begitu juga kebelumdewasaan tidak dapat diajukan sebagai 
alasan untuk melawan perikatan yang dibuat oleh anak-anak 
yang belum dewasa dalam perjanjian perkawinan dengan 
mengindahkan ketentuan Pasal  151, atau dalam perjanjian 
perburuhan dengan mengingatkan ketentuan Pasal  1601g, atau 
perjanjian perburuhan terhadap mana berlaku ketentuan 160h. 

 
Pasal  1448 KUHPerdata menyebutkan : 

Jika acara-acara yang ditentukan untuk sahnya sementara 
perbuatan, untuk manfaat orang-orang yang belum dewasa dan 
orang-orang yang dibawah pengampuan, telah terpenuhi, atau 
orang-orang yang menjalankan kekuasaan orang tua, wali atau 
pengampu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak 
melampui batas-batas kekuasaannya, maka mengenai 
perbuatan-perbuatan tersebut, orang-orang yang belum dewasa 
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dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan itu 
dianggap seolah-olah mereka sendiri dianggap melakukan 
perbuatan-perbuatan itu setelah mereka menjadi dewasa atau 
tidak lagi dibawah pengampuan, dengan tidak lagi mengurangi 
hak mereka untuk menuntut orang yang melakukan kekuasaan 
orangtua, wali atau pengampu itu bila ada alasan untuk itu. 

 
Pasal  1449 KUHPerdata menyebutkan bahwa: 

Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, 

menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya. 

 Pasal  1450 KUHPerdata menyebutkan : 
Dengan alasan telah dirugikan, orang-orang dewasa, dan 

juga orang-orang yang belum dewasa, apabila mereka 
dianggap sebagai orang dewasa, hanyalah dapat menuntut 
pembatalan perikatan-perikatan yang telah mereka perbuat, 
dalam hal-hal khusus yang telah ditetapkan dengan undang-
undang. 

2. Pembatalan perjanjian oleh pihak ketiga diluar perjanjian 

     Pada dasarnya suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang 

membuatnya dan karenanya tidak membawa akibat apapun bagi pihak 

ketiga. Dari situlah seorang kreditur merasa dirugikan apabila seorang 

debitur melakukan perjanjian  dengan pihak lain tanpa sepengetahuan 

pihak kreditur dan perjanjian tersebut mengurangi harta kekayaan 

debitur untuk membayar utang kepada kreditur.  

Pada KUHPerdata melindungi kepentingan kreditur dalam 
perikatan dengan debitur. Sesuai Pasal  1341 KUHPerdata. Yaitu : 

1) Kreditur harus membuktikan bahwa debitur melakukan 
tindakan yang tidak diwajibkan. 

2) Kreditur harus membuktikan bahwa tindakan   debitur 
merugikan kreditur. 

3) Terhadap perikatan timbal balik yang dibuat oleh debitur 
dengan suatu pihak tertentu dalam perjanjian, yang 
mengakibatkan berkurangnya harta kekayaan debitur, 
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maka kreditur harus dapat membuktikan pada saat 
perjanjian tersebut dilakukan, debitur dan orang yang 
dengannya debitur itu berjanji, mengetahui bahwa 
perjanjian itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur. 

4) Sedangkan untuk perjanjian atau perbuatan hukum yang 
bersifat cuma-cuma (tanpa adanya kontra prestasi pada 
pihak lain), cukuplah kreditur membuktikan bahwa pada 
waktu membuat perjanjian atau melakukan tindakan,itu 
debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia 
merugikan pada kreditur, tak peduli apakah  orang yang 
diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.  

 
2.1.4.2 Perjanjian yang batal demi hukum 

Suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, dalam pengertian 

tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya jika terjadi pelanggaran terhadap 

syarat Objektif  dari sahnya suatu perikatan. Pada setiap pihak yang 

mengadakan suatu perjanjian dapat saja menyebutkan isi perjanjian, 

sehingga walaupun sebenarnya perjanjian itu terbit dari suatu causa yang 

tidak halal atau dilarang oleh undang-undang dan tidak berlawanan 

dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, menjadi tampak sebagai 

suatu perjanjian yang diperkenalkan oleh hukum. Dalam hal ini yang 

terpenting adalah pelaksanaan pretasi oleh salah satu atau lebih pihak 

dari perjanjian. Jadi suatu perjanjian yang didalamnya terdapat causa-

causa tidak pertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan baik 

ataupun keteriban suatu perjanjian. 

2.1.4.3 Kebatalan relatif dan kebatalan mutlak  

Suatu kebatalan disebut dengan relatif, jika kebatalan tersebut hanya 

berlaku untuk individu orang perorang tertentu saja; dan disebut dengan 

mutlak jika kebatalan tersebut berlaku umum untuk seluruh anggota 
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masyarakat tanpa kecuali. Disini perlu diperhatihkan bahwan alasan 

pembatalan tidak memiliki hubungan apapun dengan jenis kebatalan ini. 

Suatu perjanjian yang dapat dibatalkan dapat saja berlaku relatif atau 

mutlak, meskipun tiap-tiap perjanjian yang batal demi hukum pasti 

berlaku mutlak. (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004: 183). 

 

2.1.5 Efektifitas Perjanjian  

  “Efektifitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target 

yang ditetapkan” (Warsito dkk, 2008:135). Sementara arti dari efektifitas  

hukum. “Efektifitas hukum adalah bagian dari sosiologi hukum, yang 

menyoroti dari tujuan yang ingin dicapai dari suatu kaidah hukum” 

(Soekanto,1988: 2),   

 Sementara menurut Donald black dalam bukunya Amirudin dan Zaenal A 

(2006: 137): 

     Efektifitas hukum merupakan perbandingan antara realitas hukum 
dengan ideal  hukum. Ideal hukum adalah kaidah hukum yang 
dirumuskan dalam undang-undang, aturan serta keputusan hakim 
(law in book). realitas hukum artinya orang seharusnya bertingkah 
laku atau bersikap menurut tata kaidah hukum, atau dengan kata lain, 
realitas hukum adalah tindakan (law in action).  

 
   Sebenarnya mengukur dari suatu kaidah hukum dilihat dari suatu 

tujuan undang-undang sehingga memiliki banyak variasi, untuk 
mendapatkan pengukuran yang baik menurut soerjono soekanto (1988: 14) 
harus memperhatikan beberapa hal: 

Pertama, yang dilihat adalah perilaku yang dapat diamati, seseorang       
berperilaku oleh karena didorong pada kebutuhan tertentu. kedua, 
perbandingan perilaku yang diatur oleh hukum dengan keadaan 
seandainya  perilaku atau sikap tindakan tersebut tidak diatur dalam 
hukum. Ketiga adalah mengenai jangka waktu pengawasan atau 
pengamatan. 



 
 

 

25

  Tujuan kaidah hukum sendiri menurut Gusfield dalam bukunya 

Fachrudin (2004:181) dibedakan menjadi dua yaitu  

Tujuan kaidah hukum yang bersifat “simbolis” dan tujuan kaidah 
hukum  bersifat “instrumental”. Kaidah hukum “simbolis” tidak 
tergantung pada penerapanya, supaya hukum mempunyai efek 
tertentu dan kaidah hukum tertentu akan mempunyai arti oleh karena 
merupakan perlambangan dari pernyataan umum mengenai cita-cita 
sosial. Suatu kaidah hukum “instrumental” apabila tujuanya terarah 
pada suatu sikap tindak atau perilaku kongkret, sehingga efek hukum 
tadi akan kecil sekali apabila tidak diterapkan dalam kenyataanya. 
 

  Dalam penelitian ini, para pihak yaitu DISHUBKOMINFO (Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) Kota Semarang dengan PT. 

Trans Semarang memiliki kewajiban untuk menjalankan produk perjanjian 

yang telah disepakati, sementara tujuan produk perjanjian adalah memberi 

pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pelayanan 

publik dibidang angkutan masal, kajian mengenai efektifitas produk 

perjanjian dapat diukur dari seberapa jumlah penumpang menggunakan 

BRT (Bus Rapid Transit) dalam jangka waktu 92 hari. 

SKEMA EFEKTIFITAS PERJANJIAN BRT 
 
 
 
 
 1 2 
 
 3                               3 
 
 
 
 
 
Keterangan :  
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Bagan 2.1. Skema efektifitas perjanjian BRT (Sumber: hasil analisis teori                    
 efektifitas hukum dari Donald Black yang dikaitkan dengan 

efektifitas Perjanjian BRT). 
 
Keterangan : 

1. Surat perjajian Pekerjaan  Pemborong 

2.  (Kontrak) Nomor 027/16.482/2010 yang berisikan tugas dari pihak 

pengelola yang berupa pengoperasian bus, pramudi, pemeliharaan dan 

prosedur administrasi. Tetapi peneliti lebih pemfokuskan lagi pada 

aspek pemeliharaan dan pearawatan kendaraan dikarenakan hal tersebut 

perhubungan dengan penumpang dan mewakili ke-3 aspek lainya. 

3. Tindakan dari masyarakat untuk lebih memilih mengunakan armada 

BRT.   

4. Dari isi perjanjian BRT dapat dibandingan dengan tindakan dari 

masyarakat untuk menentukan keefektifan produk perjanjian. Dengan 

kriteria : 

1) Apabila pihak pengelola dapat memberikan pemeliharaan dan 

perawatan armada BRT dengan baik selama jangka waktu 92 hari 

serta jumlah penumpang naik tiap bulanya naik mencapai 60 %, 

maka produk perjanjian tersebut dikatakan efektif.  

2) Apabila pihak pengelola dapat memberikan pemeliharaan dan 

perawatan armada BRT dengan baik selama jangka waktu 92 hari 

namun jumlah penumpang tidak mencapai 60%, maka produk 

perjanjian tersebut kurang efektif. atau sebaliknya. 

3) Apabila pihak pengelola tidak dapat memberikan pemeliharaan dan 

perawatan armda BRT dengan baik selama jangka waktu 92 hari 
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serta jumlah penumpang tiap bulan tidak mencapai 60%, maka 

dikatakan produk perjanjian tersebut tidak efektif. 

   Perjanjian yang efektif ialah perjanjian yang mencapai tujuannya, 

sehingga perjanjian tersebut dapat berjalan sesuai dengan target apa yang 

diinginkan oleh para pihak. misalnya efektifitas produk perjanjian 

kerjasama BRT (Bus Rapid Transit) antara DISHUBKOMINFO (Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) Kota Semarang dengan PT. 

Trans Semarang guna meningkatkan pelayanan publik. 

 
2.2 Produk 

        Menurut Gitosudarmo (1994 : 177) “produk adalah segala sesuatu 

yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Produk dapat mencakup 

benda fisik, jasa, prestise, tempat, organisasi maupun idea. Produk yang 

berwujud biasa disebut sebagai barang, sedangkan yang tidak berwujud 

disebut jasa”. Berdasarkan atas pengertian produk tersebut di atas, maka 

terdapat tiga aspek dari produk yang perlu diperhatikan agar 

memudahkan dalam mempelajari strategi produk. Adapun tiga aspek 

tersebut adalah : 

1. Produk Inti (Core Products) yaitu produk yang merupakan manfaat 

inti yang ditampilkan oleh suatu produk kepada konsumen dalam 

memenuhi kebutuhan serta keinginannya.  

2.  Produk yang diperluas (Augmented product) yaitu Produk yang 

diperluas mencakup berbagai tambahan manfaat yang dapat 
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dinikmati oleh konsumen dari produk inti yang dibelinya. 

Perluasan manfaat suatu produk dapat dilakukan dengan 

memahami serta kemudian menerapkan suatu konsep yang disebut 

konsep Generic Need Pangkal Kebutuhan (Generic Need). Selain 

konsep yang telah dijelaskan di atas ada pula konsep yang lain 

yaitu : Pangkal Produk (Generic Product). Pangkal produk 

(Generic Product) adalah merupakan pangkal manfaat dari produk 

itu atau dapat pula dikatakan sebagai aspek atau manfaat terknis 

dari produk itu. Sementara pangkal kebutuhan (Generic need) 

adalah manfaat riil yang dibutuhkan dan diharapkan oleh pembeli 

terhadap produk yang dibelinya itu.  

3. Produk Formal (Formal Product) yaitu Produk formal adalah 

produk yang merupakan penampilan atau perwujudan dari produk 

inti maupun perluasan produknya. Produk formal inilah yang lebih 

dikenal oleh kebanyakan pembeli sebagai daya tarik yang tampak 

langsung (tangible offer) di mata konsumen. 

 Produk memiliki tingkat kategori untuk meningkatkan penjualan. Tingkat 

kategori tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Produk konsumen yaitu produk yang dibeli oleh konsumen pemakai 

akhir. 

2. Produk industri yaitu produk yang digunakan untuk keperluan 

operasional industri. 

3.  Produk jasa yaitu produk yang bersifat intangible. 
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   Menurut Tjiptono (1999:95) secara konseptual “produk adalah 

pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan 

sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan 

kapasitas organisasi serta daya beli”. Istilah lain yang dapat dipakai untuk 

menyebutkan produk adalah penawaran dan pemecahan. Produk atau 

penawaran dapat dibedakan  dibedakan menjadi 3 jenis yaitu barang fisik, 

jasa dan gagasan. 

   Dari ke definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan produk adalah segala sesuatu yang berwujud barang atau jasa yang 

digunakan untuk memuaskan konsumen, dimana tiap barang atau jasa 

tersebut memiliki manfaat yang berbeda. Sedangkan dalam kaitanya dengan 

skripsi ini bahwa perjanjian BRT termasuk kedalam idea dan jasa, yang 

mana idea dari kedua belah pihak itu dituangkan dalam perjanjian yang 

bertujuan untuk memberikan jasa angkutan umum kepada masyarakat Kota 

Semarang 

 

2.3 Perjanjian BRT (Bus Rapid Transit) 

 Perjanjian BRT (Bus Rapid Transit) adalah suatu persetujuan antara pihak 

DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) 

Kota Semarang dengan PT. Trans Semarang mengenai pengelolaan BRT (Bus 

Rapid Transit) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat semarang dibidang transportasi umum. Pada perjanjian ini, kedua 
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belah pihak terikat kontrak selama jangka waktu 92 hari untuk mengelolaah 

BRT (Bus Rapid Transit). 

 Sebelum pihak PT. Trans Semarang melakukan perjanjian kerjasama 

dengan DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika) Kota Semarang, dilakukan sistem pelelangan terlebih dahulu. 

Pada sistem pelelangan ini semua pihak berhak mencalonkan untuk berkerja 

sama dengan DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika) Kota Semarang dalam pengelola BRT (Bus Rapid Transit ). 

Tetapi diambil salah satu pihak yang telah memenuhi persyaratan oleh panitia 

pengadaan barang dan jasa untuk bisa bekerjasama dalam pengelola BRT 

(Bus Rapid Transit). Pada menentukan pemenang pelelangan umum ini, 

panitia pengadaan barang dan jasa telah melakukan evaluasi sesuai dengan 

dokumen pelelangan umum pascakualifikasi yang termuat pada laporan hasil 

pelangan umum yang tertanggal 29 September 2010. Meliputi: 

1. Evaluasi dokumen penawaran 

Adapun  hasil evaluasi,teknis dan harga: 

NO Nama Penyedia Jasa/ 
Harga Penawaran 

Penawaran Harga 
(Rp) Hasil Akhir 

1 PT. Trans Semarang Rp. 3.422.400.000,- Peringkat I 

2 PT. Mentari Nusantara Rp. 3.450.000.000,- Peringkat II 

 
2. Usulan penetapan calon pemenang kepada pejabat pembuat 

komitmen No. 027/16.025/2010 tanggal 22 september 2010. 
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3. Penetapan pemenang lelang umum dari pejabat pembuat komitmen 

No. 027/16.091/2010. 

4. Pengumuman pemenang pelelangan umum pengadaan jasa pekerja 

operasionalisasi BRT (Bus Rapid Transit) No. 027/16.105/2010 

tanggal 23 September 2010, yaitu :  

Nama perusahaan  : PT Trans Semarang 

Nama Direktur  : Tutuk Kurniawan 

Harga Penawaran  : Rp. 3.422.400.000- 

Pengumuman pemenang lelang kerjasama untuk mengelolah BRT (bus 

rapid transit ) dimenangkan oleh PT. Trans Semarang sebagai peringkat I. 

Sehingga PT. Trans Semarang yang berhak melakukan kerjasama dengan 

DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) Kota 

Semarang dalam mengelola BRT (Bus Rapid Transit ). 

Setelah proses pelelangan berakhir, maka dibentuklah perjanjian kerjasama 

antara DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika) Kota Semarang dengan PT. Trans Semarang . Dari perjanjian 

tersebut, kedua belah pihak menentukan klausul-klausul dalam isi perjanjian 

yang telah disepakati. Sehingga dari kesepakatan perjanjian kerjasama tersebut 

telah tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborong (kontrak) 

tertanggal 30 september 2010, nomor 027/16.482/20101. Kemudian mengenai 

jangka waktu perjanjian kerjasama BRT (bus rapid transit) telah  ditetapkan 

oleh Pemerintah Kota Semarang  yaitu selama 92 hari.                
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 Adapun tujuan dari kontrak ini telah disebutkan dalam Pasal  1 Surat 

Perjanjian Pekerjaan Pemborong (kontrak) ialah “bahwa pihak kedua harus 

melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan yang ditentukan 

sehingga pekerjaan memberikan kepuasan kepada pihak pertama, sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan dokumen kontrak.  

Sedangkan ruang lingkup pekerjaan disebutkan dalam Pasal  2 ayat (1) surat 

perjanjian Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborong (kontrak) ialah “memberikan 

tugas kepada pihak kedua dan pihak kedua menerima tugas tersebut yaitu 

dengan ruang lingkup kegiatan meliputi pelaksanaan operasionalisasi dan 

pemeliharaan angkutan perkotaan Trans Semarang diwilayah kota Semarang 

dan sekitarnya”. Pada pelaksana operasionalisasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1 harus sesuai dengan: 

1. Standar operasi pelayanan dan pengoperasian bus. 

2. Standar pramudi  

3. Standar pemeliharaan perawatan 

4. Standar prosedur administrasi 

Jadi dari penjelasan diatas, bahwa pihak kedua harus melaksanakan 

ketentuan-ketentuan yang berada diatas. 

Sementara itu mengenai nilai kontrak yang disepakati oleh kedua belah 

pihak telah disebutkan dalam Pasal  4 surat perjanjian pekerjaan pemborong 

(kontrak) yang menyebutkan bahwa: 

1. Nilai kontrak pada tersebut diatas berdasarkan sistem kontrak unit 

price atau kontrak harga satuan, nilai atau harga kontrak pekerjaan 
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ini adalah harga dasar penawaran pihak kedua (PT Trans Semarang) 

adalah Rp. 6.200,- (enam ribu dua ratus rupiah) untuk 20 (dua puluh) 

armada bus yang disediakan oleh pihak pertama 

(DISHUBKOMINFO Kota Semarang) yang bersifat Lumpsum. 

2. Dalam jumlah harga kontrak pekerjaan tersebut dalam ayat (1) diatas 

sudah termasuk segala pengeluaran serta pajak-pajak dan biaya-

biaya lainnya yang dibayarkan oleh pihak kedua 92 (PT Trans 

Semarang)  sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Kontrak dilakukan dengan sistem kontrak unit price/fix unit price 

contrak, yang merupakan harga satuan yang pasti tetap untuk setiap 

unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu dan volume 

pekerjaan masih bersifat sementara, kemudian pembayarannya 

berdasarkan hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang 

dilaksanakan pihak kedua. 

 Pada jenis pekerjaan yang wajib dijalankan oleh pihak kedua adalah 

melaksanakan operasionalisasi Bus Trans Semarang sebanyak 20 (dua puluh) 

armada bus dengan sistem standarisasi seperti yang ditentukan dalam 

lampiran kontrak.  

 Kemudian apabila terjadi pelanggaran atau ingkar janji (wanprestasi) 

terhadap perjanjian tersebut maka pihak  pertama berhak (Pasal  9 surat 

perjanjian pekerjaan pemborong) :    

1. Pemberikan teguran kepada pihak kedua secara tertulis. 
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2. Pengangguhan pembayaran, penundaan pembayaran bagian pekerjaan 

yang sub-kontrak, tanpa persetujuan pihak kedua. 

3.  Pemutusan kontrak. 

4.  Pencantuman pihak kedua ke dalam daftar hitam. 

 
2.4 Tinjauan Badan Usaha  

2.4.1 Pengertian Badan Usaha 

  Badan usaha didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba. 

Berbeda dengan perusahaan, badan usaha didefinisikan sebagai kesatuan 

hukum dan ekonomi atau organisasi yang menggunakan faktor-faktor 

produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh 

laba atau memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Berikut tabel 

perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan. (Nurhadi dkk, 2008:285). 

Tabel. 1 Perbedaan Badan Usaha dan Perusahaan 

Badan Usaha Perusahaan 

1. Merupakan kesatuan hukum dan 
ekonomi.  

1. Merupakan kesatuan teknis.  

2. Tujuannya mencari laba dan 
melayani masyarakat.  

2. Tujuannya menghasilkan 
barang dan jasa.  

3. Suatu kebulatan ekonomi.  3. Bagian/alat dari badan usaha 
untuk mencapai tujuan.  

4. Tempat kedudukan.  4. Tempat kediaman/domisili 
pabrik/lokasi.  

5. Berupa UD, Fa, CV, PT, 
Koperasi.  

5. Berupa toko, bengkel, pabrik. 

(sumber: Nurhadi dkk, 2008: 286) 
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  Berdasarkan tabel di atas dapat, diketahui bahwa tujuan perusahaan 

adalah  menghasilkan barang dan jasa sedang tujuan badan usaha adalah 

mencari laba dan melayani masyarakat. Apabila hubungan antara 

perusahaan dan badan usaha itu diibaratkan sebagai hubungan antara 

nelayan dan jala, maka jala-nya adalah perusahaan dan nelayannya adalah 

badan usaha. Jala digunakan untuk menangkap ikan, dan nelayan berusaha 

untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ikan. Perusahaan 

hanya  melakukan usaha menghasilkan barang dan jasa, sedang usaha 

 memperoleh laba adalah urusan badan usaha. 

2.4.2 Macam-Macam Badan Usaha 

  Badan usaha menurut pemilikan modalnya dikelompokkan menjadi 

badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik swasta (BUMS), 

dan badan usaha campuran. 

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang 

modalnya dimiliki oleh negara (Pemerintah) baik seluruhnya maupun 

sebagian. Bentuk badan usaha milik pemerintah dikelompokkan ke 

dalam perusahaan jawatan (Perjan), perusahaan umum (Perum), dan 

perusahaan perseroan (persero atau PT). (Nurhadi dkk, 2008:287). 

 Pengertian BUMN tidak bisa dipisahkan dari amanat Pasal  33 

UUD 1945 khususnya ayat 2 dan 3 yang dimasukan adalah cabang-

cabang produksi (atau usaha-usaha) yang penting bagi negara dan 

menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai negara. 
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Penguasaan itu penting agar kesejahteraan rakyat banyak terjamin dan 

rakyat banyak bisa menikmati sumber-sumber kemakmuran rakyat dan 

bumi, air, dan kekayaan didalamnya. 

Pengertian diatas mencakup beberapa hal diantaranya adalah: 

1) BUMN patungan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. 

2) BUMN patungan antara pemerintah dengan BUMN lain 

3) Badan usaha patungan antara saham mayoritas (minimal 51%) 

4) Kekayaan negara pada BUMN yang dipisahkan berdasarkan  

peraturan pemerintah.  

Karakteristik dari BUMN adalah sebagai berikut: 

1) Usahanya bersifat membantu tugas pemerintah seperti 

membangaun sarana dan prasarana tertentu guna melayani 

kepentingan masyarakat. 

2) Usahanya menghasilkan barang tertentu karena pertimbangan 

keamanan dan kerahasiaan seperti senjata dan keuangan. 

3) Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan harus dimiliki serta dikelola oleh pemerintah 

4) Dibentuk untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tertentu 

atau yang bersifat strategis 

5) Dibentuk dengan tujuan untuk melindungi keselamatan serta 

kesejahteraan masyarakat. 

6) Usahanya bersifat komersil dan fungsinya dapat diganti oleh 

swasta. 

7) Pengelola lahan BUMN. 

Berdasarkan UU No. 9 tahun 1996 bentuk-bentuk usaha negara 

terdiri dari perusahaan negara jawatan (perjan), perusahaan negara 

umum (perum), dan perusaahaan perseroan (persero). 
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1) Perusahaan jawatan (Perjan)  

Perusahaan jawatan adalah bentuk badan usaha milik negara 

yang hampir seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan 

ini berorientasi pelayanan pada masyarakat sehingga selalu 

merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang 

menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk 

memelihara perjan tersebut. (Nurhadi dkk, 2008: 287). 

Ciri-ciri Perjan sebagai berikut. 

(1) Tujuan utamanya melayani masyarakat umum, walaupun 

tetap mencari laba. Jadi, Perjan berfungsi sosial dan 

ekonomis. 

(2)  Modalnya dari negara yang dianggarkan melalui APBN. 

(3) Pegawainya berstatus pegawai negeri. 

(4) Memperoleh fasilitas negara. 

(5)  Dipimpin oleh seorang kepala yang merupakan bawahan 

atau bagian dari departemen atau direktorat jenderal. 

2) Perusahaan umum (Perum) 

Perusahaan umum (Perum) adalah bentuk badan usaha milik 

negara yang bertujuan melayani masyarakat sekaligus mencari 

keuntungan. Bagian pelayanan dan mencari keuntungan hampir 

seimbang. Misalnya, Perum Pengadaian, Perum Damri. (Nurhadi 

dkk, 2008: 287). 

Ciri-ciri Perum sebagai berikut. 
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(1) Tujuan utamanya melayani masyarakat umum dan 

mencari laba. 

(2) Sebagian besar modalnya berasal dari pemerintah dan 

masih dapat memperoleh modal lain dengan meminjam 

dari masyarakat (masyarakat luar negeri atau masyarakat 

dalam negeri). 

(3) Dipimpin oleh dewan direksi dan pegawainya berstatus 

karyawan perusahaan negara. 

(4) Pemiliknya adalah pemerintah pusat atau pemerintah 

daerah. 

3) Perusahaan Perseorangan (Persero) 

Perusahaan Perseorangan (Persero) adalah perusahaan yang 

melakukan usaha dengan tujuan utama mencari laba walaupun 

tetap melayani masyarakat umum. Bagian mencari keuntungan 

lebih besar daripada melayani kepentingan masyarakat umum. 

Misalnya, PT Bank BNI, PT Bank Mandiri, PT Pelindo, PTP 

Nusantara, PT Garuda Indonesia, dan PT Telekomunikasi. 

(Nurhadi dkk, 2008: 288). 

Ciri-ciri Persero sebagai berikut. 

(1) Bertujuan mencari laba. 

(2) Modalnya berasal dari pemerintah dan masyarakat dalam 

bentuk saham. 

(3) Dipimpin oleh dewan direksi. 
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(4) Pegawainya berstatus pegawai perusahaan. 

(5) Dapat bergabung dengan perusahaan lain 

2. Badan Usaha Milik Daearah (BUMD) 

  “Badan usaha milik daerah (BUMD) adalah perusahaan milik 

pemerintah daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah berdasarkan 

Undang-Undang No. 5 tahun 1962 dengan modal seluruh atau sebagian 

merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

(http://blog.re.or.id/badan-usaha-milik-negara-dan-badan-usaha-milik-

daerah.htm jam 12.30 WIB Tgl 4 Agustus 2011). 

  BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sesungguhnya memiliki 

karakteristik yang sama dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). 

Secara legal, BUMN dan BUMD sama-sama merupakan bagian dari 

keuangan Negara  ( UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).  

Tetapi hanya saja bentuk pengelolaannya ditangani oleh pihak yang 

berbeda. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikelolah langsung oleh 

pemerintah Pusat, sedangkan Badan Usaha Daerah (BUMD) dikelola 

langsung oleh  Pemerintah Daerah. 

  Karakteristik dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah 

sebagai berikut: 

1) Usahanya bersifat membantu tugas pemerintah daerah seperti 

membangaun sarana dan prasarana tertentu guna melayani 

kepentingan masyarakat. 

2) Usahanya menghasilkan barang tertentu karena pertimbangan 

keamanan dan kerahasiaan seperti senjata dan keuangan. 
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3) Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan harus dimiliki serta dikelola oleh pemerintah 

daerah. 

4) Dibentuk untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tertentu 

atau yang bersifat strategis 

5) Dibentuk dengan tujuan untuk melindungi keselamatan serta 

kesejahteraan masyarakat. 

6) Usahanya bersifat komersil dan fungsinya dapat diganti oleh 

swasta. 

7) Pengelola lahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

  Dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan 

DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika) Kota Semarang membentuk BLU UPTD (Badan Layanan 

Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas) Terminal Mangkang yang 

merupakan Badan Usaha milik daerah yang bertujuan mengelola BRT 

(bus rapid transit) yang bergerak dibidang transportasi darat. Secara 

legal diatur dalam ayat 63 Pasal  1 Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berbunyi :   

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah 
(SKPD)/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah 
daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau 
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya 
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 
 

  Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai peran dan 

fungsi dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga 
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dapat membantu pemerintah daerah untuk memberi pelayanan kepada 

masayarakat daerah. Antara lain : 

(1) Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang 

ekonomi dan pembangunan. 

(2) Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan. 

(3) Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha. 

(4) Memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat. 

3. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) 

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha yang 

modalnya dimiliki oleh swasta. Misalnya, PT Indofood, PT HM 

Sampoerna, dan PT Bumi Karsa. (Nurhadi dkk, 2008: 288). 

1) Karaketeristik BUMS: 

(1) Pendirin perusahaan dalam rangka mencari keuntungan. 

(2) Modal usaha diperoleh dari seluruh pemilik atau dari 

pengeluaran saham dan obligasi 

(3) Pengelolaannya diawasi oleh pemilik dan komisaris. 

(4) Pelaksanaan kegiatan perusahaan dilakukan oleh dewan 

direksi yang sah dipilih melalui rapat umum pemegang 

saham 

(5) Perusahaan menggunakan manajemen yang profesional 

dalam kegiatan, sehingga efesien dan efektif operasi 

dapat diciptakan 

(6) Petrusahaan atau badan usaha bestatus badan hukum. 

(7) Pemegang kekuuasaan tertinggi adalah rapat umum 

pemegang saham (RUPS). 
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(8) Pembagian keuntungan didasarkan pada besarnya peran 

pemegang saham yang dicerminkan oleh jumlah modal 

atau saham yang diinvestasikan. 

(9) Kegiatan usahanya besar, terutama pada sektor penting 

(bukan sektor vital) yang dibutuhkan masayrakat 

(10) Pengaturan ketenagakerjaan menggunakan ketentuan 

atau undang-undang yang ditentukan pemerintah. 

(11) Struktur organisasi menggunakan struktur yang simpel, 

sederhana, efisien, serta birokrasi. 

2) Pengelolaan BUMS 

(1) Persekutuan bentuk Firma adalah perusahaan yang 

dibentuk oleh dua orang atau lebih dengan memakai satu 

nama. Semua pemilik sama-sama bertanggung jawab 

penuh atas perusahaan. Laba yang diperoleh biasanya 

dibagi menurut perbandingan modal yang dimasukkan ke 

perusahaan. Firma ini didirikan dengan akta notaris, 

namun belum sampai pada bentuk badan hukum yang 

disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM. 

(2) Commaditeir Vitae (CV) adalah persekutuan dari 

beberapa orang yang mengumpulkan modal dan di antara 

mereka ada seorang atau beberapa orang yang hanya 

memasukkan modal saja.Persekutuan komanditer (CV) 

mempunyai dua kelompok anggota/pemilik. 

(3) Perseroan Terbatas (PT) adalah perseroan yang 

modalnya berasal dari penjualan saham (sero). Orang 

atau badan yang membeli atau memiliki saham perseroan 
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terbatas berarti ikut memiliki PT tersebut sebatas saham 

yang dimiliki. PT ini didirikan dengan akta notaris dan 

disetujui oleh Menteri Kehakiman dan HAM, 

didaftarkan pada pengadilan negeri, serta diumumkan 

dalam lembaran negara. Salah satu contohnya PT Trans 

Semarang. 

(4) Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang 

dimiliki oleh orang seorang. Umumnya perusahaan 

perseorangan tidak memiliki badan hukum. Pemiliknya 

bertanggung jawab penuh atas perusahaan sehingga 

kekayaan pemilik dan kekayaan perusahaan tidak 

terpisah.Dengan demikian, tanggung jawab pemilik tidak 

terbatas atas semua utang perusahaan. 

4. Badan Usaha Campuran 

Badan Usaha Campuran adalah badan usaha yang modalnya berasal 

dari campuran negara (pemerintah) dengan swasta sehingga dimiliki 

oleh pemerintah dan swasta. Misalnya, PT. Bank Central Asia. (Nurhadi 

dkk, 2008:288) 

 
2.5 PELAYANAN PUBLIK 

2.5.1 Pengertian Pelayanan 

 Konsep pelayanan atau service telah didefinisikan oleh beberapa 

pakar. Definisi-definisi tersebut diantaranya adalah : 
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 Menurut kotler “pelayanan adalah suatu kegiatan yang 

menguntungkan dalam kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan 

kepuasaan meskipun hasilnya tidak  terikat pada suatu produk secara 

fisik” (Ridwan dan Sudrajat 2009:18). 

 Selanjutnya sampranai berpendapat bahwa “pelayanan adalah suatu 

kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung 

antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan 

menyediakan kepuasaan pelanggan” (Ridwan dan Sudrajat 2009:18). 

 Sementara kamus bahasa indonesia dijelaskan “pelayanan sebagai 

hal,cara, atau hasil pekerjaan melayani”. Sedangkan “melayani adalah 

menyuguhkan (orang) dengan makanan atau minum; meyediakan 

keperluan oarang; mengiyakan; menggunakan” (Ridwan dan Sudrajat 

2009:18). 

 Pendapat dari soetopo (1999) mendefinisikan pelayanan sebagai: “ 

suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang 

diperlukan orang lain” (Napitupulu 2007:164). 

 Paiman Napitupulu menyimpulkan bahwa “pelayanan adalah 
serangkaian kegiatan atau proses pemenuhan kebutuhan 
orang lain secara memuaskan berupa produk jasa dengan 
sejumlah ciri seperti tidak berwujud, cepat hilang, lebih dapat 
dirasakan daripada dimiliki, dan pelanggan lebih dapat 
berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa 
tersebut” (Napitupulu 2007:164). 

  
Kotler (1994) menyebutkan sejumlah karakteristik pelayanan sebagai 

berikut: 
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1. Intangibility (tidak berwujud): tidak dapat dilihat, diraba, 

dirasa, didengar, dicium sebelum ada transaksi. Pembeli tidak 

mengetahui pasti atau dengan baik hasil pelayanan (service 

outcome) sebelum pelayanan dikonsumsi. 

2. Inseparability (tidak dapat dipisahkan): dijual lalu diproduksi 

dan dikonsumsi secara bersama karena tidak dapat 

dipisahkan. Sehingga konsumen tersebut perpartisipasi 

menghasilkan jasa layanan. Dengan adanya kehadiran 

konsumen, pemberi pelayanan berhati-hati terhadapa 

interaksi penyedia dan pembel. Keudanya mempengaruhi 

hasil layanan. 

3. Variability (berubah-ubah dan bervariasi): jasa beragam selalu 

mengalami perubahan, tidak selalu sama kualitasnya 

bergantung kepada siapa saja yang menggunakan dan kapan 

serta dimana disediakan. 

4. Perisability (cepat hilang,tidak tahan lama): jasa tidak dapat 

hilang dan permintaanya berfluktuasi. Daya tahan suatu jasa 

layanan tergantung kepada situsai yang diciptakan oleh 

berbagai faktor. 

2.5.2 Pengertian Publik 

      Menurut Juniarso ridwan dan Ahmad sodih sudrajat, “kata publik 

berasal dari bahasa inggris public yang berarti umum, masyarakat, 

negara”. “kata public sebenarnya telah diterima menjadi bahasa 
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Indonesia baku, pengertianya adalah orang banyak” (Ridwan dan 

Sudrajat 2009:18). 

 Sementara itu Inu Kencana mendefinisikan “publik adalah 

sejumlah manusia yang mempunyai kebersamaan berfikir, perasaan, 

harapan, sikap dan tindakan yang baik dan benar berdasarkan nilai-

nilai norma yang ada” (Ridwan dan Sudrajat 2009:19). 

 Ely susanto berpendapat bahwa “Birokrat atau pelayanan publik 

adalah mereka-mereka yang seriap hari berinteraksi dengan 

masyarakat yang dilayani, yang datang dari macam latar belakang 

yang berbeda” (Pramusinti dan Purmanto 2009:317). 

2.5.3 Pengertian Pelayanan Publik 

 “Pelayanan publik adalah kegaiatan pelayanan yang dilaksanakan 

oleh penyelenggara pelayan publik sebagai pemenuhan kebutuhan 

publik dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan” 

(Mahmudi,2007:213). Dalam hal ini yang dimaksud penyelenggaraan 

pelayanan publik adalah instansi pemerintah yang meliputi : 

1. Satuan kerja atau satuan organisasi kementerian; 

2. Departemen  

3. Lembaga pemerintahan non Departemen ; 

4. Kesekretarian lembaga tertinggi dan tinggi negara. 

5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

6. Badan Hukum Milik Negara (BHMN) 

7. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
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8. Instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk 

dinas-dinas dan badan. 

      Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah 

bertanggung  jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada 

masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah 

karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk 

pembayaran pajak,retribusi, dan berbagai punggutan lainnya. 

      Namun demikian meskipun kewajiban pemberian pelayanan 

publik terletak pada pemerintah. Pelayanan publik juga dapat 

diberikan kepada pihak swasta ataupun pihak ketiga, yaitu organisasi 

nonprofit, relawan (Volunteer), dan LSM (lembaga swadaya 

masyarakat). Jika penyelenggaraan pelayanan publik diserahkan 

kepada swasta atau pihak ketiga, maka yang terpenting dilakukan 

pemerintah adalah memberikan regulasi, jaminan hukum, kepastian 

hukum dan lingkungan yang kondusif. 

2.5.4 Asas Pelayanan Publik 

      Dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan 
publik harus memperhatikan asas pelayanan publik, yaitu : 

1. Transparansi : pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, 

mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. 

2. Akuntabilitas : pelayanan publik harus dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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3. Kondisonal  : pemberian pelayanan publik harus sesuai kondisi dan 

kemampuan pemberi serta kemampuan penerima pelayanan dengan 

berpegang pada prinsip efektifvitas dan efesien. 

4. Partisipatif : mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaran pelayanan publik dengan memperhatihkan 

aspirasi,kebutuhan dan harapan dari masyarakat. 

5. Tidak diskriminatif (kesamaan hak) : memberikan pelayanan 

publik tidak boleh membeda-be    suku, agama, golongan, gender, 

status sosial dan ekonomi. 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban: pemberi dan penerimaan 

pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-

masing pihak. 

2.5.5 Prinsip Pelayanan Publik  

Dalam memberikan pelayanan publik harus memperhatihkan 

prinsip-prinsip : 

1. Kesederhanaan prosedur: prosedur hendaknya mudah dan tidak 

berbelit-belit. 

2. Kejelasan: kejelasan dalam hal persyaratan dan administrasi 

pelayan publik sehingga tidak menimbulkan kebinggungan pada 

masyarakat. 

3. Kepastian waktu: pelaksanan pelayanan publik dapat diselesaikan 

dengan waktu yang ditentukan. 
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4. Akurasi Produk Pelayanan Publik: produk pelayanan  yang 

diberikan kepada masyarakat harus akurat,benar,tepat dan sah. 

5. Kelengapan Sarana dan Prasarana: tersedianya sarana dan 

prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya. 

6. Keamanan: proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa 

aman dan kepastian hukum 

7. Tanggung jawab: pimpinan penyelenggaran pelayanan publik 

atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas 

penyelenggaran pelayan. 

8. Kemudahan akses: tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 

memadai dan mudah dijangkau oleh masyarakat. 

9. Kenyamanan: lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, 

disediakanya ruang tunngu yang nyaman,rapi bersih serta 

dilengkapi fasilitas pendukung pelayanan. 

10.  Kedisplinan,keramahan dan kesopanan: memberikan pealayanan 

harus bersikap displin,sopan,ramah serta pealayanan dengan 

sepenuh hati. 

2.5.6  Standar Pelayanan Publik 

 Pelayanan publik harus diberikan berdasarkan standar tertentu. 

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagi 

patokan dalam melakukan kegiatan. Dengan demikan standar pelayan 

publik adalah ukuran atau persyaratan baku yang harus dipenuhi 
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dalam penyelenggaran pelayanan publik dan wajib ditaati pemberi 

layanan atau pengguna pelayanan. 

Setiap penyelenggaraan pelayan publik harus memiliki standar 

pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi 

penerima layanan.  Cakupan standar pelayanan harus ditetapkan 

sekuranga-kurangnya : prosedur pelayanan, waktu penyedian, biaya 

pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana serta kompetensi 

petugas pemberi pelayanan. Demikian adanya suatu patokan/ukuran 

dalam menjalankan pelayanan publik. 

 

 

  



51 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini adalah penelitian hukum menggunakan metode kualitatif-

deskriptif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis.  

Pendekatan    yang    digunakan    dalam    penelitian    ini    adalah 

pendekatan yuridis sosiologis. Sebab permasalahan yang akan diteliti adalah 

didasarkan pada efektifitas produk perjanjian, yang  berkaitan dengan sistem dari 

produk perjanjian yang dilaksanakan dalam jangka waktu 92 hari, kemudian  

ditarik  kesimpulan yang bersifat umum. Segi  sosiologisnya adalah pelaksanaan 

dari perjanjian kerjasama BRT (bus rapid Trasit) dalam meningkatkan pelayanan 

publik dikota Semarang. 

Dengan mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial 
penelitian hukum yang sosiologis dimulai dengan 
perumusan permasalahan, dan perumusan hipotesis, melalui 
penetapan sampel, pengukuran variable, pengumpulan data 
dan pembuatan disain analisis, sedangkan seluruh proses 
berakhir dengan penarikan kesimpulan (Soemitro, 1990 : 
35). 

 Sesuai dengan dasar penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan 

mampu menciptaakan atau menemukan konsep serta memecahkan atau 

menemukan permasalahan yang timbul dan berkembang pada sistem perjanjian 

BRT (Bus Rapid Transit). Kerangka pendekatan Yuridis Sosiologis diharapkan 

mampu mengupas tuntas bentuk dari pemeliharaan dan perawatan yang dapat 

meningkatkan pelayanan publik dikota Semarang, hambatan-hambatan apa saja 

yang dialami pihak DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 
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Informatika) Kota Semarang dengan PT. Trans Semarang  selama melakukan 

kerjasama dalam mengelola BRT (Bus Rapid Transit) dan mengapa pelaksanaan 

perjanjian kerjasama BRT (Bus Rapid Transit) Terminal Mangkang dengan PT. 

Trans Semarang dilakukan selama 92 hari. 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif,  

menurut  Bodgan  dan  Taylor adalah “Prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata  tertulis  maupun  lisan  dari  

orang-orang  dan  pelaku  yang  diamati” (Moleong,  2002  :  3).  Adapun 

prosedur penelitian yang menghasilakn kata-kata tertulis maupun lisan 

dapat diperoleh dari hasil wawancara dan pengambilan data kepada pihak 

DISHUBKOMINFO Kota Semarang, PT. Trans Semarang, Pemerintah 

Kota Semarang serta penumpang BRT. 

 

3.2 Fokus Penelitian. 

  Menurut Moleong (1991 : 55) Fokus dasarnya adalah masalah yang 

bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang 

bersumber dari pengalaman peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi 

fokus adalah: 

1. Pemeliharahaan dan perawatan armada BRT (bus rapid transit) yang 

dikelola oleh kedua belah dapat meningkatkan pelayanan publik di 

Kota Semarang. 
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2. Hambatan-hambatan yang dialami pihak DISHUBKOMINFO (Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) Kota Semarang dengan 

pihak PT. Trans Semarang selama melakukan kerjasama dalam 

mengelolah BRT (Bus Rapid Transit).  

3. Pelaksanaan perjanjian kerjasama BRT (Bus Rapid Transit) antara 

DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika) Kota Semarang dengan PT. Trans Semarang dilakukan 

selama 92 hari. 

 
3.3 Lokasi Penelitian. 

       Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau 

tempat dimana seseorang melakukan penelitian. Tujuan ditetapkannya 

lokasi penelitian yaitu agar diketahui secara jelas obyek penelitian. Adapun 

lokasi penelitian adalah kantor pengelolaan  BRT (Bus Rapid Transit) di 

Terminal Mangkang, dan yang menjadi obyek penelitian adalah produk 

perjanjian kerjasama BRT (bus rapid transit). 

      Penulis memilih lokasi penelitian di kantor pengelolaan  BRT (bus 

rapid transit) di terminal mangkang, kantor PT. Trans Semarang, Kantor 

Pemerintah Kota Semarang di Bagian Setda Hukum Kota Semarang serta di 

beberapa shelter dengan alasan: 

1. Adanya  kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti. 

2. Data-data yang diperlukan untuk melakukan penelitian terdapat 

pada lokasi penelitian tersebut. 
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3.4 Jenis data. 

     Guna mendapatkan informasi yang diharapkan, peneliti mengambil  

beberapa data yang akan jadikan sumber data dalam penelitian ini, yaitu : 

3.3.1  Data Primer. 

     “Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian” 

(Soekanto,1986:12). Dalam hal ini data diperoleh dari hasil wawancara 

responden yaitu penumpang BRT (Bus Rapid Transit) dan hasil dari 

wawancara informan yaitu pihak DISHUBKOMINFO (Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) Kota Semarang, PT. Trans 

Semarang dan Pemerintah Kota Semarang. Bentuk wawancara  yang 

dilakukan peneliti dengan cara mencatat dan merekam dari pernyataan 

yang dilontarkan oleh para responden dan informan. 

3.3.2 Data Sekunder  

     “Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan 

kepustakaan permasalahan yang diteliti oleh penulis” 

(Soemitro,1990:10). Data sekunder diambil baik yang berada di instansi 

terkait maupun ditempat publik yang perhubungan dengan 

permasalahan yang ada. Seperti contoh : Surat Perjanjian Pemborong 

(kontrak) BRT Nomor 027/16.025/2010, KUHperdata, Data 

Penumpang BRT, dan lain-lain.  
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3.5 Sumber data 

 Penelitian ini mencari data-data dalam bentuk fakta-fakta. Fakta-fakta 

diperoleh dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari dua sumber yaitu : 

1. Informan 

Informan orang yang lebih berkompeten dalam suatu 

permasalahaan yang akan diteliti. 

 Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 
informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi 
seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman 
tentang latar penelitian. Seorang informan berkewajiban secara 
sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya 
bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikannya 
dan kesukarelaannya ia dapat memberikan pandangan dari segi 
orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan 
kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat (Moleong, 
2002 : 90). 

Adapun  yang menjadi informan dalam penelitian adalah : 

1) Joko Umboro Jati, 32 Tahun, Pria, Pejabat 

DISHUBKOMINFO Kota Semarang Selaku Kepala BLU 

UPTD Terminal Mangkang, Jl. Sri Rejeki Timur 10 No.9, 

Semarang. 

2) Suhartono, 49 Tahun, Pria, Selaku Direktur Operasional 

SDM dan Teknik PT Trans Semarang, Jl. Telaga Bodas 

No.21, Semarang. 

2. Responden adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam 

penelitian ini. Sehingga responden merupakan orang yang terkait 

langsung dalam penelitian ini, seperti penumpang/pengguna BRT (Bus 
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Rapid Transit) atau msyarakat umum. Adapun yang menjadi 

responden dalam penelitian ini adalah : 

1) Dilla, 40 Tahun, Wanita, Swasta, Jl. Karanganyar Semarang,. 

2) Wiwik Setianingsih, Wanita, Guru, Jl. Bukit Dahlia 8 no.182, 

Semarang. 

3) Septi, 28 Tahun, Wanita, Ibu Rumah Tangga, Jl. Pringgin 

Timur, Semarang. 

4) Asiz, 21 Tahun, Pria, Mahasiswa, Jl. Anggrek 5 no 14D, 

Semarang. 

5) Deni, 27 Tahun, Pria, Swasta, Jl. Arya Mukti Selatan, 

Semarang. 

3. “Dokumen adalah setiap bahan tertulis maupun film” (Moleong, 2002 

: 161). “Sumber tertulis dapat terbagi atas sumber buku dan majalah 

ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi” 

(Moleong, 2002 : 113). Dokumen yang dijadikan rujukan oleh peneliti 

ialah berupa buku refrensi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHper), data jumlah penumpang serta Surat Perjanjian Pekerjaan 

Pemborong (Kontrak) nomor 027/16.482/2010. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data.  

 Data-data yang terkumpul dalam penelitian ini diperoleh dengan 

melakukan penelitian lapangan yang menjadi objek penelitian, dengan cara:  

3.5.1      Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu 

(Moleong,2007:186), dalam hal ini wawancara dilakukan dengan tujuan 
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memperoleh keterangan-keterangan yang jelas tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan Penelitian Kepustakaan, sehingga jawaban dapat 

dijadikan bahan pengumpulan data. 

      Teknik pelaksanaan wawancara adalah dengan “wawancara yang 

difokuskan, yakni wawancara dimana yang diwawancarai mempunyai 

pengalaman-pengalaman dalam melakukan tingkah laku-tingkah laku 

yang dilakukan bersama-sama oleh pelaku utama” (Soemitro, 1990 : 

60-61). 

3.5.2  Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan 

sistematis mengenai fenomena dan gejala-gejala untuk kemudian 

dilakukan pencatatan. Metode ini dipakai untuk mendapatkan data 

melalui kegiatan melihat mendengar dan penginderaan lainnya yang 

mungkin dilaukan guna memperoleh data atau informasi yang 

diperlukan (Arikunto,1997: 146). 

 Pada pelaksanaan observasi ini, peneliti mengamati tiga aspek 

yaitu fasilitas, sarana,dan bentuk pelayanan yang disediakan oleh pihak 

pengelolah bus rapid transit (BRT). 

3.5.3  Metode Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti 

yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti peerkembangan 

seorang klien melalui catatan pribadinya” (Fathoni, 2006 : 112). 

Metode dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan cara 

mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip, termasuk buku-buku 
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tentang pendapat, teori atau buku hukum yang berhubungan dengan 

tema penelitian ini merupakan dokumen resmi yang didapat dari data 

yang ada di Kantor pengelolah BRT (bus rapid transit). 

3.7 Objektifitas dan keabsahan data 

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik trianggulasi. 

Trianggulasi teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain (Moleong, 2006:330). Trianggulasi dengan sumber 

derajat dicapai dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi; 

3. Membandingkan apa yang orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang 

yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang 

pemerintahan; dan 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan (Moleong, 2006:331).  

  Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Trianggulasi dengan 

sumber derajat dicapai dengan jalan: 
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1. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi; dan 

 

Bagan 3.1 : Perbandingan apa yang dikatakan orang didepan  
umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi 
 
 

 3 

1 2 

Keterangan : 

1) Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa responden 

yaitu penumpang BRT untuk dimintai keterangan yang 

terkait permasalahan yang ada. Kemudian keterangan-

keterangan tersebut disimpulkan.  

2) Peneliti melakukan wawancara kepada para informan, 

untuk dimintai keteranganya terkait dengan permasalahan 

yang ada.kemudian keterangan-keterangan informan 

tersebut disimpulkan. 

3) Dari hasil kesimpulan tersebut antara data responden 

dengan data informan dibandingan. 

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang  

berkaitan. 
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Bagan 3.2 :  Perbandingan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen. 
 
 
 

 1 2 

   

  
 3 
 
 
 
 
Keterangan : 

1) Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa responden 

dan informan. Untuk  dijadikan data. 

2) Peneliti mendapatkan data yang berupa tertulis seperti Surat 

Perjanjian BRT, Profil instansi, data jumlah penumpang 

BRT dan peraturan yang ada. 

3) Antara hasil wawancara dengan data yang diperoleh berupa 

dokumentasi dibandingakan untuk dicari kevalitan. 

 
3.8  Analisis Data  

“Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data” (Moleong, 1990: 103). 
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 Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia 

dari berbagai “sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah 

dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, 

gambar, foto dan sebagainya” (Moleong 1990: 190). 

 Setelah data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi 

yang susunannya dibuat secara sistematik sehingga kesimpulan akhir dapat 

dilakukan berdasarkan data tersebut. Pengelolaan data dalam penelitian ini 

dilakukan dalam empat tahap yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan. 

2. Reduksi Data 

“Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan  dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis dilapangan” (Miles, 2007: 16). 

3. Penyajian Data  

“Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang diberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan” 

(Miles, 2007: 17). 

4. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi  

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan 
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pada “reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas 

masalah yang diangkat dalam penelitian” (Miles, 1992: 92). Berikut ini 

adalah analisis data kualitatif:  

Bagan 3.3 :  Analisis Data Kualitatif 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum BRT (bus rapid transit) 

 Transportasi adalah suatu kegiatan pemindahan barang (muatan) dan 

penumpang dari suatu tempat ketempat lain” (Salim, 2006:6). Pada 

transportasi terdapat dua kategori yaitu : 

1. Pemindahan bahan-bahan dan hasil-hasil produksi dengan menggunakan alat 

angkut. 

2. Mengangkut penumpang dari suatu tempat ketempat lain. 

 Berdasarkan hal tersebut, maka BRT (bus rapid transit) atau bahas 

populernya bus way adalah salah satu alat trasportasi darat yang mempunyai 

sistem angkutan cepat (rapid transit) yang terpadu. Umumnya ditandai ciri-

ciri berikut: 

1. Tempat perhentian khusus. 

2. Bus khusus. 

3. Sistem ticketing khusus.  

4. Frekuensi pelayanan sering dan teratur sepanjang hari.  

5. Intelegent Transportation System (ITS). 

 BRT (Bus Rapid Transit) bersifat umum. Dalam artian semua 

masyarakat dapat menggunakan alat transportas ini. BRT (Bus Rapid Transit) 

juga mempunyai prinsip yang berbeda dengan angkutan umum lainnya, yaitu 
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menjadi operator BRT (Bus Rapid Transit), yang mana  orientasi benefit atau 

keuntungan pengusaha diganti dengan orientasi menjual pelayanan dan biaya 

operasi operator BRT (bus rapid transit) dipenuhi oleh pemerintah melalui 

Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Perhubungan kota Semarang. 

Sedangkan dalam mekanisme pengelolaan BRT (bus rapid transit) 

dikelola pemerintah Daerah melalui DISHUBKOMINFO Kota Semarang 

dengan operator adalah pihak swasta ( konsorsium). 

Fungsi badan pengelola adalah menyusun anggaran operasional BRT 

untuk diajukan dalam APBD kota/ APBD provinsi / APBN, menetapkan 

standar pelayanan ( load factor, headway, frekuensi, waktu henti shelter, time 

table), pembinaan dan pengawasan operasional, manajemen pendapatan, 

manajemen sumber daya manusia dan pendapatan dan pengembangan 

jaringan. 

Spesifikasi bus adalah kapasitas 50 penumpang, nyaman ( pendingin 

udara, sistem penerangan), menarik secara visual ( eksterior maupun interior), 

lantai bus desain tinggi lebih kurang 70 sentimeter sesuai tinggi halte, ramah 

linkungan (kebisingan, emisi) dan disediakan ruang penumpang difabel ( 

penumpang cacat). 

Pada sistem ticketing, pihak pengelola menerapkan sistem ticket smard 

card yaitu apabila penumpang ingin menggunakan BRT maka harus membeli 

tiket terlebih dahulu yang berbentuk kartu sebagai bukti pembayaran. 

Kemudian pihak pengelola juga menerapkan sistem prabayar off board 
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(sebelum memasuki bus) yaitu apabila penumpang ingin berpindah dari satu 

shelter ke shelter yang lain diperbolehkan tanpa membeli tiket lagi, asalkan  

tidak keluar dari halte BRT. Disamping itu Jalur yang digunakan merupakan 

bus line ( lajur prioritas bus) dengan menggunakan marka khusus bus, yang 

tujuannya agar bus tidak melaju ke jalur yang lain. Seperti masuk kejalur 

perkampungan atau pun jalur yang tidak ditentukan trayeknya.  

Wawancara dengan Heru terkait mengenai profil BRT, menyatakan 

bahwa: 

“...apabila ingin mengunakan armada BRT, maka membeli tiket terlebih 

dahulu supaya dalam pembayaran BRT teratur dan pada kendaraan armada 

BRT melakukan pemberhentian di shelter yang telah ditentukan. Kemudian 

kapasitas jumlah penumpang sekitar 50  orang...”   

(wawancara: Heru, penumpang BRT, pada tanggal 15 Agustus 2011). 

 Wawancara dengan Febi terkait mengenai profit BRT, menyatakan bahwa: 

      “...dalam menggunakan kendaraan bus way  kita harus mengikuti 

prosedur yang telah ditentukan oleh pihak pengelola. Seperti pembelian tiket, 

menunggu kendaraan BRT di shelter serta waktu pemberhentian di shelter 

yang telah ditentukan. Kemudian kapitas pada kendaraan BRT sekitar 50- 60 

orang...” 

(wawancara: Febi, penumpang BRT, pada tanggal 15 Agustus) 

 Wawancara dengan saudari wuri terkait profil BRT, menyatakan bahwa : 

 “...sistem mekanisme pengelolaan BRT memang dikelola oleh Pemerintah 

Kota Semarang melalui DISHUBKOMINFO dengan operator pihak swasta, 
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kemudian dalam menentukan anggaran disesuaikan dengan APBD yang 

ada...” 

(wawancara: Wuri, petugas penjualan tiket, pada tanggal 15 Agustus 2011). 

 Sedangkan dari hasil pengamatan dilapangan yang dilakukan peneliti 

mengenai profil BRT (Bus Rapid Transit) terkait sistem pengelolaan dan 

pengoperasionalan BRT (Bus Rapid Transit) dilakukan oleh dua pihak.  Pihak 

pertama adalah DISHUBKOMINFO Kota Semarang sebagai pelaksana 

dilapangan dengan pihak kedua adalah PT. Trans Semarang sebagai operator, 

yang masing-masing mempunyai peran dan fungsi yang berbeda tetapi tetap 

dalam satu pengelolaan. Kemudian mengenai  operasional BRT (Bus Rapid 

Transit), kendaraan BRT (Bus Rapid Transit) diberangkatkan mulai dari jam 

05.39 sampai jam 20.39 dengan keberangkatan 10 bus berangkat dari 

Terminal Penggaron dan 10 bus berangkat dari Terminal Mangkang. Lalu 

proses pengunaan armada BRT (Bus Rapid Transit) juga mempunyai sistem 

yang teratur seperti apabila penumpang ingin mengunakan armada BRT (Bus 

Rapid Transit) maka terlebih dahulu membeli tiket yang disediakan oleh 

pihak pengelola, kemudian penumpang menunggu di shelter yang disediakan 

sambil menunggu kendaraan sesuai tujuan yang diinginkan. Mengenai 

kapasitas tempat duduk pada armada BRT (Bus Rapid Transit) yaitu 50 kursi, 

biasanya kursi tersebut penuh antara pagi dan sore. Fasilitas yang disediakan 

di dalam kendaraan pun cukup baik seperti tempat duduk yang baik, AC (Air 

Conditioner), terdapat radio informasi kepada penumpang yang 

menginformasikan tempat pemberhentian shelter serta alat pemegang bagi 
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penumpang yang berdiri. (pengamat yang dilakukan peneliti pada tanggal  18 

September 2011)      

 Jadi, berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga responden dan hasil 

pengamatan yang dilakukan peneliti, dapat simpulkan bahwa antara 

wawancara dan observasi dengan profil BRT ( Bus Rapid Transit) adalah 

sesuai sehingga bisa dikatakan antara fasilitas dan sistem operasional BRT 

(Bus Rapid Transit) yang berada dilapangan sesuai apa yang dicantumkan 

dalam pedoman teknis armada BRT (Bus Rapid Transit). . 

Kemudian terdapat alur dari pola pergerakan lalu lintas yang dijadikan 

pedoman dalam pengoperasionalan BRT (Bus Rapid Transit). 
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4.1.2 Pemeliharahaan dan Perawatan Armada BRT (bus rapid transit) yang 

Dikelola Oleh kedua belah pihak Dapat Meningkatkan Pelayanan Publik 

di Kota Semarang. 

Pemeliharan dan perawatan merupakan salah satu tugas dan wewenang 

yang diberikan oleh  pihak pertama (DISHUBKOMINFO Kota semarang) 

kepada pihak  kedua (PT Trans Semarang) dalam memenuhi suatu perjanjian 

yang ada. Pada pemeliharaan dan perawatan armada BRT ini sangatlah 

penting. Karena dengan pemeliharaan dan perawatan ini, pelayanan yang 

diberikan pihak pengelola kepada pengguna BRT dapat dinilai apakah 

pelayanan tersebut meningkat atau tidak. Sehingga masyarakat dapat 

merasakan hasil dari pemeilharaan dan perawatan armada BRT. 

Dalam kegiatan pemeliharaan dan perawatan armada BRT lebih bersifat 

fisik seperti mengcek (service) armada BRT pada waktu yang ditentukan, 

memeriksa umur kendaraan, mengcek mesin kendaraan, menganti oli, 

perawat kursi kendaraan dan lain sebagainya. Sementara itu, tidak hanya 

lebih bersifat fisik tapi non fisk juga sangat dibutuhkan dalam pemeliharaan 

dan perawatan BRT, seperti menentukan jadwal perawatan kendaraan dan 

membiayayaan untuk kendaraan BRT. 

Pada pedoman teknis yang terdapat pada penjelasan dari isi perjanjian 

antara DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika) Kota Semarang dengan PT. Trans Semarang ialah 

Pengoperasian dan pemeliharaan angkutan masal Trans Semarang trayek 

Terminal Mangkang dan Terminal Penggarong sebanyak 20 unit di kota 
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Semarang disesuaikan dengan rincian pekerjaan yang tercantum dalam 

rencana anggaran biaya yang telah disetujui baik pemeliharaan yang bersifat 

harian, bulanan, tahunan maupun yang bersifat insidentil. Untuk setiap 

pemeliharaan dan pergantian di luar anggaran biaya yang telah ditetapkan 

penyedia barang dan jasa harus memberitahukan secara tertulis kepada  

pengguna barang dan jasa. 

Wawancara saya dengan saudari Dilla Andriani menyatakan bahwa: 

      “...ya, karena Pemeliharaan dan perawatan armada BRT yang dikelola 

oleh kedua belah pihak dapat menciptakan kualitas  armada  BRT yang lebih 

baik sehingga Armada BRT dapat digunakan dengan baik oleh penumpang. 

Setahu saya, pemeliharaan dan perawatan armada BRT yang dikelola oleh 

kedua belah pihak mempunyai sistem pemeliharaan dan perawatan armada 

BRT yang rutin dan berkala, seperti mengecekan mesin kendaraan dengan 

teratur, perbaikan bangku kendaraan dan lain-lain...”. (wawancara: Dila 

Andriani, penumpang BRT, pada tanggal 13 Agustus 2011). 

Wawancara saya dengan Wiwik Setianingsih menyatakan bahwa: 

 “ya, karena Pemeliharaan dan perawatan armada BRT (Bus Rapid 

Transit) yang dikelola oleh kedua belah pihak dapat memberikan rasa 

kenyamanan, rasa keamanan serta kebersihan terhadap pengguna BRT (Bus 

Rapid Transit) sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik di kota 

Semarang. Sementara itu, pemeliharaan dan perawatan armada BRT  dapat 

berjalan dengan efektif. Apabila tim pengawas dari pihak pengelola             
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dapat mengkontrol pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan kendaraan”.  

(wawancara: Wiwik Setianingsih, penumpang BRT, pada tanggal 13 Agustus 

2011). 

Wawancara saya dengan saudari Septi menyatakan bahwa: 

 “...ya, karena Pemeliharaan dan perawatan BRT sangat berpengaruh 

terhadap peningkatan pelayanan publik. Sebab dengan adanya pemeliharaan 

dan perawatan dapat menciptakan kebersihan didalam armada BRT. 

Sehingga masyarakat tertarik untuk menggunakan armada BRT ini...”. 

(wawancara:  Septi, penumpang BRT, pada tanggal 13 Agustus 2011). 

Sementara itu, di tempat dan waktu yang sama pendapat berbeda juga di 

disampaikan oleh beberapa pengguna BRT antara lain : 

Wawancara saya dengan saudara Aris Purwoko menyatakan bahwa: 

 “ya, Pemeliharaan dan perawatan yang dikelola oleh kedua belah pihak  

belum tentu dapat meningkatkan pelayanan publik, karena apabila 

pengelolaanya jelek, asal dikelola saja kurang mementingan aspek-aspek 

lain, serta pihak yang menangani kurang berkompeten pada pemeliharaan 

dan perawatan BRT maka sama saja tidak bisa meningkatkan pelayanan 

publik. Seperti contoh kendaraan BRT dirawat secara rutin tapi dalam pihak 

yang merawatnya tidak baik, maka sama saja kendaraan tersebut akan 

rusak”. (wawancara: Aris Purwoko, penumpang BRT, pada tanggal 13 

Agustus 2011). 

Wawancara saya dengan saudara Deni menyatakan bahwa: 
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  “Pemeliharaan dan perawatan armada BRT tidak bisa meningkatkan 

pelayanan publik, yang terpenting adalah sosialisasi dari pihak pengelola 

serta tarifnya terjangkau oleh masyarakat kecil. Kalau kita bandingakan 

dengan angkutan biasa yang pada pemeliharaan dan perawatan kendaraan 

yang buruk tetapi banyak juga masyarakat yang menggunakan kendaraan 

tersebut. Berartikan kendaraan tersebut dapat meningkatkan pelayanan 

publik”. (wawancara: Deni, penumpang BRT, pada tanggal 13 Agustus 

2011).  

Sementara itu, ditempat dan waktu yang berbeda juga. Saya mewawancai 

ke dua informan yang berkompeten pada permasalahan ini. 

Wawancara saya dengan pejabat DISHUBKOMINFO Kota Semarang 

selaku Kepala BLU UPTD Terminal Mangkang yaitu Joko Umboro Jati 

menyatakan bahwa: 

 “...ya, karena kita mempunyai bentuk pemeliharan dan perawatan 

armada BRT yang baik, yang merupakan salah satu bentuk yang diberikan 

pihak pengelola kepada masyarkat kota Semarang dibidang transportasi 

umum. Dari situlah akan menciptakan kenyamanan, kebersihan dan 

keamanan sehingga dapat dikatakan memenuhi standar untuk 

dioperasionalkan dijalan...”. (wawancara: Bapak Joko Umboro Jati, Kepala 

BLU UPTD Terminal Mangkang, pada tanggal 15 Agustus 2011). 

Wawancara saya dengan pejabat PT. Trans Semarang yaitu Surhartono 

menyatakan bahwa: 
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 “...Karena dengan adanya pemeliharaan dan perawatan armada BRT  

akan menjadi nyaman, yang secara otomatis pelayanan publik menjadi lebih 

efektif...” (wawancara: Bapak Suhartono, Direktur Operasional SDM dan 

Teknik PT Trans Semarang, pada tanggal 16 Agustus 2011). 

Disamping pemeliharaan dan perawatan armada BRT sebagai 

peningkatan pelayanan publik, pihak pengelola juga harus mempunyai bentuk 

dari pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan armada BRT. Agar dijadikan 

pedoman dalam  pemeliharaan dan perawat armada BRT. 

Wawancara saya dengan pejabat DISHUBKOMINFO Kota Semarang 

selaku Kepala BLU UPTD Terminal Mangkang yaitu Joko Umboro Jati 

menyatakan bahwa: 

        “...Bentuk dari pemeliharaan dan perawatan armada BRT  itu sendri, kita 

mempunyai 2 metode pemeliharaan dan perawatan service pada kendaraan. 

Antara lain adalah : 

1. Pemeliharaan dan 

perawatan service berskala kecil, artinya kita melakukan service 

kepada armada BRT dengan ukuran 3.000-4.000 km/rit. 

2. Pemeliharaan dan 

perawatan service berskala besar, artinya kita melakukan service 

terhadap kendaraan BRT dengan ukuran 8.000  km/rit. 

Selain perbaikan pada mesin, kita juga melakukan mengecekan pada AC 

(air conditioner), body mobil, ban serta kursi-kursi yang ada. kesemuanya itu 
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sudah ditentukan dalam surat keputusan Dirjen Dishubinfo...” (wawancara: 

Joko Umboro Jati, Kepala BLU UPTD Terminal Mangkang, pada tanggal 15 

Agustus 2011). 

Wawancara saya dengan pejabat PT. Trans Semarang yaitu Surhartono 

menyatakan bahwa: 

 “...Bentuk dari pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan armada BRT, 

yaitu kita melakukan mengecekan pada armada BRT setiap hari pada 7-8 

malam, kemudian kita nilai apakah kendaraan tersebut layak atau tidak  untuk 

digunakan pada esok hari....” (wawancara: Bapak Suhartono, Direktur 

Operasional SDM dan Teknik PT Trans Semarang, pada tanggal 16 Agustus 

2011). 

 Dari hasil wawancara saya kepada 5 orang responden dan 2 orang 

informan dapat disimpulkan bahwa 5 orang menyatakan  pemeliharahaan dan 

perawatan armada BRT (Bus Rapid Transit) yang dikelola oleh PT. Trans 

Semarang dapat meningkatkan pelayanan publik di Kota Semarang. Dengan 

alasan  pemeliharaan dan perawatan armada BRT yang kelola oleh PT. Trans 

Semarang dapat berjalan dengan baik dan perawatanya sesuai dengan kondisi 

kendaraan armada BRT sehingga menciptakan kualitas armada BRT yang 

lebih baik, aman, nyaman, dan bersih. Kemudian pihak pengelola juga 

mempunyai sistem pemeliharaan dan perawatan armada BRT yang rutin dan 



 
 

 

74

berkala serta adanya tim pengawas untuk mengkontrol pelaksanaan 

pemeliharaan dan perawatan BRT. Dari situlah masyarakat tertarik untuk 

menggunakan armada BRT dibandingan dengan kendaraan lain. 

Sedangkan dari 2 orang yang menyatakan bahwa  pemeliharahaan dan 

perawatan armada BRT (Bus Rapid Transit) yang dikelola oleh PT. Trans 

Semarang tidak dapat meningkatkan pelayanan publik di kota semarang. 

dengan alasan pemeliharaan dan perawatan armada BRT belum tentu dapat 

meningkatkan pelayanan publik. karena kita juga harus melihat aspek-aspek 

lainnya. Jangan hanya fokus terhadap pemeliharaan dan perawatan armada 

BRT tetapi aspek lain juga harus diperhatikan seperti pelayanan yang baik, 

sarana dan prasarana yang memadai serta tarif yang terjangkau oleh semua 

kalangan. 

 Jadi dapat diambil hasil dari penelitian saya, Pemeliharahaan dan 

perawatan armada BRT (bus rapid transit) yang dikelola oleh PT. Trans 

Semarang dapat meningkatkan pelayanan publik di kota semarang,  : 

1. Adanya kualitas Armada BRT  yang baik untuk dioperasionalkan. 

2. Adanya rasa kenyamanan, kebersihan dan keamanan. 

3. Adanya bentuk pemantauan kepada pelaksanaan pemeliharaan dan 

perawatan armada BRT. 

4. Adanya kedisplinan bagi pihak pengelola BRT terhadap pemeliharaan 

dan perawatan kendaraan. 
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Disamping itu juga terdapat konsep dari pemeliharaan dan perawatan armada 

BRT : 

1. Mempunyai pemeliharaan dan perawatan berkala, service berskala 

kecil dan service berskala besar. 

2. Konsep mengecekan armada BRT yang dilakukan tiap hari. 

 

4.1.3 Hambatan-hambatan yang dialami pihak DISHUBKOMINFO (Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) Kota Semarang dengan 

pihak PT. Trans Semarang selama melakukan kerjasama dalam 

mengelola BRT (Bus Rapid Transit) 

Didalam pelaksanakan suatu perjanjian, para pihak sering kali 

mendapatkan kesulitan dan hambatan-hambatan yang dialaminya sehingga 

hambatan-hambatan tersebut dapat menganggu pelaksanaannya suatu 

perjanjian antara para pihak, dan bahkan yang sangat fatal ialah para pihak 

pembatalkan suatu perjanjiannya tersebut. 

Pada Perjanjian Pekerjaan Pemborong (Kontrak) Nomor : 

027/16.482/2010, pada tanggal 30 September 2010. Dalam tujuan kontrak 

Pasal 1 menyebutkan “Pihak kedua harus melaksanakan, menyelesaikan dan 

memelihara pekerjaan yang ditentukan sehingga pekerjaaan memberikan 

kepuasan kepada pihak pertama”.  Sementara itu, telah dijelaskan dalam Pasal 

2 ayat (1) berbunyi “Pihak pertama memberikan tugas kepada pihak kedua 

dan pihak kedua menerima tugas tersebut yaitu dengan ruang lingkup 

kegiatan meliputi pelaksanaan operasionalisasi dan pemeliharaan angkutan 

perkotaan Trans Semarang di wilayah kota Semarang dan sekitarnya”. 
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Dalam uraian diatas selaku pihak pertama adalah DISHUBKOMINFO 

(Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) Kota Semarang. 

Sedangkan pihak kedua adalah PT Trans Semarang. Pada pembagian tugas 

untuk masih-masih pihak. Pihak pertama sebagai pelaksana dilapangan yang 

mempunyai fungsi pengelola BRT, sedangkan pihak kedua sebagai operator 

yang mempunyai fungsi operasional BRT. 

Pada peran dan fungsi dari masing-masing pihak, terkadang terdapat 

hambatan-hambatan yang dialami oleh para pihak. Tidak hanya hambatan 

yang muncul dari pihak itu sendiri. Akan tetapi juga terkadang muncul dari 

hubungan kedua belah pihak bahkan dari faktor-faktor dari luar. 

Wawancara saya dengan Deni menyatakan bahwa: 

 “Sepengetahuan saya hambatan-hambatan yang dialami oleh para pihak 

lebih bersifat teknis. Seperti infrastuktur yang kurang memadai, pendanaan 

yang masih kurang, serta kurangnya trasnparan satu pihak dengan pihak lain”. 

(wawancara: Deni, penumpang BRT, pada tanggal 13 Agustus 2011). 

Wawancara saya dengan Dilla Andrian menyatakan bahwa: 

“Hambatan-hambatan yang dialami oleh para pihak yaitu kurangnya 

jumlah armada BRT sehingga dalam pelayanannya masih kurang untuk 

mengangkut penumpang, mengenai pendanaan serta kuranganya sumber 

daya manusia yang menanganinya. seperti terkadang di Shelter tetentu tidak 

ada orang yang mengawas, hanya bagian ticketing saja”. (wawancara: 
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dengan saudari Dilla Andrian, penumpang BRT, pada tanggal 13 Agustus 

2011). 

Wawancara saya dengan saudari Wiwik Setianingsih menyatakan 

bahwa: 

“Hambatan-hambatan yang dialami oleh para pihak ialah adanya miss 

komunikasi (terputusnya komunikasi) antara pihak DISHUBKOMINFO 

(Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) Kota Semarang dengan 

PT. Trans Semarang sehingga menyebabkan pengelolaan BRT kurang begitu 

efektif, kemudian terkait dengan pembuatan jalur khusus untuk BRT”.  

(wawancara: Wiwik Setianingsih, penumpang BRT, pada tanggal 13 Agustus 

2011). 

Wawancara saya dengan saudari Septi terkait tentang hambatan-

hambatan yang dialami oleh  kedua belah pihak dalam mengelola BRT, 

menyatakan bahwa:  

“Terkait dengan hambatan yang dialami oleh pihak pengelola lebih 

bersifat regulasi ataupun aturan-aturan yang ada. Seharusnya adanya aturan-

aturan yang lebih mendukung pelaksanaan pengoperasionalan BRT”. 

(wawancara: Septi, penumpang, pada tanggal 13 Agustus 2011). 

Wawancara saya dengan saudara Aris Purwoko terkait tentang 

hambatan-hambatan yang dialami oleh  kedua belah pihak dalam mengelola 

BRT, menyatakan bahwa: 
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 “Saya kurang begitu tahu, tetapi biasanya terkait mengenai pendanaan 

serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih minim, yang mana kedua hal 

tersebut sangat mendukung pengelolaan dan pengoperasionalan BRT”. 

(wawancara: Aris Purwoko, penumpang BRT, pada tanggal 13 Agustus 

2011). 

Sementara itu, di tempat dan waktu yang terpisah, saya peneliti 

mewawancarai 3 informan yang berkompeten dalam permasalahan ini. Antara 

lain : 

Wawancara saya dengan pejabat DISHUBKOMINFO Kota Semarang 

selaku Kepala BLU UPTD Terminal Mangkang yaitu bapak Joko Umboro 

Jati  menyatakan bahwa: 

 “....Mengenai hambatan-hambatan selama kerjasama dalam mengelola 

BRT meliputi : 

1. Mengenai financial (dana),  dalam arti kita membutuhkan inve 

stasi pengoperasionalan dan membiayai pekerja. 

2. Regulasi, dengan aturan yang begitu singkat dengan sistem 

perjanjian tersebut menyebabkan kita tidak dapat menyelesaikan 

semua program. 

Dari hal diatas merupakan permasalahan yang sangat penting untuk 

diperhatikan....”. (wawancara: bapak Joko Umboro Jati, Kepala BLU UPTD 

Terminal Mangkang, pada tanggal 15 Agustus 2011). 
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Wawancara saya dengan pejabat PT. Trans Semarang yaitu bapak 

Suhartono menyatakan bahwa: 

“...Untuk sementara ini tidak ada hambatan, kecuali mengenai AC (air 

conditioner) yang sering mengalami kerusakaan sehingga suku cadangnya 

harus di kirim dari daerah jakarta...”. (wawancara: bapak Suhartono, Direktur 

Operasional SDM dan Teknik PT. Trans Semarang, pada tanggal 16 Agustus 

2011). 

 Wawancara saya dengan pejabat Pemerintah Kota Semarang yaitu Ruhudi 

Nurchayati, SH menyatakan bahwa : 

 “...Hambatan yang dialami selama perjanjian dalam megelola BRT yaitu 

mengenai pembayaran atau setoran. Seringkali Pihak Kedua (PT Trans 

Semarang) dalam melakukan setoran kepada Pihak Pertama 

(DISHUBKOMINFO kota Semarang) mengalami kertelambatan, yang 

seharusnya disetor dalam jangka waktu 1 minggu sekali tetapi di setor oleh 

pihak kedua dalam jangka waktu 2 minggu sekali...”. (wawancara: ibu 

Ruhudini Nurchayati, SH, Staf Dokumentasi dan Publikasi Hukum pada 

Bagian Hukum Setda Kota Semarang, pada tanggal 9 September 2011). 

Dari hasil wawancara kelima responden dan ketiga informan diatas. 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa 5 (lima) orang menyatakan hambatan-

hambatan yang dialami pihak DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika) Kota Semarang dengan PT. Trans Semarang 

selama kerjasama dalam mengelola BRT lebih bersifat Teknis yaitu : 
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1. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh pihak pengelola masih 

kurang memadai seperti tidak adanya jalur khusus untuk BRT, 

keberadaan shelter masih minim dan lain-lain. 

2. Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengoperasionalkan 

BRT. 

3. Jumlah kendaraan yang masih minim. 

4. Miss komunikasi (terputusnya komunikasi) antara para pihak. 

5. Suku cadang untuk armada BRT yang begitu mahal. 

6. Serta faktor dari masyarakat yang kurang mendukung keberadaan 

BRT. 

 Sementara dari 3 orang yang telah diwawancarai bahwa hambatan-

hambatan yang dialami oleh pihak DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika) Kota Semarang dengan PT. Trans Semarang 

lebih bersifat non teknis, yaitu: 

1. Regulasi yang kurang mendukung dalam mengelola BRT. 

2. Biaya untuk pengelolaan yang masih kurang. 

3. Adanya keterlambatan penyetoran biaya yang dilakukan oleh Pihak 

Pertama dengan Pihak Kedua. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang terjadi 

selama kedua belah pihak melakukan pengelolaan BRT lebih bersifat teknis, 

yang dalam hal ini dapat menggangu pelaksanaan perjanijan antara kedua 

belah pihak dalam mengelola BRT.  
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 Dapat diambil kesimpulan hasil hambatan-hambatan yang dialami pihak 

DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) 

Kota Semarang dengan pihak PT. Trans Semarang selama melakukan 

kerjasama dalam mengelola BRT ,dibagi menjadi 2 yaitu : 

1. Bersifat Teknis : 

1) Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh pihak pengelola 

masih kurang memadai seperti tidak adanya jalur khusus 

untuk BRT, keberadaan shelter masih minim dan lain-lain. 

2) Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dalam 

pengoperasionalkan BRT. 

3) Jumlah kendaraan yang masih minim. 

4) Miss komunikasi (terputusnya komunikasi) antara para 

pihak. 

5) Suku cadang untuk armada BRT yang begitu mahal. 

6) Serta faktor dari masyarakat yang kurang mendukung 

keberadaan BRT. 

2. Bersifat Non Teknis : 

1) Regulasi yang kurang mendukung dalam mengelola BRT. 

2) Biaya untuk pengelolaan yang masih kurang. 

3) Adanya keterlambatan penyetoran biaya yang dilakukan 

oleh Pihak Pertama dengan Pihak Kedua. 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan publik yaitu: 

1. Pelayanan  
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2. Regulasi atau aturan. 

3. SDM (Sumber Daya Manusia). 

4. Sarana dan prasarana yang memadai. 

 

4.1.4 Pada jangka waktu 92 hari perjanjian BRT (Bus Rapid Transit) antara 

DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika) Kota Semarang dengan PT. Trans Semarang dapat efektif 

dalam meningkatkan pelayanan publik dikota Semarang. 

 Pada perjanjian kerjasama BRT yang dilakukan oleh pihak 

DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) 

Kota Semarang dengan PT. Trans Semarang dilaksanakan selama jangka 

waktu 92 (sembilan puluh dua) hari. Dalam pelaksanaannya semua program 

yang telah disepakati oleh kedua belah yang telah dituangkan pada Surat 

Perjanjian Pekerjaan Pemborong (Kontrak) Nomor : 027/16.482/201 harus 

dijalankan secara menyeluruh oleh kedua belah pihak.  

 Namun tidak hanya sekedar program saja, mengenai pembiayayan terkait 

dengan pengelolaan BRT juga harus diperhitungan selama jangka waktu 92 

(sembilan puluh dua) hari, Agar adanya suatu penjaminan pendanaan oleh 

kedua belah pihak. 

 Pada sistem perjanjian kerjasama BRT antara pihak DISHUBKOMINFO 

(Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) Kota Semarang dengan 

PT. Trans Semarang dilaksanakan selama jangka waktu 92 (sembilan puluh 

dua) hari, yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Semarang (PEMKOT). 

Sehingga kedua belah pihak harus mengikuti aturan yang ada. Tetapi apakah 
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dengan jangka waktu tersebut akan efektif dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat kota semarang. 

 Dari uraian diatas peneliti melakukan wawancara kepada beberapa 

responden yang dianggap perlu dalam permasalahan ini. Antara lain : 

 Wawancara saya dengan saudari Dilla Andriani menyatakan bahwa: 

 “...Sistem perjanjian yang dilakukan selam 92 (sembilan dua puluh) hari 

tidaklah efektif, sebab masa yang telalu pendek sehingga tidak dapat 

menyelesaikan programnya dengan baik, kemudian pihak yang sedang 

bekerjasama tidak dapat menunjukan jati diri perusahaan serta menghabiskan 

banyak biaya... ”. (wawancara: Dilla Andriani, penumpang BRT, pada 

tanggal 13 Agustus 2011). 

 Wawancara saya dengan saudari Wiwik Setianingsih menyatakan bahwa: 

 “...Pada jangka waktu perjanjian 92 hari untuk mengelola BRT tidak 

sangat efektif. Karena dengan jangka waktu tersebut, terlalu singkat untuk 

mengelolah BRT. Sehingga dikhawatirkan akan terburu-buru dalam 

menjalankan program, disebabkan waktu yang terlalu singkat. Seharusnya 

sistem perjanjian kerjasama dalam pengelola BRT dilakukan selama 4 

sampai 5 tahun...”. (wawancara: Wiwik Setianingsih, penumpang BRT, pada 

tanggal 13 Agustus 2011). 

 Wawancara saya dengan saudari Septi menyatakan bahwa: 

“Menurut saya efektif dengan sistem perjanjian 92 (sembilan puluh dua) 

hari. Karena dengan jangak waktu tersebut, kedua belah pihak dituntut agar 
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sungguh-sungguh dalam mengelola BRT dengan cara menyelesaikan semua 

program yang ada serta dituntut agar lebih profesional dalam pengelola BRT. 

Kemudian saya lihat dari bentuk kinerjanya cukup bagus seperti pelayanan di 

shelter, operasional armada BRT dan kenyamanan didalam kendaraan BRT  

Sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik dikota Semarang”. 

(wawancara: Septi, penumpang BRT, pada tanggal 13 Agustus 2011). 

Wawancara saya dengan saudara Aris Purwoko terkait mengenai jangka 

waktu 92 hari apakah efektif dalam meningkatkan pelayanan publik di Kota 

Semarang, menyatakan bahwa: 

“Saya kurang setuju, dengan perjanjian tersebut dapat meningkatkan 

pelayanan publik dikota Semarang. Karena terlalu singkat, presiden saja 

dalam menjalankan programnya dibutuhkan 100 hari”. (wawancara: Aris 

Purwoko, penumpang BRT, pada tanggal 13 Agustus 2011). 

 Wawancara saya dengan saudara Deni  menyatakan bahwa:  

 “...Tidak efektif, karena terlalu singkat untuk menyelesaikan semua 

program yang ada. Dan belum bisa menunjukan kelebihan pihak 

pengelola...”. (wawancara: Deni, penumpang BRT, pada tanggal 13 Agustus 

2011). 

Sementara ditempat dan waktu yang berbeda, peneliti melakukan 

wawancara dengan 3 informan yang berkaitan dengan masalah ini, antara 

lain : 
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Wawancara saya dengan pejabat DISHUBKOMINFO Kota Semarang 

selaku Kepala BLU UPTD Terminal Mangkang yaitu bapak Joko Umboro 

Jati  menyatakan bahwa: 

 “... dengan jangka waktu 92 hari menurut saya kurang efektif dalam 

mengelola BRT dan menjalankan semua program yang ada, tetapi kita juga 

harus melihat pada anggaran yang ada.  kemudian mengenai anggaran dalam 

mengelola BRT berpatokan dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah) sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2003 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

yang mana dengan anggaran pengelolaan BRT yang begitu minim, 

menyebabkan kita melakukan kerjasama begitu singkat yaitu 92 hari. 

Dikhawatirkan apabila dana yang begitu minim tetapi sistem perjanjian 

dilaksanakan dengan jangka waktu yang panjang, maka akan menimbulkan 

defisit anggaran bahkan pada pengoperasionalan BRT yang stagna. Untuk itu 

saya harapkan perjanjian pengelolaan BRT diadakan dengan jangka waktu  

sekitar 5 (lima) tahun agar ada penjaminan biaya pada pengelolaan BRT.  ...”. 

(wawancara: Joko Umboro Jati, Kepala BLU UPTD Terminal Mangkang, 

pada tanggal 15 Agustus 2011.) 

Wawancara saya dengan pejabat PT. Trans Semarang yaitu bapak 

Suhartono  menyatakan bahwa: 

 “...Untuk saat ini saya nilai kurang efektif, karena dengan jangka waktu 

92 hari terlalu singkat untuk menyelesaikan seluruh program. Dalam hal ini 

juga kami ingin memberikan hal yang terbaik untuk mengelola BRT tetapi 
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waktunya begitu singkat...”. (wawancara: bapak Suhartono, Direktur 

Operasional SDM dan Teknik PT. Trans Semarang, pada tanggal 16 Agustus 

2011). 

Wawancara saya dengan pejabat Pemerintah Kota Semarang yaitu ibu 

Ruhudini Nurchayati menyatakan bahwa: 

“...Pada penentuan jangka waktu perjanjian harus disesuaikan dengan 

anggaran yang ada sehingga sejalan dengan program yang akan dicanangkan. 

Dalam hal ini juga Kementerian Perhubungan memberikan dana batuan 

kepada pengadaan BRT. Kemudian dari segi pengoperasionalan, masih harus 

membutuhkan kerjasamanya dengan pihak lain  sehingga dalam pelaksanaan 

dilapangan bisa berjalan dengan baik...”. (wawancara: Ruhudini Nurchayati 

SH, Staf Dokumentasi dan Publikasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota 

Semarang). 

Dari hasil wawancara dengan 5 (lima) responden dan 3 (tiga) orang 

informan, bahwa 2 orang yang menyatakan efektif dengan sistem jangka 

waktu perjanjian tersebut, dengan alasan: Supaya kedua belah pihak dituntut 

agar sungguh-sungguh dalam mengelola BRT dengan cara menyelesaikan 

semua program yang ada dalam jangka waktu yang 92 hari dan dilihat dari 

bentuk kinerjanya sudah cukup bagus  serta dituntut agar lebih profesional 

dalam pengelola BRT. Kemudian mengenai anggaran, Pemerintah Kota 

Semarang sudah menyesuaikan anggaran tersebut dengan APBD (Anggaran 
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Pendapatan Belanja Daerah) yang ada. Yang nantinya anggaran untuk 

mengelola BRT tidak terbuang sia-sia. 

Sedangkan 6 orang yang menyatakan bahwa jangka waktu perjanjian 

selama 92 hari tidak efektif. Alassanya :  Dengan jangka waktu perjanjian 

yang dilakukan selam 92 hari terlalu singkat untuk bisa meyelesaikan semua 

program yang ada dan para pihak dikwatirkan terburu-buru dalam 

menyelesaikan semua program. Lalu mengenai dana pengelola untuk BRT 

masih kurang untuk memenuhi sarana dan prasarana BRT yang 

menyebabkan pelayanan yang kurang baik.  

Dalam melakukan penelitian ini, dapat diambil hasil pada jangka waktu 

92 hari perjanjian BRT (bus rapid transit) antara DISHUBKOMINFO (Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) Kota Semarang dengan PT. 

Trans Semarang dapat efektif dalam meningkatkan pelayanan publik dikota 

Semarang. adalah: 

1. Dapat dikatakan efekif, apabila adanya regulasi yang mengatur 

sistem jangka waktu perjanjian lebih dari 92 hari, sehingga 

mempunyai sistem yang berkesinambungan yang nantinya ada 

suatu penjaminan pendanaan dan penyelesaikan program 

pengelolaan BRT dengan baik guna meningkatkan sarana, 

prasarana dan pengoperasionalan BRT yang dapat menarik minat 

masyarakat untuk menggunakan armada BRT.  
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2. Dapat dikatakan efektif, apabila pihak pengelola menjalankan 

seluruh program dengan maksimal.  

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pemeliharaan dan Perawatan Armada BRT (Bus Rapid Transit) yang 

Dikelola Oleh Kedua Belah Pihak Dapat Meningkatkan Pelayanan 

Publik di Kota Semarang. 

  Dalam pengusahaan bidang trasnportasi dan alat angkutan umum, 

selain tersedianya kendaraan sebagai sarana angkutan, pengemudi dan 

sistem pemeliharaan kendaraan memliki peran yang cukup penting. 

Pengemudi sebagi operator kendaraan memiliki fungsi yang cukup vital 

dalam menjalankan kendaraan dengan baik, benar, aman dan selamat. 

Sementara perawatan memberikan jaminan dalam kelayakan dan syarat 

operasi kendaraan dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan selama 

operasi. 

  Pada pengoperasian kendaraan angkutan umum terutama bus kota, 

masih ada ditemukan pengoperasian, perawatan dan pengemudi kendaraan 

yang salah. Beberapa kesalahan dalam perawatan diantaranya pekerjaan 

pemeliharaan hanya menunggu adanya kerusakaan. Sehingga kondisi 

kendaraan semakin parah, sementara penyediaan suku cadang yang 

semakin langkah atau mahal, meyebabkan minimnya perawatan dan 

pemeliharaan yang dilakukan oleh pemilik operator. Dengan penampilan 

yang sedemikian buruk menyebabkan kurang minatnya masyarakat dalam 
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menggunakan angkutan umum sebagai sarana trasportasi, sehingga 

kurangnya pendapatan bagi operator angkutan umum. Sementara 

pengemudi yang salah adalah kecepatan dan rpm (rit bus meter) yang 

berlebihan, pengereman mendadak dan lain-lain. Beberapa akibat yang 

dapat timbul adalah kerusakan pada unit kendaraan tersebut bahkan 

pemborosan baik biaya perawatan  dan bahan bakar. 

  Sedangkan pada pemeliharaan dan perawatan armada BRT 

mempunyai metode yang baik dalam memeliharan dan merawat armada 

BRT sehingga dengan adanya suatu metode yang terstuktur dan berkala 

dapat menjaga kondisi kendaraan agar layak untuk digunakan, yang 

nantinya masyarakat akan menikmati dalam menggunakan armada BRT.  

  Pemeliharaan dan perawatan armada BRT merupakan salah satu 

dari ruang lingkup pekerjaan yang telah dituangkan dalam produk 

perjanjian BRT (kontak) antara DISHUBKOMINFO Kota Semarang 

dengan PT Trans Semarang. yang mana dari hal tersebut menjadikan 

pedoman untuk pengoperasionalkan armada BRT. 

  Dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborong (Kontrak) Nomor: 

027/16.482/2010. Pada tanggal 30 September 2010, telah disebutkan pada 

Pasal 2 ayat (1) dan (2), berbunyi : 

1. Pihak pertama memberikan tugas kepada pihak kedua dan 
pihak kedua menerima tugas tersebut yaitu dengan ruang 
lingkup kegiataan meliputi pelaksanaan operasionalisasi dan 
pemeliharaan angkutan perkota Trans Semarang di wilayah 
kota Semarang dan sekitarnya. 

2. Pelaksanaan operasionalisasi sebagaimana yang dimaksud 
dengan ayat (1) harus sesuai dengan : 

1) Standar operasi pelayanan dan pengoperasian Bus. 
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2) Standar Pramudi. 
3) Standar Pemeliharaan dan Perawatan. 
4) Standar Prosedur Administrasi. 

 
     Dari produk perjanjian tersebutlah, kedua belah pihak sebagai 

pihak  pengelola harus menjalankan tugas sesuai dengan perjanjian. Salah 

satunya adalah standar pemeliharaan dan perawatan armada BRT. Dengan 

pemeliharaan dan perawatan aramada BRT dapat menarik masyarakat 

untuk menggunakan armada BRT sehingga dapat meningkatkan pelayanan 

publik di kota Semarang. 

  Sementara dalam pedoman pelaksanaan teknis perawatan dan 

pemeliharaan armada BRT telah dijelaskan 

1. Persyaratan umum 

Perawatan kendaraan memegang peranan penting terutama dalam 

menjamin kelayakan operasi kendaraan serta keamanan dan 

kenyamanan dalam pengendaraan sehingga menjamin keselamatan 

pengemudi, penumpang, pengguna jalan lain dan sekitarnya. 

Perlunya perawatan pada kendaraan didasarkan pada : 

1) Setiap peralatan atau kendaraan yang digunakan akan 

berkurang daya gunanya dari hari ke hari. 

2) Penurunan daya guna ini umumnya disebabkan oleh 

gesekan-gesekan yang menyebabkan suku cadang menjadi 

haus . 
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3) Haus bisa terjadi disebabkan oleh gesekan yang terjadi 

antara satu benda padat dengan benda padat lainnya, benda 

padat dengan benda cair atau gas. 

4) Penurunan daya guna ini harus dikontrol dengan 

pemeriksaan secara berkala, agar dapat diketahui apakah 

suku cadang yang haus tersebut dapat diganti dengan yang 

baru atau tidak. 

Sehingga dalam pekerjaan perawatan disyaratkan beberapa hal 

diantaranya : 

1) Tempat kerja meliputi pool dan bengkel perawatan.di 

tempat ini seluruh armada BRT dilakukan perawatan untuk 

dilihat kondisi seluruh tubuh pada armada BRT. 

2) Perlengkapan kerja meliputi semua peralatan yang 

digunakan  dalam pekerjaan perawatan baik peralatan 

umum maupun peralatan khusus. 

3) Jumlah tenaga kerja meliputi mekanik, staff dan manajemen 

yang dimiliki rasio ketercukupan terhadap jumlah 

kendaraan. 

4) Sistem manajemen dan penjadwalan pekerjaan. Sistem ini 

yang mengatur tentang pelaksanaan pengoperasian kerja. 

2. Ruang Lingkup Pekerjaan. 

1) Perkerjaan perawatan dan perbaikan umum termasuk 

pelunasan dan inspeksi harian. 
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2) Pekerjaan tune-up. 

3) Pekerjaan service besar (overhaul). 

4) Pekerjaan pelumasan. 

5) Pekerjaan auto bady repair. 

6) Pekerjaan pencucian kendaraan. 

3. Peralatan dan Bahan. 

1) Peralatan perawatan dan perbaikan umum. 

2) Peralatan tune-up. 

3) Perlatan service besar (overhaul). 

4) Peralatan pelumasan. 

5) Peralatan air service. 

6) Peralatan perbaikan auto body. 

7) Peralatan diagnosa kerusakaan. 

8) Peralatan cuci kendaraan. 

9) Peralataan khusus (SST) 

4. Standar perawatan dan pergantian suku cadang (spare part) 

angkutan bus trans metro Semarang. 

4.1 Tabel  standar perawatan dan pergantian suku cadang (spare part) 
angkutan bus trans metro Semarang 

Uraian Standar/km  
Ganti 

Jumlah 
Sekali Ganti 

Satuan 

1. Service Kecil 

- Oli Mesin 

 

2. Service Besar 

 

5.000

 

19 

 

 

Liter
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- Oli mesin 

- Oli Gardan 

- Oli Tranmisis 

- Pelumas dan Gemuk 

- Filter Oli  

- Filter Solar 

- Minyak Rem 

- Filter Udara 

 

3. Ban 

- Ukuran 1000 + 16 

 

4. Pergantian dan Perawatan 
Oli 

- Pelumas dan Perseling 

- Pelumas dan Gardan 

- Pelumas dan stir 

- Pelumas kopling 

- Pelumas rem 

- Gemuk 

- Kampas rem 

- Clutch disc  

- Clucth discover 

- Van belt 

 

5. Perwatan AC 

- Freon 

- Receiver 

- Drier 

- Oli compresor 

- Magnetic clutch 

- Expation falf 

20.000
20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

21.000

20.000

20.000

35.000

35.000

35.000

22.000

22.000

30.000

60.000

15.000

3.000

3.000

3.000

3.000

20.000

 

20 

6 

6 

1 

1 

1 

1,5 

1 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Liter 

Liter

Liter

Kg

Pcs

Pcs

Liter

Pcs

Paket

Paket

Paket
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- Van belt comp 

- Brush blower water 

- Amateur + BB 

- Brush van con 

- Amatuer BC 

- Altermator 

- Accu 

- Klaher fully 

40.000

40.000

3.000

20.000

3.000

20.000

80.000

80.000

3.000

Sumber : Pedoman Teknis Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 
027/16.482/2010. 

 
5. Persyaratan Teknis  

1) Kebersihan dan keterampilan tempat kerja dan ruang 

mekanik. 

2) Seragam dan penampilan. 

3) Ketrampilan mekanik dan job diskripsi staff. 

4) Administrasi keuangan, suku cadang dan service. 

5) Peralatan kerja (tool and equipment). 

6) Alat bantu pekerjaan. 

7) Lay outing bengkel. 

  Terbukti pada hasil penelitian dilapangan bahwa  pemeliharaan dan 

perawatan pada armada BRT dilakukan secara berkala dan rutin, dapat 

dilihat pada ketentuan berikut : 
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1. Pemeliharaan dan perawatan service berskala kecil, artinya kita 

melakukan service kepada armada BRT dengan ukuran 3.000-

4.000 km/rit. 

2. Pemeliharaan dan perawatan service berskala besar, artinya kita 

melakukan service terhadap kendaraan BRT dengan ukuran 8.000 

km/rit. 

  Lalu pada setiap hari armada BRT pada jam 7-9 malam dilakukan 

pengecekan untuk setiap armada BRT, yang nantinya dinilai oleh pihak 

pengelola apakah aramada BRT siap untuk beroperasi besok hari. 

  Pada penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa antara 

hasil penelitian dengan teori dari produk perjanjian (Surat Perjanjian 

Pekerjaan Pemborong (Kontrak) Nomor: 027/16.482/2010 Pasal 2 ayat (1) 

dan (2), berbunyi) adalah sesuai, karena dalam pemeliharaan dan 

perawatan armada BRT harus mempunyai sistem perawatan dan 

pemeliharaan yang berkala dan rutin sehingga armada BRT layak untuk 

digunakan, dari kelayakan itulah yang membuat kenyaman bagi para 

penumpang sehingga masyarakat nyaman dalam menggunakan armada 

BRT (Bus Rapid Transit).  

  Kemudian mengenai pendanaan untuk perawatan armada BRT 

telah dipisahkan secara khusus. Pengadaan armada BRT merupakan 

program dari pemerintah kota semarang dan Kementerian Perhubungan 

yang terbentuk menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada 

pendanaan pengelolaan ini gabungan antara DISHUBKOMINFO (Dinas 
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Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) Kota Semarang selaku Badan 

usaha milik daerah (BUMD) dengan PT. Trans Semarang selaku Badan 

Usaha Milik Swasta  (BUMS), dalam pendanaanya dibagi 60% Pihak 

Pertama - 40%  Pihak Kedua. 

      “Badan usaha milik daerah (BUMD) adalah perusahaan milik 

pemerintah daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 dengan modal seluruh atau sebagian 

merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan”. (http://blog.re.or.id/badan-

usaha-milik-negara-dan-badan-usaha-milik-daerah.htm jam 12.30 WIB 

Tgl 4 Agustus 2011).  

  Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 26 

berbunyi : 

1. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau 
kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan 
pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-
undangan. 

2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan 
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya 
memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk 
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasititas 
sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan 
sistem jaminan social. 

3. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja 
dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan 
urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
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  Dari uraian di atas jelas bahwa mengenai pendanaan untuk 

pemeliharaan dan perawatan armada BRT sudah diatur dalam ketentuan 

yang ada. Sehingga dana alokasi untuk pengelolaan khususnya 

pemeliharaan dan perawatan sudah dipisahkan secara tersendiri. 

  Namun dari hasil penelitian dilapangan, bahwa dana yang 

diperlukan untuk pemeliharaan dan perawatan masih kurang. Karena untuk 

saat ini harga suku cadang (spare part) sangat mahal. Sehingga harus 

adanya penambahan untuk dana pemeliharaan dan perawatan armada 

BRT. 

  Jadi peneliti dapat disimpulkan bahwa antara teori (pedoman 

pelaksanan teknis) dengan hasil penelitian kurang sesuai. Sehingga cara 

mengatasi permasalahan pendanaan ialah adanya tambahan dana 

pemerintah kota dalam pengelola BRT khususnya pemeliharaan armada 

BRT atau adanya pengalihaan dari sektor (pelayanan, admistrasi, pramudi) 

yang dananya berlebihan  kemudian disubsidikan ke sektor pemeliharaan 

dan perawatan. 

   Sementara itu pihak pengelola mempunyai tujuan dari program 

perawatan dan pemeliharaan diantaranya : 

1. Menjamin kesiapan, ketangguhan dan keamanan secara ekonomis. 

2. Kesiapan artinya peralatan dan komponen sistem yang tersedia 

sanggup untuk memenuhi tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan. 

3. Keamanan artinya suatu peralatan tidak membahayakan 

pemakainya, maupun kendaraan lain yang ada di sekelilinnya.  
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  Dari pembahasan diatas, ada solusi lain yang dikemukakan oleh 

penulis terkait pemeliharahaan dan perawatan armada BRT (bus rapid 

transit) yang dikelola oleh kedua belah pihak dalam meningkatkan 

pelayanan publik di kota Semarang. 

  Pada pemeliharaan dan perawatan armada BRT itu dipengaruhi 

oleh 2 faktor, yaitu  

1. Faktor Teknis  

1) Adanya service (perbaikan) berkala dan rutin kepada 

armada BRT sesuai dengan umur ekonomis kendaraan. 

2) Adanya peralatan yang memadai untuk melakukan 

pemeliharaan dan perawatan kendaraan. 

3) Dibutuhkanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal 

dan berkompeten dalam pemeliharaan dan perawatan 

armada BRT. 

4) Dibuatnya fasilitas yang mendukung seperti bengkel yang 

khusus untuk menangani perawatan kendaraan. 

2.  Faktor Non teknis 

1) Dibutuhkanya masalah pendanaan yang sesuai dengan 

kebutuhaan. 

2) Dibuatnya jadwal pemeliharaan dan perawatan armada 

BRT yang sistematis. 

3) Koordinasi antara pihak DISHUBKOMINFO (Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) Kota Semarang 
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dengan PT. Trans Semarang terkait pemeliharaan dan 

perawatan armada BRT. 

   Jadi dari faktor-faktor diatas, sangat mempengaruhi terciptanya 

pemeliharan dan perawatan armada BRT. Dengan memaksimalkan dan 

memperhatihkan faktor-faktor tersebut, pemeliharaan dan perawatan 

armada BRT yang dikelola oleh kedua belah pihak dapat meningkatkan 

jumlah penumpang BRT untuk menggunakan kendaraan ini, sehingga 

dapat meningkatkan pelayanan publik dikota semarang.  

 

4.2.2 Hambatan-hambatan yang dialami pihak DISHUBKOMINFO (Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) Kota Semarang dengan 

pihak PT. Trans Semarang selama melakukan kerjasama dalam 

mengelola BRT (Bus Rapid Transit). 

Didalam pelaksanakan suatu perjanjian, para pihak sering kali 

mendapatkan kesulitan dan hambatan-hambatan yang dialaminya. 

Sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat menganggu pelaksanaannya 

suatu perjanjian antara para pihak, dan bahkan yang sangat fatal ialah para 

pihak membatalkan suatu perjanjiannya tersebut.  

  Hambatan-hambatan ini, terkadang didalam pelaksanaanya tidak 

terduga oleh kedua belah pihak. Dari hasil penelitian, peneliti dapat 

menjabarkan hambatan-hambatan yang dialami pihak 

DISHUBKOMINFO Kota semarang dengan pihak PT. Trans Semarang 

selama melakukan kerjasama dalam mengelola BRT adalah : 
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1. Hambatan yang bersifat teknis. Dalam arti masih kurangnya 

fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung 

kelancaraan program pengelolaan BRT. Seperti dibuatnya jalur 

khusus untuk armada BRT sehingga tidak menghambat lajunya 

armda BRT, dibuatnya jembatan penyeberangan guna 

menghubungan shelter yang satu ke shelter yang lain, dibuatnya 

koridor baru di beberapa tempat dikota semarang dan lain-lainya. 

2. Jumlah kendaraan yang sangat minim. Dalam artian jumlah 

kendaraan BRT harus di tambah, karena kebutuhan masyarakat 

kota Semarang akan transportasi sangat meningkat dan juga  

sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk menerapkan sistem 

angkutan yang displin, aman serta mengurangi kemacetan.  

3. Pendanaan. Pada anggaran yang dialokasi untuk pengelolaan 

armada BRT harus ditambah. 

4. Sumber Daya Manusia (SDM). Pada tenaga kerja atau karyawan 

yang bekerja di pihak pengelolaan harus ditambah dan dalam 

perekrutanya harus orang-orang yang berkompeten dibidangnya. 

Seperti pada bagian mekanik yang khusus menangani alat angkutan 

umum, sopir yang berpengalaman yang nantinya dalam 

pengoperaian BRT tidak ugal-ugalan sehingga dapat membuat rasa 

aman bagi penumpang. 

5. Miss comunication (salah pengertian). Sering terjadinya kesalah 

pahaman antara pihak pengelola yaitu DISHUBKOMINFO 
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(Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) Kota 

Semarang dengan pihak operator yaitu PT Trans Semarang. 

6. Regulasi. Dalam artian suatu aturan yang dibentuk harus 

mendukung pelaksanaanya untuk pengelolaan BRT sehingga dapat 

memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat kota Semarang. 

7. Keadaan memaksa (force majure). Ialah suatu tindakan atau 

peristiwa yang menghambat atau menghalangi para pihak untuk 

melakukan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa  tersebut 

diluar kekuasaan dan bukan kesalahan para pihak, serta para pihak 

tidak dapat menghindarinya atau mengatasi tindakan tersebut. 

Adapun hambatan-hambatan dan kesulitan yang terjadi dikarenakan 

bukan kelalaian para pihak dan kesalahan teknis dilapangan. Tetapi 

dikarenakan oleh keadaan memaksa (force majure). Dalam Surat Perjanjian 

Pekerjaan Pemborong (Kontrak) Nomor : 027/16.482/2010, pada tanggal 30 

September 2010. Disebutkan pada Pasal 10 yang berbunyi : 

1. Peristiwa force majure adalah tindakan atau peristiwa yang 
menghambat atau menghalangi para pihak untuk melaksanakan 
kewajibanya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut diluar 
kekuasaan dan bukan kesalahan para pihak, serta para pihak 
tidak dapat menghindari atau mengatasi tindakan tersebut atau 
peristiwa tersebut yang dinyatakan sebagai force majure, 
meliputi: 
1) Bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, 

taufan, letusan gunung berapi serta tsunami. 
2) Hukum atau peraturan regulasi yang dibuat oleh pemerintah, 

putusan badan peradilan atau tindakan atau bertindaknya 
pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan 
perjanjian ini. 

3) Perang (baik yang diumumkan maupun tidak) atau tindakan 
atau keadaan serta kondisi yang timbul dari atau yang 
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disebabkan karena perang baik yang diumumkan maupun 
tidak). 

4) Kerusuhan, sabotase, huru-hara, pemberontak, demonstasi 
yang disertai kekerasan. 

5) Ledakan (karena pengeboman). 
2. Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibanya dikarenakan 

adanya force majure sebagaimana dimaksud ayat (1) harus 
menyampaikan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadinya force majure, dan 
memberitahukan perkiraan lamanya. 

3. Pelaksanaan satu pihak yang terkena force majure akan 
ditenggung sepanjang untuk jangka waktu pelaksanaan 
kewajibaan selama kewajiban tersebut terhambat karena 
peristiwa force majure. 

4. Tanpa mengesampingkan sebagaimana yang telah dimaksud 
pada ayat (1) tidak ada pihak yang dapat menuntut keuntungan 
dari peristiwa force majure ini apabila peristiwa force majure 
terjadi sebagai akibat langsung dari tindakan, tidak bertindak 
atau kelalaian pihak tertentu. 

5. Pihak yang terkena peristiwa force majure wajib melakukan 
usaha terbaiknya dengan bekerjasama dengan pihak lainnya 
untuk segera mungkin melanjutkan kembali pelaksanaan dari 
kewajiban pihak yang terkena peristiwa force majure. 
 

  Sedangkan apabila terjadi perselisihan dan hambatan yang ada 

dalam pengelola BRT sudah diatur penyelesaianya pada Surat Perjanjian 

Pekerjaan Pemborong (Kontrak) Nomor : 027/16.482/2010. Pada  Pasal 15 

yang berbunyi : 

1. Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan pekerjaan ini 
pihak pertama dan pihak kedua akan menyelesaikan secara 
musyawarah. 

2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, 
kedua belah pihak akan menyelesaikan didepan Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). 

3. Para pihak setuju untuk turut serta dalam merundingan atau 
arbitrase yang dilaksanakan dengan itikad baik dan semangat 
kerjasama dengan tujuan untuk meneyelesaikan seluruh 
perselisihan atau sengketa dengan cepat dan adil. 
 

 Sementara pada Pasal 16 ayat (5) pada Surat Perjanjian Pekerjaan 

Pemborong (Kontrak) Nomor: 027/16.482/2010 yang berbunyi: 
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“Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini dan 

dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dalam addendum serta 

merupakan bagian yang mengikat dalam kontrak”. 

Jadi dari hambatan-hambatan dan perselisihan yang dialami oleh pihak 

DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) 

Kota Semarang dengan PT. Trans Semarang selama melakukan kerjasama 

dalam megelola BRT  dapat diselesaikan denga cara musyawarah dan 

mufakat sesuai dengan isi dari perjanjian tersebut.  

 

4.2.3 Pada jangka waktu 92 hari perjanjian BRT antara 

DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika) Kota Semarang dengan PT. Trans Semarang dapat 

efektif dalam meningkatkan pelayanan publik dikota Semarang. 

  Perjanjian BRT (Bus Rapid Transit) merupakan suatu bentuk 

kesepakatan antara DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi 

dan Informatika) Kota Semarang dengan PT. Trans Semarang yang 

kegiataanya khusus untuk mengelola BRT dan mempunyai sistem jangka 

waktunya 92  hari, yang nantinya dapat memberikan pelayanan jasa 

dibidang angkutan umum. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata “Perjanjian 

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. 

Sedangkan Menurut  Subekti ( 2001: 01). 

     Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang 
berjanji  kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling 



 
 

 

104

berjanji untuk   melaksanakan sesuatu hal. Dengan adanya 
hubungan antara dua orang tersebut menimbulkan adanya suatu 
perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang 
di ucapkan atau ditulis  

  Pada perjanjian BRT ini, dalam kegiataannya lebih mengarah 

kepada penjualan jasa, dengan mengunakan alat transpotasi umum (BRT) 

dapat mendapatkan keuntungan. Tetapi dalam prinsip diadakannya BRT 

lebih mengedepankan pelayanan jasa. Karena diselenggarakanya BRT 

merupakan program dari Pemerintah Kota Semarang untuk memberikan 

pelayanan jasa dibidang trasportasi darat yang terpadu dan sistematis, yang 

bertujuan untuk mengurangi kemacetan di kota Semarang    

  Jadi dapat disimpulkan bahwa jenis perjanjian BRT sesuai dengan 

teori (Subekti, 1995:5) yaitu Perjanjian untuk melakukan pekerjaan antara 

lain perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, perjanjian kerja dan 

pemborongan kerja. Jadi perjanjian antar DISHUBKOMINFO (Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) Kota Semarang dengan PT. 

Trans Semarang  berbentuk perjanjian jasaa dan kerja.  

  Sementara itu, Pada sistem perjanjian kerjasama BRT antara pihak 

DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) 

Kota Semarang dengan PT. Trans Semarang dilaksanakan selama jangka 

waktu 92 (sembilan puluh dua) hari, yang telah ditentukan oleh 

Pemerintah Kota Semarang (PEMKOT). Sehingga kedua belah pihak 

hanya menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota 

Semarang (PEMKOT). Tetapi apakah dengan jangka waktu tersebut akan 

efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kota Semarang. 
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  Menurut  Pasal 5 pada Surat Perjanjian Pejanjian Pemborong 

(kontrak) Nomor : 027/16.482/2010. Berbunyi : 

1. Kontrak ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua 
belah pihak sampai selesainya pelaksanaan pekerjaan barang 
atau serah terima barang. 

2. Seluruh pekerjaan tersebut dalam Pasal 3 Kontrak ini harus 
sudah dilaksanakan oleh pihak kedua dan diterima oleh pihak 
pertama dalam jangka waktu pelaksanaan 92 (sembilan puluh 
dua) hari kalender terhitung dari tanggal 1 Oktober sampai 
dengan 31 Desember 2010 atau sampai dengan pekerjaan 
dinyatakan selesai setelah penyerahan serah terima pekerjaan. 

3. Apabila pihak kedua, gagal  dan terlambat dalam 
melaksanakan pekerjaan dimaksud dalam ayat (2) diatas 
maka pihak pertama berhak sepenuhnya membatalkan 
pengadaan tersebut, tanpa ada lagi pihak kedua untuk 
menyatakan keberatan atas pelaksanaan atau biaya yang 
dikeluarkan. 

  Dalam pembentukan sistem perjanjian kerjasama BRT, berpatokan 

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga 

antara Kerja Pemerintah Daerah (KPD) harus sejalan dengan Kebijakan 

Umum APBD (KUA). Kemudian BRT merupakan program dari kerja 

Pemerintah Daerah Kota Semarang, yang mana dalam pengelolaan dan 

pengoperasionalan BRT harus diukur dari pendanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga program tersebut dapat 

berjalan dengan baik. 

Menurut Warsito kawedar, dkk (2088: 153) :  

Sebagai bagian dari kebijakan, Pemerintah Daerah menyampaikan  
rancangan kebijakan umum APBD (KUA) tahun anggaran yang 
sesuai dengan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), rancangan KUA 
selanjutnya dibahas dan disepakati  bersama oleh pemerintah 
Daerah dan DPRD sebagai landasan penyusunan RAPBD. 
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  Berdasarkan Permendagri No. 26 Tahun 2006 tentang penyusunan 

APBD agar memperhatikan prinsip Efektif dan Efesien Anggaran yaitu 

dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk 

dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang 

maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat 

mengendalikan tingkat efesiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam 

perencanaan anggaran perlu diperhatihkan (a) penetapan secara jelas 

tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin 

dicapai; (b) penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta 

penetapan harga satuan yang rasional. 

  Namun dengan sistem perjanjian BRT  dilaksanakan selama 92 

hari apakah produk perjanjian tersenut dinilai efektif dalam pengelola BRT 

dan dapat menjalankan semua program yang ada. Menurut Warsito 

Kawedar, dkk (2088: 153) : “Efektifitas adalah tingkat pencapaian suatu 

hasil program dengan target yang ditetapkan”. 

 Sementara menurut Donald black dalam bukunya Amirudin dan Zaenal A 

(2006: 137) : 

     Efektifitas hukum merupakan perbandingan antara realitas hukum 
dengan ideal  hukum. Ideal hukum adalah kaidah hukum yang 
dirumuskan dalam undang-undang, aturan serta keputusan hakim 
(law in book). sedangkan realitas hukum artinya orang seharusnya 
bertingkah laku atau bersikap menurut tata kaidah hukum, atau 
dengan kata lain, realitas hukum adalah tindakan (law in action).  

 
  Jadi efektifitas perjanjian ialah suatu tingkatan pencapaian suatu 

hasil program dengan target yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian. 
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Pada hasil penelitian, pihak pengelola menargetkan jumlah penumpang 

dengan per tiap bulanya mendapatkan prosentase 50% - 70% agar 

dikatakan efektif pada produk perjanjian. Adapun kriteria dari penulis 

terkait tentang keefektifitasan dari produk perjanjian, dapat dilihat dari 

jumlah penumpang yang di prosentasikan, sebagai berikut: 

1. 0 %  - 30 %    = Tidak efektif 

2. 30 % - 60 %   = Kurang efektif 

3. 60 % - 100%  = efektif 

Dilihat dari jumlah penumpang per bulanya yang sudah di prosentasekan. 

4.2 Tabel Databese Factor (BRT) Bus Rapid Transit Trans Semarang Bulan 

Oktober 2010 – Desember 2010. 

                  

                   

No  Bulan  Hari  Jml Armd Rit Bus  Km Tempuh Kapasitas  Jumlah  Load 

  Bulan  SO  Per Hari  Per Rit    Pnp  Factor 

                (8/(7x5x4x3))

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1 
Oktober 
2010  31  20  10  30  83  123,165  23.93% 

2 
Nopember 
2010  30  20  10  30  83  119,738  24.04% 

3 
Desember 
2010  31  20  10  30  83  126,423  24.57% 
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1.      

                 =  0,2393412  23,93%  

 

2.      

                 =  0,24043378  24,04%  

3.      

                 =  0,2456724  24,57%  
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  Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah penumpang pada bulan 

Oktober, November serta Desember mendapatkan prosentases 0 % - 30 %. 

maka produk perjanjian yang dilaksanakan selama 92 hari tidak efektif. 

  Dari hasil perhitungan diatas dinyatakan bahwa perjanjian 

kerjasama BRT (Bus Rapid Transit) antara DISHUBKOMINFO (Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) Kota Semarang dengan PT. 

Trans Semarang tidak efektif. Hal itu dikarenakan adanya faktor-faktor 

yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak efektif, antara lain: 

1. Dengan sistem jangka waktu 92 hari yang terlalu singkat 

menyebabkan dalam meyelesaikan program perjanjian yang ada 

tidak dapat dikerjakan secara maksimal. Bahkan terkesan teburu-

buru. 

2. Dengan sistem jangka waktu 92 hari, adanya suatu keperubahaan 

sistem pengelolaan pada armada BRT. Apabila kedua belah yaitu 

DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika) Kota Semarang dengan PT. Trans Semarang tidak lagi 

melakukan kerja sama, yang belum tentu dalam pengelolaan BRT 

kedepan sesuai dengan sistem pengelolaan BRT yang baik. Seperti 

pada pemeliharaan dan perawatan kendaraan yang sebelumnya 

dalam perbaikan dan service kendaraan cocok untuk armada BRT, 

tetapi pada perawatan kendaraan BRT yang akan datang malah 

merusak kendaraan BRT.  
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3. Bersifat boros, jadi dengan sistem perjanjian BRT yang terlalu 

singkat maka dalam proses untuk dilakukan perjanjian kerjasama 

BRT diperlukan 4 tahap yaitu pelelangan, pengumuman pemenang 

lelang, penetapan pemenang lelang serta verifikasi. Dari ke 4 tahap 

tersebut akan memakan biaya yang cukup besar sehingga bersifat 

boros. 

4. Kurangnya biaya untuk mengelola BRT. Sehingga untuk 

membiayai pengoperasionalan seluruh hal yang menyangkut 

tentang BRT (Bus Rapid Transit) sedikit mengalami hambatan. 

  Jadi dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian dengan 

disesuaikan  pada teori yang ada bahwa sistem perjanjian BRT antara 

DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) 

Kota Semarang dengan PT. Trans Semarang selama jangka waktu 92 

(sembilan puluh dua) hari dinyatakan tidak efektif, sehingga dalam 

meningkatkan pelayanan publik di Kota Semarang masih kurang.                            

  Adapun solusi lain yang dikemukakan oleh peneliti terhadap 

pembahasan ini, yaitu : 

1. Mengenai regulasi. Adanya penentuan kebijakaan sistem perjanjian 

BRT dilakukan lebih dari 92 (sembilan puluh dua) hari. yaitu 

idealnya 5 sampai 7 tahun. Sehingga dalam pengelolaan BRT 

mempunyai sistem yang berkesinambungan. 
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2. Adanya penambahan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD)  ke dalam pengelolaan BRT. Sehingga 

dalam memenuhi kebutuhan BRT yaitu sarana, prasarana, 

pelayanan serta administrasi dapat dipenuhi dengan baik, yang 

efeknya dapat meningkatkan pelayanan publik di kota Semarang. 

3. Adanya penambahan fasiltas armada BRT yaitu pembuatan jalur 

khusus untuk armada BRT, penambahan aramada BRT, 

dtambahnya trayek armada BRT kebeberapa daerah dikota 

Semarang, dibuatkanya jembatan penyeberangan supaya 

menghubungkan antara shelter satu dengan shelter diseberangnya 

dan lain-lain. 
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BAB 5 

PENUTUP 
 

5.1  Simpulan  

5.1.1 Pemeliharahaan dan Perawatan Armada BRT (bus rapid transit) yang 

Dikelola Oleh Kedua Belah Pihak Dapat Meningkatkan Pelayanan 

Publik di Kota Semarang. 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dibeberapa 

tempat maka dapat disimpulkan bahwa bentuk pemeliharaan dan 

perawatan armada BRT (Bus Rapid Transit),  berupa service berkala pada 

armada BRT (Bus Rapid Transit) sesuai dengan umur ekonomis 

kendaraan. Service berskala kecil antara 3.000 - 4.000 km/rit. Sedangkan 

service berskala besar 8.000 km/rit sehinga ada ukuran dalam melakukan 

service pada armada BRT (Bus Rapid Transit) kemudian mengenai 

pengecekan armada BRT (Bus Rapid Transit) dilakukan setiap hari pada 

armada guna menngetahui apakah ada kerusakaan pada mesin, body 

maupun perlengkapan kendaraan. 

 

5.1.2 Hambatan-hambatan yang dialami pihak DISHUBKOMINFO (Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) Kota Semarang dengan 

pihak PT. Trans Semarang selama melakukan kerjasama dalam 

mengelola BRT (Bus Rapid Transit). 
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  Dalam melakukan penelitian ini, dapat diambil hasil hambatan-

hambatan yang dialami pihak DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika) Kota Semarang dengan pihak PT. Trans 

Semarang selama melakukan kerjasama dalam mengelola BRT (Bus Rapid 

Transit) antara lain adalah hambatan yang bersifat teknis, Jumlah 

kendaraan yang sangat meninim, Pendanaan masih kurang, Sumber Daya 

Manusia, Miss comunication (salah pengertian), Regulasi yang kurang 

mendukung pengelolaan BRT (Bus Rapid Transit), keadaan memaksa 

(force majure). Dari hambatan-hambatan ini yang bisa menyebabkan 

program dari pengelolaan BRT tidak berjalan dengan baik sehingga 

produk perjanjian bisa tidak efektif. 

 

5.1.3 Pada jangka waktu 92 hari perjanjian BRT (bus rapid transit) antara 

DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika) Kota Semarang dengan PT. Trans Semarang dapat 

efektif dalam meningkatkan pelayanan publik dikota Semarang. 

  Pada hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

mengenai jangka waktu 92 hari perjanjian BRT (Bus Rapid Transit) 

dengan PT. Trans Semarang dapat efektif dalam meningkatkan pelayanan 

publik dikota Semarang. Perjanjian kerjasama antara DISHUBKOMINFO 

(Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) Kota Semarang 

dengan PT. Trans Semarang dalam mengelola BRT (Bus Rapid Transit) 

dilakukan selama 92 hari. Dalam pembentukan sistem jangka waktu 
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perjanjian itu, yang menentukan adalah Pemerintah Kota Semarang yang 

melakukan konsolidasi bersama DPRD kota Semarang.  

  Pembentukan perjanjian tersebut ditetapkan berdasarkan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sesuai dengan Kerja 

Pemerintah Daerah (KPD).  Sehingga tidak mengalami stagnasi dalam 

pelaksanaanya. Tetapi pada pelaksanan perjanjian tersebut tidak efektif 

dalam meningkatkan pelayanan publik di kota Semarang, karena setiap 

bulannya jumlah penumpang yang didapat sekitar 20% - 30%.  

Dari hal tersebutlah ada faktor-faktor yang menyebabkan tidak 

efektifnya pelaksanaan perjanjian BRT (bus rapid transit) antara lain : 

regulasi yang kurang mendukung, kurangnya pendanaan dalam mengelola 

BRT (bus rapid transit), kurangnya sarana dan prasarana dalam 

mendukung pengoperasionalan BRT (bus rapid transit) serta harus 

ditambahnya Sumber Daya Manusia (SDM) 

 

5.2  Saran 

1. Bagi masyarakat kota Semarang diharapkan untuk lebih bisa 

menggunakan alat angkutan umm, khususnya armada BRT (Bus Rapid 

Transit) supaya mengurangi kemacetan dikota Semarang dan agar bisa 

ramah lingkungan. 

2. Untuk kedua belah pihak yaitu DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika) Kota Semarang dengan PT. Trans Semarang 
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agar lebih displin lagi dalam melaksanakan program perjanjian, peka 

terhadap permasalahan yanga ada serta konsilidasi kedua belah pihak lebih 

dipererat lagi. 

3. Bagi Pemerintah Kota Semarang (PEMKOT) dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) kota Semarang agar dalam penentuan kebijakan 

publik khususnya kebijakan pengelolaan BRT (Bus Rapid Transit) dapat 

lebih mendukung sistem pengelolaan BRT (Bus Rapid Transit), serta 

ditambahnya pembiayaan untuk mengelola BRT (Bus Rapid Transit). 
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