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BAB I.  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menjadi difabel ditengah masyarakat yang menganut paham „normalisme‟, paham 

pemuja kenormalan, dimana semua sarana umum yang ada didesain khusus untuk „orang 

normal‟ tanpa adanya fasilitas bagi difabel adalah sangat sulit. Masyarakat umum terkadang 

hanya memandang kasihan atau kurang peduli terhadap keberadaan kaum difabel. Bahkan,  

pusat rehabilitasi sekalipun dibangun untuk menjadikan mereka „berbeda‟ dari orang lain. 

Dengan sebutan „rehabilitasi‟, difabel disetarakan dengan para pecandu narkotika dan obat 

obatan terlarang sehingga mengalami kecacatan adalah suatu penyakit yang harus segera 

diobati. Akan tetapi,  benarkah menjadi difabel adalah setara dengan digerogoti penyakit? 

Seseorang yang memang diciptakan dengan satu „perbedaan‟ oleh Sang Pencipta mungkin 

tidaklah membutuhkan rehabilitasi melainkan lebih membutuhkan persamaan derajat dan 

pengakuan dari lingkungannya.  

Jumlah difabel di Indonesia pada tahun 2007 diprediksi sekitar 7,8 juta jiwa (Suharto, 

Edi, 2010). Sementara itu,  jumlah difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) meningkat 

setelah bencana alam gempa bumi melanda tahun 2006. Saat ini tercatat jumlah difabel di 

DIY pada tahun 2011 adalah 35. 264 jiwa (Dinas Sosial, 2011). Sebuah angka yang 

sebenarnya relatif kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia pada waktu itu berjumlah 

sekitar 220 juta jiwa. Walaupun demikian selayaknya semangat pelayanan tidak dipengaruhi 

jumlah besar atau kecilnya pengguna layanan. Para difabel juga merupakan warga negara 

Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijamin untuk memiliki 

kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Kedudukan 

yang setara bagi seluruh warga negara adalah penting dalam rangka mewujudkan 

pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pemerintah sudah 

semestinya memberikan perhatian yang cukup kepada para difabel tersebut, termasuk dalam 

hal aksesibilitas pelayanan publik khususnya layanan transportasi darat. 

Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya.  

Pelayanan sosial dan mobilitas para penyandang disabilitas kurang terpenuhi dengan layak  

dimana sebagian besar hambatan aksesibilitas  masih banyak ditemui  berupa hambatan 
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arsitektural dan prosedural. Hal ini membuat kaum difabel kehilangan haknya dalam 

mendapatkan pelayanan yang setara dan bahkan untuk dikatakan baik. 

Dalam hal aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel saat ini 

masih sangat terbatas di Indonesia pada umumnya dan Yogyakarta khususnya. Aksesibilitas 

difabel yang dijanjikan pemerintah dalam UU No 4 th 1997 pada prakteknya tetap saja belum 

mempermudah akses pergerakan mereka. Beberapa permasalahan seperti diungkapkan oleh 

Komisi Nasional Difabel (2010) berkaitan dengan mobilitas para difabel dapat terlihat pada: 

a. Belum adanya perlindungan terhadap penyandang disabilitas pengguna kendaraan 

pribadi. 

b. Penyeberangan masih menyulitkan penyandang disabilitas untuk melintas. 

c. Kendaraan yang dimodifikasi kurang dipromosikan penggunaannya serta belum  

tersertifikasi aman. 

d. Terminal dan halte sebagian besar belum didesain aksesibel atau dilengkapi dengan 

fasilitas aksesibilitas, seperti loket yang tinggi, emplasemen yang tidak sejajar dengan 

lantai bus, perbedaan lantai tanpa ram, dll. 

e.  Bus atau angkutan darat yang dipergunakan hingga saat ini sebagian besar belum 

menyediakan ruang khusus untuk kursi roda maupun tempat duduk yang diutamakan 

bagi penyandang disabilitas. 

f. Rambu, marka dan informasi belum dapat diterima dan dipahami oleh semua orang. 

g. Staf bus belum secara merata mengetahui dan mampu melayani pengguna 

penyandang disabilitas secara baik dan benar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah: 

1. Apa bentuk pelayanan publik bidang transportasi bagi kaum difabel di Daerah 

Istimewa Yogyakarta? 

2. Apa alternatif solusi untuk mewujudkan pelayanan publik pro difabel di 

Daerah Istimewa Yogyakarta? 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pelayanan Publik  

Konsep pelayanan publik memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan konsep 

pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah 

tersebut saling dipertukarkan. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. Pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. 

Sementara istilah publik, yang berasal dari bahasa Inggris (public), terdapat beberapa 

pengertian, yang memiliki variasi arti dalam bahasa Indonesia, yaitu umum, masyarakat, dan 

negara. Publik dalam pengertian umum atau masyarakat dapat kita temukan dalam istilah 

public offering (penawaran umum), public ownership (milik umum), dan public utility 

(perusahaan umum), public relations (hubungan masyarakat), public service (pelayanan 

masyarakat), public interest (kepentingan umum) dll. Sedangkan dalam pengertian negara 

salah satunya adalah public authorities (otoritas negara), public building (bangunan negara), 

public revenue (penerimaan negara) dan public sector (sektor negara). Dalam hal ini, 

pelayanan publik merujukkan istilah publik lebih dekat pada pengertian masyarakat atau 

umum. Namun demikian pengertian publik yang melekat pada pelayanan publik tidak 

sepenuhnya sama dan sebangun dengan pengertian masyarakat. Nurcholish (2005: 178) 

memberikan pengertian publik sebagai sejumlah orang yang mempunyai kebersamaa berfikir, 

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

yang mereka miliki. 

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan 

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Fungsi pelayanan publik adalah salah satu fungsi fundamental yang harus diemban 

pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Fungsi ini juga diemban oleh 
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BUMN/BUMD dalam memberikan dan menyediakan layanan jasa dan atau barang publik. 

Dalam konsep pelayanan, dikenal dua jenis pelaku pelayanan, yaitu penyedia layanan dan 

penerima layanan. Penyedia layanan atau service provider (Barata, 2003: 11) adalah pihak 

yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam 

bentuk penyediaan da penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services). Penerima layanan 

atau service receiver adalah pelanggan (customer) atau konsumen (consumer) yang menerima 

layanan dari para penyedia layanan. 

Adapun berdasarkan status keterlibatannya dengan pihak yang melayani terdapat 2 

(dua) golongan pelanggan, yaitu: 

(a) pelanggan internal, yaitu orang-orang yang terlibat dalam proses penyediaan jasa atau 

proses produksi barang, sejak dari perencanaan, pencitaan jasa atau pembuatan barang, 

sampai dengan pemasaran barang, penjualan dan pengadministrasiannya. 

(b) pelanggan eksternal, yaitu semua orang yang berada di luar organisasi yang menerima 

layanan penyerahan barang atau jasa. 

Pada prinsipnya pelayanan publik berbeda dengan pelayanan swasta. Namun 

demikian terdapat persamaan di antara keduanya, yaitu: 

a. Keduanya berusaha memenuhi harapan pelanggan, dan mendapatkan kepercayaannya; 

b. Kepercayaan pelanggan adalah jaminan atas kelangsungan hidup organisasi. 

Sementara karakteristik khusus dari pelayanan publik yang membedakannya dari 

pelayanan swasta adalah: 

a. Sebagian besar layanan pemerintah berupa jasa, dan barang tak nyata. Misalnya 

perijinan, sertifikat, peraturan, informasi keamanan, ketertiban, kebersihan, transportasi 

dan lain sebagainya. 

b. Selalu terkait dengan jenis pelayanan-pelayanan yang lain, dan membentuk sebuah 

jalinan sistem pelayanan yang berskala regional, atau bahkan nasional. Contohnya dalam 

hal pelayanan transportasi, pelayanan bis kota akan bergabung dengan pelayanan 

mikrolet, bajaj, ojek, taksi dan kereta api untuk membentuk sistem pelayanan angkutan 

umum di Jakarta. 

c. Pelanggan internal cukup menonjol, sebagai akibat dari tatanan organisasi pemerintah 

yang cenderung birokratis. Dalam dunia pelayanan berlaku prinsip utamakan pelanggan 

eksternal lebih dari pelanggan internal. Namun situasi nyata dalam hal hubungan antar 

lembaga pemerintahan sering memojokkan petugas pelayanan agar mendahulukan 

pelanggan internal. 
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d. Efisiensi dan efektivitas pelayanan akan meningkat seiring dengan peningkatan mutu 

pelayanan. Semakin tinggi mutu pelayanan bagi masyarakat, maka semakin tinggi pula 

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan demikian akan semakin tinggi pula 

peran serta masyarakat dalam kegiatan pelayanan. 

e.  Masyarakat secara keseluruhan diperlakukan sebagai pelanggan tak langsung, yang 

sangat berpengaruh kepada upaya-upaya pengembangan pelayanan. Desakan untuk 

memperbaiki pelayanan oleh polisi bukan dilakukan oleh hanya pelanggan langsung 

(mereka yang pernah mengalami gangguan keamanan saja), akan tetapi juga oleh seluruh 

lapisan masyarakat. 

f.  Tujuan akhir dari pelayanan publik adalah terciptanya tatanan kehidupan masyarakat 

yang berdaya untuk mengurus persoalannya masing-masing. 

 

Secara umum, pelayanan dapat berbentuk barang yang nyata (tangible), barang tidak 

nyata (intangible), dan juga dapat berupa jasa. Layanan barang tidak nyata dan jasa adalah 

jenis layanan yang identik. Jenis-jenis pelayanan ini memiliki perbedaan mendasar, misalnya 

bahwa pelayanan barang sangat mudah diamati dan dinilai kualitasnya, sedangkan pelayanan 

jasa relatif lebih sulit untuk dinilai. Walaupun demikian dalam prakteknya keduanya sulit 

untuk dipisahkan. Suatu pelayanan jasa biasanya diikuti dengan pelayanan barang, misalnya 

jasa pemasangan telepon berikut pesawat teleponnya, demikian pula sebaliknya pelayanan 

barang selalui diikuti dengan pelayanan jasanya. 

Namun demikian, secara garis besar, pelayanan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis saja, 

yaitu barang dan jasa. Lebih lanjut Savas (1987) mengelompokkan jenis-jenis barang dan jasa 

yang dibutuhkan masyarakat dan individu ke dalam 4 (empat) kelompok berdasarkan konsep 

exclusion dan consumption dalam hal pengelolaan penyedian pelayanan publik. Ciri dari 

exclusion akan melekat pada barang/jasa jika pengguna potensialnya dapat ditolak 

menggunakannya kecuali kalau yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratanpersyaratan 

yang ditentukan penyedianya. Barang/jasa tersebut hanya dapat dipindah tangankan apabila 

terjadi kesepakatan antara pembeli dan pemasok. Sedangkan dari segi consumption adalah 

bahwa barang konsumsi merupakan barang atau jasa yang dapat dipergunakan secara 

bersama-sama atau kolektif oleh banyak orang tanpa ada pengurangan kualitas maupun 

kuantitasnya. 

Adapun pengelompokan barang dan jasa berdasarkan ciri dasar exclusion dan 

consumption adalah: 
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a. Barang privat 

Barang dan jasa jenis ini dikonsumsi secara individual dan tidak dapat diperoleh oleh si 

pemakai tanpa persetujuan pemasoknya. Bentuk persetujuan biasanya dilakukan dengan 

penetapan dan negosiasi harga tertentu, serta transaksi pembelian. Contoh: makanan, 

pakaian. 

b. Barang semi privat 

Barang dan jasa jenis ini dikonsumsi secara individual, namun sulit mencegah siapapun 

untuk memperolehnya meskipun mereka tidak mau membayar, atau biasa disebut juga 

sebagai barang semi privat.  

c. Barang semi publik 

Barang dan jasa jenis ini umumnya digunakan secara bersama-sama, namun si pengguna 

harus membayar dan mereka yang tidak dapat/mau membayar dapat dengan mudah 

dicegah dari kemungkinan menikmati barang tersebut. Semakin sulit atau mahal mencegah 

seseorang konsumen potensial dari pemanfaatan toll goods semakin serupa barang tersebut 

dangan ciri barang publik (Collective Goods). Atau biasa disebut juga dengan barang semi 

publik. Misal: jalan tol, jembatan timbang 

d. Barang publik 

Barang dan jasa ini umumnya digunakan secara bersama-sama dan tidak mungkin 

mencegah siapapun untuk menggunakannya, sehingga masyarakat (pengguna). pada 

umumnya tidak bersedia membayar berapapun tanpa dipaksa untuk memperoleh barang 

ini. Misal: jalan raya, taman. 

 Pelayanan publik seharusnya memperhatikan asas-asas keadilan dan non 

diskriminatif, seperti tercantum dalam UU no 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Menurut 

UU tersebut, pelayanan publik dikatakan baik jika memenuhi beberapa asas-asas sebagai 

berikut: 

a. Kepentingan Umum. Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan  kepentingan 

pribadi dan/atau golongan. 

b. Kepastian Hukum. Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan 

pelayanan. 

c. Kesamaan Hak. Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, 

gender, dan status ekonomi. 

d. Keseimbangan hak dan Kewajiban. Pemenuhan hak harus sebanding dengan   kewajiban 

yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. 
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e. Keprofesionalan. Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan 

bidang tugas. 

f. Partisipatif. Peningkatan peran serta masyarakat dalam  penyelenggaraan pelayanan 

dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

g.  Persamaan perlakuan/tidakdiskriminatif. Setiap warga negara berhak memperoleh 

pelayanan yang adil. 

h. Keterbukaan. Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan 

memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. 

i. Akuntabilitas. Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

j.  Fasilitas Dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan. Pemberian kemudahan 

terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan. 

k. Ketepatan Waktu. Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai 

dengan standar pelayanan. 

l. Kecepatan Kemudahan dan Keterjangkauan. Setiap jenis pelayanan dilakukan secara 

cepat, mudah, dan terjangkau. 

Dengan demikian, jelas bahwa seharusnya pelayanan publik tetap memperhatikan keadilan 

dan ramah terhadap masyarakat berkebutuhan khusus seperti kaum difabel sebagai salah satu 

kelompok masyarakat rentan selain wanita dan anak-anak. 

 

B. Kelompok Difabel 

1. Pengertian Difabel 

Istilah difabel berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata different ability, 

yang bermakna manusia yang memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut 

digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa 

negative dan terkesan diskriminatif. Istilah difabel didasarkan pada realita bahwa setiap 

manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan 

bukan kecacatan ataupun ke‟abnormal‟an. 

Sedangkan pengertian difabel menurut Undang-Undang No 4 tahun 1997 

tentang Penyandang Cacat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau 

mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk 

melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari (a) penyandang cacat fisik, (b) 

penyandang cacat mental, dan (c) penyandang cacat fisik dan mental. 
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Dalam Declaration of The Rights of Disabled Persons (1975) disebutkan 

bahwa  difabel adalah:  

“any person unable to ensure by himself or herself, wholly or partly, the 

necessities of a normal individual and/or social life, as a result of deficiency, 

either congenital or not, in his or her physical or mental capabilities”. 

 

Seorang difabel adalah seseorang yang tidak dapat menjamin keseluruhan atau sebagian 

kebutuhan dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan manusia pada normalnya dan/atau 

kehidupan sosialnya sebagai akibat dari kekurangan fisik dan atau kemampuan 

mentalnya.”  

Difabel bukan hanya merupakan orang orang penyandang cacat sejak lahir 

melainkan juga korban bencana alam atau perang yang mendapatkan kecacatan ditengah-

tengah hidupnya maupun para penderita penyakit yang mengalami gangguan melakukan 

aktivitas secara selayaknya baik gangguan fisik maupun mental. Beberapa jenis 

gangguan yang menyebabkan tergolongnya seseorang menjadi difabel adalah sebagai 

berikut : 

a. Tuna netra (buta) 

b. Tuna rungu (tuli) 

c. Tuna wicara (bisu) 

d. Tuna daksa (cacat tubuh) 

e. Tuna grahita (cacat mental) 

f. Tuna ganda ( komplikasi antara dua atau lebih bentuk kecacatan) 

 

2. Difabel dalam Angka 

Menurut data Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2000, difabel 

di Indonesia mencapai 1,46 juta penduduk yaitu sekitar 0,74 % dari total penduduk 

Indonesia (197 juta jiwa) pada tahun tersebut. Persentase difabel di daerah pedesaan 

sebesar 0,83 %. Lebih tinggi dibanding dengan persentase di daerah perkotaan sebanyak 

0,63 %.  

Sedangkan menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) belakangan 

memprediksikan bahwa satu dari 10 orang Indonesia adalah difabel. Meningkat 

dibandingkan hasil Quick survey WHO tahun 1979, yang menyimpulkan bahwa difabel 

di Indonesia mencapai 3,11 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan data 

SUSENAS. Sedangkan untuk  Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat ada 35.264 difabel 

dari total jumlah penduduk 3.156,2 ribu jiwa. Penyandang difabel di DIY meningkat 
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salah satunya karena terjadi gempa Yogyakarta pada tahun 2006 yang menimbulkan 

banyak korban mengalami kecacatan. 

3. Kebijakan-Kebijakan Mengenai Pemenuhan Hak Difabel di Indonesia 

Undang-undang No. 4 tahun 1997 menegaskan bahwa difabel merupakan 

bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran 

yang sama. Mereka juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek 

kehidupan dan penghidupan. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa setiap difabel berhak 

memperoleh:  

a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;  

b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai jenis dan derajat kecacatan , 

pendidikan, dan kemampuannya;  

c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-

hasilnya;  

d. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;  

e. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan  

f. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan 

sosialnya, terutama bagi difabel anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. 

Pada prakteknya difabel memang diberikan hak-hak tersebut. Hak atas 

pendidikan, hak atas pekerjaan sesuai kecacatan, aksesibilitas, dan yang lainnya. Akan 

tetapi hak tersebut semata mata difasilitasi oleh pemerintah tanpa ada pengarahan kepada 

difabel dan masyarakat keluarga penyandang cacat tersebut. Contohnya dalam praktek 

pendidikan yang diberikan pemerintah berupa SLB. Pemerintah membangun SLB 

walaupun dengan jumlah yang belum memadai. Akan tetapi minimnya sosialisasi dari 

pemerintah tentang pendidikan difabel ini menciptakan pengekangan hak tersebut dalam 

keluarga para penyandang cacat.  

Anggapan tentang kecacatan yang merupakan sebuah penyakit yang tidak 

dapat lagi disembuhkan membuat keluarga keluarga difabel berputus asa dan 

beranggapan bahwa mereka tidaklah membutuhkan pendidikan. Padahal difabel sama 

halnya dengan orang lain. Hanya keterbatasan fisiklah (dan mental bagi penyandang tuna 

grahita) yang membuat mereka „berbeda‟ dari orang lain. Dan perbedaan tersebut pada 

dasarnya bukan alasan mereka mempunyai Hak Asasi yang berbeda dari olang lain. Lain 

lagi kasusnya pada hak mendapatkan pekerjaan yang layak bagi difabel yang pada 
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intinya tetap saja perhatian masyarakat dan pemerintahlah yang dituntut lebih dibanding 

apa yang masyarakat punya pada saat ini. 

Selain UU No. 4/1997, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial 

Penyandang Cacat. Pengaturan aksesibilitas pelayanan lebih lanjut bagi difabel secara 

lebih jelas dan gamblang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 

tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Difabel dalam PP 

ini dijamin kesamaan kesempatan dalam hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan 

kemampuannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar difabel dapat berperan 

serta secaramaksimal aksesibilitas bagi difabel dijamin.  

Lebih lengkap Pasal 6 berbunyi: "Kesamaan kesempatan bagi penyandang 

cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui 

pernyediaan aksesiblitas.” Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam pemberian 

fasilitas akssesibilitas bagi difabel. Pemerintah dan masyarakat bahu membahu 

menciptakan sarana dan prasarana yang dilengkapi sarana prasarana/fasilitas aksesibilitas 

bagi difabel, dan halini diwajibkan dalam pasal 8 yaitu: 

"Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggaraka oleh 

pemerintah dan/atau masyarakat, wajib menyediakan aksesibilitas.” 

Jadi fasilitas aksesibilitas diharapkan tidak hanya pada  wilayah kewenangan Pemerintah 

saja. Namun juga berimbang, fasilitas yang dikelola dan digunakan oleh masyarakat 

diharapkan juga dapat memberikan aksesibilitas. Tujuannya adalah agar difabel dapat 

sepenuhnya hidup bermasyarakat, khususnya dengan basis kemandirian. Seperti 

disebutkan pada pasal 9 yaitu: 

"Penyediaan aksessibiltas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan 

lingkungan yang lebih menunjang difabel agar dapat sepenuhnya hidup 

bermasyarakat.” 

  

Kebijakan terbaru berkaitan dengan difabel khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta 

adalah Peraturan Daerah No 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-

Hak Penyandang Disabilitas. Perda ini mencakup tentang penerapan pendidikan inklusi, 

pekerjaan kepada difabel (adanya penghargaan kepada perusahaan yang memberikan 

pekerjaan kepada difabel), kebijakan jaminan pembiayaan kesehatan daerah kepada 

difabel serta beberapa kebijakan layanan yang sudah mulai berpihak kepada difabel. 

Pasal 3 perda ini menegaskan bahwa Pemerintah Daerah DIY menjamin hak-hak kaum 

difabel meliputi  hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, 
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budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan 

aksesibilitas. 

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut diberikan terhadap jenis-jenis 

disabilitas sebagai berikut:  

1. gangguan penglihatan; 

2. gangguan pendengaran; 

3. gangguan bicara; 

4. gangguan motorik dan mobilitas; 

5. cerebral palsy; 

6. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif; 

7. autis; 

8. epilepsi; 

9. tourette‟s syndrome; 

10. gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan 

11. retardasi mental. 

  Hak-hak difabel tersebut akan tercapai jika Perda No 4 tahun 2012 ini 

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip seperti termaktub dalam Pasal 2 yaitu: 

a. penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan 

untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang; 

b. nondiskriminasi; 

c. partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat; 

d. penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang-orang penyandang disabilitas 

sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan; 

e. kesetaraan kesempatan; 

f. aksesibilitas; 

g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan penghormatan atas kapasitas yang 

berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang 

disabilitas  anak untuk melindungi identitas mereka. 

 

4. Aksessibilitas Difabel 

Undang-Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 1 ayat 4 

menyatakan „„Aksesibilitas‟ adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat 

guna mewujudkan  kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan 

penghidupan‟‟. Hal tersebut diperjelas dalam pasal 10 ayat 2 dimana „„Penyediaan 
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aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan lingkungan yang lebih menunjang 

penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat‟‟ 

Dalam hal ini undang-undang tersebut dimaksudkan dengan tujuan  berusaha 

mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan agar 

penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. Tujuan tersebut diwujudkan 

dengan memberikan kemudahan-kemudahan aksesibilitas yang menjamin tujuan tersebut 

diantaranya dengan adanya fasilitas ramah difabel berupa alat transportasi, sarana 

pendidikan, lapangan kerja, maupun tempat rekreasi ataupun ruang terbuka public yang 

dapat mereka manfaatkan dengan nyaman. 

Setidaknya terdapat empat azas yang dapat menjamin kemudahan atau 

aksesibilitas difabel tersebut yang mutlak mestinya harus dipenuhi oleh pemerintah 

yakninya: 

a. Azas kemudahan, artinya setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan 

yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.  

b. Azas kegunaan, artinya semua orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau 

bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.  

c. Azas keselamatan, artinya setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus 

memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk difabel.  

d. Azas kemandirian, artinya setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan 

mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa 

membutuhkan bantuan orang lain. 

Sementara itu, aksesibiltas yang dijamin dalam PP No. 43 Tahun 1998 tentang 

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yaitu pengaturan 

aksesibilitas fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik diterapkan pada sarana dan prasarana 

umum seperti aksesibilitas pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman 

umum serta angkutan umum. Sedangkan aksesibilitas non fisik di terapkan pada pelayanan 

informasi dan pelayanan khusus. 

 

5. Hambatan Arsitektural bagi Difabel 

Dalam merealisasikan tujuan menciptakan kemudahan demi menjamin agar 

difabel sepenuhnya dapat hidup bermasyarakat seperti yang terdapat dalam pasal 10 ayat 

2 Undang Undang No 4 tahun 1997 tentang penyandang Cacat, pemerintah mestinya 

memperhatikan beberapa hal yang menjadi penghambat bagi aksesibilitas difabel dalam 

menciptakan rencana tata ruang ramah difabel. Menurut Country Study Report (2005) 
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salah satu penyebab mengapa persoalan rehabilitasi sosial dan aksesibilitas fisik para 

difabel Indonesia masih sangat terbatas karena dari total anggaran nasional hanya 

terdapat 0.5 % dana bagi rehabilitasi dan aksesibilitas tersebut.  

Selain persoalan dana tersebut beberapa contoh hambatan arsitektural bagi 

difabel adalah tidak adanya trotoar, permukaan jalan yang tidak rata, tepian jalan yang 

tinggi, lubang pintu yang terlalu sempit, lantai yang terlalu licin, tidak tersedianya tempat 

parkir yang sesuai, tidak tersedia lift, fasilitas sanitasi yang terlalu sempit, telepon umum 

yang terlalu tinggi, tangga yang tidak berpagar pengaman, jendela atau papan reklame 

yang menghalangi jalan, dan lain lain. Hambatan arsitektural mempengaruhi tiga 

kategori, yaitu: 

a. Kecacatan fisik, yang mencakup mereka yang menggunakan kursi roda, semi-

ambulant, dan mereka yang memiliki hambatan manipulatoris yaitu kesulitan gerak 

otot 

b. Kecacatan sensoris (alat indra) yang meliputi orang tunanetra, tunarungu, dan 

tunawicara. 

c. Kecacatan intelektual / mental (tunagrahita). 

Hambatan arsitektural yang dihadapi oleh ketiga kategori difabel diantaranya adalah : 

a. Hambatan pengguna kursi roda mencakup: 

1) Perubahan tingkat ketinggian permukaan yang mendadak seperti pada tangga atau 

parit. 

2) Tidak adanya pertautan landai antara jalan dan trotoar. 

3) Tidak cukupnya ruang untuk lutut di bawah meja atau wastafel. 

4) Tidak cukupnya ruang untuk berbelok, lubang pintu dan koridor yang terlalu sempit 

5) Permukaan jalan yang tidak rata atau berlubang (misalnya karena adanya bebatuan) 

menghambat jalannya kursi roda. 

6) Pintu yang terlalu berat dan sulit dibuka. 

7) Tombol-tombol yang terlalu tinggi letaknya. 

Beberapa hal yang membantu tuna daksa dan ditetapkan pada standar 

penyandang cacat Peraturan Menteri PU tahun 2007 yakninya: 

1) Ramp (bidang miring pengganti tangga bagi tuna daksa) dengan perbandingan 1 :12 

sampai dengan 1 : 15 antara tinggi dan alas ramp agar memudahkan mendorongkursi 

roda. 

2) Lebar pintu lebih dari 90 cm (selebar kursi roda) 
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3) Toilet duduk dengan railing (tempat berpegang) 

4) Telepon umum dan tombol lift yang rendah 

 

b. Penyandang Semi-ambulant 

Semi-ambulant adalah tunadaksa yang mengalami kesulitan berjalan tetapi tidak 

memerlukan kursi roda. Hambatan arsitektural yang mereka hadapi antara lain 

mencakup: tangga yang terlalu tinggi; lantai yang terlalu licin; ergerak cepat melalui 

pintu putar atau pintu yang menutup secara otomatis; pintu lift yang menutup terlalu 

cepat; dan tangga berjalan tanpa pegangan yang bergerak terlalu cepat. 

 

c.  Hambatan Arsitektural bagi Tunanetra 

1)Tidak adanya petunjuk arah atau ciri-ciri yang dapat didengar atau dilihat dengan 

penglihatan terbatas yang menunjukkan nomor lantai pada gedung-gedung bertingkat. 

2) Rintangan-rintangan kecil seperti jendela yang membuka ke luar atau papan reklame 

yang dipasang di tempat pejalan kaki. 

3) Cahaya yang menyilaukan atau terlalu redup. 

4) Lift tanpa petunjuk taktual (dapat diraba) untuk membedakan bermacam-macam 

tombol, atau petunjuk suara untuk menunjukkan nomor lantai. 

 Fasilitas ideal bagi Tuna Netra : 

1) Talking lift atau tombol lift dengan huruf Braille 

2) Braille pada handle tangga dan petunjuk arah 

3) Warning block di jalan umum 

4) Pada handphone, titik di kanan dan kiri tombol angka 5 

 

d.Hambatan bagi Tuna rungu 

1) Tidak mungkin dapat memahami pengumuman melalui pengeras suara di bandara 

atau terminal angkutan umum.  

2) Kesulitan membaca bibir di auditorium dengan pencahayaan yang buruk. 

3) Tidak dapat mendengar bunyi tanda bahaya. 

Fasilitas bagi Tuna rungu: 

1) Alarm kebakaran yang berkedip-kedip bukan cuma berbunyi 

2) Running text di tempat tempat umum 
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e. Hambatan bagi Tunagrahita 

Para tunagrahita yang memiliki masalah dengan keintelektualannya akan 

mengalami kesulitan mencari jalan di dalam lingkungan baru jika di sana tidak terdapat 

petunjuk jalan yang jelas dan baku.Dari lima jenis kecacatan tersebut, yang paling 

membutuhkan sarana berbeda dibanding sarana yang tersedia biasanya adalah tuna daksa 

yang biasanya menggunakan kursi roda. Fasilitas ideal bagi tuna grahita  adalah sebisa 

mungkin menghindari sudut lancip pada bangunan  

Persyaratan tersebut sejak beberapa tahun yang lalu mulai diperhatikan dalam 

pembangunan fisik wilayah di tempat tempat umum seperti rumah sakit, terminal, 

perkantoran pemerintah, kantor pos, taman, dan pusat perbelanjaan. Akan tetapi hingga 

saat ini hal tersebut masih belum memadai dan memenuhi kebutuhan difabel. Bahkan 

masih banyak saja pihak yang kurang menyadari pentingnya pembangunan fasilitas 

fasilitas ramah difabel. Beberapa pihak berdalih mestinya tak perlu mengeluarkan 

banyak uang demi kepentingan segelintir orang.  Sedangkan pihak lain menyatakan 

bahwa mestinya difabel dapat mandiri dan menyesuaikan diri dengan fasilitas yang ada. 

Padahal difabel mungkin minoritas akan tetapi jumlah mereka tidak sedikit jika dihitung 

dari 10 % dari sekian banyak penduduk Indonesia.  

Terkadang, dalam pembangunan sarana difabel dibangun setelah melihat 

adanya difabel yang kesulitan dalam penggunaan sarana tersebut. Sebelum menyaksikan 

adanya difabel pada sarana tersebut, pihak penyedia sarana umum berdalih tak perlu 

menyediakan fasilitas karena tak adanya difabel yang menggunakan fasilitas tersebut. 

Padahal fasilitas tersebut tidak dikunjungi difabel karena memang tak ramah difabel. 

Mestinya, fasilitas dibangun sebelum terjadi kasus kesulitannya difabel dalam 

menggunakan sarana umum. 

 

C. Penelitian Pendahuluan 

Sejumlah penelitian tentang penyediaan layanan publik khususnya bagi difabel telah 

cukup banyak dilakukan. Terakhir, peneliti juga telah melakukan penelitian tentang  

pelayanan publik bagi kaum difabel di Kota Yogyakarta dengan didanai oleh Bantuan 

Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada tahun 2012. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa selama ini kaum difabel di Kota Yogyakarta merasa belum 

mendapatkan fasilitas yang setara dengan kelompok masyarakat lainnya dalam segala aspek 

yaitu pendidikan, kesehatran, sosial dan aksesibilitas fisik. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa pelayanan publik di Kota Yogyakarta belum optimal dalam memberikan kesamaan 



17 
 

hak bagi kaum difabel. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti telah memberikan rekomendasi 

perlunya kebijakan tentang pelayanan publik di Kota Yogyakarta yang sampai saat ini belum 

ada. 

 

D. Roadmap Penelitian 

Permasalahan                                       Analisis                                      Output 
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implementasi 
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Publik 

1. Melakukan penelusuran 
terhadap referensi dan hasil 
penelitian yang relevan  
2. Melakukan penelurusan 
terhadap kebijakan pelayanan 
publik  di bidang trasportasi 
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3. Menggali data ttg 
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4. Melakukan observasi 
pelayanan publik  di bidang 
trasportasi 
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untuk menggali informasi dari 
kaum difabel, masy  dan LSM 
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pelayanan publik bagi kaum 
difabel belum optimal 

Pelayanan publik  di 
bidang transportasi 
belum pro--difabel 



18 
 

BAB  III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

 

A. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diajukan pada bab sebelumnya, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. mengetahui bentuk pelayanan publik bidang transportasi bagi kaum difabel di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. mendapatkan alternatif solusi yang dapat diterapkan dalam pemberian pelayanan 

publik bidang transportasi yang adil dan pro-difabel di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 

B.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat dalam  mengembangkan teori formulasi dan implementasi 

kebijakan publik dan pelayanan publik khususnya bagi difabel. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintah  

Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai 

masukan tentang bagaimana seharusnya pelayanan publik bidang transportasi  

diberikan sehingga mampu memuaskan masyarakat termasuk memenuhi 

kebutuhan difabel, yang juga memiliki hak yang sama dengan warga masyarakat 

lainnya. Sehingga secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan bagi pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam rangka memberikan pelayanan publik bidang transportasi yang 

adil, tidak diskrimatif serta efektif dan efisien. 

b. Bagi masyarakat 

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka memberikan pemahaman 

bahwa kaum difabel juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang sama 

dengan warga masyarakat yang lain. Oleh karena itu, masyarakat umum juga perlu 

mendukung pemberian pelayanan yang pro difabel. 
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C. Urgensi atau Keutamaan Penelitian 

Indonesia telah memiliki dan mengimplementasikan sejumlah kebijakan berkaitan 

dengan pemberian pelayanan publik. Salah satu kebijakan yang menaungi pemberian 

pelayanan kepada masyarakat adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  

Pelayanan Publik. UU ini menjadi dasar bagi pemerintah dan stakeholders terkait dalam 

memberikan pelayanan. UU  No 25/2009  bertujuan untuk  memberikan  kejelasan dan 

pengaturan mengenai pelayanan publik bagi seluruh warga negara termasuk penduduk yang 

berkebutuhan khusus yaitu kaum difabel.  Undang-Undang ini secara tegas menyatakan 

bahwa pelayanan publik memiliki beberapa asas  yang mengamanahkan kemudahan 

aksesibilitas kepada difabel. Asas-asas pemberian pelayanan publik meliputi: asas  

kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; 

keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan dan tidak diskriminatif; keterbukaan, 

akuntabilitas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu serta 

kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. 

Berkaitan langsung dengan pemenuhan hak kaum difabel, pemerintah telah 

mengimplementasikan UU No 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Selain itu, 

pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang 

Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai 

Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Undang-undang ini menjelaskan bahwa Pemerintah 

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) 

yang merupakan keputusan bersama negara-negara di dunia tentang bagaimana memberikan 

pelayanan dan pemenuhan hak serta kewajiban para difabel setara dengan warga negara 

lainnya. Dengan ratifikasi tersebut, diharapkan Indonesia mampu menjamin pemenuhan 

kebutuhan semua warga negara termasuk para difabel. 

Untuk tingkat lokal, kebijakan publik yang khusus diformulasikan untuk memenuhi 

keperluan kaum difabel di DIY adalah Peraturan Daerah No 4 tahun 2012 tentang 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan daerah tersebut 

dibuat dalam rangka menjamin pemenuhan hak-hak kaum difabel agar mendapat perlakuan 

yang setara dengan masyarakat umum lainnya.  

Namun demikian, meski pemerintah telah memformulasikan sejumlah kebijakan yang 

mengatur tentang pemberian pelayanan kepada masyarakat termasuk mengatur pemenuhan 

hak-hak difabel, kaum marjinal ini belum mendapatkan pelayanan yang memuaskan 

khususnya dalam aksesibitas transportasi. Kaum difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta 

masih sangat tergantung pada bantuan orang lain terutama keluarga ketika mereka harus 
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mengakses pelayanan publik dan membutuhkan transportasi. Dengan kata lain, keberadaan 

kebijakan-kebijakan publik tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan kelompok difabel 

untuk menjadi warga negara yang mandiri dan sejahtera melalui kemudahan aksesibiltas 

khususnya pelayanan transportasi. Bidang transportasi menjadi fokus perhatian karena tanpa 

kemudahan aksesibilitas, kaum difabel tidak akan mungkin dapat mengaktualisasikan diri 

untuk menjadi bagian dari masyarakat yang mandiri dan berdaya guna. Selain itu, keberadaan 

moda transportasi di Indonesia khususnya di DIY belum menunjukkan kriteria kesamaan hak 

dan memperhatikan kebutuhan kelompok khusus seperti difabel yang memiliki keterbatasan 

secara fisik atau mental, misalnya halte bus kota dan bis Trans Jogja belum representatif 

untuk memenuhi kebutuhan kaum difabel karena belum dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana pendukung difabel.  

Di beberapa halte Trans Jogja, ram yang ada sebagian besar tidak layak pakai karena 

terlalu curam. Selain itu, beberapa ram yang disediakan juga berbatasan langsung dengan 

pohon, tiang, atau penghambat lainnya sehingga pengguna kursi roda tidak bisa 

menggunakan ram tersebut. Perbedaan ketinggian antara halte dan pintu bus juga menjadi 

hambatan bagi penyandang tuna daksa dalam menggunakan jasa bus Trans Jogja. Selain itu,  

penyandang tuna netra juga tidak disediakan papan informasi dengan huruf braille maupun 

sistem informasi audio sehingga mereka seringkali kesulitan dalam menentukan trayek untuk 

mencapai tempat tujuan mereka. Ruang di dalam bus Trans Jogja yang terlalu sempit 

menyulitkan para pengguna kursi roda apabila kondisi di dalam bus sedang penuh 

penumpang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum menyediakan fasilitas pendukung 

bagi kaum difabel secara optimal. 

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dalam rangka mengidentifikasi serta 

menganalisis permasalahan seputar implementasi kebijakan tentang pelayanan publik bidang 

transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada akhirnya melalui penelitian ini dapat 

dihasilkan alternatif solusi dan rekomendasi kebijakan guna memberikan pelayanan yang pro-

difabel dalam rangka meningkatkan kemandirian, daya guna dan kesejahteraan seluruh warga 

negara. 
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BAB IV 

 METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian  deskriptif kualitatif, dimana peneliti bertujuan 

untuk mendeskripsikan dan menganalisa penerapan pelayanan publik bidang transportasi 

yang diberikan kepada difabel  di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui penelitian kualitatif 

peneliti leluasa untuk memperoleh data dan fakta hingga mencapai titik jenuh, sehingga data 

yang diperoleh mampu menjawab pertanyaan permasalahan penelitian ini. 

 

B.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini difokuskan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan  pertimbangan: 

pertama, DIY  terkenal sebagai Kota Pendidikan dimana berbagai perguruan tinggi, ilmuwan, 

dan aktivis pemerhati masalah-masalah sosial kemasyarakatan berada dan berani memberikan 

penilaian kritis terhadap  kebijakan pemerintah khususnya bagi difabel. Kedua, Jumlah 

difabel di DIY meningkat drastis pasca terjadinya bencana alam gempa bumi dan erupsi 

Merapi. Dengan demikian, perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan para difabel juga 

menjadi hal yang penting dan segera harus dilakukan.   Ketiga, pertimbangan praktis, yaitu 

kemudahan akses bagi peneliti, dimana peneliti mengabdikan ilmunya sebagai staf pengajar 

di perguruan tinggi negeri yang berlokasi di DIY. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Wilayah serta lembaga-lembada swadaya masyarakat yang 

mempunyai perhatian terhadap kaum difabel, yaitu SABDA  Jogja, LOD dan LOS. Selain itu 

wawancara dengan kaum difabel juga menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. 

 

D. Jenis Data 

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer, berupa pendapat para kepala dinas dan pemberi pelayanan publik 

bidang transportasi di DIY serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang 

mempunyai perhatian terhadap kaum difabel. Selain itu informasi langsung dari kaum 

difabel juga menjadi sumber utama dalam penelitian ini. 
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b. Data Sekunder, berupa data dokumentasi terkait difabel dan pelayanan 

transportasi yang terdapat pada Dinas dan LSM seperti: jumlah difabel, jenis dan 

karakteristik difabel, jumlah dan jenis moda transportasi serta pelayanan publik 

transportasi lainnya sebagai penunjang program-program kemandirian dan 

kesejahteraan kaum difabel dan hal-hal lain yang mendukung tentang pelayanan 

transportasi  kepada difabel di DI. Yogyakarta. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Wawancara.  

Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan data dengan 

cara mengajukan pertanyaan kepada responden atau sumber informasi. Data atau 

informasi itu berupa tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, hasil pemikiran, atau 

pengetahuan seseorang tentang segala sesuatu hal yang dipertanyakan sehubungan 

dengan masalah penelitian.  

Wawancara dilakukan dengan memadukan bentuk wawancara bebas dan 

terpimpin, yaitu peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang sistematis dan 

terperinci untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari responden, namun juga 

memungkinkan bagi peneliti untuk mencari informasi lebih jauh dari daftar 

pertanyaan yang sudah ada dengan indepth interview.  

Dalam penelitian ini wawancara mendalam dilakukan kepada Dinas Sosial, 

Dinas Perhubungan, dan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan LSM terkait. 

Wawancara mendalam juga akan dilakukan kepada sejumlah penyandang difabel 

atau berkebutuhan khusus.  

b. Teknik Dokumentasi 

Dalam penelitian ini data dokumentasi yang diperlukan antara lain meliputi: 

berbagai referensi untuk tinjauan pustaka, data dari dinas-dinas yang berkaitan 

dengan pelayanan bidang transportasi  kepada difabel. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

kualitatif. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah diperoleh 

dari berbagai sumber. Kemudian dilakukan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi. 

Langkah selanjutnya adalah menyusun data dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian 

dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Pengkategorian itu dilakukan sambil membuat 
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koding. Tahap terakhir adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah tahap ini 

selesai, maka baru dilakukan penafsiran data Sehingga tahap-tahap dalam analisa data 

kualitatif meliputi: pemrosesan satuan data, reduksi data, pengkategorisasian data termasuk 

pemeriksaan keabsahan data, dan penafsiran data. 

Terakhir, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu melalui tiga tahapan 

pengecekan: Pertama, triangulasi sumber data, yaitu membandingkan data yang diperoleh 

melalui teknik wawancara dengan data hasil observasi dan survei. Kedua, melakukan peer 

review untuk mengetahui pendapat para peneliti dan pakar lain yang melakukan penelitian 

serupa. Ketiga, peneliti akan melakukan triangulasi teori, yaitu membandingkan data empiris 

dengan kajian teoritis yang telah berkembang dan diakui kebenarannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

BAGAN PENELITIAN 
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BAB V 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Jumlah Difabel di DIY 

Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang sama dari 

pemerintah, tak terkecuali mereka yang berkebutuhan khusus atau kaum difabel. Kaum 

difabel tidak hanya ingin mapan secara ekonomi, tetapi mereka juga membutuhkan 

pelayanan yang adil dalam bidang pendidikan, kesehatan, aksesibilitas fisik pada 

bangunan hingga hak berpolitik. Oleh karena itu kewenangan untuk memenuhi kebutuhan 

difabel tidak hanya menjadi tugas dinas sosial tetapi juga dinas-dinas lain yaitu Dinas 

Pendidikan, Dinas Perhubungan dan  Dinas Pekerjaan Umum. Dinas yang terakhir 

berwenang untuk menyediakan pelayanan perhubungan. Transportasi publik yang 

aksessibel dan nyaman juga menjadi kebutuhan yang vital bagi masyarakat tak terkecuali 

kaum difabel. 

Jumlah difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan data Dinas Sosial tahun 

2011 adalah 35. 264 jiwa seperti dalam Tabel 1 berikut ini. 

                 Tabel 1. Jumlah Difabel di DIY Tahun 2011 

No Kabupaten/Kota Jumlah Prosentase 

1 Kota Yogyakarta 3.353 9,51 

2 Bantul 7.836 22,22 

3 Sleman 8.256 23,41 

4 Kulon Progo 5.914 16,77 

5 Gunungkidul 9.905 28,09 

  35.264 100,00 

  Sumber: Dinas Sosial DIY 

 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah difabel yang paling banyak adalah di 

Kabupaten Gunung Kidul yaitu mencapai 28,09 % sementara jumlah difabel Kota 

Yogyakarta tergolong paling sedikit yaitu 9, 51%. Prosentase jumlah difabel di DIY 

memang tergolong sedikit jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk DIY yang 

berjumlah 3.487.325 jiwa pada tahun 2011 yaitu sekitar 1,01 %. 
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Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di DIY 

Region  Kategori  
Jumlah Penduduk (Jiwa)  

2011  2010  2009  2008  2006  

Bantul  

Jumlah Pria (jiwa)  461.524  454.491  453.981  414.046  402.970  

Jumlah Wanita (jiwa)  459.739  457.012  456.591  428.010  417.571  

Total (jiwa)  921.263  911.503  910.572  842.056  820.541  

Gunungkidul  

Jumlah Pria (jiwa)  320.006  326.703  326.227  335.013  328.002  

Jumlah Wanita (jiwa)  357.992  348.679  348.181  351.759  355.442  

Total (jiwa)  677.998  675.382  674.408  686.772  683.444  

Kulonprogo  

Jumlah Pria (jiwa)  190.761  190.694  190.550  181.470  183.464  

Jumlah Wanita (jiwa)  199.446  198.175  198.205  193.313  190.376  

Total (jiwa)  390.207  388.869  388.755  374.783  373.840  

Sleman  

Jumlah Pria (jiwa)  534.644  547.885  545.980  532.905  -  

Jumlah Wanita (jiwa)  572.660  545.225  544.587  507.315  -  

Total (jiwa)  1.107.304  1.093.110  1.090.567  1.040.220  -  

Yogyakarta  

Jumlah Pria (jiwa)  189.375  189.137  188.666  220.827  214.526  

Jumlah Wanita (jiwa)  201.178  199.490  199.422  236.088  227.683  

Total (jiwa)  390.553  388.627  388.088  456.915  442.209  

Total  

Jumlah Pria (jiwa)  1.696.310  1.708.910  1.705.404  1.684.261  1.128.962  

Jumlah Wanita (jiwa)  1.791.015  1.748.581  1.746.986  1.716.485  1.191.072  

Total (jiwa)  3.487.325  3.457.491  3.452.390  3.400.746  2.320.034  

 Sumber: Biro Pusat Statistik DIY 

 

Meskipun prosentase jumlah kaum difabel kurang dari 2 % dari total jumlah penduduk di 

DIY, mereka tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara termasuk 

mendapatkan pelayanan transportasi yang  aksesibel dan nyaman. Hak untuk mendapatkan 

pelayanan yang adil sebagai warga negara telah tertera dalam UU no 25 tahun 1999 

tentang Pelayanan Publik serta dalam Perda DIY No.4 tahun 2012  tentang Pemenuhan 

Hak-hak Difabel. 

 

2. Sarana dan Prasarana Transportasi Publik  

2.1. Data Kelas Jalan 

Berdasarkan statusnya, jalan diperinci menjadi jalan negara, jalan provinsi, jalan 

kabupaten dan jalan desa. Jalan Provinsi sesuai dengan Kep.Gub. No.100/ Kep/ 2007 

sedangkan jalan negara/nasional sesuai dengan Kep.Men Kimpraswil No.376/ KPTS/ M/ 

2004. Keseluruhan panjang jalan di DIY adalah sepanjang 787.065 km. Ruas jalan 

tersebut didominasi oleh jalan provinsi yaitu sepanjang 605.958 km.  
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Tabel 3. Data Kelas Jalan di DIY 

No No Ruas Ruas Jalan Panjang(Km) 

1 2 3 4 

1 1 Tempel/Salam-Sleman 7.180 

2 2 Yogyakarta-Sleman 7.890 

3 3 Yogyakarta-Prambanan 12.150 

4   Jl. Arteri Utara (Yogya) 10.500 

5   Jl. Arteri Utara-Barat (Yogya) 8.500 

6   Jl. Arteri Selatan (Yogya) 18.500 

    Jumlah A (Jalan Negara) 64.72 

7 4 Yogyakarta-Sentolo 13.190 

8 5 Yogyakarta-Sentolo 0.190 

9 6 Sentolo-Milir 8.320 

10 6 Wates-Toyan 4.875 

11 7 Toyan-Karangnongko 8.885 

    Jumlah B (Jalan Kabupaten) 35.46 

12 13 Yogyakarta-Piyungan 8.790 

13 17 Piyungan-Gading 4.200 

14 17 Piyungan-Gading 13.760 

15 18 Gading-Gledeg 4.850 

16 19 Gledeg-Wonosari 1.287 

17 25 Milir-Wates 3.900 

18 30 Wonosari-Ngeposari-Semuluh-Dedoyo-Duwet 28.300 

    Jumlah C (Jalan Kabupaten) 65.087 

19 36 Yogyakarta-Ngapak 15.040 

20 36 Ngapak-Nanggulan 0.800 

    Jumlah D (Jalan Desa) 15.84 

21 8 Sentolo-Kalbawang-Klangon 26.380 

22 48 kambang-Tegalsari 15.480 

23 9 Yogyakarta-Bantul 6.210 

24 10 Bantul-Srandakan 11.170 

25 11 Srandakan-Toyan 14.960 

26 12 Jl. Parangtritis 1.347 

27 12 Yogyakarta-Parangtritis 25.020 

28 13 Yogyakarta-Kaliurang 29.740 

29 14 Yogyakarta-Bibel (Yogyakarta-Panggang) 19.600 

30 14 Bibel-Panggang (Yogyakarta-Panggang) 5.900 

31 53 Tepus-Jepitu-Jeruk Wudel 17.190 

32 20 Paliyan-Pagang 18.600 

33 20 Playen-Paliyan 8.550 

34 21 Playen-Gading 3.260 

35 55 Jeruk Wudel-Baran (Rongkop) 8.020 

36 23 Wonosari-Semen 22.462 

37 25 Semin-Blimbing 5.780 

38 50 Parangtritis-Bts Kab. Gunungkidul 0.700 

39 50 Bts Kab. Gunungkidul-Panggang 14.720 

40 51 Temanggung-Kemiri 9.740 
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41 33 Dawung-Makam Imogiri 1.588 

42 34 Wonosari-Tapus 21.461 

43 35 Mulo-Kemiri-Baron 14.587 

44 42 Srandakan-Kretek 19.234 

45 24 Semin-Bulu 8.600 

46 22 Playan-Gladag 4.030 

47 16 Prambanan-Piyungan 9.750 

48 57 Jeruk Wudel-Sadeng 6.060 

49 27 Milir-Dayakan 3.596 

50 27 Gedong Kuning-Wonocatur 1.279 

51 29 Pandenan-Candirejo 3.654 

52 31 Ngeposari-Pacucak-Bedoyo 6.967 

53 32 Sumur-Tanggul-Semuluh 2.490 

54 37 Prambanan-Pakem 20.568 

55 37 Tempol-Pakem 13.517 

56 39 Yogyakarta-Pulowalu 10.590 

57 40 Klangon-Tempel 22.199 

58 41 Sedayu-Pandak 15.286 

59 43 Sentolo-Galur 17.214 

60 44 Galur-Congot 17.350 

61 45 Dekso-Samigaluh-Pagerharjo 18.440 

62 47 Tegalsari-Temon 31.470 

63 48 Sambipitu-Ngliper 18.210 

64 48 Ngliper-Semin 19.600 

65 49 Wonosari-Ngliper 9.975 

66 52 Baron-Tepus 14.710 

67 54 Jepitu-Wediombo 5.024 

68 56 Jeruk Wudel-Ngungap 3.680 

    Jumlah E (Jalan Provinsi) 605.958 

  

TOTAL  A +B + C +D + E 

787.065 

 

Sumber:  Dinas Perhubungan  DIY 

 

  

2.2. Trotoar  

 Trotoar berfungsi sebagai bahu/penyokong jalan yang digunakan oleh pejalan kaki. Di 

DIY terutama Kota Yogyakarta , trotoar telah dibangun dengan memperhatikan kebutuhan 

difabel. Pada beberapa ruas jalan utama, trotoar di Kota Yogyakarta telah dilengkapi 

dengan garden line atau guiding block. Fasilitas ini memudahkan bagi tuna netra untuk 

mengakses jalanan di Kota Yogyakarta. Beberapa ruas jalan yang dilengkapi dengan 

trotoar berguing block adalah seperti terlihat dalam tabel 4 berikut ini. 
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Tabel 4. Trotoar Bagi Fasilitas Difabel di Kota Yogyakarta 

No Nama Jalan Sisi Panjang 

1. Jl. Kusuma Negara Utara 700 m‟ 

2. Jl. Hayam Wuruk  700 m‟ 

3. Jl. Jend Sudirman  70 m‟ 

4. Jl. Ipda Tut Harsono  660 m‟ 

5. Jl. Diponegoro  240 m‟ 

6. Jl. Taman Siswa  350 m‟ 

7. Jl. Sugeng Jeroni  65 m‟ 

8. Jl. Senopati  315 m‟ 

9. Jl. Malioboro   665,3 m‟ 

10. Jl. A. Yani  780,3 m‟ 

11. Jl. Yos Sudarso (keliling 

Kridosono) 

 4470 m‟ 

12. Jl. Suroto  256 m‟ 

13. Jl. FM. Noto  257 m‟ 

14. Jl. Ngadikan  60 m‟ 

15. Jl. Atmo Sukarto  253 m‟ 

16. Jl. Ngasem Selatan 133,3 m‟ 

17. Jl. Jogokaryan Utara 121 m‟ 

18. Jl. Prof. Supomo Barat 206,7 m‟ 

19. Jl. Dl. Panjaitan Timur 67 m‟ 

 Sumber: Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta 

 

Sementara itu, di Kabupaten Slemen, trotoar yang dibangun dengan memperhatikan 

kebutuhan difabel sudah mulai dikembangkan berupa garden line pada trotoar yang 

merupakan sarana khusus bagi tunanetra. Penyediaan garden line ini dimulai tahun 2011. 

Garden line ini berupa keramik berwarna kuning dengan motif garis-garis timbul. Sarana 

tersebut baru bisa ditemukan di daerah sekitar Kantor Dinas Sosial hingga Bappeda Kab. 

Sleman.  

Pada tahun ini, berjalan proses pembangunan trotoar di sekitar kantor Dinas 

Kabupaten Sleman dengan anggaran sekitar 900 jt. Proyek ini masih bersifat umum dan 

belum ada pengkhususan sarana bagi kaum diffabel. Sementara, pada tahun lalu (2012) 

dana anggaran untuk pembangunan trotoar ramah difabel adalah sebesar ± Rp 744 juta. 

Sehingga secara eksplisit terdapat kenaikan anggaran dalam mewujudkan pelayanan 

publik khususnya tranportasi yang lebih memperhatikan kebutuhan kaum difabel. Untuk 

mencegah penggunaan trotoar bagi areal parkir dan berjualan bagi pedagang kaki lima 

(PKL), Dinas Bina Marga Kabupaten Sleman menjalin bekerja sama dengan Dinas Pasar 

dalam mewujudkan trotoar bersih dari PKL dengan membangun trotoar yang hanya 

selebar 1 m. 
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      Gambar 1. Pembangunan Garden Line/Guiding Block pada Trotoar di Sleman 

 

 

2.3. Terminal di DIY 

Untuk transportasi darat, terminal berfungsi menghubungkan titik-titik utama di tiap-

tiap wilayah DIY yang meliputi empat kabupaten, yaitu Bantul, Sleman, Kulon Progo dan 

Gunungkidul, serta  Kota Yogyakarta. Sebagian besar terminal di DIY merupakan 

terminal tipe B yaitu terminal yang melayani angkutan dalam kota, sementara dua terminal 

yaitu terminal Giwangan, Wates dan Wonosari merupakan terminal dengan kategori A 

yang berfungsi untuk melayani angkutan antar kota dan antar provinsi. Adapun simpul 

transportasi darat tersebut adalah seperti dalam Tabel 5. 
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                     Tabel 5. Simpul Transportasi Darat di DIY 

NO KABUPATEN/KOTA 
NAMA 

TERMINAL 
TIPE 

1 Daerah Istimewa Yogyakarta Giwangan A 

2 Bantul Imogiri B 

3 Bantul Palbapang B 

4 Gunung Kidul Wonosari A 

5 Gunung Kidul Gading B 

6 Gunung Kidul Piyungan B 

7 Gunung Kidul Semanu B 

8 Gunung Kidul Semin B 

9 Gunung Kidul Panggang B 

10 Kulon Progo Wates A 

11 Kulon Progo Sentolo B 

12 Kulon Progo Karangnongko B 

13 Sleman Jombor B 

14 Sleman Pakem B 

15 Sleman Condongcatur B 

16 Sleman Prambanan B 

17 Sleman Jombor B 

18 Sleman Condongcatur C 

19 Sleman Prambanan C 

 Sumber: Dinas Perhubungan DIY 

Berkaitan dengan ketersediaan sarana prasarana, Terminal Giwangan sebagai terminal 

terbesar di DIY  belum memberikan kemudahan akses bagi difabel. Hal ini terlihat dari 

belum adanya papan pengumuman berbentuk braile atau suara yang memudahkan bagi 

tuna netra dan tuna rungu dalam mendapatkan pelayanan transportasi. 

Tangga landai sudah ada di terminal ini namun tangga tersebut tertutupi oleh beton 

yang besar, sehingga kurang terlihat oleh pengunjung. Kesulitas untuk mengakses bus kota 

juga terjadi karena letak pemberhentian bus kota yang terlalu jauh dan tidak 

memungkinkan bagi pengguna kursi roda untuk masuk ke dalam bus kota karena 

ketiadaan space khusus bagi mereka. Adapun tangga landai Terminal Giwangan yang 

terdapat dilantai dasar adalah seperti dalam Gambar 2 berikut ini:  
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    Gambar 2. Lantai Landai padaTerminal Giwangan  

 

Menurut keterangan bagian informasi terminal Giwangan, difabel yang ada 

khususnya tunadaksa, biasanya hanya digendong pihak keluarga di terminal tersebut 

karena memang minimnya fasilitas bagi difabel. Apalagi banyaknya jenjang tinggi ke 

lantai dua di terminal tersebut tanpa dilengkapi ramp alternatif. Hal ini seolah 

membuktikan bahwa kemudahan transportasi hanya milik kaum „normal‟. 

 Selain itu, toilet yang ada di tempat tersebut terbilang belum ramah difabel. Dengan 

lebar pintu masuk lebih kurang lima puluh sentimeter, kursi roda tentunya tidak akan 

dapat memasuki pintu tersebut. Selain itu, WC jongkok tanpa adanya pegangan (railing) 

biasanya juga menyusahkan bagi para difabel. Hal ini sangat kontras jika dibandingkan 

dengan toilet ramah difabel yang sudah disediakan di pusat-pusat perbelanjaan dengan 

disain ramah difabel yang  sudah dikembangkan di Yogyakarta. 

 

      2.4. Angkutan Kota Dalam Provinsi 

  Saat ini, di wilayah DIY armada angkutan kota berupa bus kota dan mini bus masih 

menjadi moda angkutan publik utama. Meskipun bus Trans Jogja telah beroperasi, namun 

sebagian  wilayah kabupaten di DIY masih mengandalkan angkutan kota dalam propinsi 

(AKDP) untuk pelayanan transportasi publik di darat. Bus Trans Jogja baru dapat 

menjangkau wilayah Kota Yogyakarta dan sebagian wilayah Sleman dan Bantul. Armada 

bus Trans Jogja melayani rute hingga Terminal Giwangan yang berlokasi di perbatasan 

Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul serta Terminal Jombor dan Bandara Internasional 

yang berlokasi di Kabupaten Sleman. Jumlah AKDP yang beroperasi memberikan 

pelayanan transportasi publik di DIY adalah seperti dalam Tabel 6. 
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Tabel 6.  Jumlah Armada AKDP di DIY 

NO NAMA PERUSAHAAN 
JUMLAH 

ARMADA 
ALAMAT/KETERANGAN 

1 Kop. Abadi 125 Jl. WR. Supratman 20, Gandekan, Bantul 

2 Kop. Mahardika 39 Ngentak, Imogiri, Bantul 

3 Kop. Menoreh 20 Jatisrono, Nanggulan, Kulon Progo 

4 Kop. Pemuda 69 Jl. Dr. Rajimin No. 74, Sleman 

5 PO. Mliwis 18 Purworejo, Pakem, Sleman 

6 PO. Nikko Putra 69 Bendan, Tirtomartani, Kalasan, Sleman 

7 Kop. Pemuda (Prambanan) 107 Proliman Bogem, Kalasan, Sleman 

8 PO. Baker 8 Jl. Veteran No.127 Umbulharjo, Yogyakarta 

9 PO. Pratama 5 Jl. P. Kemerdekaan No.12, Yogyakarta 

10 PO. Birowo 10 Ringinsari Wonosari, Gunung Kidul 

11 PO. Jangkar Bumi 11 Gadingsari Wonosari, Gunung Kidul 

12 PO. Jatayu 26 Jl. Pringgokusuman No.45, Yogyakarta 

13 PO. Jaya Sehati 5 Purbosari Wonosari, Gunung Kidul 

14 PO. Karya Putra 2 Patran Sinduadi, Mlati, Sleman 

15 PO. Kukuh 18 Geneng Sidoagung, Godean, Sleman 

16 PO. Kukuh Pls 4 Bantar, Kulon Bantar, Kulon Progo 

17 PO. Maju Lancar 3 Siyono Wetan Logandeng, Playen 

18 PO. Prayogo 19 Geneng Sidoagung, Godean, Sleman 

19 PO. Primkoveri 42 Jl. Parasamya No.1, Sleman 

20 PO. Pulung Sari 7 Madusari Wonosari, Gunung Kidul 

21 PO. Rawit Mulyo 18 Trimulyo Kepek, Wonosari, Gunung Kidul 

22 PO. Sederhana 2 Jl. Veteran No.127 Umbulharjo, Yogyakarta 

23 PO. Siswantoro 8 Patran Bangyuraden, Gamping, Sleman 

24 Kop. Pemuda (Kaliurang) 117 Jl. Dr. Rajimin, Beran, Sleman 

25 PO. Sari Mulyo 2 Serang Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo 

26 PO. Rukun Agawe Santosa 26 Proliman Tamanmartani, Kalasan, Sleman 

27 PO. Yosawa 117 Jl. Wates Km.15 Klangon Argosari, Sedayu, Btl. 

28 PO. Sumber Makmur 5 Pangukan Tridadi, Sleman 

29 PO. Sari Manunggal 44 Jl. Perintis Kemerdekaan No.13, Yogyakarta 

Jumlah 946   

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. DIY  

 

Armada AKDP yang berjumlah 946 buah tersebut masih menyediakan pelayanan 

yang bersifat konvensional dimana jadwal keberangkatan dan tempat menaikkan atau 

menurunkan penumpang yang tidak pasti. Hal ini kurang memberikan kenyamanan dan 

terkadang justru menimbulkan kemacetan lalu lintas karena armada AKDP tersebut  

menaikkan atau menurunkan penumpang di sembarang lokasi dan tidak di halte.  Selain 

itu, kondisi bus juga tidak dapat memenuhi kebutuhan difabel karena space yang sempit 
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dan ruangan dalam bus yang tidak flat/landai. Ketiadaan space khusus bagi kaum 

pengguna kursi roda juga menjadi kelemahan utama dari armada AKDP. 

Berbagai keluhan terhadap pelayanan AKDP juga berkaitan dengan pelayanan awak 

angkutan  seperti yang disampaikan berikut ini: 

“Kalau naik bus umum, biasanya sopir tidak mau berhenti jika calon 

penumpangnya difabel. Mereka berusaha menghindari penumpang difabel yang 

menurut mereka mungkin akan merepotkan (Wati, tuna daksa dan anggota LSM 

SIGAB)”.  

 

Sementara itu, kejadian yang menyedihkan juga pernah dialami oleh kaum difabel dalam 

pelayanan transportasi, 

“…jadi dulu pernah, waktu saya turun dari bus di daerah ring road utara, saya 

turun dari tangga bus langsung nyebur ke got yang isinya bekas oli-oli bengkel. 

Saya kira itu jalan turun, saya meraba pakai tongkat saya, namun ternyata got 

yang ada isinya oli-oli bekas bengkel (Presty, tuna netra)”. 

 

Dari petikan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pelayanan AKDP belum 

ramah difabel. Para awak angkutan juga belum memahami bahwa kaum difabel juga 

merupakan warga negara yang berhak untuk mendapatkan pelayanan publik yang adil 

seperti kelompok masyarakat lainnya. 

 

2.5.  Armada Bus Trans Jogja 

Bus Trans Jogja merupakan salah satu solusi untuk memberikan pelayanan 

transportasi yang lebih baik kepada masyarakat.. Trans Jogja merupakan andalan bagi DIY 

khususnya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyediakan kenyamanan transportasi 

publik. Armada angkutan publik ini di desain untuk memberikan pelayanan yang tepat 

waktu dan nyaman bagi penumpang karena memiliki jadwal yang lebih pasti  dan fasilitas 

air conditioner (AC) di dalam bus. Trans Jogja memiliki halte sebagai shelter untuk 

menaikkan dan menurunkan penumpang. Dalam hal desain bus, ruangan dalam Trans 

Jogja lebih lapang dan landai sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna kursi roda 

atau kaum berkebutuhan khusus lainnya. 

Trans Jogja adalah sebuah sistem transportasi  bus cepat, murah dan ber-AC di 

seputar Kota Yogyakarta. Trans Jogja merupakan salah satu bagian dari program 

penerapan Bus Rapid Transit (BRT) yang dicanangkan Departemen Perhubungan. Sistem 

ini mulai dioperasikan pada awal bulan Maret 2008 oleh Dinas Perhubungan, Pemerintah  

DIY. Motto pelayanannya adalah "Aman, Nyaman, Andal, Terjangkau, dan Ramah 

lingkungan". 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta
http://en.wikipedia.org/wiki/Bus_Rapid_Transit
http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta
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Pengelola Trans Jogja adalah PT Jogja Tugu Trans, sebagai wujud konsorsium empat 

koperasi pengelola transportasi umum kota dan pedesaan di DIY  (Koperasi Pemuda 

Sleman, Kopata, Aspada, dan Puskopkar) dan Perum DAMRI. Sebagai komponen dari 

sistem transportasi terpadu bagi Kota Yogyakarta dan daerah-daerah pendukungnya, 

sistem ini menghubungkan enam titik penting moda perhubungan di sekitar kota: 

 Stasiun KA Jogjakarta, 

 Terminal Bus Giwangan sebagai pusat perhubungan jalur bis antar provinsi dan juga 

regional, 

 Terminal Angkutan Desa Terminal Condong Catur, 

 Terminal Regional Jombor di sebelah utara kota, 

 Bandar Udara Adisucipto, dan 

 Terminal Prambanan. 

Kecuali Giwangan dan Stasiun Yogyakarta, titik-titik shelter bus Trans Jogja juga terletak 

di wilayah Kabupaten Sleman. Terdapat pula halte yang berada di dekat obyek wisata 

serta tempat publik penting, seperti sekolah, universitas, rumah sakit, bank, Samsat, serta 

perpustakaan. 

Fasilitas khusus untuk difabel pada Trans Jogja yaitu berupa halte yang dilengkapi 

dengan tangga landai. Tangga ini diperuntukkan khusus untuk difabel terutama pengguna 

kursi roda. Pada beberapa shelter, halte bus Trans Jogja sudah dibuat landai seperti 

gambar 2 berikut. 

 

        

     Gambar 3. Lantai  Halte Bus  Trans Jogja yang Landai 

http://id.wikipedia.org/wiki/Konsorsium
http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Perum_DAMRI
http://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_Yogyakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Terminal_Giwangan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Terminal_Condong_Catur&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Terminal_Jombor&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Udara_Adisucipto
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Terminal_Prambanan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sleman
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah
http://id.wikipedia.org/wiki/Universitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_sakit
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_administrasi_manunggal_satu_atap
http://id.wikipedia.org/wiki/Perpustakaan
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Namun pada beberapa shelter, lantai pada halte bus masih cukup curam, kurang 

luas dan berbatasan langsung  dengan bangunan atau pepohonan sehingga dapat 

membahayakan bagi difabel. 

                         

                  Gambar 4. Lantai  Halte Bus Trans Jogja Masih Curam dan Kurang Luas 

 

Pada halte bus tersebut, terlihat bahwa pintu masuk masih terlalu sempit dan 

menyulitkan bagi difabel untuk keluar atau masuk. Sehingga luas pintu keluar/masuk 

halte belum memberikan kemudahan akses bagi pengguna kursi roda. 

Sementara itu pada armada bus Trans Jogja, pintu masuk dan keluar bagi 

penumpang sudah  didesain luas. Pintu yang luas pada armada bus ini memudahkan 

difabel khususnya tuna daksa untuk mengakses angkutan umum ini.  Ruangan di dalam  

bus Trans Jogja juga berbeda dengan bus-bus lain.  Desain ruangan bus Trans Jogja  

lebih luas dan  lapang serta terdapat  ruang (space) dan kursi khusus untuk pengguna 

kursi roda. Akan tetapi tidak semua armada bus Trans Jogja memiliki fasilitas khusus 

difabel ini. Adapun desain ramah difabel yang terdapat pada bus Trans Jogja adalah 

seperti terlihat pada Gambar  5 di bawah ini.  

 

                              

                                            Gambar 5. Ruangan dalam Bus Trans Jogj 



37 
 

 Saat ini terdapat sekitar 54 armada bus dengan ukuran sedang untuk 34 tempat 

duduk sementara halte yang tersedia berjumlah 76 shelter. Bus Trans Jogja melayani 

transportasi publik di Kota Yogyakarta dari pukul 06.00 – 22.00 WIB.  Adapun rute dari 

bus Trans Jogja adalah sebagai berikut: 

 

 

   Gambar 6. Rute Pelayanan Bus Trans Jogja 

 

Namun demikian, pada beberapa kasus para difabel menemukan hambatan dalam 

mengakses bus karena kekurangtahuan awak bus kota. Para awak bus kota kurang 

sensitif dan paham terhadap kebutuhan difabel seperti keluhan berikut ini: 

 “Kadang kala malah petugas yang ada di bus dan kereta api tidak tahu cara 

membantu kami, seperti yang pernah saya alami waktu saya naik Trans Jogja. 

Pramugara di Trans Jogja membantu dengan memegang kedua tangan saya, ya 

gimana saya mau melangkah, malah jatuh akhirnya. Kemudian saya beri 

penjelasan kalau membantu itu cukup digandeng satu tangan dan tangan yang 

satu di taruh pada pegangan bus. Ini menunjukkan bahwa pelayanan untuk difabel 

belum maksimal, karena belum tahu bagaimana cara membantu difabel ( Presty,  

SAPDA)”.  

 

Berbagai keluhan yang diungkapkan oleh kaum difabel tersebut menunjukkan 

bahwa sejumlah sarana prasarana transportasi belum mampu memenuhi kebutuhan 
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difabel. Hal ini semakin diperparah dengan kekurangpahaman awak armada bus kota 

ataupun Trans Jogja dalam menghadapi difabel yang memiliki keterbatasan. Untuk itu 

perbaikan pelayanan tidak hanya menyangkut ketersediaan sarana prasarana, tetapi juga 

pelayanan non fisik berupa pemahaman akan kebutuhan difabel. 

Untuk meningkatkan pelayanan transportasi di DIY, Dinas Perhubungan berencana 

untuk mengganti seluruh armada angkutan dalam kota dengan armada bus Trans Jogja 

mulai tahun 2015. Pada tahun 2015, Pemerintah Daerah DIY akan menerapkan rute baru 

dengan basic system Trans Jogja. Sehingga, seluruh bus kota akan dihentikan 

operasionalnya dan seluruh jalur di DIY diganti  dengan Trans Jogja (Tribun Jogja, 8 

November 2013). 

 

 

2.6.  Angkutan Kereta Api, Udara, dan Laut  

Selain bus kota dan Trans Jogja, untuk transportasi darat terutama menuju luar DIY,  

masyarakat dapat menggunakan angkutan kereta api, udara dan laut. Saat ini, stasiun 

kereta api di Yogyakarta adalah Stasiun Tugu, Lempuyangan dan Wates di Kulon Progo. 

PT Kereta Api Indonesia cabang Yogyakarta melayani rute perjalanan ke beberapa 

provinsi di luar DIY yaitu Jawa Barat (Bandung dan DKI Jakarta), Jawa Tengah (Klaten 

dan Solo)  dan Jawa Timur (Malang dan Surabaya).  

Sementara itu untuk angkutan udara, DIY memiliki satu bandara internasional yaitu 

Bandara Internasional Adi Sucipto yang berlokasi di Kabupaten Sleman. Bandara ini 

melayani rute penerbangan domestik dan internasional ke beberapa wilayah di Indonesia 

dan luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. 

Untuk angkutan laut, DIY belum memiliki pelabuhan yang representatif untuk lalu 

lintas penumpang. Saat ini masyarakat di Yogyakarta harus menuju Pelabuhan  Semarang 

atau Surabaya untuk menggunakan angkutan laut. Kapal dan perahu motor yang bersandar 

di pantai di wilayah DIY seperti Samas, Baron, Congot, Sermo, Depok, Ngrenehan dan 

pantai lain di Bantul, Kulon Progo serta Gunungkidul merupakan perahu nelayan untuk 

mencari ikan dan bukan perahu/kapal sebagai moda transportasi penumpang. 
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B. Pembahasan 

 Pelayanan transportasi merupakan fasilitas penting bagi individu. Jumlah difabel di 

Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan data Dinas Sosial tahun 2011 adalah 35. 264 jiwa. 

Sampai saat ini Dinas Perhubungan baik provinsi maupun kota dan kabupaten di DIY belum 

memiliki kebijakan khusus pelayanan transportasi bagi difabel. Menurut pendapat staf pada 

dinas terkait, hal ini dikarenakan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan 

merupakan pelayanan yang diperuntukan untuk semua golongan, baik itu orang biasa 

(masyarakat pada umumnya) ataupun mereka yang memiliki kebutuhan khusus (difabel). 

Fasilitas – fasilitas khusus yang disediakan oleh Dinas Perhubungan untuk kaum difabel 

relatif belum banyak, bahkan bisa dibilang masih sangat minim sekali.   

 

1. Pelayanan Transportasi  Publik di DIY 

1.1. Bus Trans Jogja 

Sampai saat ini, angkutan umum di DIY yang tergolong mulai ramah difabel 

adalah Bus Trans Jogja. Namun demikian, keberadaan Trans Jogja hanya menjangkau 

wilayah Kota Yogyakarta  dan wilayah perbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman 

termasuk Bandara Adi Sucipto, dengan jumlah armada bus yang terbatas serta melayani 

rute yang terbatas pula. Fasilitas yang ada pada armada Bus Trans Jogja telah 

memberikan kemudahan bagi difabel dalam mengakses sarana perhubungan darat. 

Fasilitas tersebut berupa halte khusus, tangga landai pada halte dan ruangan yang cukup 

luas di dalam armada bus Trans Jogja.  

Akan tetapi, upaya pelayanan tersebut ternyata di beberapa tempat belum 

memberikan kemudahan bagi difabel. Beberapa hal tetap saja kurang memperhatikan 

keberadaan para difabel sebagai konsumen. Difabel masih mengalami kesulitan dalam 

mengakses bus kota terutama bagi difabel pengguna kursi roda. Beberapa hambatan bagi 

difabel dalam penggunaan Transjogja adalah: 

a. Adanya space yang terlalu lebar antara halte dan bis yang berhenti. Hal ini 

menyulitkan difabel baik tunanetra, pengguna kursi roda, maupun penderita semi 

ambulant (gangguan berjalan tapi tanpa menggunakan kursi Roda) naik maupun 

keluar bis.  

b. Ramp pada pintu keluar/masuk halte terlalu curam, bahkan hampir mencapai 45 

derajat. Hal ini tentunya akan menyulitkan bagi difabel berkursi roda maupun pihak 

keluarga yang mendorong kursi roda tersebut. Padahal berdasarkan standar fasilitas 
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difabel, ramp idealnya  mempunyai ukuran 1:12 hingga 1:15 antara tinggi dan 

alasnya. 

c. Ramp yang ada sering berbatasan langsung dengan tiang bendera, taman, pohon, dan 

benda benda lain tanpa ada space bagi kursi roda hingga menyulitkan difabel naik 

maupun turun dari halte. Adanya perbedaan ketinggian yang cukup besar antara jalan 

dan halte Trans Jogja tanpa adanya ramp yang membatasi. 

d. Perbedaan ketinggian dimana umumnya halte lebih tinggi 20 – 30 cm dibanding pintu 

bis. Hal ini menyulitkan difabel keluar dari bus. 

e. Pintu masuk halte dilengkapi palang segitiga yang menyulitkan bagi pengguna kursi 

roda untuk mengakses. 

f. Ruangan di dalam halte kurang luas, sehingga menyulitkan bagi pengguna kursi roda 

untuk melakukan rotasi. 

g. Tidak ada petunjuk/ informasi/sinyal suara/alarm untuk difabel ruwi dan netra 

sehingga mereka salah turun atau salah jurusan. 

h. Di dalam ruangan bus Trans Jogja pegangan terlalu tinggi, tidak ada pengait untuk 

kursi roda dan tidak ada pegangan di tempat duduk, sehingga kurang memberikan 

kenyamanan bagi kaum difabel. 

Beberapa hal tersebut mungkin terlihat cukup sepele bagi masyarakat secara 

umum, akan tetapi bagi difabel terutama pengguna kursi roda, hal-hal kecil tersebut 

sangatlah menyulitkan mereka. Padahal dalam pasal 5 Standard Rules on the 

Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities 1993 dijelaskan bahwa 

negara menjamin aksesibilitas difabel di negara setempat dan pada 9 Desember 1975, 

PBB mendeklarasikan Hak-Hak Penyandang Cacat melalui resolusi no. 3447(XXX) 

untuk meningkatkan kualitas hidup kaum difabel yang harus diikuti oleh seluruh negara 

anggotanya. Resolusi ini menjamin persamaan hak sebagai warga negara tanpa melihat 

kecacatan, menjamin hak untuk bekerja secara produktif dan berpartisipasi dalam 

kehidupan sosial serta pelarangan perlakuan diskriminatif dan kekerasan terhadap kaum 

difabel 

Dalam menyikapi masalah masalah tersebut PT Jogja Tugu Trans mulai 

melakukan pembenahan dari segi desain dan posisi lahan yang digunakan sebagai halte 

trans. Beberapa perbaikan yang mulai dilakukan penyedia Trans Jogja adalah; 

a. Halte didisain lebih menjorok di pintu keluar menuju bus bertujuan agar 

mempermudah difabel keluar masuk bis. 
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b. Ram yang tidak terlalu curam. Hal ini diharapkan mampu meringankan beban dalam 

mendorong kursi roda para difabel. Dalam hal ini kemiringan ram ideal sudah dapat 

dilihat pada halte  Jl. KH Ahmad Dahlan. 

c. Halte hendaknya dibangun dan menyisakan space lebih kurang 2 m di sebelah kanan 

dan sebelah kiri ram, agar ketika turun difabel tidak langsung berhadapan dengan 

taman, tiang bendera, dan tiang listrik sebagaimana pada halte Trans Jogja di Jl. KH 

Ahmad Dahlan, Gembiraloka dan  Jl. Brigjen Katamso. 

d. Penyediaan ram di batas antara jalan raya dan trotoar yang ada diatasnya. 

e. Pintu halte dibangun sama tinggi dengan pintu bis dengan lebih teliti. 

Selain desain-desain yang berbeda pada halte dan ruangan bus Trans Jogja, 

pelayanan yang diberikan oleh petugas dalam halte juga ramah terhadap kaum difabel.  

Jika ada pelanggan difabel yang kebanyakan tuna daksa dan tuna netra, mereka 

membantu dalam menaikkan dan menurunkan penumpang khusus tersebut. Menurut 

informasi yang diberikan oleh Budi (staff Dinas Perhubungan Provinsi DIY), pelanggan 

difabel terbanyak biasanya pada halte Fakultas Kehutanan UGM.  

        Dari beberapa pengalaman kurang menyenangkan yang dialami oleh kaum 

difabel, seperti sikap tidak ramah awak angkutan dan kekurangtahuan para awak dalam 

melayani kebutuhan difabel, maka pemerintah DIY perlu melakukan pembenahan dalam 

pemberian pelayanan transportasi publik. Oleh karena itu, pemerintah melalui dinas 

terkait dapat bekerja sama dengan LSM dalam memberikan pelatihan bagi awak 

angkutan tentang kebutuhan khusus difabel. Hal ini sangat penting agar para awak 

armada transportasi memiliki pengetahuan dan kesadaran dalam memberikan pelayanan 

kepada difabel. Dengan demikian keluhan para difabel tentang sulitnya mendapatkan 

angkutan atau pelayanan buruk yang dialami oleh difabel  tidak akan terjadi. 

Salah satu wacana yang dilontarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DIY untuk 

meningkatkan pelayanan transportasi adalah mengganti seluruh armada AKDP lama 

(konvensional) dengan armada bus Trans Jogja (Tribun Jogja, 7 dan 8 November 2013). 

Dinas Perhubungan merencanakan bahwa mulai tahun 2015 bus Trans Jogja akan 

menambah rute pelayanan sebanyak 13 rute baru untuk menggantikan rute lama yang 

dilayani oleh AKDP. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Perhubungan Prov. DIY, 

bus Trans Jogja juga akan semakin memperluas jangkauan pelayanan hingga mencakup 

Kabupaten Bantul (melayani arah dalam kota Bantul) dan Kabupaten Sleman (arah 

Pakem Kaliurang).  
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Selain itu, Trans Jogja juga akan mengadopsi sistem SMTS (Smart Mass Transit 

System) on bus, yaitu alat mesin tiket yang diletakkan di dalam bus. 

Sebagaimana diberitakan di Republika  (7/11/2013), Dishubkominfo mengusulkan 

pengadaan 23 buah  vending mesin yakni alat isi ulang tiket Trans Jogja. 

Setiap vending mesin harganya sekitar Rp 75 juta, sehingga apabila disetujui semua 

harganya sekitar Rp1,725 miliar. Saat ini di 54 bus Trans Jogja sudah ada SMTS on bus. 

Jadi seluruhnya ada sebanyak 123 SMTS on bus.  Dengan sistem ini, pelayanan pada 

Trans Jogja diharapkan akan menjadi lebih baik dan memudahkan penumpang termasuk 

kaum difabel. 

 

1.2.Terminal Giwangan 

 Selain Trans Jogja, Giwangan sebagai terminal terbesar di DI. Yogyakarta 

sendiri harusnya dibangun ramah difabel mengingat kevitalan sarana ini dalam 

menunjang kehidupan masyarakat.  Idealnya, prasarana transportasi darat yang ramah 

difabel meliputi: 

a. kondisi peturasan yang dapat dimanfaatkan difabel tanpa bantuan orang lain 

b. pengadaan jalur khusus akses keluar masuk terminal 

c. konstruksi tempat pemberhentian kendaraan umum yang sejajar dengan permukaan 

pintu masuk kendaraan umum 

d. pemberian kemudahan dalam pembelian tiket 

e. papan informasi tentang daftar trayek angkutan jalan yang dapat dibunyikan atau 

ditulis dengan huruf Braille 

f. penyeberangan jalan yang dilengkapi pemberi isyarat bunyi bagi penyandang tuna 

netra 

g. ruang tunggu yang dirancang secara khusus untuk difabel dan orang sakit. 

Sedangkan pada kenyataannya terminal Giwangan belum menyediakan fasilitas yang 

ideal bagi difabel seperti aturan di atas,  selain sepasang ramp dengan kemiringan yang 

sudah memadai 1 : 12 tanpa ada fasilitas yang lain. 

 

1.3. Stasiun Kereta Api Tugu dan Lempuyangan 

Stasiun Tugu sebagai stasiun terbesar di DIY pun belum memberikan akses 

kemudahan bagi difabel. Pada pintu masuk utama, difabel pengguna kursi roda mengalami 

kesulitan untuk memasuki area stasiun karena harus menaiki tangga, tanpa ada jalan 

landai. Kendala lain muncul yaitu dari peron menuju kereta yang tidak aksesibel 



43 
 

khususnya bagi pengguna kursi roda. Selain itu, di dalam kereta api pun kamar mandi 

tidak dapat diakses oleh pengguna kursi roda karena terlalu sempit. 

Beberapa waktu yang lalu, seorang penyandang difabel mengadukan PT KAI 

khususnya Stasiun Tugu kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) karena kurang 

menyediakan fasilitas yang ramah difabel.  Menurutnya PT KAI belum mengakomodasi 

permintaan pelayanan non fisik bagi kaum difabel, misalnya arahan menuju loket bagi 

difabel. Petugas khusus yang berfungsi melayani dan membantu difabel pun menurutnya 

belum ada. Namun demikian, beberapa fasilitas umum seperti toilet di dalam stasiun telah 

memberikan kemudahan bagi difabel dengan penyediaan toilet khusus bagi difabel. 

 

1.4.  Bandara Adi Sucipto 

Bandara Adi sucipto sebagai bandara internasional di Yogyakarta kurang 

memberikan kemudahan akses bagi difabel. Tempat parkir bandara yang relatif jauh  

memungkinkan munculnya sejumlah masalah bagi komunitas difabel. Selain itu, kondisi 

lantai yang licin juga akan membahayakan bagi difabel. Masalah lain muncul dari ruang 

tunggu (terminal keberangkatan) menuju pesawat  di mana fasilitas belalai gajah kurang 

mencukupi jumlahnya sehingga terkadang para difabel  mengalami kesulitan saat naik ke 

dalam pesawat. 

Sementara itu kamar mandi khusus difabel sudah ada, akan tetapi sering digunakan  

oleh non difabel. Loket boarding pass dinilai terlalu tinggi untuk pengguna kursi roda 

sehingga mereka mengalami kesulitan untuk mengangkat tas bawaan. Fasilitas kursi roda 

yang tersedia di bandara kurang menjamin keamanan difabel karena banyak yang sudah 

rusak. 

 

 

1.5. Kapal 

Sebagai moda transportasi laut, kapal laut belum memberikan kemudahan akses bagi 

difabel. Kendala yang mungkin dihadapi oleh difabel meliputi tangga naik kapal yang tinggi 

dan curam serta tidak aksesibel serta ketiadaan toilet yang mampu memenuhi kebutuhan 

difabel yaitu ruangan toilet yang luas dan ada pegangan bagi mereka. Sehingga sebagian 

besar fasilitas dalam kapal tidak aksesibel bagi kaum difabel. 
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1.6. Sepeda Motor Bagi Difabel 

Kepolisian Daerah DIY mengeluarkan Surat Nomor B/4965/XII/2008/Ditlantas 

ditujukan kepada Kepala Poltabes/Kepala Polres se-DIY perihal Pembuatan Surat Izin 

Mengemudi (SIM) untuk Penyandang Cacat pada10 Desember 2008 lalu. Ada tiga hal 

pokok yang harus dilaksanakan oleh Poltabes/Polres: 

1) Tidak ada diskriminasi dalam pengurusan SIM antara difabel dan nondifabel. 

2)  Memberikan pelayanan dan menyediakan sarana dan prasarana bagi difabel yang dapat 

mempermudah difabel mengurus SIM.  

3)  Difabel diperbolehkan melakukan modifikasi kendaraan bermotor dengan berpedoman 

pada ketentuan yang ada.  

Peraturan ini memang baru berlaku di Kota Yogyakarta dan belum dilasanakan di 

kabupaten lain di wilayah DIY.  

Dalam pengurusan SIM bagi difabel seharusnya mereka mendapatkan SIM D khusus 

bagi difabel. Akan tetapi, pada kenyataannya, para difabel belum mendapatkan SIM D 

tersebut tetapi mereka mendapatkan SIM C yang disetarakan dengan pengendara sepeda 

motor pada umumnya. Alasan dari pihak berwenang adalah karena ketiadaan persediaan 

SIM D yang ada di instansi tersebut.   

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam hal menjamin keamanan 

berkendaraan three wheels bagi difabel kurang mendapatkan perhatian dari pihak 

berwenang. Pengadaan kendaraan tersebut pun masih tanpa ada kebijakan yang menjamin 

keamanan bagi pemakainya seperti bengkel atau perusahaan khusus tersertifikasi  karena 

modifikasi three wheels diserahkan kepada pemiliknya. 

 

1.7. Marka Rambu 

Saat ini sebagian besar marka rambu lalu lintas di DIY kurang memberikan petunjuk bagi 

kaum difabel. Pada traffic light, sinyal suara yang sangat berguna untuk memberikan 

informasi tentang lalu lintas kendaraan bagi tuna netra tidak ada. Selain itu, banyak polisi 

tidur yang dibangun di beberapa ruas jalan menyusahkan pengguna kursi roda dan motor 

modifikasi. Namun, ada satu marka rambu yang disediakan oleh Dinas Perhubungan untuk 

difabel khususnya tuna netra adalah di kawasan Malioboro. Marka rambu tersebut 

digunakan untuk penyeberangan kaum tuna netra yaitu dengan memencet tombol yang 

menempel pada tiang lampu  lalu lintas tersebut.  
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1.8. Trotoar  

 Fasilitas yang ada pada trotoar jalan yaitu berupa trotoar yang dilengkapi dengan 

guide atau biasa disebut dengan track atau guiding block. Guiding block ini berfungsi 

untuk membantu para penyandang tuna netra dalam memudahkan mengakses jalan dengan 

pembuatan block yang berbeda dengan block trotoar yang lain. Akan tetapi, trotoar 

tersebut menjadi tidak dapat berfungsi maksimal bagi para difabel karena alih fungsi 

trotoar menjadi lahan parkir atau tertutupi pedagang kaki lima seperti yang terjadi di Jalan 

Malioboro.Upaya yang dilakukan Dinas Keamanan dan Ketertiban Kota Yogyakarta untuk 

mengatasi penyalahgunaan trotoar adalah dengan melakukan penertiban dan pelarangan  

pedagang kaki lima untuk berjualan di trotoar. Selain itu Dinas ini juga berkerja sama 

dengan Dinas Perhubungan; Pemukiman dan Prasarana Wilayah.  

Namun kenyataannya, pedagang kaki lima masih saja berjualan pada areal trotoar 

bertrack khusus.  Alasan mereka adalah bahwa berjualan di trotoar untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Kerja sama yang terjalin antara Dinas Perhubungan dengan dinas-dinas 

terkait seperti Kimpraswil, Satpol PP dan Dinsos dalam pengawasan pemakaian trotoar 

masih belum efektif. Kadang kala yang terjadi adalah, Dinas Kimpraswil telah membuat 

trotoar ramah difabel tetapi beberapa bulan berikutnya trotoar tersebut dibongkar untuk 

memperbaiki saluran atau kegiatan lain dan tidak dikembalikan seperti sedia kala. Alhasil 

pembangunan trotoar ramah difabel pun kurang berfungsi dengan maksimal.  

LSM dan para seniman pernah melakukan aksi demonstrasi sebagai upaya untuk 

mengkritik alih fungsi trotoar tersebut. Dalam  kegiatan tersebut LSM SAPDA bekerja 

sama dengan seniman Jogja dan home schooling untuk mengadakan kegiatan aksi namun 

berupa hiburan di TBY melalui pantomim yang menggambarkan pada ketersediaan trotoar 

yang tidak aksesibel bagi difabel. 

Pelayanan transportasi publik yang tersedia di Kota Yogyakarta tergolong sudah 

mulai mengadopsi kebutuhan difabel meskipun belum optimal. Di Kabupaten Sleman, 

pembangunan trotoar ramah difabel merupakan salah satu rintisan pemberian pelayanan 

perhubungan untuk memenuhi kebutuhan difabel. Namun demikian tiga kabupaten di 

wilayah DIY yaitu Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo sama sekali belum 

menyediakan sarana prasarana transportasi yang ramah difabel. Selama ini pemerintah 

daerah di tiga kabupaten tersebut sedang memperbaiki sarana prasarana transportasi umum 

seperti pelebaran dan pengaspalan jalan, peningkatan pelayanan bus AKDP, serta 

himbauan untuk membangun sarana gedung perkantoran yang ramah difabel, seperti 

adanya jalan landai dan toilet khusus difabel. 
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Dalam wawancara dengan dinas terkait di Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul,, 

mereka mengakui bahwa baru Pemerintah Kota Yogyakarta yang mengimplementasikan 

kebijakan kemudahan aksesibilitas perhubungan bagi difabel. Ke depan dinas-dinas di 

kabupaten tersebut juga berencana untuk melaksanakan kebijakan yang telah ada seperti 

Perda DIY No.4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas. 

Selama ini mereka memang belum concern terhadap permasalahan difabel selain karena 

keterbatasan dana juga karena ketiadaan kritik dari kaum difabel yang disampaikan kepada 

pemerintah kabupaten atau dinas yang berwenang. 

 

2. Alternatif Solusi Penyediaan Pelayanan Transportasi Ramah Difabel 

Sarana transportasi dan perhubungan sangat berperan dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Transportasi bagi difabel penting untuk berpartisispasi dalam 

masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup seperti memiliki pekerjaan, partisipasi 

politik, akses kesehatan dan  pendidikan. Pelayanan transportasi yang mampu memenuhi 

kebutuhan difabel juga sangat penting karena transportasi publik yang aksesibel dan 

ramah difabel akan mewujudkan kemandirian bagi difabel itu sendiri. Selanjutnya, jika 

difabel telah mandiri, maka mereka akan mampu berkarya dan bekerja untuk 

meningkatkan taraf kesejahteraan hidup.  

Oleh karena itu, kaum difabel di DIY sebagai warga negara Indonesia juga berhak 

atas penyediaan pelayanan transportasi yang aksesibel dan adil. Saat ini, pemerintah Prov. 

DIY telah mengeluarkan berbagai  produk kebijakan untuk melindungi kebutuhan difabel 

seperti mengadopsi UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With 

Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Perda No.4 tahun 

2012 tentang tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas serta  Pergub 

DIY No.  31 tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak 

Disabilitas. 

Dari hasil diskusi yang di hadiri oleh beberapa perwakilan komunitas difabel yang 

ada di Kota Yogyakarta ternyata masih banyak kendala yang di alami oleh difabel 

meskipun  sudah ada Perda, Pergup, PP bahkan UU yang mengatur segala bentuk 

pemenuhan hak terhadap difabel. Namun dalam implementasinya berbanding terbalik 

dengan apa yang tertuang di dalam Perda maupun Pergub, sehingga komunitas difabel 

masih terasa mengalami diskriminasi dan terpinggirkan dalam kehidupan masyarakat. 

Dari pihak pembuat kebijakanpun tidak sepenuhnya memberi ruang gerak yang aksesibel 
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dan bebas bagi difabel seperti yang non difabel. Fasilitas yang tersedia terkadang hanya 

merupakan sebuah simbol belaka untuk memenuhi standar, sehingga terkesan hanya 

sebagai penutup program agar target terpenuhi.   

Untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang adil dan ramah difabel di Provinsi 

DIY, terdapat beberapa solusi yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dengan bekerja 

sama dengan LSM, swasta ataupun stakeholders yang lebih luas. Alternatif solusi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Pemerintah, LSM, swasta, penyandang disabilitas dan stakeholders meningkatkan 

kerja sama dalam penyadaran hak-hak difabel melalui banyak media seperti, diskusi, 

workshop, media massa ataupun fasilitas web. 

b. Penyedia layanan transportasi publik meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan 

transportasi yang aksesibel dan ramah difabel. Peningkatan jenis pelayanan 

transportasi meliputi penyediaan taksi khusus bagi difabel, parkir motor dan mobil 

khusus bagi penyandang disabilitas, pemberian tiket gratis untuk naik bus Trans Jogja 

bagi tuna netra dan penyandang kecacatan ganda seperti yang diterapkan di negara-

negara maju (South Australian Government Policy, 2013). 

Pemerintah di masa yang akan datang dapat mengadopsi pelayanan transportasi yang 

telah dikembangkan di negara maju seperti Australia berikut ini (Currie and Allen, 

2010): 

 

          Tabel 7. Jenis Pelayanan Transportasi Lokal di Australia 
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Sumber: Currie and Allen, 2010, Australians With Disabilities Transport 

Disadvantage And Disability. 

  

Berkaca pada pengalaman Australia yang telah memberikan pelayanan yang 

lebih baik dan pro difabel, pemerintah DIY dapat mentransfer kebijakan dan 

mengimplementasikannya. Kebijakan tersebut dapat berupa: 

1. Bantuan untuk menyediakan kendaraan pribadi karena tidak dapat mengakses 

kendaraan umum terutama bagi para pekerja sosial dan sukarelawan. Banyak para 

difabel yang aktif dalam LSM seperti Yayasan Mandiri Craft di Bantul, SABDA 

di Kota Yogyakarta dan SIGAB di Sleman yang masih mengalami kendala 

transportasi. Kebijakan ini dapat diberikan kepada kelompok difabel tersebut. 

2. Peningkatan anggaran untuk penyediaan sarana prasarana transportasi publik 

dengan menggandeng pihak swasta /pihak donor baik dari dalam negeri maupun 

luar negeri. Pihak swasta atau perusahaan dalam negeri maupun luar negeri 

biasanya memiliki program Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang dapat 

dimanfaatkan dalam penyediaan sarana prasaran transportasi sehingga menjadi 

lebih baik. Selain itu, donor asing dari USaid, AusAID, Asian Development Bank 

dan pihak lain dapat memberikan bantuan berkaitan dengan transportasi publik 

yang pro difabel. Dengan bantuan tersebut, dapat dilaksanakan transportasi publik 

yang murah atau bahkan gratis bagi kaum difabel. 

3. Penyediaan bantuan taksi khusus difabel. Bantuan dapat berupa subsidi atau 

potongan harga khusus bagi difabel. 

4. Peningkatan transportasi milik komunitas untuk penyediaan pelayanan 

transportasi khusus bagi kaum difabel. 
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c. Perluasan jaringan atau network dalam penyediaan sarana prasarana transportasi 

publik. 

Dalam penyediaan layanan transportasi, pemerintah dapat memperluas jaringan kerja 

sama dengan pihak swasta, LSM dalam maupun luar negeri, ataupun lembaga donor 

yang sangat perhatian pada pemenuhan hak-hak kaum difabel. 
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BAB VI 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

a. Rencana  Penelitian 

 Setelah penelitian tahun pertama, penelitian tentang pelayanan publik bidang 

transportasi bagi kaum difabel di DIY ini akan dilanjutkan dengan  penelitian tahun kedua, 

yaitu tahnun 2014. Pada tahun kedua, penelitian akan difokuskan pada upaya untuk menggali 

informasi dari para pembuat kebijakan khususnya bidang transportasi di Provinsi DIY. 

Adapun rencana tahapan berikutnya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan alat dan bahan penelitian 

Dalam tahapan ini, tim peneliti akan mengawali penelitian dengan mempersiapkan alat 

dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian lanjutan. Perbaikan instrumen penelitian 

merupakan salah satu hal yang akan dilakukan. Perbaikan instrumen ini penting 

mengingat permasalahan berkaitan dengan pelayanan transportasi publik di DIY juga 

berubah dan semakin kompleks. Hal ini dapat terlihat ketika Dinas Perhubungan DIY 

melontarkan wacana penggantian armada bus kota dengan armada bus Trans Jogja. 

Berbagai masalah seperti pengrusakan kantor Trans Jogja dan aksi protes dari armada 

AKDP terhadap pengoperasian bus Trans Jogja di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, 

menunjukkan bahwa instrumen penelitian perlu bersifat up to date atau mengikuti 

perubahan situasi dan kondisi. Oleh karena itu perbaikan atau revisi terhadap instrumen 

penelitian menjadi langkah awal yang harus dilakukan tim peneliti. 

2. Pengumpulan data lanjutan 

Berbekal revisi instrumen, tim peneliti akan kembali menggali data dengan melakukan 

wawancara kepada stakeholders terkait pelayanan transportasi, yaitu Dinas Perhubungan, 

pengelola bus angkutan kota, pengelola Trans Jogja, LSM, para difabel serta informan-

informan lain. 

3. Analisis hasil dan penyusunan naskah diskusi  

Data yang telah diperoleh dalam tahapan pengumpulan data, selanjutnya akan dianalisis 

untuk mendapatkan hasil yang lebih terbarukan tentang pelayanan transportasi di DIY. 

Selain itu, tim peneliti juga akan menyusun naskah publikasi atau bahan yang akan 

digunakan dalam forum diskusi dengan stakeholders, para pembuat kebijakan dan 

penyedia pelayanan transportasi di DIY.  
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4. Diseminasi informasi dan sharing dengan stakeholders: Focus Group Discussion (FGD) 

Focus Group Discussion (FGD) akan dilakukan di Kota Yogyakarta dan empat 

kabupaten di DIY yaitu Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul 

serta Pemerintah Provinsi DIY sendiri. Hal ini menjadi penting dilakukan sebagai 

wahana untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat bagi para peneliti sekaligus 

diseminasi hasil penelitian tahun pertama serta penelitian lanjutan tentang pelayanan 

transportasi. Untuk itu FGD menjadi salah satu cara utama yang akan dilakukan oleh tim 

peneliti untuk mendapatkan informasi mendalam sekaligus sharing informasi dengan 

pejabat berwenang di DIY dan stakeholders terkait. 

Dalam melaksanakan FGD ini, tim peneliti akan bekerja sama dengan Pusat Studi 

Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) Universitas Gadjah Mada untuk berdiskusi dalam 

rangka mendapatkan data yang lebih mendalam tentang pelayanan transportasi di kota 

dan Kabupaten DIY serta rencana ke depan. Upaya menggandeng PUSTRAL bertujuan 

untuk menghadirkan pakar bidang transportasi publik sehingga hasil FGD dapat lebih 

valid dan sesuai dengan teori tentang transportasi publik dan bermanfaat dalam 

menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan efektif serta efisien. 

Selain itu, dalam FGD ini tim peneliti juga akan melibatkan pakar bidang difabel 

yang berasal dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan tokoh-tokoh dari lembaga swadaya 

masyarakat (LSM) yang concern pada  masalah difabel seperti SABDA dan SIGAP serta 

perwakilan dari kaum difabel.  Dengan demikian, FGD akan dapat menampung aspirasi 

dan harapan dari kaum difabel terhadap pemberian pelayanan transportasi bagi difabel di 

Yogyakarta. Sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat  

membantu memenuhi kebutuhan difabel dalam mengakses pelayanan transportasi di 

DIY. 

5. Analisis hasil FGD untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan  

Pada tahapan ini, tim peneliti akan melakukan analisis terhadap hasil FGD untuk 

menghasilkan rekomendasi kebijakan yang ideal dalam penyediaan pelayanan publik 

bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan bagi kaum difabel.  

6. Diseminasi hasil penelitian melalui forum nasional dan atau internasional 

Agar hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan dapat diketahui oleh masyarakat luas, 

tim peneliti akan mempublikasikan hasil penelitian pada forum seminar nasional atau 

internasional serta pada jurnal nasional. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan 

umpan balik serta masukan dari berbagai pihak guna perbaikan kebijakan transportasi 

dan implementasi kebijakan tersebut. 
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b. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

 Tujuan dari kegiatan ini adalah: 

1. Mendapatkan informasi dan data yang lebih akurat dan terbarukan tentang pelayanan 

transportasi di DIY 

2. Melakukan sharing informasi dan curah pendapat dari para pakar transportasi publik, 

pemerhati masalah difabel dan penyandang difabel melalui FGD 

3. Memperluas jaringan kerja sama dalam memberikan pelayanan dan pemahaman tentang  

kebutuhan difabel melalui kegiatan diskusi rutin, FGD dan diseminasi hasil dalam 

seminar nasional maupun internasional. 

4. Menghasilkan rekomendasi kebijakan transportasi publik yang pro difabel 

Adapun manfaat yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan penelitian pada tahun kedua 

meliputi: 

1. Manfaat teoritis: 

Secara teroritis, penelitian lanjutan ini bermanfaat dalam mengembangkan teori 

formulasi dan implementasi kebijakan serta teori pelayanan publik khususnya 

transportasi. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis,  penelitian tahun kedua akan memberikan kebermanfaatan bagi 

pemerintah daerah di wilayah DIY dalam penyediaan pelayanan trasnportasi yang 

ideal termasuk memenuhi kebutuhan kaum difabel. 

 

c. Urgensi dan Keutamaan Penelitian  

Penelitian lanjutan tentang pelayanan transportasi bagi difabel di DIY sangat penting 

dilakukan mengingat saat ini masyarakat sangat membutuhkan pelayanan transportasi yang 

murah, cepat dan ramah bagi lingkungan dan kalangan manapun. Penggunaan moda 

transportasi publik dipercaya menjadi salah satu metode yang dapat menguraikan masalah 

kemacetan yang terjadi di kota-kota di Indonesia, termasuk Yogkarta. Saat ini, kepadatan dan 

kemacetan lalu lintas hampir selalu menjadi pemandangan di tiap ruas jalan di Kota 

Yogyakarta. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan transportasi publik  merupakan cara yang 

efektif untuk mengurangi kemacetan. 

Selain itu, tranportasi publik dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

khususnya kaum difabel yang memiliki keterbatasan fisik.  Salah satu wacana dari Dinas 

Perhubungan Prov.DIY yang merencanakan penggantian armada AKDP dengan bus Trans 

Jogja dan menambah rute hingga melebar ke wilayah Kabupaten Sleman dan Bantul, pada 
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satu sisi ditanggani posifit oleh masyarakat umum dan kaum difabel karena selama ini 

pelyanan yang lebih baik. Sebaliknya, bagi awak AKDP, rencana tersebut dianggap 

merupakan ancaman bagi keberlangsungan hidup mereka karena merampas trayek dan mata 

pencaharian mereka. Hal inilah yang menyebabkan munculnya kericuhan dan pengrusakan 

pada kantor operasional Trans Jogja baru-baru ini (Tribun Jogja, 10 November 2013). 

Berdasarkan ilustrasi di atas, jelas bahwa penelitian lanjutan berkaitan dengan 

pelayanan transportasi menjadi vital untuk dilakukan di DIY. Keberlanjutan penelitian ini 

juga sangat mendukung upaya DIY untuk menyediakan transporatsi yang murah, cepat dan 

nyaman bagi semua kalangan karena hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

bagi stakeholders dan pembuat kebijakan dalam menghasilkan kebijakan dan 

mengimplementasikan kebijakan transportasi.  

 

d. Metode Penelitian  

Secara umum, metode penelitian yang digunakan dalam tahun kedua adalah sama 

dengan tahun pertama. 

1. Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tahun kedua sama dengan penelitian 

tahun pertama, yaitu menggunakan metode kualitatif. Tujuan menggunakan pendekatan 

kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empirik di balik fenomena 

secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan 

mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan 

metode deskriptif.  

 

2. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian  ini dibedakan menjadi data primer dan sekunder. Data 

primer berupa data wawancara tentang pelayanan transportasi dari stakeholders dan 

pembuat kebijakan terkait pelayanan transportasi. Sementara data sekunder berupa data 

dokumentasi dari instansi penyedia pelayanan transportasi dan lemabaga berwenang. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian lanjutan dikumpulkan melalui tiga metode yaitu wawancara, 

observasi dan dokumentasi seperti yang telah dilakukan pada tahun pertama. 

 

 



54 
 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, 

yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen 

pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari, dan 

ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan 

rangkuman yang inti, proses dengan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga 

tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-

satuan. Satuan-satuan itu dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori 

itu dibuat sambil melakukan koding. Tahap akhir dari analisis data ini adalah 

mengadakan pemeriksaan keabsahan data. 

 

e. Output Kegiatan 

Output dari penelitian tahun kedua adalah berupaya naskah publikasi pada jurnal 

nasional dan pada seminar internasional. Selain itu, output utama dari penelitian ini 

adalah berupa rekomendasi kebijakan transportasi yang aman, nyaman dan ramah bagi 

seluruh masyarakat termasuk difabel. Sehingga, output dari penelitian ini diharapkan 

menjadi bahan masukan bagi pemerintah DIY dalam membuat dan 

mengimplementasikan kebijakan transportasi di wilayah DIY. Dengan peningkatan 

kualitas pelayanan transportasi publik, masalah-masalah terkait dengan transportasi yaitu 

kemacetan lalu lintas dan ketidakadilan pelayanan khususnya yang dialami oleh difabel 

dapat dikurangi. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelayanan Transportasi  Publik di DIY 

Hingga saat ini di Provinsi DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi pelopor dalam 

penyediaan sarana prasarana transportasi yang aksesibel bagi difabel. Pelayanan ramah 

difabel tersebut, sayangnya, belum diimplementasikan oleh empat kabupaten di wilayah DIY. 

Adapun penyediaan pelayanan transportasi pro difabel di Kota Yogyakarta terlihat pada 

penyediaan bus trans Jogja dan halte khusus bis Trans Jogja yang berupaya memenuhi 

kebutuhan bagi difabel.Selain itu, beberapa ruas trotoar di jalan utama Kota Yogyakarta yaitu 

di Jalan Malioboro dan Jalan Taman Siswa juga telah dibangun ramah difabel. Namun 

demikian masih terdapat sejumlah permasalahan berkaitan dengan penyediaaan sarana 

prasarana transportasi tersebut: 

a. Ram pada halte trans Jogja masih terlalu curam,kurang lebar dan berbatasan langsung 

dengan pohon atau objek lain sehingga membahayakan. 

b. Masih ada space yang lebar antara halte dan bus 

c. Kekurangpahaman awak angkutan akan kebutuhan difabel 

d. Penyalahgunaan trotoar untuk areal parkir dan berjualan 

e. Kerja sama antar instansi pemerintah yang kurang padu 

f. Sarana prasarana pada stasiun, bandara dan kapal belum ramah difabel seperti 

banyaknya space curam yang membahayakan kaum difabel. 

g. Kekurangtegasan pemerintah dalam mengimplementasikan dan memberikan sangsi 

terhadap pelanggar kebijakan, misalnya alih fungsi trotoar untuk parkir dan PKL. 

 

2. Alternatif Solusi Penyediaan Pelayanan Transportasi Ramah Difabel 

Berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan transportasi tersebut, 

terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat diambil oleh pemerintah Prov. DIY, antara lain: 

a. Peningkatan kesadaran (awareness) masyarakat akan kebutuhan difabel khususnya 

dalam bidang transportasi. 

b. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan transportasi pro difabel dengan kerja 

sama yang padu antar instansi dalam pemerintah dengan swasta, LSM sera lembaga 

donor seperti USaid dan Ausaid. 

c. Peningkatan jaringan dan network untuk prnyediaaan trasnportasi pro difabel. 
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B. Saran 

Untuk menyediakan pelayanan transportasi yang ramah difabel, pemerintah bekerja sama 

dengan swasta dan civil society organizations dapat melakukan sejumlah hal: 

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan transportasi yang ramah difabel. 

2. Perbaikan terminal, halte, stasiun, bandara dan sarana  prasarana perhubungan lain 

sehingga lebih aksesibel bagi difabel 

3. Penambahan armada bus Trans Jogja yang pro difabel 

4. Workshop bagi awak angkutan tentang pelayanan bagi difabel 

5. Penegakan aturan dan sangsi bagi penyalahgunaan trotoar 

6. Peningkatan kerja sama yang padu antar instansi di lingkungan pemerintah  

7. Peningkatan kerja sama dengan swasta, LSM pemerhati masalah difabel, dan lembaga 

donor dalam penyediaan pelayanan transportasi. 
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