
95

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kemacetan dan kepadatan jalan kini menjadi masalah utama yang

dihadapi hampir semua kota besar di Indonesia. Perkembangan kota yang

berjalan cukup pesat secara tidak langsung berdampak pula pada

peningkatan jumlah populasi penduduk. Semakin lama jumlah penduduk

dikota besar semakin meningkat, begitu pula dengan jenis aktivitas dan

kegiatan pergerakannya,kondisi ini pada akhirnya mendorong permintaan

terhadap kendaraan di kota besar semakin meningkat pula dari waktu ke

waktu. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat ternyata tidak

sebanding dengan kapasitas jalan menampung kendaraan, dampaknya

kemacetan terjadi dimana-mana, jalan semakin padat dan tingkat

kebisingan serta polusi menjadi semakin meningkat.Yogyakarta sebagai

salah satu kota besar di Indonesia juga tengah menghadapi persoalanyang

sama yaitu kemacetan dan kepadatan jalan, namun kini pemerintah Daerah

IstimewaYogyakarta berupaya untuk meminimalisirnya, dengan

menghadirkan satu moda transportasi massal berupa bus yang dikenal

dengan nama Trans Jogja. keberadaan Trans Jogja diharapkan mampu

mengeliminir permasalahan yang timbul akibat semakin tingginya

penggunaan moda transportasi pribadi di jalan

Persepsi masyarakat mengenai keberadaan Bus Trans Jogja dari hasil

penelitian pada umumnya, persepsi masyarakat tentang keberadaan bus
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Trans Jogja hampir semua responden menanggapi dengan positif atau

menerima Trans Jogja.

Yogyakarta sebagai salah satu tujuan wisata menjadi pusat

pemerintahan, pariwisata dan terkenal sebagai kota pelajar serta menjadi

tolak ukur kearah modern bagi daerah-daerah lainya. Dengan segala daya

pikatnya Yogyakarta dapat menarik orang-orang untuk tinggal didalamnya

sehingga penduduk Yogyakarta menjadi sangat padat. Kepadatan

penduduk Yogyakarta secara langsung menciptakan kebutuhan akan

sarana transportasi yang dapat memudahkan penduduk untuk menjalani

aktivitas kesehariannya.

Tanggap dengan kebutuhan yang kompleks tentang transportasi

maka pemerintah Yogyakarta membuat peraturan yang mengatur tentang

pola transportasi makro. Bus Trans Jogja menjadi angkutan umum massal

yang diprioritaskan agar segera terealisasi untuk mengakomodasi

kebutuhan transportasi penduduk Yogyakarta. Tujuan utama Bus Trans

Jogja adalah untuk mengurangi kemacetan. Dengan keberadaan Bus Trans

Jogja ini Pemerintah DIY mengajak masyarakat untuk beralih dari

kendaraan pribadi menjadi menggunakan angkutan umum massal ini

sehingga diharapkan kemacetan yang terjadi mengakibatkan tidak

sesuainya kapasitas jalan dengan kendaraan yang digunakan menjadi

berkurang.
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Pada kenyataanya keberadaan Bus Trans Jogja tidak serta merta

menyelesaikan masalah transportasi yang ada di Yogyakarta. Masalah lain

tersebut adalah kurangnya halte-halte yang disediakan oleh pemerintah

sehingga masyarakat sulit menjangkaunya.

Penelitian ini mencoba mencari tentang bagaimana persepsi

masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam

memilih Angkutan Umum Trans Jogja. Sejalan dengan penelitian ini

ditemukan faktor-faktor yang ditimbulkan oleh adanya Bus Trans Jogja

yang dapat menarik minat masyarakat dalam menggunakan bus tersebut.

Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor pendukung antara lain karena nyaman, fasilitas di bus sangat

memadai terutama adanya AC sehingga menarik minat masyarakat

untuk menggunakannya, selain itu biaya yang cukup terjangkau.

2. Faktor penghambat antara lain sering terjadinya keterlambatan bus,

kurangnya halte-halte sehingga masyarakat sulit untuk

menjangkaunya. Selain itu tidak adanya jalur sendiri untuk Trans

Jogja.

Mobilitas sosial merupakan sebuah proses sosial dimana

menghasilkan sesuatu bagi masyarakat. Hasil dari suatu mobilitas akan

berupa dampak yang bersifat positif ataupun bersifat negatif. Penerimaan

masyarakat tentang positif atau negatif suatu dampak mobilitas saling

berbeda satu sama lain. Seperti halnya dapat kita lihat dibawah ini
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mengenai dampak positif dan negatif dari adanya pengadaan Bus Trans

Jogja tersebut sebagai berikut:

Dampak yang bersifat positif akan memberikan manfaat bagi

kehidupan masyarakat. Seperti halnya dalam pengadaan Transportasi

Umum seperti Bus Trans Jogja yang menjadi program pemerintah dan

berjalan sejak tahun 2008 sampai saat ini. Trans Jogja merupakan

alternatif masyarakat dalam memilih transportasi umum untuk

menjalankan aktivitas mereka sehari-hari yang tidak memiliki kendaraan

pribadi atau yang tidak bisa menggunakan kendaraan sendiri. Pengadaan

transportasi umum tersebut sangat bermanfaat untuk kehidupan

masyarakat dan memberikan kenyaman untuk mencapai tempat tujuan

yang mereka inginkan.

Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat baik itu masyarakat

daerah Yogyakarta maupun para wisatawan dalam pengadaan Bus Trans

Jogja ini lebih mudah dan menghemat biaya. Hal ini dapat dilihat adanya

shelter-shelter yang dapat menuju tempat tujuan penumpang tanpa harus

membayar lagi jika melakukan transit. Asalakan para penumpang masih

berada di dalam shelter hingga sampai ke tempat yang dituju. Harga yang

harus di keluarkan oleh penumpang juga tidak banyak. Jarak dekat

maupun jauh sama saja, dengan membayar hanya Rp. 3.000,00. Selain itu

jika kita mempunyai card langganan maka akan dikenai pengurangan

harga.
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Secara umum, pengadaan Transportasi umum yang terjadi pada

masyarakat Yogyakarta tentu memberikan implikasi negatif bagi

kehidupan masyarakat, namun pengadaan tersebut tidak memberikan

implikasi yang besar atau kegoyahan dalam kehidupan mereka. Seiring

dengan adanya pengadaan Transportasi umum tersebut, masyarakat

pengguna Bus Trans Jogja merasakan bahwa adanya pemborosan

Anggaran Daerah Yogyakarta karena penempatan shelter tidak sesuai dan

masih banyak shelter yang sepi
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B. SARAN

1. Bagi Masyarakat pengguna Trans Jogja

a. Menjaga fasilitas sarana prasarana yang disediakan oleh Trans

Jogja.

b. Menaati peraturan yangada di Trans Jogja

2. Bagi Petugas Trans Jogja

a. Menjaga keramahan dalam melayani para penumpang Trans Jogja.

b. Memberikan informasi yang jelas tentang pemberhentian

pemberhentian setiap shelter.

c. Mengatur kapasitas para penumpang agar tidak berdesak-desakan

atau sesuai kapasitas angkutan jumlah penumpang Trans Jogja.

3. Bagi Pemerintah Daerah

a. Perbaikan sarana dan prasarana serta jadwal pemberangkatan agar

konsumen lebih nyaman.

b. Perlu ditambahnya halte-halte agar masyarakat mudah

menjangkaunya dan kursi tempat menunggu di halte agar

konsumen yang menunggu lebih nyaman.

c. Terus melakukan peninjauan secara langsung ke kawasan yang

dilewati Trans Jogja, terutama terhadap kebutuhan kehidupan

masyarakat.
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