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KEY ISSUES
Permasalahan pada bisnis angkutan jalan
selama pandemi Covid-19 meliputi beberapa
isu kunci sebagai berikut:
1. Adanya pembatasan kapasitas angkutan
jalan selama pandemi Covid-19 yang
mempengaruhi supply-demand bisnis
secara keseluruhan;
2. Adanya perubahan perilaku penumpang
akibat
pandemi
Covid-19
yang
mempengaruhi
volume penumpang
angkutan jalan;
3. Adanya perubahan dan penyesuaian
terkait biaya operasional bisnis angkutan
jalan akibat pandemi Covid-19;
4. Adanya perubahan dan penyesuaian
terkait keberjalanan organisasi bisnis,
termasuk aspek sumber daya manusia
(SDM) akibat pandemi Covid-19; dan
5. Adanya perubahan dan penyesuaian agar
bisnis angkutan jalan tetap bertahan
akibat dampak ekonomi yang disebabkan
oleh pandemi Covid-19.

Bisnis angkutan jalan merupakan bagian dari
sektor transportasi yang terdampak pandemi
Covid-19, yang terbukti dengan menurunnya
jumlah penumpang secara drastis. Data BPS
menunjukkan sektor transportasi secara
keseluruhan memiliki pertumbuhan negatif
1.3 persen di kuartal 1-2020 sebagai dampak
pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah
Indonesia dan masing-masing provinsi
mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) berimplikasi pada fluktuasi volume
kendaraan dan mobilitas masyarakat secara
umum. Bisnis angkutan jalan yang meliputi
operator penyedia jasa angkutan orang, baik
berbasis trayek maupun non-trayek, seperti
bus dalam kota, antar kota, maupun antar
provinsi, taksi, angkot, dan ojek turut andil
dalam fluktuasi pergerakan tersebut.
Selain itu, perkembangan pandemi Covid-19,
khususnya di Indonesia masih meningkat.
Hingga 24 Juli 2020, total kasus Covid-19 di
Indonesia sudah mencapai 93.657 orang
positif dengan penambahan harian terakhir
sebanyak 1.906 orang dan kasus meninggal
sebanyak 4.576 jiwa. Walaupun pemerintah
telah mengeluarkan protokol kesehatan, pihak
penyedia jasa angkutan jalan (operator) masih
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kesulitan untuk mengatur volume dan perilaku
penumpang, contohnya pada choke point
seperti di gerbang masuk dan keluar halte
yang masih rentan terhadap penumpukan.

kenyamanan dan keamanan bagi petugas dan
penumpang, terutama untuk mengurangi
risiko penularan dan penyebaran virus dalam
terminal/halte dan kendaraan.

World Health Organization (WHO) pada 8 Juli
2020
juga
mengungkapkan
tentang
kemunculan bukti-bukti penularan Covid-19
melalui udara atau airborne. Hal ini
menambah tantangan bisnis angkutan jalan
untuk dapat meyakinkan dan mengembalikan
kepercayaan pengguna, serta melakukan
penyesuaian dari segi infrastruktur penunjang
operasional seperti sterilisasi dan perbaikan
sistem pendingin/AC baik di dalam kendaraan
maupun di halte/terminal. Keberagaman jenis
angkutan jalan ini disertai peraturan
pembatasan penumpang, protokol kesehatan,
dan tantangan untuk mengatur perilaku
penumpang membuat tingkat permasalahan
yang dihadapi bisnis angkutan jalan menjadi
kompleks, ditambah dengan implikasi
pembengkakan biaya operasional untuk
memenuhi protokol kesehatan dan keamanan
yang ada. Oleh karena itu, diperlukan suatu
kajian untuk dapat memberikan rekomendasi
strategi
yang
dapat
mengakomodasi
kebutuhan bisnis dan operasional penyedia
jasa (operator), sekaligus memberikan

Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir
Soft System Methodology dengan tujuan
memahami persoalan yang dihadapi oleh
industri transportasi dan masyarakat di masa
pandemi dan rich picture kondisi transportasi
darat non-kereta di Indonesia saat ini. Melalui
kerangka berpikir ini, root definition dari
sistem yang ditinjau akan terlihat, sehingga
target analisis dapat dirumuskan.

BENCHMARK
Dalam kajian ini, studi banding juga
dilakukan untuk melihat situasi dan solusi
yang sudah diaplikasikan negara lain terkait
bisnis transportasi di masa pandemi
Covid-19. Negara-negara yang dimasukkan
dalam studi banding ini merupakan negara
yang sudah lebih dahulu memiliki dan
menerapkan sistem baru, seperti protokol
kesehatan dan teknologi pendukungnya.
Hasil studi banding selengkapnya dapat
dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Strategi Bisnis Angkutan Jalan selama Pandemi di Negara Lain
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ANALISIS DATA PRIMER
SURVEI PERILAKU PENUMPANG
Analisis Deskriptif
Terdapat 542 responden yang secara valid
telah mengisi survei dari total 630 responden
yang telah mengisi. Berdasarkan demografi,
responden terdiri dari laki-laki sebesar 55%
dan perempuan sebesar 45%. Sementara dari
segi pendapatan, responden didominasi oleh
mereka yang berpendapatan 5-10 juta (32%),
kemudian di bawah 5 juta (32%), dan diikuti
oleh responden berpendapatan 11-20 juta
(16%).

Gambar 3 Moda Pilihan Transportasi Antar Kota

Gambar 4 Perubahan Perilaku Penggunaan Alat Transaksi

Gambar 2 Moda Transportasi Penumpang saat PSBB

Preferensi penggunaan moda transportasi
untuk mendukung aktivitas sehari-hari pada
masa PSBB dapat dilihat pada Gambar 2,
sedangkan
perbandingan
preferensi
penumpang ketika sebelum PSBB dan ketika
PSBB dapat dilihat di Gambar 3. Selain itu,
terdapat juga perubahan perilaku penumpang
terhadap penggunaan alat transaksi selama
PSBB dimana uang tunai tidak menjadi pilihan
utama lagi jika dibandingkan dengan rencana
penggunaan digital payment dan uang
elektronik (e-money) yang dapat dilihat di
Gambar 4.

Pada survei ini juga didapatkan grafik
peralihan moda penumpang angkutan jalan
mulai dari sebelum PSBB, pada saat PSBB, dan
rencana pada masa AKB. Secara umum,
penumpang
angkutan
jalan
memiliki
preferensi untuk beralih menggunakan
kendaraan pribadi, baik sepeda, motor,
maupun mobil. Khusus untuk aktivitas
sehari-hari seperti pada Gambar 5, responden
berencana untuk kembali menggunakan
transportasi publik meskipun cenderung
untuk memilih layanan transportasi online
daripada angkutan umum. Adapun untuk
aktivitas perjalanan antar kota seperti pada
Gambar 6, penumpang angkutan jalan masih
menahan diri untuk tidak bepergian.
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Gambar 5 Peralihan Moda Penumpang Angkutan Jalan Untuk Aktivitas Sehari-Hari; Gambar 6 Peralihan Moda Penumpang
Angkutan Jalan Untuk Perjalanan Antar Kota

Selain
mengukur
perubahan
perilaku
penggunaan moda transportasi, survei ini juga
mengukur tingkat dampak ekonomi yang
dirasakan oleh para penumpang akibat
pandemi Covid-19 (Gambar 7). Hasilnya,
sebanyak 63% responden mengaku terdampak
ekonominya yang diakibatkan pengurangan
pendapatan (54,8%), peningkatan biaya
(35,3%), dan kehilangan pekerjaan (9,1%).

Gambar 7 Dampak Covid-19 terhadap Pendapatan
Penumpang

Hasil analisis word cloud pada survei juga
menunjukkan bahwa protokol kesehatan
menjadi faktor utama dalam pemilihan moda
transportasi selama pandemi (Gambar 8).

Gambar 8 Word Cloud Hasil Survei

Analisis Regresi Logistik
Pengujian regresi logistik binomial dilakukan
menggunakan software STATA 14.1 dan
dengan acuan 95% confidence level.
Berdasarkan hasil regresi, faktor yang paling
berpengaruh terhadap turunnya penggunaan
angkutan umum untuk aktivitas sehari-hari
adalah perubahan frekuensi penggunaan
angkutan biasa dengan angka odds ratio
sebesar 5,05. Angka ini menunjukkan
kemungkinan turunnya penggunaan angkutan
umum akan 5,05 kali lebih besar dengan
turunnya frekuensi penggunaan angkutan
biasa. Selanjutnya, faktor yang paling
berpengaruh terhadap turunnya frekuensi
bepergian antar kota adalah perubahan
penggunaan transportasi pribadi untuk
bepergian antar kota dengan odds ratio
sebesar 5,56. Angka ini menunjukkan
kemungkinan turunnya frekuensi bepergian
antar kota akan 5,56 kali lebih besar dengan
turunnya penggunaan transportasi pribadi
untuk bepergian antar kota. Hasil regresi kami
juga menunjukkan bahwa faktor yang paling
berpengaruh terhadap turunnya pengeluaran
transportasi harian adalah perubahan
frekuensi penggunaan angkutan online
dengan odds ratio sebesar 3,4. Angka ini
menunjukkan
kemungkinan
turunnya
pengeluaran transportasi harian akan 3,4 kali
lebih besar dengan turunnya frekuensi
penggunaan angkutan online.
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Analisis deskriptif dan logistic regression dari
survei perilaku penumpang memberikan bukti
dan
gambaran
adanya
peningkatan
permintaan akan transportasi online,
turunnya pengeluaran untuk transportasi,
dan faktor protokol kesehatan menjadi
penentu utama kepercayaan masyarakat
dalam penggunaan transportasi jalan.

FOCUS GROUP DISCUSSIONS
Salah satu sumber data primer yang
digunakan pada penelitian ini adalah FGD
yang sudah dilakukan sebanyak dua kali.
Narasumber yang diundang pada kedua FGD
ini mengacu pada actors berdasarkan
kerangka berpikir Soft System Methodology
yaitu Pemerintah (Kementerian Perhubungan),
penyedia jasa angkutan jalan (operator), dan
penyedia prasarana jasa angkutan jalan. Hasil
FGD memberikan masukan terhadap 1)
Metodologi dan rencana kajian Klaster 3 dari
pemangku kepentingan; dan 2) Menggali
pengalaman operator transportasi darat
sebagai pelaku bisnis pada masa PSBB dan
dampaknya terhadap keuangan perusahaan,
bagaimana rencana bisnis yang telah
disiapkan untuk menghadapi masa Adaptasi
Kebiasaan
Baru
(AKB),
dan
usulan
kebijakan/stimulus dari pemerintah.

BEHAVIORAL NUDGES
Berdasarkan Studi Banding, Survei, dan FGD,
didapatkan gambaran mengenai perilaku
masyarakat sebelum, selama dan sesudah
PSBB. Profil perilaku ini kemudian dijadikan
gambaran dan dasar dari analisis kebijakan
publik yang dijalankan oleh pemerintah. Hasil
survei menegaskan bahwa pandemi Covid-19
telah secara permanen merubah pola pikir
dan juga kesadaran masyarakat terkait
pentingnya penerapan protokol kesehatan.
Secara perilaku dan pola pikir, pandemi
Covid-19 telah merubah persepsi dan
paradigma berpikir masyarakat. Hal ini secara
langsung berdampak kepada cara berpikir

arsitektur pilihan dalam membuat kebijakan
dorongan perilaku untuk mengatur konsumen,
dengan catatan bahwa inherent bias yang
melekat pada diri konsumen, contohnya
dalam memperkirakan tingkat penularan
Covid-19,
pembuat
kebijakan
dapat
menggunakan sifat bias manusia yang
cenderung membuat asumsi lebih buruk dari
kenyataan sehingga lebih mudah mendorong
penerapan PSBB seperti menjaga jarak, atau
menggunakan alat keselamatan diri seperti
masker, contoh lainnya adalah bias
kecenderungan mempertahankan kepemilikan
barang, hal ini dapat dimanfaatkan oleh
pembuat
kebijakan
untuk contohnya,
memberikan APD ataupun safety kits gratis
bersamaan dengan tiket transportasi umum
yang akan mendorong hampir secara pasti,
penggunaan APD tersebut di dalam fasilitas
umum transportasi darat.

ANALISIS DATA SEKUNDER
ANALISIS BIG DATA
Untuk mendapat gambaran mengenai dampak
Covid-19 terhadap penumpang jasa angkutan
umum berbasis jalan, tim peneliti melakukan
analisis komparasi dengan menggunakan data
rekap perjalanan dari terminal darat tipe A
se-Indonesia. Apabila dianalisis untuk
masing-masing provinsi, dapat terlihat adanya
variasi tren penurunan penumpang berangkat
untuk masing-masing provinsi. Gambar 9
menunjukkan hasil prediksi penumpang
berangkat mulai 1 September 2020 hingga 31
Desember 2020 beserta interval prediksi
sebesar 95%. Hasil prediksi menunjukkan
bahwa jumlah penumpang jasa angkutan
umum berbasis darat cenderung stagnan
hingga akhir tahun. Skor RMSE model tersebut
adalah 13,655. Artinya, ada sekitar 13,655
penumpang yang tersebar di sekitar fitted
garis regresi (garis prediksi) atau standar
deviasi dari residual.
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Gambar 9 Prediksi Jumlah Penumpang

Secara nasional, dari bulan September hingga
Desember
akan
terjadi
penurunan
penumpang pada kisaran 52% hingga 57%
dengan rentang kurang lebih 11%. Dari bulan
September perlahan akan mengalami
peningkatan hingga -41% (prediksi optimis)
sampai -67% (prediksi pesimis) pada bulan
Desember.

ANALISIS KEUANGAN
Kajian struktur biaya bisnis angkutan jalan
merupakan langkah awal yang dilakukan
dalam menganalisa dampak keuangan
operator bisnis angkutan jalan selama
pandemi Covid-19. Analisis struktur biaya
penting
dilakukan
untuk
mengetahui
komponen biaya yang berpengaruh dalam
menjalankan bisnis angkutan jalan. Kendala
utama yang dihadapi dalam melakukan kajian
ini adalah ketersediaan data yang sangat
minim. Diketahui bahwa operator bisnis
transportasi
angkutan
jalan
belum
diwajibkan untuk memberikan laporan
keuangannya
kepada
Kementerian
Perhubungan sehingga menjadi tantangan
tersendiri bagi tim peneliti untuk dapat
menganalisis kondisi keuangan operator bisnis
transportasi angkutan jalan. Berbagai upaya
dilakukan untuk memperoleh data keuangan
yang rinci diantaranya melalui Focus Group
Discussion, wawancara dengan stakeholders
terkait seperti Organisasi Angkutan Darat

(ORGANDA) dan beberapa operator bisnis
transportasi angkutan jalan seperti PT.
Transportasi Jakarta dan PERUM DAMRI.
Biaya operasional paling besar terdapat pada
komponen biaya langsung (81.31% ORGANDA
dan 66.28% PT. Transportasi Jakarta). Secara
umum, yang menempati urutan 3 besar dalam
komponen biaya langsung baik ORGANDA
maupun PT. Transportasi Jakarta adalah biaya
awak kendaraan, biaya Bahan Bakar Minyak
(BBM) dan biaya pemeliharaan kendaraan.
Komponen lain yang mempengaruhi biaya
operasional kelangsungan bisnis angkutan
jalan adalah biaya pemeliharaan kendaraan
yaitu sebesar 14.53% (ORGANDA) dan 21.74%
(PT. Transportasi Jakarta). Berdasarkan
informasi yang diterima melalui wawancara,
terdapat komponen biaya ban dalam biaya
pemeliharaan kendaraan. Dalam biaya
langsung, komponen biaya awak kendaraan
sebesar 21,01% (ORGANDA) dan 32,22% (PT.
Transportasi Jakarta). Melalui wawancara yang
dilakukan dengan pihak PT. Transportasi
Jakarta diketahui bahwa dalam komponen
32.22% biaya awak kendaraan terdiri dari
pramudi bus dan checker. Selanjutnya, biaya
yang
paling
mempengaruhi
kegiatan
operasional adalah biaya Bahan Bakar Minyak
(BBM). Secara berturut-turut, ORGANDA dan
PT. Transportasi Jakarta mengeluarkan biaya
BBM sebesar 15.58% dan 12.12%. Bagi
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pengguna kendaraan bermotor khususnya
operator bisnis transportasi angkutan jalan,
BBM
sangat
mempengaruhi
karena
merupakan salah satu komponen utama.
Dalam biaya tidak langsung, komponen biaya
terbesar adalah biaya pegawai kantor (biaya
manajemen) yaitu sebesar 7.03% (ORGANDA)
dan 5.42% (PT. Transportasi Jakarta). Biaya
pegawai kantor disinyalir akan mengalami
peningkatan selama pandemi Covid-19
dikarenakan kebijakan work from home
(berkegiatan dari rumah) dan Penerapan
Sosial Berskala Besar (PSBB).

Penurunan pendapatan dan peningkatan biaya
menyebabkan rasio likuiditas yang menurun,
peningkatan hutang, dan penurunan laba
bisnis angkutan jalan. Matriks risiko bisnis
angkutan
jalan
menunjukkan
risiko
operasional dan keuangan menjadi risiko
yang paling tinggi dampak dan kemungkinan
terjadinya. Oleh karena itu bisnis angkutan
jalan membutuhkan stimulus dan kebijakan
dari pemerintah agar tetap bertahan di masa
pandemi ini. Agar stimulus ini menjadi tepat
sasaran, maka analisis Scenario Planning perlu
dibuat.

SCENARIO PLANNING
Tabel 1 Karakteristik Masing-masing Skenario

SKENARIO

GRIDLOCK

BUSWAY

HIGHWAY

Pembatasan Kapasitas
Angkutan Jalan

Diperlukan pembatasan
kapasitas angkutan jalan
sesuai protokol kesehatan

Diperlukan pembatasan
kapasitas angkutan jalan
sesuai protokol kesehatan

Tidak perlu lagi dilakukan
pembatasan kapasitas
angkutan jalan

Volume Penumpang
Angkutan Jalan

Volume penumpang
angkutan jalan kurang dari
20% dari baseline

Volume penumpang
angkutan jalan
20% - 40% dari baseline

Volume penumpang
angkutan jalan mencapai
lebih dari 40% dari baseline

Biaya operasional langsung
lebih besar dari pendapatan
per penumpang akibatnya
banyak armada yang tidak
beroperasi

Total biaya operasional lebih
besar dari pendapatan dan
terdapat tambahan biaya
penerapan protokol
kesehatan

Pendapatan dapat
menutupi total biaya
operasional dengan
kecenderungan
pertumbuhan yang stabil

Keberlangsungan Kinerja
SDM

Penyerapan tenaga kerja
berkurang dan berpotensi
terjadinya pengurangan
tenaga kerja karena
turunnya demand

Pengetatan dan efisiensi
pemanfaatan tenaga kerja
akan tetapi tidak sampai
dilakukan pengurangan
tenaga kerja

Utilisasi tenaga kerja
dilakukan secara optimal
dan cenderung naik menuju
ke titik baseline

Keberlangsungan Bisnis

Kontraksi

Konsolidasi

Pulih

Dukungan Regulasi &
Stimulus Masif

Dukungan Regulasi &
Stimulus Moderat

Dukungan Regulasi &
Stimulus Terbatas

Biaya Operasional Angkutan
Jalan

Implikasi Regulasi

Analisis perencanaan skenario pada kajian ini
dilakukan berdasarkan hasil FGD, analisis data
survei, big data, keuangan serta manajemen
risiko dilakukan untuk mendapatkan beberapa
skenario yang mungkin terjadi di masa depan.
Didapatkan dua ketidakpastian utama yang

dianggap paling berpengaruh terhadap masa
depan bisnis angkutan jalan antara lain kondisi
pandemi Covid-19 secara nasional, dan juga
kepercayaan terhadap angkutan umum.
Ketidakpastian bisnis angkutan jalan juga akan
dipengaruhi oleh zona dimana bisnis tersebut
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beroperasi. Berdasarkan analisis big data,
kajian kami memproyeksi volume penumpang
untuk Zona Merah nasional akan berada pada
tingkat kurang dari 20%, dan zona lainnya
akan berada pada tingkat 20% - 40%.
Ketidakpastian kondisi pandemi, tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap protokol
kesehatan,
dan
volume
penumpang
membentuk tiga skenario dengan karakteristik
dari masing-masing skenario yang dapat
dilihat pada Tabel 1.
Implikasi stimulus terhadap ketiga pandemi
tersebut akan dipengaruhi oleh kondisi Supply,
Demand, dan struktur biaya bisnis angkutan
jalan. Demand angkutan jalan akan ditentukan
oleh: 1) Tarif angkutan jalan per km yang
dibebankan kepada masyarakat; 2) Jarak
Tempuh; 3) Jumlah Penumpang. Sedangkan
supply angkutan jalan ditentukan oleh: 1)

Biaya Operasional Kendaraan per km per
kendaraan; 2) Kapasitas per kendaraan
angkutan jalan; 3) Jumlah armada beroperasi;
4) Frekuensi keberangkatan armada. Biaya
operasional kendaraan secara umum terdiri
dari biaya langsung dan biaya tidak langsung
dimana biaya terbesar adalah biaya awak
kendaraan, biaya bunga modal, serta biaya
pemeliharaan. Biaya lainnya yang juga cukup
membebani
operator
angkutan
jalan
walaupun volume penumpang terbatas adalah
biaya retribusi, pajak, Keur, dan tambahan
biaya kesehatan.
Berdasarkan analisis supply dan demand, Tim
memberikan rekomendasi kebijakan yang
diharapkan dapat menstimulasi ketahanan
bisnis operator angkutan jalan selama masa
pandemi Covid-19 pada Gambar 10.

Gambar 10 Analisis Keuangan dan Rekomendasi Kebijakan

KESIMPULAN
Sebagai kesimpulan, kajian ini telah menjawab
tujuan penelitian yang dijelaskan sebagai
berikut:
1. Pelaksanaan
pembatasan
kapasitas
angkutan akan sangat bergantung pada

zona lokasi operasi bisnis angkutan jalan
dan perencanaan skenario terkait;
2. Volume penumpang angkutan selama
pemberlakuan pembatasan angkutan
orang akan mencapai angka 20%, 40%,
>40% tergantung zona operasi bisnis dan
perencanaan skenario terkait;
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3. Biaya operasional yang dikeluarkan untuk
pengoperasian angkutan orang meningkat
terutama dikarenakan adanya biaya
protokol kesehatan dan biaya tidak
langsung yang harus dibayar, serta biaya
langsung (biaya SDM, ijin, pajak) yang
tetap harus dibayarkan tanpa diiringi
peningkatan pendapatan secara linear;
4. Keberlangsungan kinerja SDM pada sektor
transportasi jalan menjadi tidak pasti yang
sangat dipengaruhi oleh pulihnya pandemi
dan stimulus yang dapat didukung oleh
pemerintah;
5. Dampak ekonomi dari pembatasan
transportasi terhadap keberlangsungan
bisnis angkutan jalan menjadi tidak pasti
tergantung skenario kontraksi, konsolidasi
atau pulih.

moratorium hak trayek selama 3 tahun,
atau menerapkan BTS (Buy the Service);
b) Menjaga agar strategi perusahaan,
struktur, dan rivalitas kondusif tidak saling
mematikan, dan adil;
c) Menumbuhkan kembali demand yang
telah runtuh akibat penumpang merasa
takut akan penularan virus Covid-19, dan
d) Menjaga agar pendukung seperti terminal
dan tempat pemberhentian tetap disiplin
mematuhi protokol Covid-19.

RESOURCE-IMPACT MATRIX
Untuk menilai apakah alternatif kebijakan
hasil eksplorasi efektif, efisien atau tidak,
dilakukan analisis resource-impact matrix
(Gambar 11)

IMPLIKASI DAN REKOMENDASI
PORTER’S DIAMOND MODEL DAN
ANALISIS KEBIJAKAN
Berikutnya rekomendasi kebijakan, analisis
data primer dan sekunder dipetakan ke dalam
Porter’s Diamond model, dimana faktor
kondisi, strategi perusahaan, struktur, dan
rivalitas; industri pendukung dan terkait;
kondisi permintaan; peluang; serta peran
pemerintah menjadi penentu ketahanan
bisnis angkutan jalan. Dengan adanya
kesenjangan antara situasi yang ada dan
situasi yang diinginkan berdasarkan Porter’s
Diamond Strategy, diperlukan kebijakan yang
memperbaiki
keempat kondisi diatas.
Perbaikan ini diharapkan berupa kebijakan
yang efektif yang dapat:
a) Memperbaiki kondisi operator untuk
dapat menjaga keberlangsungan proses
layanan layanan dan keberlangsungan
hidup operator melalui dukungan
terhadap faktor-faktor biaya misalnya
dengan subsidi biaya yang timbul akibat
penerapan
protokol
Covid-19,
penghapusan biaya yang saat ini wajib
dibayarkan ke pemerintah dan pemberian

Gambar 11 Resource-Impact Analysis Matrix

Matriks tersebut menunjukkan bahwa
rekomendasi kebijakan kebanyakan berada di
area sumber daya rendah dengan dampak
yang tinggi kecuali pada kebijakan 6 sampai 9
terkait dengan subsidi biaya protokol
kesehatan (6), perizinan (6), pajak (7), tarif (8),
dan kebijakan Buy the Service (9) yang
merupakan kebijakan dengan sumber daya
tertinggi namun memberikan dampak yang
paling
tinggi
juga.
Dengan
mempertimbangkan penurunan kapasitas,
volume penumpang, biaya operasional,
kinerja SDM, dan kepercayaan masyarakat
terhadap keamanan angkutan jalan selama
pandemi
berdasarkan ketiga skenario
tersebut, diusulkan rekomendasi kebijakan
untuk mengatasi dampak ekonomi bisnis
angkutan jalan selama Pandemi Covid-19
sebagai berikut:
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Kebijakan Utama:
1. Standarisasi penerapan protokol Covid-19 dengan dukungan teknologi untuk angkutan jalan (termasuk halte dan
terminal) oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman penumpang.
2. Penegakan hukum pada angkutan jalan yang ilegal untuk memastikan persaingan bisnis yang sehat.
3. Setiap operator memiliki SOP protokol kesehatan dan penanganan suspect Covid-19 di angkutan jalan, disosialisasikan
kepada pengguna, dan dilaporkan kepada pihak terkait
4. Moratorium lisensi bisnis angkutan jalan
5. Memberikan insentif untuk konsolidasi bisnis angkutan jalan (efisiensi struktur biaya dan inovasi model bisnis sebagai
sumber alternatif pendanaan/pendapatan baru)
Kebijakan berdasarkan Prioritas Ketersediaan Sumber Dana:
6. Subsidi biaya:
a. protokol kesehatan yang berfokus pada hal-hal yang mudah diimplementasikan namun berdampak besar dan
sesuai dengan prinsip behavioral nudge / dorongan perilaku (sistem antrian, thermometer, blower, hand sanitizer,
disinfectant, rapid test) dan biaya pelatihan SDM tentang SOP protokol Covid-19;
b. biaya perizinan, SKRB, KIR, dan administrasi lainnya.
7. Keringanan pajak kendaraan bermotor, biaya bunga, dan restrukturisasi pembayaran pinjaman
8. Subsidi tarif operator (sebagai kewajiban pelayanan publik untuk angkutan perkotaan) dan biaya SDM (contoh:
dukungan dana darurat yang telah diterapkan di PT Transportasi Jakarta untuk membayar gaji pokok SDM armada
yang tidak berjalan)
9. Skema Buy the Service di kota-kota besar untuk menjamin kualitas layanan sekaligus menjaga aliran kas di industri
transportasi (contoh sukses BTS di DKI Jakarta, dengan BUMD atau BLU).

Policy Brief ini adalah hasil kajian antara Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Kementerian
Perhubungan dengan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung. Data yang tersaji diperoleh dari
data primer hasil survei “Survey Perilaku dan Dampak Ekonomi Pasca PSBB bagi Pengguna Transportasi Darat”
yang didistribusikan pada 10 Agustus s.d. 3 September 2020, Focus Group Discussion bersama para pemangku
kepentingan, serta pengolahan data sekunder dari Google Mobility Report, Apple Mobility Report, dan literatur
terkait praktik pengoperasian angkutan jalan pada masa pandemi di berbagai negara. Data kemudian diolah
menggunakan metode analisa big data, pendekatan behavioral nudge, analisis regresi logistik, dan analisis
keuangan.
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