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ABSTRAK 

 

 Infrastruktur merupakan salah satu penunjang aktivitas ekonomi, dimana infrastruktur 

memiliki hubungan tidak langsung dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jumlah tingkat 

tenaga kerja yang tergolong dalam tenaga kerja komuter juga cukup tinggi khususnya di daerah 

Jabodetabek, sehingga diperlukan transportasi yang baik untuk menunjang mobilitas yang tinggi 

dari para pekerja komuter tersebut. Salah satu jenis infrastruktur yang dibutuhkan oleh para 

tenaga kerja tersebut adalah transportasi umum yang baik dan memadai. Selain itu dengan 

adanya transportasi umum yang memadai akan mengurangi tingkat kemacetan di jalan raya. 

 Pemerintah cukup menyadari dengan adanya kebutuhan yang tinggi pada masyarakat 

tingkat perbatasan di Jabodetabek, sehingga dimunculkannya transportasi umum yang 

menghubungkan wilayah-wilayah perbatasan itu, seperti contohnya adalah Bogor dan DKI 

Jakarta. Jenis transportasi umum yang dikeluarkan pemerintah yaitu APTB (Angkutan 

Perbatasan Terintegrasi Busway). Akan tetapi adanya aktifitas Bus APTB ini menyebabkan 

dampak eksternalitas positif dan negatif. Salah satu contoh dampak eksternalitas tersebut adalah 

terjadinya demo yang dilakukan oleh para sopir angkot 03 jurusan Bubulak-Baranangsiang 

Bogor akibat berkurangnya pendapatan harian mereka. Sehingga dalam penelitian ini ingin 

menunjukkan besaran dampak eksternalitas yang disebabkan akibat pengoperasian bus APTB. 

Penlitian ini dilakukan pada bulan April hingga Juni 2014, sehingga dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk pemerintahan daerah dalam mengatur kebijakan perngoperasian bus APTB. 

 

Kata kunci : aptb, infrastruktur, komuter, tenaga kerja, transportasi 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Infrastruktur adalah salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu 

negara. Jika tingkat infrastruktur dalam suatu negara minim maka aktivitas ekonomi dalam suatu 

negara tentunya akan minim juga dan behubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara 

tersebut, begitupun sebaliknya.Transportasi umum adalah salah satu jenis infrastruktur, yang 

merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kelancaran aktivitas ekonomi. 

Transportasi yang baik dapat berimplikasi pada peningkatan aktivitas ekonomi, contohnya pada 

efisiensi waktu tenaga kerja untuk mencapai tempat bekerja. 

Angkatan kerja yang sudah bekerja tidak hanya bekerja sesuai domisilinya saja, namun 

terdapat juga tenaga kerja yang bekerja diluar daerah domisili atau bisa disebut sebagai tenaga 

kerja komuter. Berdasarkan data SAKERNAS (2008) jumlah pekerja komuter di Indonesia pada 

tahun 2008 mencapai 6,9 juta orang. Daritotal tenaga kerja komuter tersebut 75 persen (5,2 juta) 

berada di Pulau Jawa. Diwilayah Pulau Jawa, lebih dari separoh tenaga kerja komuter berada di 

wilayahJabodetabeka (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang). Hal tersebut 

dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini 

Tabel 1. Jumlah tenaga kerja komuter menurut jenis kelamin dan wilayah, 2008 

Wilayah Laki-Laki Perempuan Total 

Jawa 3.743.335 1.460.060 5.203.395 

Jabodetabeka 2.011.229 793.287 2.804.506 

Luar Jabodetabeka 1.732.106 666.773 2.398.879 

Luar Jawa 1.207.738 497.019 1.704.757 

Total 4.951.073 1.957.079 6.908.152 

Sumber: Dihitung dari SAKERNAS, 2008. 

Catatan: Jabodetabeka mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang 

Berdasarkan data laporan BPS DKI Jakarta hingga Agustus 2012 jumlah tenaga kerja 

yang tedapat di DKI Jakarta berjumlah 5,37 orang, jumlah tersebut bertambah sebesar 224,74 

ribu orang dibanding Agustus 2011. Hal tersebut menyebabkan kondisi jalanan di DKI Jakarta 

cukup padat pada jam berangkatkerja dan pulang kerja. Kondisi tersebut diperparah dengan 

adanya tambahan tenaga kerja komuter, misalnya tenaga kerja komuter dari Bogor. 

Berdasarkan data BPS kota Bogor (2011) jumlah tenaga kerja yang terdapat di Bogor 

sebanyak 418 ribu orang dan 82 persen diantaranya sudah bekerja, sebagian diantara tenaga kerja 

tesebut merupakan tenaga kerja komuter yang bekerja di daerah DKI Jakarta. Hal tersebut 

tentunya menyebabkan peningkatan kemacetan di DKI Jakarta. 

Tingginya tingkat kemacetan di DKI Jakarta yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor yang salah satunya merupakan infrastruktur yang masih kurang memadai, misal jalanan 

dan transportasi umum. Keadaan tersebut disadari oleh pemerintah DKI Jakarta sehingga 

pemerintah kota Jakarta meningkatan kualitas infrastruktur di DKI Jakarta, contohnya adalah 

adanya Bus Trans Jakarta. 

Pemerintah DKI Jakarta juga menyadari akan tingginya tingkat mobilitas yang tinggi 

oleh masyarakat kota sekitar DKI Jakarta. Hal tersebut membuat pemerintah Jakarta membuat 

suatu sistem transportasi baru yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar Jakarta.Unit 

Pelayanan Transjakarta Busway (UPTB) bersama Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 

meluncurkan angkutan pengumpan Transjakarta yang melayani wilayah perbatasan Jakarta 

(Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi), yaitu APTB (Angkutan Perbatasan 

Terintegrasi Busway). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bogor
http://id.wikipedia.org/wiki/Depok
http://id.wikipedia.org/wiki/Tangerang
http://id.wikipedia.org/wiki/Tangerang_Selatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bekasi
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APTB merupakam jenis angkutan trasnportasi yang menghubungkan kota-kota di 

pinggiran DKI Jakarta untuk ke daerah ibukota namun masuk kedalam jalur busway (terintegrasi 

busway). Jenis transportasi umum seperti APTB ini juga terdapat di kota Bogor, sehingga bagi 

masyarakat kawasan Bogor yang ingin bermobilisasi ke Jakarta dapat menggunakan transportasi 

ini sebagai alternatif yang dapat digunakan. 

1.2 Rumusan Masalah  

 Data pada Pemrov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya menyebutkan  jumlah kendaraan 

roda empat di wilayah Jakarta mencapai 2.541.351 unit, sedangkan kendaraan roda dua 

mencapai 9.861.451 unit atau mengalami peningkatan 11 persen dari tahun sebelumnya. 

Pertumbuhan jumlah kendaraan ini tak sebanding dengan pertumbuhan panjang ruas jalan di 

DKIJakarta yang hanya 0.01 persen setiap tahun. Akibatnya kemacetan seolah menjadi hal 

lumrah di Jakarta. Selain itu pula, jumlah pelebaran jalan tol yang menghubungkan kota Bogor 

dengan DKI Jakarta cenderung mengalami perlebaran yang tergolong mandek, dimana hal 

tersebut tidak diimbangi dengan jumlah peningkatan kendaraan yang melewati tol Jagorawi 

tersebut. 

 Sejak diluncurkannya Bus APTB Bogor-Rawamangunan awal Maret 2013 hingga kini 

dilarang masuk ke Terminal Bubulak atau Teminal Baranangsaing oleh sejumlah sopir angkot. 

Hal teresbut merupakan jenis penolakan oleh para sopir kendaraan umum kepada jenis 

transportasi umum yang baru yaitu APTB. Pernah juga terjadi  pada akhir Agustus 2013 puluhan 

sopir angkot 03 jurusanBubulak-Baranangsiang  Bogor berunjuk rasa di depan kantor Dinas Lalu 

Lintas dan Angkuta Jalanan(DLLAJ). Mereka meminta trayek bus Angkutan Perbatasan 

Terintegrasi Busway (APTB) jurusan Rawamangun-Bubulak dihentikan.Setelah didesak melalui 

berbagai macam unjukrasa oleh kalangan sopir angkot, akhirnya trayek Angkutan Perbatasan 

Terpadu Bustransjakarta (APTB) yang melayani Bogor-Jakarta dialihkan.Aksi ini adalah aksi 

kesekian kalinya, setelah sebelumnya bus ini juga ditolak para sopir. 

1.3 Tujuan Penulisan 

1. Mendeskripsikan kondisi infrastruktur di DKI Jakarta dan Bogor dalam bidang transportasi 

2. Menganalisis efektifitas penggunaan bus APTB oleh tenaga kerja komuter di Bogor ke 

DKI Jakarta 

3. Menganalisisdampak eksternalitas yang disebabkan pengoperasian bus APTB 

1.4 Luaran yang Diharapkan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembanding untuk pemerintah dalam hal 

memberikan kebijakan subsidi dan pembangunan infastruktur di Indonesia khusunya DKI 

Jakarta dan Bogor untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

1.5 Kegunaan 

Dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai dampak eksternalitas posiif dan 

negatif akan adanya APTB. Selain itu juga penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai 

kondisi lalu lintas dan infrastruktur di DKI Jakarta dan Bogor. 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian terdahulu 

Suparman (2007) dalam penelitiannya mengenai dinamika proses penyusunan kebijakan 

transportasi Trans Pakuan di Kota Bogor pada tahun 2007. Suparman (2007) menggunakan 

perspektif political public policy dalam 26  memandang suatu kebijakan. Itu artinya dalam 

kebijakan ada proses-proses politik, tidak hanya digerakkan oleh pemerintah. Ada pihak lain baik 

individu, kelompok, organisasi serta pemerintah ikut dalam mempengaruhi kebijatersebut. Kasus 
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penyusunan kebijakan Trans Pakuan, meskipun sejak awal di dominasi birokrat, namun tetap ada 

kontribusi dari pihak lain. Kasus Trans Pakuan memberikan sedikit penjelasan bahwa di 

Indonesia politisi belum mendapat kepercayaan dari interest group. Contohnya adalah organda 

yang memilih bergerak sendiri ketimbang menyampaikannya pada politisi. Organda yang 

menggunakan media dan demonstrasi ke pemerintah memperlihatkan bahwa belum berjalannya 

perwakilan warga negara dalam legislatif. 

2.2 Infrastruktur  
Investasi pemerintah pada umumnya berbentuk infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan 

listrik yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan kegiatan produksi dan 

investasi. Secara umum infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas fisik dalam 

mengembangkan atau membangun pelayanan publik melalui penyediaan barang dan jasa untuk 

umum. Menurut Jan Jacobs et. al dalam Sibarani (2002) infrastruktur dapat digolongkan menjadi 

dua bagian yaitu:  

1. Infrastruktur dasar (basic infrastructure) mencakup sektor-sektor publik dan keperluan 

mendasar untuk sektor perekonomian, yang tidak dapat diperjualbelikan (non tradable) dan 

tidak dapat dipisah-pisahkan secara teknis maupun spasial. 

2. Infrastruktur pelengkap (complementary infrastructure) seperti gas, listrik, telepon dan 

pengadaan air minum.  

2.3 Transportasi dan Sistem Transportasi  
Transportasi merupakan bagian dari rencana sektoral dalam ruang lingkup rencana 

regional. Sistem transportasi perkotaan merupakan sistem pergerakan manusia dan barang antara 

satu zona asal dan zona tujuan dalam wilayah kota yang bersangkutan. Beda kota maka berbeda 

pula permasalahan yang terjadi dan harus diselesaikan sesuai dengan ukuran kotanya. 

2.4 Kelayakan Proyek atau Usaha  
Analisis manfaat dan biaya sama halnya dengan analisis pada kelayakan proyek. 

Keberhasilan ini dilihat dengan menggunakan banyak cara, diantaranya dengan ukuran manfaat 

secara ekonomis baik mikro (bagi investor) maupun makro (bagi pemerintah) dan ukuran 

manfaat sosial yang bersifat lebih abstrak serta sulit untuk dilakukan. Aspek yang dikaji dalam 

kelayakan usaha (Husnan, 2000) antara lain : Aspek Teknis, Aspek Manajemen, Aspek Pasar, 

Aspek Sosial, Aspek Finansial 

 Aspek sosial merupakan manfaat dan pengorbanan sosial yang mungkin dialami 

masyarakat, sulit dikuantifikasikan yang biasanya disepakati secara bersama, tetapi manfaat 

pengorbanan itu dapat dirasakan. Aspek sosial meliputi distribusi pendapatan, lapangan 

pekerjaan baru dan pengaruh terhadap industri lain (Gittinger, 1986). 

2.3 Angkatan Kerja  
Penduduk dalam usia kerja disebut tenaga kerja. Tenaga kerja terbagi menjadi angkatan 

kerja dan bukan angkatan kerja (Dumairy, 1996). Angkatan kerja adalah tenaga kerja yang 

bekerja, ataupun mempunyai pekerjaan namun  untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang 

mencari pekerjaan. 

2.3.1 Antar Kerja Antar Lokal (AKAL) 
 Konsep antar kerja antar lokal dalam analisis ketenagakerjaan ini merujuk pada mereka 

yang bekerja di lain kabupaten/kota dengan persyaratan waktu pulang pergi ditempuh dalam 

setiap hari. Jenis tenaga kerja ini juga dikenal dengan tenaga kerja komuter. Mereka yang tinggal 

di sekitar pusat pertumbuhan dan bekerja di pusat-pusat pertumbuhan tersebut dan kembali pada 

sore harinya disebut sebagai tenaga kerja komuter.Pengklasifikasian tersebut mungkin kurang 

tepat karena mobilitas pekerja tidak hanya terjadi dari wilayah penyangga (sekitar pusat 
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pertumbuhan) menuju pusat pertumbuhan, tetapi mobilitas juga bisa terjadi antar wilayah 

penyangga. Batasan secara umum mengenai AKAL mengacu pada dua hal: (i) kabupaten/kota 

tempat tinggal berbeda dengan kabupaten/kota tempat bekerja, dan (ii) waktu pulang pergi 

ditempuh setiap hari. 

 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

 3.1 Data 

A. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer.Data primer berupa data yang diperoleh dari 

menggunakan kuesioner dan wawancara dengan pihak pengedara 

(sopir) bus di terminal Baranangsiang Bogor dengan rute perjalanan ke UKI (Universitas Kristen 

Indonesia) di Jakarta dan masyarakat pengguna jasa APTBkhusunya tenaga kerja masing-masing 

15 orang.Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Bogor, Pemerintah Daerah 

Kota Bogor dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Selain itu data juga diperoleh dari Jurnal 

Penelitian, Skripsi, serta literatur lain yang relevan dengan masalah penelitian. 

B. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskripif dan kuantitatif. Analisis deskriptif 

yang digunakan adalah meninjau  keberadaan pengoperasian bus APTB. Analisis kuantitatif pada 

tingkat makro menggunakan pendekatan keseimbangan parsial untuk memahami dampak 

pengoperasian bus APTB terhadap efektifitas waktu mobilisasi tenaga kerja komuter, sopir-sopir 

angkutan umum yang beroperasi pada rute kota yang dilewati jalur bus APTB. 

 

 

3.2 Paired t-test 
 Analisis kuantitatif yang digunakan dalam karya tulis ini adalah uji t berpasangan atau 

paired t-test. Analisis paired t-test dilakukan dengan bantuan software SPSS 19 dan Microsoft 

Excel 2007. Jumlah grup yang dijadikan objek tes adalah empat buah, yaitu tingkat pendapatan 

sopir bus di terminal Baranangsiang Bogor dan tingkat efisiensi perjalanan penggunana 

transportasi bus dari Bogor ke Jakarta sebelum dan sesudah adanya pengoperasian APTB. 

 Paired t-test biasanya digunakan untuk menilai apakah mean dan keragaman dari dua 

pengamatan berbeda secara statistik satu sama lain.Dalam paired t-test terdapat empat asumsi. 

Asumsi tersebut antara lain data yang digunakan harus berupa peubah interval atau rasio, harus 

terdapat dua pengamatan yang salah satunya belaku sebagai kontrol, tidak terdapat pencilan 

dalam data dan data harus menyebar secara normal. Terkadang, keempat asumsi tersebut tidak 

perlu secara keseluruhan dipenuhi. Untuk asumsi keempat, terkadang hal tersebut sulit untuk 

dipenuhi. Hal tersebut dikarenakan data yang tersedia dalam dunia nyata seringkali tidak 

terdistribusi secara normal sempurna. Pelanggaran asumsi keempat, selama tidak terlalu 

signifikan, dapat diabaikan dan tetap mendapat hasil yang valid.Setelah memastikan asumsi 

dapat terpenuhi, statistik hitung yang digunakan adalah (Walpole, 1992) 

  
 ̅    

  √ ⁄
 

Statistik tabel yang digunakan adalah sebaran t dengan derajat bebas n-1.Dimana n 

adalah jumlah data,    adalah selisish nilai pengamatan (      ),   adalah simpangan baku 

selisih nilai pengamatan dan  ̅ adalah nilai tengah selisih nilai pengamatan. 

Hipotesis pada paired t-test yang digunakan adalah sebagai berikut: 

H0:    =    (tidak terdapat perbedaan antara dua pengamatan) 
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H1:    ≠    (terdapat perbedaan antara dua pengamatan) 

Jika hasil stat hitung lebih besar dari t tabel, maka tolak H0 dan terdapat perbedaan yang 

signifikan antara dua pengamatan. 

 

BAB 4. PELAKSANAAN PROGRAM 

4.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan mulai April – Mei 2014 di Terminal Baranangsiang Bogor dan dalam 

rute perjalanan bus APTB saat jam berangkat kerja dari Bogor – Rawamangun dan pulang kerja 

dari Rawamangun - Bogor. 

4.2 Tahapan Pelaksanaan 

No Kegiatan 
April – Mei Minggu Ke 

1 2 3 4 5 

1 Persiapan bahan penelitian      

2 Wawancara di Terminal 

Baranangsiang 

     

3. Wawancara pengguna APTB 

Bogor – Rawamangun & 

sebaliknya 

     

4. Analisis hasil penelitian      

5. Penyusunan laporan      

 

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHSAN 

Statistik Transportasi DKI Jakarta 

Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 

Panjang Jalan (meter) 

Tol 112960 123481 123731 

Negara 163780 142647 152516 

Provinsi 6267257 6599913 6681445 

Total 6543997 6866041 6955842 

Jumlah Kendaraan Bermotor 

Sepeda Motor 8764130 9861451 10825973 

Mobil Penumpang 2334883 2541351 2742414 

Mobil Beban 565727 581290 561918 

Mobil Bis 332779 363710 358895 

Kend Khusus 

  

129113 

Total 11997519 13347802 14618313 

Angkutan Umum Masal Busway 

Jumlah Bus 404 567 565 

Penumpang 86937487 114783000 111260431 

Pendapatan (Milyar Rp) 288.76 379.46 364.39 

 Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah kendaraan mengalami peningkatan yang 

signifikan dan positif dari tahun 2010 hingga 2012. Tahun 2012 merupakan tahun tertinggi 
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dimana jumlah kendaraan bermotor meningkat signifikan namun tidak diikuti oleh peningkatan 

jumlah angkutan umum masal. 

  Mean (menit) Std.Dev. Significance 

Sebelum ada APTB 88.00 23.96   

Sesudah ada APTB 91.00 21.56 0.75 

Untuk ekstenarlitas positif yang ditimbulkan oleh pengoperasian bus APTB dapat 

dikatakan tidak berpengarhuf signifikan karena memiliki nilai probabilitas 0.75. meskipun begitu 

berdasarkan perhitungan tenaga kerja yang menggunakan APTB memiliki waktu tempuh rata-

rata yang lebih lama 3 menit dengan menggunakan APTB. Para tenaga kerja tersebut memilih 

menggunakan APTB karena lebih nyaman dan tepat waktu keberangkatannya dibandingkan 

kendaraan umum yang mereka pakai dahulu. 

  Mean (Rp./hari) Std.Dev. Significance 

Sebelum ada APTB 96000.00 32852.48   

Sesudah ada APTB 61400.00 16304.25 0.00*** 

 Pada eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari pengoperasian bus APTB dapat dilihat 

bahwa memiliki pengaruh nyata yang dinyatakan dengan nilai probabilitas sebesar 0.00. untuk 

penurunan yang dihasilkan akibat operasi tersebut yaitu sebesar Rp. 34.600,00 pendapatan rata-

rata supor angkutan kota Bogor 03 yang harus dikorbankan. Sehingga dapat dilihat bahwa 

pengoperasian ini jelas mendapat demo dari pihak-pihak terkait seperi angkutan umum 03 

 

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Sistem transportasi umum di Jakarta masih kurang memadai untuk mengakomodasi 

tenaga kerja komuter dari kota Bogor. Meskipun APTB diharapkan menjadi salah satu solusi 

namun dalam hal pengoperasiannya justru menimbulkan dampak negatif yaitu penurunan 

pendapatan rata-rata supir angkutan kota Bogor 03. Pada awalnya APTB tersebut diharapkan 

mampu menjadi angkutan masal yang efisien untuk angkutan perbatasan, namun berdasarkan 

pehitungan justru pengguna APTB memiliki waktu tempuh rata-rata yang lebih lama 3 menit 

dibandingkan sebelum menggunakan APTB 

 

Saran 

 Transportasi masal yang baik dan efisien seharusnya lebih ditingkatkan baik dalam segi 

kualitas maupun kuantitas. Namun dalam hal pembangunannya harus diperhatikan dampak yang 

ditimbulkan sehingga akan lebih baik menggunakan tenaga kerja yang cenderung positif dapat 

menjadi korban dari pengoperasian angkutan masal seperti supir angkutan umum 03. 
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