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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Transportasi merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang 

sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak 

atau memindahkan orang dan/ atau barang dari suatu tempat ke tempat 

lainnya. Naluri  dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau 

memindahkan barang yang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan 

masalah yang juga bersifat umum dalam transportasi kota. Pada kota dengan 

jumlah penduduk yang besar yang mempunyai kegiatan yang sangat luas dan 

intensif, maka diperlukan pelayanan transportasi berkapasitas tinggi dan ditata 

secara terpadu atau dinamis. Hal ini dilakukan agar dalam penyelenggaraan 

transportasi dapat berjalan dengan baik. 

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan Pasal 3, Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan 

untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, 

cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan 

moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, 

untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, 

penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang 

terjangkau oleh daya beli masyarakat. 
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Di Indonesia masalah infrastruktur transportasi menjadi masalah yang 

seringkali menghambat masyarakat dalam melakukan segala kegiatannya. 

Pada moda transportasi air berulang kali terjadi kapal pengangkut penumpang 

tenggelam sehingga meminta banyak korban jiwa, transportasi udara juga 

sering terjadi kecelakaan pesawat sampai-sampai belum lama ini pemerintah 

mencabut ijin operasi salah satu maskapai penerbangan tanah air. Belum 

cukup, pada moda transportasi darat juga tidak ingin ketinggalan 

“berpartisipasi” dalam masalah tersebut, hal ini terlihat dari banyaknya korban 

yang timbul akibat kecelakaan di jalan. Banyak hal yang ikut berperan 

menyebabkan terjadinya berbagai masalah tersebut, mulai dari usia alat-alat 

transportasi yang dipakai, jalan yang tidak layak, lemahnya penegakan aturan 

dan pengawasan dari aparat, serta dari para penggunanya pula. Sebagai contoh 

menurut penuturan Tulus Abadi, pengurus harian Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia (YLKI), korban tewas yang ditimbulkan karena 

rusaknya kondisi jalan di Indonesia mencapai 3000 jiwa per tahun. Sementara 

itu di sektor lalu lintas jalan raya sendiri secara keseluruhan mencapai 30% 

dari jumlah 30.000 jiwa korban kecelakaan lalu lintas per tahun. 

Banyak hal yang ikut berperan menyebabkan terjadinya berbagai 

masalah tersebut, mulai dari usia alat-alat transportasi yang dipakai, jalan yang 

tidak layak, lemahnya penegakan aturan dan pengawasan dari aparat, serta 

dari para penggunanya pula. Menurut Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan 

Keamanan Transportasi (Timnas EKKT), berdasarkan evaluasi yang dibentuk 

pada awal 2007 yang dilakukan secara menyeluruh terhadap moda transportasi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 3 

darat, laut, udara, serta kereta api menyimpulkan bahwa sektor transportasi di 

Indonesia memiliki kelemahan yang mendasar karena sistemnya tidak berjalan 

secara optimal. (Tempo, 14 April 2007) 

Tidak hanya masalah kecelakaan saja yang membuat lalu lintas 

menjadi semakin sulit diatur; salah satu hal yang penting dan sulit diatasi 

adalah kemacetan. Hal ini diantaranya disebabkan semakin tingginya jumlah 

kendaraan yang melintas di jalan sementara panjang jalan tidak bertambah, 

bahkan cenderung menyempit karena digunakan oleh para Pedagang Kaki 

Lima (PKL) atau parkir yang banyak berada di tepi jalan sehingga hal tersebut 

semakin menambah kepadatan lalu lintas di jalan raya. Hal seperti ini banyak 

terjadi di kota-kota besar di Indonesia dimana badan jalan ditempati untuk 

areal parkir dan pedagang kaki lima (PKL), para pedagang ekonomi lemah itu 

banyak menempati tempat yang bukan peruntukannya seperti mangkal di 

emperan toko, kios pasar, dan merembet ke jalan. Akibatnya, ruas jalan 

menyempit dan membuat lalu lintas menjadi semakin padat yang pada 

akhirnya menimbulkan kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk pada pagi 

dan sore hari. Sementara itu parkir yang berada di tepi jalan juga 

menimbulkan masalah yang hampir sama rumitnya dengan para PKL yang 

menempati jalan yang seharusnya menjadi wilayah untuk kendaraan. 

Namun dengan diberlakukannya otonomi daerah yang ditandai dengan 

keluarnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diganti 

dengan UU Nomor 32 tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa 

angin segar bagi pemerintah daerah karena daerah diberi kewenangan seluas-
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seluasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan 

otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Dengan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 32 tersebut maka 

pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka 

mencapai tujuan pembangunan daerah. Begitu pula di dalamnya termasuk 

pengelolaan sektor transportasi. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, 

transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Hal ini 

menjadi sangat penting karena transportasi merupakan sektor vital dalam 

proses pembangunan sebuah kota dan berpengaruh besar pada sektor-sektor 

lainnya. Apabila transportasi di sebuah kota bagus dan tertata rapi maka 

pembangunan di kota tersebut akan bisa berjalan dengan lancar, begitu pula 

sektor lain seperti ekonomi, pariwisata, misalnya akan dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik 

Salah satu diantaranya adalah Kota Surakarta, sebagai kota yang 

mengandalkan sektor perdagangan dan pariwisata, maka sektor transportasi 

terutama transportasi darat menjadi bagian yang vital dan sangat diandalkan 

sebagai pendukung, penunjang, dan pendorong bagi pertumbuhan dan 

perkembangan suatu daerah, karena hal itu adalah sebagai upaya peningkatan 

dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya (Penjelasan umum UU No 

14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Surakarta sebagai 

kota yang sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan di berbagai 

sektor apalagi letaknya yang sangat strategis menjadi magnet yang menarik 

banyak pihak untuk datang ke kota ini, baik itu hanya sekedar untuk istirahat 
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sejenak, berkunjung di lokasi-lokasi wisata, bahkan untuk berinvestasi atau 

melakukan usaha di kota ini. 

Dengan kondisi politik dan pemerintahan yang stabil dan kondusif 

membuat Pemerintah Kota Surakarta lebih leluasa dalam menjalankan 

kebijakannya di bidang transportasi. Kebijakan tersebut secara formal 

dijalankan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) sebagai unsur 

pelaksana pemerintah daerah di bidang angkutan jalan. Dasar pemikiran 

dibentuknya DLLAJ adalah untuk memberikan pelayanan masyarakat 

berkaitan dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang 

semakin meningkat berdasarkan kewenangan yang ada di bidang lalu lintas 

dan angkutan jalan. Dalam menjalankan kebijakan di bidang lalu lintas dan 

angkutan jalan ini DLLAJ tidak bekerja sendirian namun ada kerjasama 

dengan instansi-instansi terkait di dalam lingkup pemerintah kota, seperti 

Kepolisian, Dinas Tata Kota, Dinas Pariwisata, atau Kantor Pengelolaan PKL, 

Dinas Pengelola Pasar (DPP), dan Satpol PP. Oleh karena itu perlu adanya 

kerjasama dan koordinasi yang baik diantara instansi-instansi tersebut. Adanya 

kerjasama yang baik akan membuat kebijakan yang ditetapkan akan berjalan 

dengan baik. Kerjasama yang dilakukan oleh DLLAJ tentunya tidak hanya 

dengan dinas-dinas yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta saja 

tetapi kerjasama antar daerah yang meliputi daerah-daerah di wilayah eks 

karesidenan Surakarta, yaitu Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, 

Wonogiri, Sragen, dan Klaten atau yang lebih dikenal dengan nama 

Subosukawonosraten untuk memaksimalkan outcome dalam kerjasama sektor 
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transportasi merupakan salah satu unsur penting karena daerah-daerah tersebut 

saling berkaitan. 

Selain dengan adanya kerjasama diantara instansi-instansi yang terkait, 

dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, serta Pemerintah kota Surakarta 

juga merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh DLLAJ untuk 

melaksanakan tugas dan wewenangnya. Yang tidak kalah penting dan menjadi 

dasar dalam pelaksanaan setiap tugas adalah adanya Pedoman kerja Dinas 

Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Surakarta dituangkan dalam Surat 

Keputusan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedoman 

Uraian Tugas Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota Surakarta serta 

Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2005 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan di kota Surakarta yang membuat tugas dan wewenang DLLAJ lebih 

terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. 

DLLAJ sendiri sebagai salah satu unsur Pemerintah Kota Surakarta 

yang menjalankan kebijakan di bidang transportasi memiliki Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang potensial di bidangnya masing-masing, apalagi juga 

didukung dengan tersedianya lembaga diklat lalu lintas untuk pengembangan 

SDM serta perhatian Pemerintah kota dalam upaya pengembangan Lalu Lintas 

Angkutan Jalan dan tersedianya Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD), sehingga diharapkan akan dapat membenefitkan SDM dalam 

pelaksanaan tugas, dimana pada akhirnya akan dapat mencapai peningkatan 

dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
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Namun dengan segala sumber daya dan daya dukung yang dimilikinya 

tak lantas menjadikan kota Surakarta tidak memiliki handicap atau 

penghalang dalam pertumbuhannya sendiri. Seperti misalnya di lingkungan 

DLLAJ sendiri, masih terbatasnya sumber daya manusia baik secara kuantitas 

maupun kualitas dibandingkan dengan pelayanan kinerja lalu lintas yang 

besar. Masih sedikitnya aparat DLLAJ kota Surakarta membuat dinas 

kesulitan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari. Apalagi 

ditambah dengan masih terbatasnya prasarana administrasi dan operasional 

kinerja yang memadai yang membuat pelaksanaan tugas kurang bisa berjalan 

maksimal.  

Sebagai kota yang terus mengalami pertumbuhan, sektor lalu lintasnya 

mulai menunjukkan gejala-gejala yang kurang mendukung. Sebagai contoh 

masalah kemacetan belakangan ini mulai menghantui kota Surakarta. 

Surakarta memiliki titik-titik kemacetan yang luar biasa. Seperti di pertigaan 

Jajar (faroka), Slamet Riyadi (nonongan). Kalau hal ini tidak segera diatasi 

mungkin kemacetan yang lebih besar seperti di kota-kota besar tidak lama lagi 

akan mulai dirasakan warga kota Surakarta. 

 Menurut Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota 

Surakarta Yosca Herman Soedrajad seperti dimuat dalam Harian Joglosemar, 

saat ini kondisi kemacetan di kota Surakarta sudah cukup tinggi. Hal ini 

terjadi karena semakin bertambahnya kendaraan pribadi yang berada di jalan-

jalan kota Surakarta. Bahkan kata beliau, menurut pengamatan DLLAJ, pada 

siang hari terdapat sekitar 2 juta kendaraan berlalu lalang di jalan. Kendaraan-

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 8 

kendaraan tersebut tidak hanya berasal dari kota Surakarta saja, namun banyak 

juga yang berasal dari luar kota. Masih menurut beliau kemacetan dan tingkat 

kecelakaan lalu lintas tidak bisa dipisahkan, sehingga kemacetan dan 

kecelakaan selalu berjalan beriringan. Terdapat sekitar 18 titik kemacetan di 

kota Surakarta, yang cukup parah terdapat di Pasar Bawean, sepanjang jalan 

Coyudan, Nonongan, Pasar Kembang, Pasar Gede, Pasar Nusukan, 

perempatan Gendengan, dan simpang lima Balapan. Sedangkan daerah rawan 

kecelakaan terdapat di Jalan Adi Sucipto, Jalan Sumpah Pemuda, Jalan Ir. 

Sutami, Jalan Kolonel Sutarto, perempatan Gading, dan Gemblekan. (Harian 

Joglo Semar, 8 Maret 2008)  

Banyak hal yang menyebabkan munculnya kemacetan tersebut. 

Kendala utamanya adalah lebar jalan-jalan yang ada di kota Surakarta belum 

sesuai dengan garis padan jalan yang telah ditetapkan. Pertumbuhan 

kendaraan setiap tahun yang mencapai sekitar 5-7 % tidak seimbang dengan 

pertumbuhan lebar jalan dan prasarana yang ada, membuat lebar jalan untuk 

lalu lintas cenderung semakin menyempit. Saat ini jalan-jalan di kota 

Surakarta belum sesuai dengan garis padan jalan yang telah ditetapkan, itupun 

sisanya masih digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya seperti untuk 

parkir atau berjualan PKL. Hal ini terlihat di sekitar Pasar Klewer, dimana lalu 

lintas yang sudah semrawut ditambah lagi dengan badan jalan juga untuk areal 

parkir dan ditempati PKL. Para pedagang ekonomi lemah itu mangkal di 

emperan toko, kios pasar, dan merembet ke jalan. Akibatnya, ruas jalan 

menyempit, apalagi banyak becak yang parkir menunggu penumpang. Kondisi 
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yang tidak nyaman itu sering dikeluhkan oleh para pengunjung Pasar Klewer 

dan pedagang. Mereka merasakan keruwetan dan kemacetan di kawasan itu 

membuat suasana tidak kondusif untuk berdagang. 

Masalah lain adalah rendahnya disiplin pengguna jalan dalam berlalu 

lintas dan rasa ikut memiliki fasilitas, bahkan rendahnya disiplin pengguna 

jalan ini juga ikut menyebabkan kerusakan jalan terutama truk yang 

muatannya melebihi tonase yang ditentukan. Angkutan umum baik bus 

perkotaan maupun angkutan kota yang lewat sering tidak disiplin. Mereka 

berhenti seenak hati dan disembarang tempat, tanpa mempedulikan 

kepentingan pengguna jalan yang lain. Ketidaksamaan kecepatan pertambahan 

kendaraan bermotor dan tidak bermotor juga bisa menjadi penyebab 

kemacetan.  

Menurut Walikota Joko Widodo, kondisi rambu-rambu lalu lintas yang 

sebagian besar sudah tidak layak juga ikut berperan sebagai penyebab masalah 

lalu lintas di kota Surakarta. Selain beberapa masalah tersebut masih ada 

hambatan lain seperti masih adanya fasilitas jalan yang tidak digunakan 

sebagaian mestinya, seperti halte atau trotoar. Juga dalam sektor pelayanan 

angkutan umum, kapasitas dan fasilitas terminal dan subterminal masih 

kurang memadai membuat pelayanan pada sektor transportasi umum masih 

belum bisa maksimal.  

Hambatan lain yaitu munculnya kawasan perbelanjaan yang 

berkembang cukup pesat di kota Surakarta yang menyebabkan 

berpengaruhnya pola perjalanan yang berakibat pada perubahan lalu lintas. 
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Lagi-lagi pertumbuhan pusat perbelanjaan ini menyebabkan juru parkir liar di 

sekitar lokasi pusat perbelanjaan tersebut. Di kawasan Solo Grand Mall di 

Jalan Slamet Riyadi dan Solo Square di wilayah pertigaan Kerten misalnya, 

pada jam-jam tertentu sulit untuk berjalan dengan lancar karena jalan penuh 

dengan kendaraan yang keluar masuk dari pusat perbelanjaan tersebut dan 

juga oleh penuhnya kendaraan yang parkir di badan jalan. Hal tersebut 

menimbulkan titik kemacetan baru yang selanjutnya juga akan berdampak luas 

pada kawasan sekitar, khususnya pada ruas-ruas jalan dan persimpangan yang 

dapat menyebabkan kinerja ruas jalan maupun persimpangan akan menurun. 

Berbagai masalah tersebut apabila tidak segera diatasi bukan tidak 

mungkin Surakarta akan segera menyusul kota-kota lain di Indonesia seperti 

Jakarta dan Surabaya yang tingkat kemacetannya sangat tinggi dan sulit untuk 

diatasi. Dan bukan mustahil pula hal tersebut akan mempengaruhi minat 

mereka yang akan melakukan perjalanan, berwisata, atau berinvestasi di kota 

Surakarta. Maka DLLAJ Kota Surakarta harus segera mencari solusi alternatif, 

setidaknya untuk meminimalisir masalah-masalah yang menjadi pemicu 

munculnya masalah transportasi di kota Surakarta. Dalam menghadapi 

perubahan lingkungan, DLLAJ Kota Surakarta mepunyai sebuah media atau 

alat untuk merespon dinamika perubahan tersebut, yaitu dengan merumuskan 

sebuah perencanaan strategis. Manfaat menggunakan perencanaan strategis ini 

adalah DLLAJ Kota Surakarta akan dengan mudah merespon segala kondisi 

lingkungannya terutama mengenai permasalahan transportasi yang ada di Kota 

Surakarta. Perencanaan strategis merupakan suatu kerangka berpikir bagi 
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DLLAJ Kota Surakarta untuk menentukan posisinya dalam menghadapi 

perubahan lingkungan serta mengarahkan apa yang harus segera dilakukan. 

Namun perlu diketahui bahwa meskipun rencana strategis dapat memberikan 

seluruh manfaat di atas, tidak ada jaminan semuanya akan tersedia. Karena 

perencanaan strategis hanyalah kumpulan konsep, prosedur dan alat. Jadi 

perencana perlu bersikap sangat hati-hati karena tidak semua pendekatan 

memiliki kegunaan yang sama, dan beberapa persyaratan tertentu dapat 

mempengaruhi keberhasilan penggunaan masing-masing pendekatan. 

Rencana strategi bagi DLLAJ Kota Surakarta yang merupakan 

organisasi pemerintah bertumpu pada dasar pemikiran bahwa pemimpin dan 

manajer organisasi harus menjadi ahli strategi yang efektif jika DLLAJ Kota 

Surakarta ingin mencapai visi dan misinya serta mencapai tujuan di masa 

depan. Para pemimpin dan manajer akan perlu menggunakan keleluasaan 

sebanyak mungkin dalam bidang-bidang yang berada di bawah kendalinya, 

mereka perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk menanggulangi 

keadaaan yang telah dan sedang berubah dan mereka harus mengembangkan 

landasan yang relevan dan kokoh bagi pembuatan keputusan. 

Pentingnya perencanaan strategi bagi organisasi pemerintah sangat 

menonjol karena disanalah terlihat dengan jelas peranan pimpinan dalam 

mengkoordinasikan seluruh jajaran dari berbagai unit kerja. Perencanaan 

strategi akan membantu menentukan arah masa depan, dengan melaksanakan 

perencanaan strategi yang benar maka akan lebih efektif pula dalam 

pencapaian visi, misi serta tujuan organisasi.  
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Namun betapapun pentingnya perencanaan strategis akan mubazir dan 

tidak bermanfaat apabila tidak diimplementasikan. Dengan 

mengimplementasikan rencana strategis tersebut, akan diketahui apakah 

program kerja yang dibuat sesuai dengan DLLAJ Kota Surakarta dan akan 

terlihat hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi tersebut dan 

oleh penulis inilah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Berkaitan 

dengan beberapa hal diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih 

lanjut mengenai implementasi rencana strategis yang dilakukan oleh Dinas 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Surakarta pada tahun 2007.  

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah penulis ungkapkan di depan, 

dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu: 

a. Bagaimana implementasi rencana strategis yang dilakukan oleh Dinas Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Surakarta pada tahun 2007 ? 

b. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (DLLAJ) Kota Surakarta dalam implementasi rencana strategi ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penelitian ini 

adalah antara lain untuk:  

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan rencana strategi DLLAJ Kota 

Surakarta pada tahun 2007. 
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2. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai dan hambatan 

apa saja yang ditemui DLLAJ Kota Surakarta dalam pelaksanaan strategi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi bagi Dinas Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan Kota Surakarta untuk menangani masalah lalu lintas di 

Kota Surakarta. 

2. Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam 

penyelenggaraan sektor lalu lintas di Kota Surakarta. 

3. Diharapkan bisa memberikan peluang bagi penelitian yang lebih lanjut. 

4. Digunakan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana 

pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

 

E. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran 

E.1. Tinjauan Pustaka 

 Dalam tinjauan pustaka ini penulis akan membahas mengenai manajemen 

strategis secara umum. Jadi selain perencanaan strategis dan evaluasi strategis, 

mengenai implementasi disini terdapat didalam proses manajemen strategis.  

a. Pengertian Manajemen Strategis 

Manajemen Srategis ditinjau dari kata pembentuknya terdiri dari dua 

kata, yaitu manajemen dan strategis yang masing-masing dapat diartikan 
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sendiri-sendiri. Namun dalam hal ini manajemen strategis adalah bidang ilmu 

tersendiri, sehingga memilik pengertian yang berdiri sendiri pula. 

Manajemen strategis adalah suatu cara untuk mengendalikan 

organisasi secara efektif dan efisien, sampai kepada implementasi garis 

terdepan, sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya tercapai. (Salusu, 

1996: 493) 

Menurut Suwarsono, manajemen strategis dapat diartikan sebagai 

usaha manajerial menumbuhkembangkan kekuatan perusahaan untuk 

mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan. 

(Suwarsono, 2004: 6) Lebih lanjut disebutkan bahwa dari pengertian tersebut 

mengandung implikasi bahwa perusahaan berusaha mengurangi 

kelemahannya, dan berusaha melakukan adaptasi dengan lingkungannya. 

Pengertian tersebut juga menunjukkan bahwa organisasi berusaha 

mengurangi efek negatif yang ditimbulkan oleh ancaman lingkungan. 

Menurut Hadari Nawawi, manajemen strategis adalah perencanaan 

berskala besar (disebut perencanaan strategis) yang berorientasi pada 

jangkauan masa depan yang jauh (disebut visi), dan ditetapkan sebagai 

keputusan manajemen puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan 

prinsipal) agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut 

misi), dalam usaha menghasilkan barang dan jasa serta pelayanan yang 

berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut 

tujuan strategis) dan berbagai sasaran (tujuan operasional) organisasi. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 15 

(Nawawi, 2003: 149) Tujuan dari manajemen strategis adalah 

memaksimalkan kinerja organisasi dengan menggunakan seluruh potensi 

yang dimiliki baik internal maupun eksternal sehingga mengarah kepada 

pencapaian misi-misi tujuan organisasi. 

Lebih lanjut Nawawi menjelaskan bahwa manajemen strategik 

merupakan suatu sistem sebagai satu kesatuan memiliki berbagai komponen 

yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Perencanaan pertama adalah 

perencanaan strategis dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari Visi, Misi, 

Tujuan strategik, dan Sasaran utama. Sedangkan perencanaan yang kedua 

adalah perencanaan operasional dengan unsurnya sasaran dan tujuan 

operasional, pelaksanaan fungsi manajemen berupa fungsi pengorganisasian, 

fungsi pelaksanaan dan fungsi penganggaran, kebijakan situasional, jaringan 

kerja internal dan eksternal, fungsi kontrol dan evaluasi serta umpan balik. 

(Nawawi, 2003: 149-150) 

Manajemen Strategis merupakan upaya organisasi untuk bisa 

menyelaraskan diri dengan lingkungan. Dalam mengelola organisasi tidak 

lagi memadai bila hanya mengandalkan intuisi, termasuk mengandalkan 

intuisi dalam menyusun siasat bisnis. (Simanjuntak, 2004: 11) Ini dapat 

dilihat dari definisi yang dibuat oleh Rowe, et.al. (dalam Robson, 1997: 6), 

yang menyatakan bahwa manajemen strategis adalah proses untuk 

menyelaraskan kemampuan internal organisasi dengan peluang dan ancaman 

yang dihadapinya dalam lingkungannya. (Simanjuntak, 2004: 12) Seperti 

diungkapkan oleh Bruce Henderson dari Boston Consulting Group (dalam 
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Hunger dan Wheelen), strategi yang dirumuskan secara intuitif menjadi tidak 

memadai lagi. Karena, (a) perubahan semakin membesar, (b) lapis-lapis 

manajemen semakin bertambah, dan (c) terjadi perubahan yang mendasar 

pada lingkungan. (Hunger dan Wheelen, 1995: 5) 

Sedangkan menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, 

manajemen strategis merupakan serangkaian keputusan dan tindakan 

manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. 

Proses manajemen strategis menurut Hunger dan Wheelen meliputi empat 

elemen dasar, yaitu: 1. Pengamatan, 2. Perumusan strategi, 3. Implementasi 

strategi, dan 4. Evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaannya. (Hunger 

dan Wheelen, 2003: 4) Manajemen strategis aktivitas-aktivitas mulai dari 

pengamatan sampai evaluasi kinerja. Interaksi keempat elemen tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Gambar 1.1. Elemen-elemen Dasar Proses Manajemen Strategis 

  

   

 

Sumber : Hunger dan Wheelen, 2003: 11 

Manajemen mengamati lingkungan eksternal untuk melihat 

kesempatan dan ancaman dan mengamati lingkungan internal untuk melihat 

kekuatan dan kelemahan. Faktor-faktor yang paling penting untuk masa 

depan perusahaan sering disebut faktor-faktor strategis dan diringkas dengan 

SWOT. Setelah mengidentifikasi faktor-faktor strategis, manajemen 

mengevaluasi interaksinya dan menentukan misi perusahaan yang sesuai. 
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Langkah pertama dalam merumuskan strategi adalah pernyataan misi, yang 

berperan penting dalam menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan 

organisasi. Organisasi mengimplementasikan strategi dan kebijakan tersebut 

melalui program, anggaran, dan prosedur. Akhirnya, evaluasi kinerja dan 

umpan balik untuk memastikan tepatnya pengendalian aktivitas perusahaan. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini : 

Gambar 1.2. Model Manajemen Strategis 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hunger  dan Wheelen, 2003: 12 
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Pemerintah, Universitas, LSM atau lembaga sosial lain Hari Lubis (1992: 

1(dalam Simanjuntak, 2004: 13)) menyebutkan beberapa manfaat penerapan 

manajemen strategis, seperti (a) mendeteksi masalah sebelum terjadi, (b) 

membuat para manajer menjadi lebih berminat terhadap organisasi, (c) 

membuat organisasi lebih responsif dan waspada terhadap perubahan, (d) 

mengarahkan segala upaya untuk menuju objektif organisasi, dan (e) 

merangsang munculnya kerjasama dalam menjawab permasalahan dan dalam 

memanfaatkan peluang. (Simanjuntak, 2004: 12-13) 

Dengan demikian akan terlihat upaya kita untuk memahami 

lingkungan atau situasi strategis dengan melakukan analisis strategis. 

Kemudian, akan tiba pada pilihan-pilihan strategi yang akan dipergunakan 

oleh organisasi yang kemudian akan diimplementasikan, dan proses tersebut 

berjalan siklikal. 

Sementara itu manfaat Perencanaan Strategis (manajemen strategis) 

yang dicatat oleh Bryson (2007) antara lain : 

1. Mengembangkan cara berpikir dan bertindak strategis 

2. Memperbaiki pengambilan keputusan 

3. Meningkatkan daya tanggap organisasi dan memperbaiki kinerja 

4. Dapat secara langsung bermanfaat bagi anggota organisasi 

Garis besar yang dapat disimpulkan dari beberapa pengertian 

manajemen strategis diatas adalah bahwa pada dasarnya manajemen strategis 

menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan 

dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. Proses didalam 
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manajemen strategis terdiri dari empat elemen dasar yang saling 

berhubungan, yaitu : 

1) Pengamatan Lingkungan 

Pengertian pengamatan lingkungan adalah pemantauan, 

pengevaluasian, dan penyebaran informasi dari lingkungan eksternal 

kepada orang-orang kunci dalam perusahaan. (Hunger dan Wheelen, 

2003: 113) 

Pengamatan lingkungan digunakan untuk mengetahui 

perkembangan atau keadaan lingkungan sekitar yang sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan sebuah organisasi. Dengan pengamatan 

lingkungan kita dapat memprediksi suatu keadaan jangka panjang. 

Pengamatan lingkungan dilakukan dengan dua cara, yaitu : pengamatan 

eksternal untuk melihat kesempatan dan ancaman dan pengamatan 

internal untuk melihat kekuatan dan kelemahan. 

i. Pengamatan Eksternal 

Terdiri dari variabel-variabel yang berada diluar organisasi yaitu 

peluang dan ancaman, dan secara khusus ada dalam pengendalian 

jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut 

membentuk keadaan dalam organisasi dimana organisasi hidup. 

Lingkungan eksternal memiliki dua bagian : lingkungan kerja yang 

terdiri dari elemen-elemen atau kelompok-kelompok yang secara 

langsung berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi utama 

organisasi, seperti pemerintah, pemasok, komunitas lokal, kreditur, 
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kelompok kepentingan khusus, dll., dan lingkungan sosial yang 

terdiri dari kekuatan umum yang tidak berhubungan langsung 

dengan aktivitas-aktivitas jangka pendek organisasi tetapi dapat dan 

sering mempengaruhi keputusan-keputusan jangka panjang, yaitu 

kekuatan-kekuatan ipoleksosbudhankam. 

ii. Pengamatan Internal 

 Lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel yang berada 

didalam lingkungan organisasi, yaitu: kekuatan dan kelemahan, 

tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka pendek dari 

manajemen puncak. Variabel tersebut membentuk suasana dimana 

pekerjaan dilakukan. Variabel-variabel tersebut meliputi : 

a. Struktur, yaitu cara bagaimana perusahaan diorganisasikan yang 

berkenaan dengan komunikasi, wewenang, dan arus kerja. 

b. Budaya, yaitu pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang 

dibagikan oleh anggota organisasi. 

c. Sumber daya organisasi, yaitu aset yang merupakan bahan baku 

bagi produksi barang dan jasa organisasi. (Hunger dan Wheelen, 

2003: 9-12) 

2) Perumusan strategi atau Perencanaan strategi 

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang 

untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, 

dilihat dari kekuatan dan kelemahan. (Hunger dan Wheelen, 2003: 12) 
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Tujuan utama perencanaan strategis adalah agar organisasi mampu 

melihat secara obyektif kondisi-kondisi eksternal dan internalnya, 

sehingga organisasi tersebut dapat mengantisipasi perubahan 

lingkungannya. Jadi perencanaan strategis penting untuk memperoleh 

keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan 

konsumen dengan dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada.  

Menurut Hunger dan Wheelen, perumusan strategi meliputi 

menentukan misi perusahaan, menentukan tujuan yang dapat dicapai, 

pengembangan strategi dan penetapan pedoman kebijakan. (Hunger dan 

Wheelen, 2003: 12) 

Dalam bukunya Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial, 

Michael Allison dan Jude Kaye menjelaskan perencanaan strategi kalau 

dirumuskan secara sederhana adalah sebuah alat manajemen, dan sama 

dengan setiap alat manajemen, alat itu hanya digunakan untuk satu 

maksud saja, yaitu menolong organisasi melakukan tugasnya dengan 

lebih baik. Perencanaan strategis dapat membantu organisasi 

memfokuskan visi dan prioritasnya sebagai jawaban terhadap lingkungan 

yang berubah dan untuk memastikan agar anggota-anggota organisasi itu 

bekerjan ke arah tujuan yang sama. Pendek kata, Perencanaan strategis 

adalah proses sistemik yang disepakati organisasi dan membangun 

keterlibatan diantara stakeholder utama tentang prioritas yang hakiki bagi 

misinya dan tanggap terhadap lingkungan operasi. (Allison dan Kaye, 

2005: 1) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 22 

Definisi perencanaan strategis menurut Olsen dan Eadie (dalam 

Bryson) didefinisikan sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat 

keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu 

bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan 

organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu. (Bryson, 

2007: 4-5) Proses perencanaan strategis terdiri dari langkah-langkah yang 

dapat membantu organisasi dalam berpikir dan bertindak secara strategis. 

Selanjutnya Bryson menyebutkan ada delapan langkah untuk 

mengembangkan berpikir dan bertindak dalam organisasi publik, yaitu : 

1. Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis 

2. Mengidentifikasi mandat organisasi 

3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi 

4. Menilai/ pengamatan lingkungan eksternal; peluang dan ancaman 

5. Menilai/ pengamatan lingkungan internal; kekuatan dan kelemahan 

6. Identifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi 

7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu 

8. Menciptakan visi organisasi yang efektif untuk masa depan 

 (Bryson, 2007: 55) 

 Langkah pertama, memprakarsai dan menyepakati proses 

perencanaan strategis. Tujuannya adalah untuk menegosiasikan 

kesepakatan dengan orang-orang penting pembuat keputusan (decision 

maker) atau pembentuk opini (opinion leader) internal dan eksternal 

tentang seluruh upaya perencanaan strategis dan langkah perencanaan 
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yang penting. Langkah kedua, mengidentifikasi mandat organisasi. 

Mandat merupakan sesuatu yang perlu dilakukan, yang lebih terfokus 

pada fungsi/ tugas dan kewajiban organisasi, sehingga tujuan langkah ini 

adalah mengenali dan memperjelas makna dan sifat dan mandat yang 

diemban organisasi, baik formal maupun informal. 

Langkah ketiga, memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi. Misi 

dan nilai yang berkaitan erat dengan mandatnya merupakan raison 

de’entre (pembenaran sosial) bagi keberadaannya. Misi memberikan 

pemahaman mengenai tujuan organisasi atau mengapa organisasi harus 

melakukan dan apa yang dilakukan. Langkah keempat, menilai 

lingkungan eksternal. Di dalam perencanaan harus dieksploitasi 

lingkungan di luar organisasi untuk mengidentifikasikan peluang dan 

ancaman yang dihadapi organisasi. Peluang dan ancaman dapat 

diidentifikasi dengan memantau berbagai kekuatan dan kecenderungan 

politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Langkah kelima, menilai 

lingkungan internal. Untuk mengenali lingkungan internal yang 

berpotensi menimbulkan kekuatan dan kelemahan organisasi, yaitu 

dengan memantau sumber daya (input), strategi sekarang (proses) dan 

kinerja (output). 

Langkah keenam, mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi oleh 

organisasi. Identifikasi isu-isu strategis merupakan langkah penting 

dalam proses perencanaan strategis. Isu strategis merupakan pilihan 

kebijakan pokok yang mempengaruhi mandat, misi, nilai organisasi, 
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tingkat perpaduan produk dan jas, klien, biaya, keuangan, organisasi dan 

manajemen.  Langkah ketujuh, merumuskan strategi untuk mengelola isu. 

Strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi dengan 

lingkungannya, yang dikembangkan untuk mengatasi isu-isu strategis 

yang diambil. Langkah kedelapan, menciptakan organisasi yang efektif 

untuk masa depan. Langkah terakhir dalam proses perencanaan strategis, 

organisasi mengemban deskripsi mengenai bagaimana seharusnya 

organisasi itu sehingga berhasil mengimplementasikan strateginya dan 

mencapai seluruh potensinya. (Bryson, 2007: 56-70) 

Ahli manajemen lainnya, DR. Winardi menjelaskan bahwa di 

dalam perencanaan strategis normal terdiri dari empat bagian khas, yaitu: 

1. Dimensi-dimensi strategis lingkungan, yang mempengaruhi 
perusahaan. Lingkungan eksternal perusahaan berpengaruh terhadap 
berbagai macam faktor sehingga perlu perumusan dan identifikasi 
terhadap lingkungan eksternal yang meliputi pengaruh persaingan, 
teknologis, sosiologis, dan politis. 

2. Pemeriksaan sumber-sumber perusahaan. Identifikasi terhadap 
keunggulan (competence) khas yang dimiliki perusahaan yang 
berpotensi menimbulkan kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan 
yang bersangkutan. 

3. Alternatif-alternatif kebijakan. Dari semua kelompok yang 
dikumpulkan dan dianalisis, maka diidentifikasikan hal-hal strategis 
pokok yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan. 

4. Pilihan strategis. Langkah terakhir format perencanaan strategis yaitu 
pilihan terhadap alternatif-alternatif strategis menjadi suatu strategi 
perusahaan. 

 (Winardi, 1998: 251) 

Dari beberapa teori perencaaan strategis diatas, penulis 

menyimpulkan langkah-langkah perencanaan strategis menjadi 5 

langkah, yaitu : 
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i. Identifikasi Mandat dan Misi Organisasi 

Identifikasi mandat berarti mengetahui apa yang harus 

dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan yang berkaitan dengan 

tugas dan fungsi yang diemban organisasi yang memberikan alasan 

kehadiran organisasi. Bagi sebuah organisasi pemerintah mandat 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan eksistensinya, 

karena terfokus pada fungsi/ tugas dan kewajiban organisasi. 

Sehingga tujuan langkah ini adalah mengenali dan memperjelas 

makna dan sifat mandat yang diemban organisasi yang bersangkutan.  

Identifikasi terhadap mandat DLLAJ Kota Surakarta terhadap 

tugas pokok dan fungsi dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota 

Surakarta Nomor 20 tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas 

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Surakarta, yaitu sebagai 

berikut : 

Tugas Pokok : 

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan 

angkutan jalan. 

Fungsi : 

Sesuai dengan tugas pokoknya, fungsi atau pekerjaan yang 

dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota 

Surakarta adalah melaksanakan : 

1. Penyelenggaraan tata usaha dinas 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 26 

2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan 

pelaporan 

3. Menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta 

bimbingan keselamatan dan ketertiban lalu lintas 

4. Pengaturan angkutan orang dan angkutan barang 

5. Pembinaan usaha sarana dan prasarana teknis kendaraan bengkel 

6. Penyelenggara uji kendaraan 

7. Penyelenggara penyuluhan 

8. Pembinaan jabatan fungsional 

9. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Misi memberikan pemahaman mengenai tujuan organisasi dan 

mengapa organisasi itu melakukannya. Identifikasi misi berarti 

mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi dibentuk. Artinya 

dengan Misi akan diketahui langkah-langkah untuk meralisasikan 

Visi kedepannya. 

Adapun Misi dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota 

Surakarta adalah : 

1. Menyelenggarakan transportasi yang handal, terpadu, dan 

terjangkau oleh daya beli masyarakat guna meningkatkan 

mobilitas orang, barang, dan jasa; 

2. Mewujudkan moda transportasi yang memenuhi persyaratan 

teknik dan laik jalan; 
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3. Menyelenggarakan manajemen rekayasa lalu lintas serta 

bimbingan keselamatan dan ketertiban lalu lintas; 

4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sektor transportasi. 

ii. Analisa Lingkungan (SWOT) 

Analisa lingkungan disini merupakan uraian dari kekuatan 

(strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan 

ancaman (threats) organisasi hasil dari pengamatan lingkungan pada 

proses awal manajemen strategis. Penilitian lingkungan eksternal 

diperlukan dalam rangka menentukan peluang dan ancaman, 

sedangkan penilitian internal untuk mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan. Hasil ini akan dipertentangkan secara cermat untuk 

menemukan kesesuaian strategis antara  peluang dan kekuatan 

dengan memperhatikan ancaman dan kelemahan sehingga 

mendapatkan rangkaian alternatif strategis dalam analisa SWOT.  

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, yang 

menjadi faktor-faktor lingkungan dari DLLAJ Kota Surakarta sesuai 

dengan renstra tahun 2003-2008 adalah : 

1. Lingkungan Eksternal 

Analisis lingkungan eksternal pada hakekatnya merupakan 

inventarisasi tantangan/ ancaman dan peluang yang dihadapi oleh 

DLLAJ Kota Surakarta. Adapun lingkungan eksternal yang 

dihadapi oleh DLLAJ Kota Surakarta antara lain : 
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a. Peluang (Opportunities) 

- Adanya Undang-undang, Peraturan Presiden, Keputusan 

Menteri, dan Peraturan Daerah di bidang LLAJ 

- Tersedianya lembaga diklat lalu lintas untuk 

mengembangkan SDM 

- Adanya perhatian Pemkot dalam mengupayakan 

pengembangan LLAJ 

- Membenefitkan SDM dalam pelaksanaan tugas 

- Adanya pengembangan jalur wilayah trayek 

- Peningkatan PAD 

- Adanya anggaran dari APBD Kota, APBD Provinsi, dan 

APBN 

b. Ancaman (Threats) 

- Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap 

ketertiban berlalu lintas dan rasa ikut memiliki fasilitas lalu 

lintas 

- Persentase pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan 

prasarana yang ada 

- Fasilitas lalu lintas tidak digunakan sebagaimana mestinya 

- Munculnya juru parkir liar dan Pedagang Kaki Lima 

- Adanya pemogokan kru angkutan 

- Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan untuk mengujikan 

kendaraannya 
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- Kapasitas dan fasilitas terminal dan sub terminal kurang 

memadai 

- Adanya pengawasan masyarakat (wasmas) terhadap hasil 

kinerja 

2. Lingkungan Internal 

Analisis lingkungan internal dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

kekuatan dan kelemahan di dalam organisasi DLLAJ Kota 

Surakarta yang meliputi : posisi, kinerja, permasalahan, dan 

potensi organisasi. Lingkungan internal tersebut yang dimaksud 

adalah sebagai berikut : 

a. Kekuatan (Strenghts) 

- Adanya SDM yang potensial 

- Jaringan trayek yang memadai 

- Adanya peralatan uji kendaraan 

- Pelayanan angkutan barang dan orang 

- Koordinasi dengan instansi terkait berjalan baik 

- Adanya dukungan pejabat pusat, propinsi, dan pemkot 

- Kerjasama antar daerah yang meliputi sobosukawonosraten 

cukup baik 

b. Kelemahan (Weaknesses) 

- Kuantitas dan kualitas SDM kurang memadai 

- Kurangnya prasarana administrasi dan operasional kinerja 

yang memadai 
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- Daya dukung pembiayaan operasional rendah 

- Kurangnya sarana dan prasarana jalan sebagai pendukung 

mewujudkan ketertiban, kelancaran, keselamatan, dam 

keamanan lalu lintas 

- Pengawasan di lapangan kurang efektif 

- Kondisi rambu lalu lintas kurang memadai 

iii. Identifikasi Isu Strategis 

Setelah melakukan pengamatan lingkungan dan melakukan 

identifikasi faktor lingkungan eksternal maupun lingkungan internal, 

langkah selanjutnya adalah Identifikasi Isu Strategis. Langkah ini 

merupakan langkah yang paling menentukan dalam proses 

perencanaan strategis, sebab kesalahan pada tahap ini akan 

mengakibatkan apa yang dilakukan pada tahap selanjutnya tidak 

akan ada artinya. Proses identifikasi isu strategis yang berpegang 

pada hasil analisa SWOT (tabulasi antara Faktor Eksternal: peluang 

dan ancaman dengan Faktor Internal: kekuatan dan kelemahan) juga 

tidak lepas dari mandat dan misi organisasi, sehingga strategi yang 

dikembangkan akan menuju pada pencapaian visi dan misi tersebut. 

Hasil akhir identifikasi isu strategis yang disusun secara berurutan 

didasarkan pada urutan prioritas, urutan logika, atau urutan waktu 

agar memudahkan proses perumusan strategi. 

Berikut ini merupakan bagan analisis SWOT yang berasal dari 

DLLAJ Kota Surakarta : 
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Tabel 1.1. Analisis SWOT DLLAJ Kota Surakarta 

        
                       Internal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksternal 

Kekuatan 
1. SDM yang potensial 
2. Jaringan trayek memadai 
3. Adanya peralatan uji 
4. Pelayanan angk. barang 

dan orang 
5. Koordinasi dgn instansi 

terkait berjalan baik 
6. Adanya dukungan pejabat 

pusat, prov., dan pemkot 
7. Kerjasama antar daerah 

yang cukup baik 

Kelemahan 
1. Kuantitas dan kualitas 

SDM krg memadai 
2. Kurangnya prasarana 

administrasi dan 
operasional kinerja 

3. Daya dukung 
pembiayaan operasional 
rendah 

4. Kurangnya sarana dan 
prasarana jalan 

5. Pengawasan di lapangan 
kurang efektif 

6. Kondisi rambu lalu 
lintas kurang memadai 

Peluang 
1. Adanya UU dan Perda di 

bidang LLAJ 
2. Adanya lembaga diklat utk 

mengembangkan SDM 
3. Adanya perhatian Pemkot 

dlm mengembangkan LLAJ 
4. Membenefitkan SDM 

dalam pelaksanaan tugas 
5. Adanya pengembangan 

jalur wilayah trayek 
6. Peningkatan PAD 
7. Adanya anggaran dari 

APBD kota, APBD Prov, 
dan APBN 

 
1. Studi dan peningkatan 

kualitas  manajemen 
transportasi perkotaan 

2. Pemeliharaan dan 
peningkatan akses dari 
wilayah-wilayah 
pemukiman 

3. Sinergi pengembangan 
kawasan tumbuh di 
kabupaten lain untuk 
meningkatkan multiplyer 
yg mampu mempercepat 
pengembangan kawasan 

 

 
1. Peningkatan kualitas 

SDM dan sarana 
pendukung di bidang 
transportasi perkotaam 

2. Peningkatan sarana dan 
prasarana lalu lintas 
untuk mendukung 
pelayanan publik 
pengguna jalan 

 

Ancaman 
1. Rendahnya tngkt kesadaran 

masyarakt thdp ketertiban 
berlalu lintas 

2. Persentase pertumbuhan 
kendaraan tdk sebanding 
dgn prasarana 

3. Fasilitas lalu lintas tdk 
digunakan semestinya 

4. Munculnya juru parkir liar 
dan PKL 

5. Adanya pemogokan kru 
angkutan 

6. Rendahnya kesadaran 
pemilik kendaraan untuk 
mengujikan kendaraannya 

7. Kapasitas dan fasilitas 
terminal dan sub terminal 
kurang memadai 

8. Adanya wasmas thd 
outcome kinerja 

 
1. Pelayanan uji kendaraan 
2. Sosialisasi kesadaran tertib 

lalu lintas terhadap 
pengguna jalan 

3. Peningkatan kualitas 
pelayanan angkutan umum 

4. Peningkatan infrastruktur 
transportasi terminal 

 
1. Peningkatan fasilitas 

parkir, pengawasan, dan 
pengendalian parkir 

2. Penindakan pelanggaran 
lalu lintas dan 
pelanggaran perda 

3. Peningkatan/ pengem-
bangan sarana perekono-
mian yang lain seperti 
pasar, pergudangan, dan 
pangkalan bongkar muat 

Sumber : DLLAJ Kota Surakarta 
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Dari hasil analisis SWOT diatas muncul beberapa isu strategis 

yang sekaligus menjadi program kerja dari DLLAJ Kota Surakarta, 

yaitu : 

a. Peningkatan kualitas sistem manajemen transportasi perkotaan. 

b. Pemeliharaan dan peningkatan akses dari wilayah-wilayah 

pemukiman. 

c. Sinergi pengembangan kawasan tumbuh di wilayah kabupaten 

lain untuk meningkatkan multiplyer yang mampu mempercepat 

pengembangan kawasan. 

d. Peningkatan kualitas SDM dan sarana pendukung di bidang 

transportasi perkotaan. 

e. Peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas untuk mendukung 

pelayanan publik pengguna jalan. 

f. Peningkatan kualitas pelayanan uji kendaraan. 

g. Pelaksanaan sosialisasi kesadaran tertib lalu lintas terhadap 

pengguna jalan. 

h. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum. 

i. Peningkatan kualitas infrastruktur transportasi terminal. 

j. Peningkatan fasilitas parkir, pengawasan, dan pengendalian 

parkir. 

k. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran perda. 

l. Peningkatan/ pengembangan sarana perekonomian yang lain 

seperti pasar, pergudangan, dan pangkalan bongkar muat. 
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iv. Evaluasi Isu Strategis 

Pada tahap ini daftar isu strategis yang diperoleh selanjutnya 

dievaluasi untuk mengetahui tingkat kestrategisan masing-masing 

isu. Hasil akhir identifikasi isu strategis disusun secara berurutan 

didasarkan pada urutan prioritas, urutan logika, atau urutan waktu 

agar memudahkan proses perumusan strategi. Evaluasi isu strategis 

dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Tes Litmus (Litmus Test). 

 Tes Litmus digunakan untuk mengembangkan beberapa 

ukuran tentang bagaimana strategisnya suatu isu. Setiap isu strategis 

yang telah teridentifikasi diberikan 13 pertanyaan yang kemudian 

diberikan penilaiannya. Isu yang memiliki skor tertinggi adalah isu 

yang paling strategis dan isu yang operasional adalah isu yang 

memiliki skor terendah. 

Penilaian skornya adalah sebagai berikut : 

- Skor  1 = untuk isu yang bersifat operasional 

- Skor  2 = untuk isu yang cukup strategis 

- Skor  3 = untuk isu yang sangat strategis 

Jika skor itu dikalikan dengan jumlah pertanyaan, maka total skor 

yang dihasilkan akan membentuk nilai interval sebagai berikut : 

· Jika total skor antara 13 – 21  à  Isu kurang strategis 

· Jika total skor antara 22 – 30  à  Isu cukup strategis 

· Jika total skor antara 31 – 39  à  Isu sangat strategis 
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v. Merumuskan Strategi untuk Mengelola Isu 

Setelah dilakukan evaluasi isu-isu yang terjadi maka 

dirumuskan strategi-strategi untuk mengelola isu strategis dan 

menjalankan misi dengan mengacu pada hasil evaluasi yang telah 

dilakukan. Strategi-strategi tersebut dapat berupa perumusan 

program-program strategis. Strategi harus dipilih yang sesuai 

berdasarkan dari analisis lingkungan eksternal dan internal. Strategi 

yang dapat dipilih bagi organisasi nonprofit menurut Hadari Nawawi 

antara lain ; 

a. Strategi Agresif, dilakukan dengan membuat program-program 
dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (action) yang 
sifatnya mendobrak (penghalang, tantangan, ancaman) mencapai 
keunggulan/ prestasi yang ditargetkan. 

b. Strategi Konservatif, strategi ini dilakukan dengan membuat 
program-program dan mengatur tindakan (action) yang sangat 
hati-hati, yang disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku. 

c. Strategi Defensif, dibuat dengan membuat program-progam dan 
mengatur langkah-langkah untuk mempertahankan keunggulan 
prestasi yang telah dicapai. 

d. Strategi Kompetitif, tindakan atau program untuk mewujudkan 
keunggulan yang melebihi organisasi non-profit lainnya yang 
sejenjang atau sama posisinya. 

e. Strategi Inovatif, program-program yang dibuat dan tindakan 
(action) agar organisasi non-profit tampil sebagai pelopor 
pembaharuan, dalam tugas pokoknya, sebagai keunggulan atau 
prestasi. 

f. Strategi Diversifikasi, program-programnya dan tindakan 
(action) agar berbeda dengan apa yang telah dilakukan atau 
berbeda dengan organisasi lainnya dalam memberikan 
pelayanan umum dan melaksanakan pembangunan. 

g. Strategi Preventif, program-program yang dilakukan dan 
tindakan untuk memperbaiki/ mengoreksi kekeliruan 
sebelumnya, baik yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri 
maupun oleh organisasi lainnya. 

h. Strategi Reaktif, program-program atau tindakannya menunggu, 
dan hanya memberi tanggapan jika telah diberi petunjuk/ 
perintah, pengarahan, pedoman pelaksanaan, manajemen tidak 
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berusaha membuat dan menetapkan program-program dan 
proyek secara proaktif. 

i. Strategi Oposisi, program-program atau tindakannya, bersikap 
menolak atau menantang/ menunda pelaksanaan setiap 
pengarahan, perintah, petunjuk atau bahkan mungkin Peraturan 
Perundang-undangan dari organisasi atasan, yang dinilai atau 
yang sekiranya tidak menguntungkan atau mempersulit untuk 
dilaksanakan. 

j. Strategi Adaptasi, strategi ini hampir sama dengan strategi 
defensif, yaitu melakukan adaptasi dengan organisasi lain dan 
menyesuaikan dengan aturan, juklak, dan petunjuk. 

k. Strategi Ofensif, semua tindakan atau program, memanfaatkan 
peluang baik yang sesuai atau tidak dengan aturan, pengarahan, 
pedoman organisasi. 

l. Strategi Menarik Diri, strategi ini dilakukan dengan 
kecenderungan menghindari untuk membuat program-program 
atau tindakan yang sesuai dengan aturan, pedoman, arahan, 
karena suatu sebab. Misalnya menghindar dari tanggung jawab 
yang berat, takut gagal, program tidak sesuai dengan kebutuhan. 

m. Strategi Kontijensi, sebagai cara pemecahan masalah dengan 
memilih alternatif yang paling menguntungkan atau terbaik 
diantara yang terbaik, sesuai dengan petunjuk dan pedoman 
organisasi atasan dan bahkan berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. 

n. Strategi Pasif, membuat semua program-program dan tindakan 
menjalankan tugas sesuai aturan, dan lebih dominan pada 
pelaksanaan pekerjaan rutin. 

  (Nawawi, 2003: 176-179) 

Sedangkan menurut Rangkuti (2002), macam-macam strategi 

merupakan gabungan dari beberapa faktor, dan akan membentuk 

kuadran-kuadran sebagai berikut : 
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Gambar 1.3. Kuadran Strategi Analisis SWOT menurut Rangkuti 

 
 
 

3. Mendukung Strategi       1. Mendukung Strategi 
Turn Around   Agresif 

 
 
 
 

4. Mendukung Strategi         2. Mendukung Strategi 
Defensif   Diversifikasi 

 
 
 

Sumber: Rangkuti (2002: 19) 

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Kuadran I : Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. 

Perusahaan (organisasi) tersebut memiliki peluang dan 

kekuatan yang sama, sehingga dapat memanfaatkan 

peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam 

kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan 

yang agresif (Growth Oriented Strategy). 

Kuadran II : Meskipun menghadapai berbagai ancaman, perusahaan 

(organisasi) ini masih memiliki kekuatan dari segi 

imternal. Strategi yang harus diterapkan adalah 

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang 

jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi 

(produk/ pasar). 

Berbagai Ancaman 

Kelemahan Internal 

Berbagai Peluang 

Kekuatan Internal 
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Kuadran III : Perusahaan (organisasi) menghadapi peluang pasar yang 

sangat besar, tetapi di lain pihak, ia menghadapi 

beberapa kendala/ kelemahan internal. Fokus strategi 

perusahaan (organisasi) ini adalah meminimalkan 

masalah-masalah internal sehingga dapat merebut 

peluang pasar yang lebih baik (Turn Around Invesment 

or Orientation). 

Kuadran IV : Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, 

perusahaan (organisasi) tersebut menghadapi berbagai 

ancaman dan kelemahan internal. Sehingga strategi yang 

tepat untuk kondisi ini adalah “Defensif and Damage 

Control”, yaitu dengan bertahan dan mengontrol 

kerugian. 

  (Rangkuti, 2002: 20) 

3) Implementasi strategi 

Implementasi menurut Salusu adalah seperangkat kegiatan yang 

dilakukan menyusul suatu keputusan untuk mencapai sasaran tertentu. 

(Salusu, 1996: 409) 

Implementasi strategi adalah sejumlah total aktivitas dan pilihan 

yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan sebuah perencanaan strategis. 

Implementasi strategi merupakan proses berbagai strategi dan kebijakan 

berubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, 

dan prosedur. (Hunger dan Wheelen, 2003: 296). Menurut Hunger dan 
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Wheelen, untuk memulai proses implementasi, manajer strategis harus 

memperhatikan tiga pertanyaan berikut : 

· Siapa yang akan melaksanakan rencana strategis yang telah disusun ? 

· Apa yang harus dilakukan ? 

· Bagaimana sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam 

implementasi akan melaksanakan berbagai hal yang diperlukan ? 

(Hunger dan Wheelen, 2003: 297) 

Lebih lanjut Hunger dan Wheelen menjelaskan bahwa  program, 

anggaran, dan prosedur hanyalah bentuk rencana yang disusun lebih 

mendetail yang pada akhirnya membawa pada implementasi strategi 

yang telah dibuat. Proses manajemen strategis secara keseluruhan 

mencakup beberapa jenis aktivitas krusial yang berorientasi pada 

tindakan untuk mengimplementasi strategi: pengorganisasian, 

penyusunan staf, pengarahan, dan pengawasan. (Hunger dan Wheelen, 

2003: 303-304) 

Menurut Allison dan Kaye, implementasi atau rencana operasi 

merupakan penghubung antara pemikiran strategis yang memberi arah 

yang tercantum dalam rencana strategis dengan pekerjaan sehari-hari 

yang padat dan mudah digunakan. (Allison dan Kaye, 2005: 17) Lebih 

lanjut Allison dan Kaye menjelaskan bahwa sifat rencana operasi 

organisasi tertentu akan dipengaruhi oleh prioritas organisasinya, struktur 

organisasinya, dan proses perencanaannya terdahulu. Namun hakekat 

rencana operasi itu tetap sama; yaitu dokumen yang merumuskan sasaran 
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kongkret jangka pendek yang menjurus pada pencapaian tujuan dan 

sasaran strategis, dan yang mudah digunakan dan dipantau. (Allison dan 

Kaye, 2005: 17) 

Sedangkan menurut Hadari Nawawi, implementasi strategi terdiri 

dari beberapa langkah, seperti: sasaran operasional, program/ proyek 

tahunan, kebijakan situasional, jaringan kerja internal dan eksternal, 

pengorganisasian, pelaksanaan (actuating), pengangguran, dan 

pengawasan. (Nawawi, 2003: 149-150) 

Dari pengertian tersebut secara garis besar dapat disimpulkan  

bahwa implementasi strategi mencakup dua unsur pokok, yaitu : 

a. Pengembangan strategi dalam proyek/ program, anggaran, dan 

prosedur 

Mengacu pada teori David Hunger dan Thomas Wheelen, 

definisi program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-

langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali 

pakai. (Hunger dan Wheelen, 2003: 17) 

Operasionalisasi program biasanya ditetapkan dalam bentuk 

program proyek/ kegiatan. Anggaran adalah program yang dinyatakan 

dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara 

rinci dalam biaya, yang dapat digunakan oleh manajemen untuk 

merencanakan dan mengendalikan. Prosedur adalah sistem langkah-

langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan 
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secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan. 

(Hunger dan Wheelen, 2003: 17-18) 

b. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen 

Fungsi-fungsi manajemen menurut G. R. Terry terdiri dari : 

planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating 

(penggerakan), controlling (pengawasan). Fungsi perencanaan dalam 

manajemen straetgis merupakan suatu proses tersendiri tidak menjadi 

bagian dalam implementasi, demikian pula fungsi pengawasan dalam 

manajemen strategis adalah suatu proses tersendiri yang terdapat pada 

proses kontrol dan evaluasi. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa garis besar dari implementasi 

strategi adalah mengembangkan program (untuk membuat program dapat 

berjalan dalam tindakan), anggaran (perkiraan biaya), dan prosedur 

(rincian berbagai aktivitas yang digunakan dalam menyelesaikan 

program), serta pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti: 

pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan kontrol atau 

pengawasan (controlling). 

4) Evaluasi Strategi 

Pengertian evaluasi dan pengendalian adalah proses 

membandingkan kinerja aktual organisasi dengan kinerja yang telah 

ditetapkan dan memberikan umpan balik yang diperlukan bagi pihak 

manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh dan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 41 

mengambil tindakan perbaikan bila diperlukan. (Hunger dan Wheelen, 

2003: 384) 

Sedangkan menurut Terry (1986), kontrol dan evaluasi yang 

disebutkan dengan istilah pengawasan adalah : 

Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, 

maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan 

tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan 

rencana-rencana. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk 

menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam 

hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. (Terry, 

1986: 395) 

Di dalam pelaksanaan manajemen strategis diperlukan umpan balik 

sebagai masukan agar dapat dilakukan perbaikan, penyempurnaan, dan 

pengembangan secara terus-menerus. Untuk itu perlu adanya sebuah 

penilaian dan evaluasi dari seluruh kinerja yang telah dilakukan. Evaluasi 

merupakan elemen akhir yang utama dari manajemen strategis. Elemen 

tersebut menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam 

implementasi strategi sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan 

untuk dimulai kembali. 

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa kontrol dan 

evaluasi dapat disebut dengan istilah pengawasan yang mempunyai 

pengertian mengevaluasi apa yang telah dilaksanakan dan memastikan 

bahwa apa yang dilaksanakan berjalan sesuai rencana. 
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b.  Pengertian Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Pengertian dinas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) 

adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu atau 

segala sesuatu yang berkaitan dengan jawatan (pemerintah), bukan swasta. 

(KBBI, 2002: 265) Selanjutnya, menurut J.S. Badudu (1990), dinas diartikan 

sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan jawatan 

pemerintah. 

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut Peraturan Daerah 

Nomor 6 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kota Surakarta, adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Surakarta 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan lalu lintas 

dan angkutan jalan. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Surakarta 

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Daerah Kota Surakarta yaitu Walikota. 

c. Pengertian Implementasi Rencana Strategis Dinas Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Kota 

Dalam penelitian ini, batasan Implementasi Rencana Strategis oleh 

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dirumuskan sebagai Pelaksanaan/ 

proses pelaksanaan rencana strategis DLLAJ Kota Surakarta ke dalam 

tindakan operasional melalui pengembangan strategi dalam program dan 

proyek tahunan, anggaran, dan prosedur serta pelaksanaan fungsi-fungsi 

manajemen seperti perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

penggerakan (actuating), pengawasan (controlling), untuk mencapai tujuan 
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jangka panjang organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan lalu lintas dan 

angkutan jalan. 

 

E.2. Kerangka Pemikiran 

Dalam kerangka pikir ini akan dijelaskan mengenai alur berpikir yang 

digunakan dalam penelitian ini. Kerangka berpikir ini berangkat dari usaha 

Pemerintah Kota Surakarta untuk menyelenggarakan kegiatan lalu lintas dan 

angkutan jalan yang selamat, aman, lancar, dan tertib, terhindar dari 

hambatan, sehingga terwujud keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas 

yang efisien sebagai pendorong, pengerak, dan penunjang pertumbuhan 

ekonomi, sosial, dan budaya di kota Surakarta. Walaupun dalam pelaksanaan 

kebijakan selama ini DLLAJ memiliki SDM potensial yang dalam 

melaksanakan setiap kebijakannya mendapat dukungan baik dari Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota Surakarta baik dalam 

bentuk  Peraturan Perundang-undangan maupun Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD), serta kerjasama yang baik dengan daerah-daerah 

tetangga seperti Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan 

Klaten atau yang lebih dikenal dengan nama Subosukawonosraten. Namun 

DLLAJ juga dihadapkan pada hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan 

seperti kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat 

terhadap ketertiban berlalu lintas, fasilitas lalu lintas jalan yang tidak 

digunakan sebagaimana mestinya, kapasitas terminal dan sub terminal yang 

kurang memadai, dan munculnya juru parkir liar yang membuat 
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penyelenggaraan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan belum bisa 

maksimal. 

Guna menghadapi berbagai kondisi tersebut Dinas Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Kota Surakarta membuat rencana strategis tahun 2003-2008. 

Di dalam rencana strategis tersebut mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, 

Analisis Lingkungan, Kebijakan, Program, dan Rencana Kerja yang 

digunakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Surakarta dalam 

menjalankan setiap kegiatan-kegiatannya. Dari rencana strategis tersebut 

ditentukan tingkat kestrategisan isu yang ada dengan menggunakan tes litmus 

guna menentukan prioritas isu dan strategi apa yang harus digunakan. 

Berikut ini bagan kerangka pemikiran yang penulis gunakan : 

Gambar 1.4. Bagan Kerangka Pikir 
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F. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual memberikan makna dari kata yang digunakan 

untuk menjelaskan variabel dengan menggunakan persamaan katanya. 

Berikut ini definisi konseptual dari masing-masing variabel dalam penelitian 

ini : 

1. Manajemen Strategis 

 Manajemen Strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan 

manajerial yang bersifat mendasar dan komprehensif, berorientasi pada 

masa depan, menekankan pada pengamatan lingkungan baik internal 

maupun eksternal dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

2. Implementasi Rencana Strategis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Implementasi Rencana Strategis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

adalah proses pelaksanaan rencana strategis organisasi ke dalam tindakan 

operasional melalui pengembangan strategi dalam program dan proyek 

tahunan, anggaran, dan prosedur serta pelaksanaan fungsi-fungsi 

manajemen seperti perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), penggerakan (actuating), pengawasan (controlling), untuk 

mencapai tujuan jangka panjang organisasi dalam penyelenggaraan 

kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Penulis lebih menekankan pada 

implementasi strategi pada tahun 2007 karena pertimbangan waktu yang 

dimiliki untuk melakukan penelitian serta biaya. 
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G. Definisi Operasional 

 Definisi operasional memberikan makna bagi suatu variabel 

dengan merinci operasi tindakan apa yang disyaratkan untuk dilakukan agar 

dapat menjalani atau untuk mengukurnya. Langkah-langkah implementasi 

rencana strategis untuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam 

penelitian ini akan dibatasi dan dilihat dari hal-hal berikut ini : 

a. Pengembangan strategi dalam program/ proyek tahunan, anggaran, dan 

prosedur 

b. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, terdiri dari : 

1) Pengorganisasian (organizing) 

2) Penganggaran (budgeting) 

3) Pelaksanaan (actuating) 

4) Pengawasan (controlling) 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

deskriptif dengan jenis data kualitatif, sebab penelitian ini berusaha untuk 

menjelaskan suatu fakta atau realita fenomena sosial tertentu sebagaimana 

adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau 

permasalahan yang mungkin dihadapi. Ini sesuai dengan jenis penelitian 

ini yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran manajemen strategis 

yang digunakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka bentuk 
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penelitian deskriptif yang memaparkan, menerangkan, menggambarkan, 

dan melukiskan serta menafsirkan dan menganalisis data dengan jenis data 

kualitatif yang ada merupakan bentuk penelitian yang sesuai. 

2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Kota Surakarta, yang tepatnya berada di Jalan Menteri Supeno No. 7 

kota Surakarta, dengan pertimbangan Kota Surakarta menempati posisi 

yang sangat strategis yaitu sebagai simpul jalur transportasi darat yang 

mencakup transportasi jalan raya dan kereta api antara lintas utara dan 

selatan. Demikian juga dengan berfungsinya Bandara Adi Sumarmo 

sebagai bandara internasional dan Embarkasi/ Debarkasi haji, kota 

Surakarta akan menjadi pintu gerbang yang menerima kepadatan arus lalu 

lintas, sehingga perlu diantisipasi dengan penyiapan sarana dan prasarana 

transportasi maupun manajemen lalu lintas yang memadai. 

3. Sumber Data 

 Data merupakan suatu fakta atau keterangan dari objek yang 

diteliti. Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong) sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. (Moleong, 2006: 

157) Sumber data dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : 

a. Data Primer 

Yaitu data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari orang-

orang yang dipandang mengetahui masalah yang akan dikaji dan 
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bersedia memberi data atau informasi yang diperlukan. Data atau 

informasi tersebut diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak 

yang terkait dengan manajemen strategis DLLAJ Kota Surakarta. 

Adapun pihak-pihak tersebut adalah : Kepala Dinas DLLAJ Kota 

Surakarta, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas Bina Program, 

Kepala Sub Dinas Lalu Lintas, Kepala Sub Dinas Angkutan, Kepala 

Sub Dinas Teknik Sarana dan Prasarana, dan Kepala Unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD). Sementara itu observasi dilakukan dengan 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi/ keadaan, 

sarana dan prasarana lokasi penelitian yaitu DLLAJ Kota Surakarta. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data atau informasi yang diperoleh dari sumber-sumber lain 

selain data primer yang terdiri dari catatan-catatan, arsip, agenda, hasil 

rapat, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dalam 

hal ini yang termasuk data sekunder antara lain : 

i. Rencana strategis DLLAJ Kota Surakarta tahun 2003-2008 

ii. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 20 tahun 2001 tentang 

Pedoman Uraian Tugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Kota Surakarta 

iii. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta 

iv. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 
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v. Data-data dan Informasi lain yang menunjang. 

4. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunkan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling, dimana peneliti akan memilih informan yang 

dapat dipercaya untuk menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya 

untuk menjadi sumber informasi dan diharapkan mengetahui secara 

mendetail. Informan dalam penelitian ini adalah : Kepala Dinas DLLAJ 

Kota Surakarta, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas Bina 

Program, Kepala Sub Dinas Lalu Lintas, Kepala Sub Dinas Angkutan, 

Kepala Sub Dinas Teknik Sarana dan Prasarana, dan Kepala Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Kota Surakarta yang memiliki informasi mendalam mengenai 

permasalahan yang ada. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi 

yang diperlukan untuk penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah library research, yaitu kegiatan penelitian yang 

dilakukan melalui data-data pustaka yang relevan dan field research, yaitu 

dengan mengumpulkan data-data di lapangan baik berupa data primer 

maupun data sekunder. Untuk lebih jelasnya mengenai teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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a. Wawancara 

Merupakan kegiatan melakukan percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 2006: 186) Dalam penelitian ini 

wawancara dilakukan secara mendalam yang diarahkan pada masalah 

tertentu dengan para informan yang sudah dipilih untuk mendapatkan 

data yang diperlukan. Teknik wawancara yang digunakan ini dilakukan 

secara tidak terstruktur, dimana peneliti tidak melakukan wawancara 

dengan struktur yang ketat dan formal agar informasi yang diperoleh 

memiliki kapasitas yang cukup tentang berbagai aspek dalam penelitian 

ini. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan tipe informasi untuk memperoleh data 

sekunder agar mendukung dan menambah bukti serta data dari sumber-

sumber lain. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatat 

data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian yang diambil dari 

beberapa sumber demi kesempurnaan penelitian. Dokumentasi ini 

diperoleh dari dokumen-dokumen administratif, keputusan dan 

ketetapan resmi, dan kesimpulan rapat, seperti Rencana strategis 

DLLAJ Kota Surakarta tahun 2003-2008, Keputusan Walikota 

Surakarta Nomor 20 tahun 2001, Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 
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2001, Undang-undang Nomor 14 tahun 1992, dan data-data dan 

informasi lain yang menunjang. 

c. Observasi 

Adalah teknik yang digunakan untuk menggali data dari sumber data 

yang berupa peristiwa, tempat lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. 

(H.B. Sutopo, 2002: 64) Observasi ini dilakukan dengan melakukan 

serangkaian pengamatan dengan menggunakan alat indera penglihatan 

dan pendengaran secara langsung terhadap obyek yang diteliti. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi berperan pasif 

dimana observasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung. 

d. Validitas Data 

Untuk mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan dalam 

penelitian memiliki tingkat kebenaran atau tidak, maka dilakukan 

pengecekan data yang disebut dengan validitas data. Untuk menjamin 

validitas data akan dilakukan trianggulasi, yaitu teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu. (Moleong, 2006: 330) Dimana dalam penelitian ini yang digunakan 

adalah trianggulasi data atau sumber yaitu mengumpulkan data sejenis 

yang diperoleh dari beberapa sumber data yang tersedia. (H.B. Sutopo, 

2002: 79) Validitas data akan membuktikan apakah data yang diperoleh 

sesuai dengan apa yang ada di lapangan atau tidak. Dengan demikian 
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data yang diperoleh dari suatu sumber akan dikontrol oleh data yang 

sama dari sumber yang berbeda. 

e. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

interaktif dari Miles dan Huberman (dalam H.B. Sutopo, 2002: 91-93) 

dengan tiga komponen, yaitu : 

i. Reduksi data 

Adalah bagian dari analisis data yang mempertegas, 

memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak 

penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan 

penelitian dapat dilakukan. 

ii. Sajian data 

Merupakan rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk 

narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. 

Sajian data merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis 

dan sistematis, sehingga bila dibaca akan mudah dipahami berbagai 

hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu 

pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya 

tersebut. 

iii. Penarikan simpulan dan Verifikasi 

Dari sajian data yang telah disusun kemudian dapat dilakukan 

penarikan simpulan, yaitu kegiatan merumuskan kesimpulan yang 

dapat diverifikasikan selama penelitian berlangsung sehingga data 
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dapat diuji validitasnya dan kesimpulan yang diambil lebih kokoh 

dan lebih bisa dipercaya. 

Untuk lebih jelasnya proses analisa data interaktif dapat dilihat 

pada bagan berikut ini : 

Gambar 1.5. Bagan Proses Analisa Data Interaktif 

 

 

 

  

 

 

Sumber : H.B. Sutopo, 2002: 96 
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