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TINJAUAN KOTA YOGYAKARTA
 

A. POTENSI KOTA YOGYAKARTA
 

Kota Yogyakarta adalah sebuah kota yang 

Inem i 1 ik i berma.C8.m-macam predikat, mulai dari kota 

budaya, wisata dan kota pelajar. Banyaknya predikat 

yang diberikan pada kota Yogyakarta sesuai dengan 

potensi yang dimiliki. 

Adanya bermacam-macam potensi tersebut menyebabkan 

daya tarik bagi masyarakat dari luar kota untuk datang 

berkunjung ke Yogyakarta, sehingga pada saat-saat 

tertentu kota Yogyakarta akan ramai dikunjungi oleh 

pendatang dari luar untuk melihat potensi yang 

d imi 1kinya. 

1. Sebagai Kota Wisata 

Kota Yogyaarta kaya akan obyek-obyek wisata, 

baik wisata alam, buatan maupun peninggalan budaya 

masa lampau yang dijadikan konservasi, penelitian 

dan obyek wisata. 

Adanya obyek-obyek wisata tersebut menimbulkan 

daya tarik bagi masayarakat untuk datang 

berkunjung. Obyek wisata yang dimiliki propinsi DIY 

antara lain, obyek wisata pantai seperti pantai 

Parangtritis, Baron, Krakal, Obyek wisata alam dan 

kebun binatang seperti Kaliurang, Gembiraloka dan 

bbyek wisata sejarah seperti musium Yogya kembali 

serta musium Jedral Sudirman. 
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Selain obyek wisata dalam wilayah DIY, kota 

Yogyakarta juga memiliki potensi dalam hal letaknya 

yang strategis, dekat dengan 6byek-obyek wisata 

diluar wilayahnya, seperti candi Prambanan, candi 

borobudur dan candi Hendut dengan sendirinya obyek

obyek wisata tersebut dapat dengan mudah dicapai 

dari Yogyakarta. Sebingga dengan sendiriyo. koto. 

Yogyakarta menjadi t~mpat transit atau pangkalan 

sebelum menuju obyek-obyek wisata di luar wilayah 

DIY. 

Wisatawan yang datang berkunjung ke Yogyakarta 

dari tahun ketahun semakin meningkat, hal ini dapat 

dikuatkan dengan adanya data arus wisatawan nusan

tara maupun mancanegara yanng berkunjung ke Yogya

karta dari tahun 1986 - 1988. (lihat lampiran tabel 

IV : 1 dan 2) 

Peningkatan jumlah arus wisatawan mancanegara 

maupun nusantara yang datang berkunjung ke 

Yogyakarta selain disebabkan karenadikembangkannya 

obyek-obyek wisata baru, juga karen a digalakannyo. 

sadar ~",is3.ta. dengan "Sapta Pesona" dan "Visit Asean 

Year" nya sehingga hal ini mena.mbah daya tarik bagi 

arus wisatawan untuk datang ke Yogyakarta. 

2. Sebagai Kota Budaya 

Sebagai kota budaya, Yegyakarta memiliki 

tempat-tempat peninggalo.n sejarah tersebar 

~iseluruh bagian keto., antara lain Kraton dan keto. 

Gede yang merupo.ko.n tempo.t peninggalan sejarah 

J
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kerajaan Mataram. Disamping itu kota Yogyakarta juga 

memiliki obyek-obyek wisata yang berakar dari 

kehidupan masyarakatnya seperti pasar burung tempat 

kerajinan batik, kota Gede tempat kerajinan perak 

serta art galary yang banyak tersebar diseluruh 

bagian kota. 

TAmpAt-tempat dan pusat-pusat buday3. tersebut 

berkaitan erat dan merupakan satu rangkaial'l· 

perjalanan dengan obyek-obyek Hisata. Jadi 

mempunyai kesamaan karakter kegiatan yang bertujuan 

rekreasi dan pendidikan. 

3.	 Sebagai Kota Pelajar 

Banyaknya sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga 

pendidikan tinggi, baik SHasta maupun negri 

menjadikan citra Yogyakarta sebagai kota 

pelajar/pendidikan di Indonesia umumnya dan Jawa 

tengah khususnya. 

Dengan predikat sebagai kota pelajar 

menyebabkan daya tarik bagi pelajar dari luar kota 

untuk melanjutkan sekolah/menuntut ilmu di kota 

Yogyakarta. Hal ini menyebabkan banyaknya pelajar 

dan mahasiswa yang datang ke Yogyakarta, sehingga 

menyebabkan komposisi penduduk lebih kurang 

separuhnya adalah pelajar dan mahasiswa, dimana 67% 

mahasiswanya adalah pendatang. 25 ) 

25). Ed. n:< F'u s:.;::d· f.-\t;:~tE'St.~L k DIY j,t7,S:() J; 
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Dari kenyataan tersebut d ia.tas, arus 

urbanisasi yo.ng datang ke Yogyakarta dengan 

motivasi pendidikan cukup tinggi. Type urbanisasi 

yang demikian cenderung untuk menetap sementara 

se1ama pendidikan/menuntut ilmu, dan pada saat 

1iburan atau se1esai pendidikannya mereka akan 

mempunyai kecenderungan untuk meningga1kan koto. 

Yogyakarta. 

B. KONDISI KOTA YOGYAKARTA 

1. Kondisi Fisik Yogyako.rta26 ) 

a. Batas administrasi 

- Sebelah utara : Kecamatan Depok dan kecamatan 

M1ati Kabupaten Dati II Sleman. 

- Sebelah selatan : Kecamatan Sawon dan Kecama

tan Banguntapan Dati II Bantu1. 

Sebe1ah timur : Kecamatan Banguntapan kebu

paten Dati II Bantu1. 

- Sebe1ah barat : Kecamatan kasihan Kabupaten 

Dati II Bantu1. 

b. Luas wi1ayah 

Kabupaten Ku1onprogo 586, 27 Km~ 
Kabupaten Bantu 1 507,86 Km? 
Kabupaten Gunung Kidu1 1. 485,36 Km; 
Kabupaten Sleman 574,82 Km; 
Kotamadya Yogyakarta 32, 50 Km~ 

Jum1ah Luas Wi1o.yah DIY 3.185,80 Km 2 

26) Derektorat Tata Guns Tanah. I-:-;F'[., '{e.g""" E\ k B.t- ta. 
1988" 
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2. Penduduk Yogyakarta 

Pertambahan penduduk kotamdya Yogyakarta dari 

tahun 1984 sebesar 412.280 jiwa menjadi 435.061 

jiwa pada tahun 1990 terjadi peningkatan sebesar 

5,52% dalam interval waktu 6 tahun. 27 ) 

TABEL IV : 6 
Jumlah Penduduk Urban Dan Rural 

Propinsi DIY Th. 1984 - 1990 

11 Kab/kodya II 1884 1990 ~~ Ii 
I!

Kulonprogo j 410.465 419.501 2,2 
Ii 

Bantul ~ 663.460 696.976 5 \ 

Gunung Kidul \ 694.855 703.914 1,3 \ 

Sleman' 
I 
1
I 

703.777 742.880 5,55 
I 
I 
. 

. Kod Yogyakartal 412.280 435.061 5,52 \ 

Ii I, ij 
SurrJber BPS Yogyakarta 1990 

Pertambahan total penduduk seluruh propipsi 

DIY sebesar 3,9% dalam intrval waktu 6 tahun. 

PrORAntase jumlah pertambahan pAnduduk. terutama 

pada daerah-daerah yang banyak terdapat pusatpusat 

kegia.tan pend id ikan, industri da.n sebagainy·a. 

3. Tata Guna Lahan28 ) 

Pola tata guna tanah kotamadya Yogyakarta 

sudah mengarah pada tata guna tanah campuran (mixed 

27). D·; '-col t";;'l Ie. -. ·t· S·t.,., J. "-:'<:: J_ ; L.: V ~'lg\/" 1< - ,- t - j 99n
.&: .1...' -1. I. .. ~_ Cl..~ \0.. Q t.~....... {__ • . ,t ~... T d . d J _ ct ... _ •
 

28) Rerlcar13 Ind'"lk Kota Vogyakarta 1985 - 20058 Kom
pulasi Data. halaman 29. 
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land use). Tapi secara garis besar dapat dilihat 

dari fungsinya yang menonjol, pembagian zone masih 

nampak perbedaan sebagai berikut 

a. Zone perdagangan 

Sepanjang jalan Malioboro, jalan Solo, Jalan 

Brigjen Katamso, jalan Jendral Sudirman, jalan 

Magelang, jalan Wates dan jalan Kusumanegara. 

b.	 Zone kebudayaan 

Meliputi kawasan keraton dan sekitarnya. 

c.	 Zone pendidikan 

Lembaga pendidikan seperti universitas, akademi 

dan pendidikan lainnya berada di sebelah utara 

dan timur, yaitu kawasan Bulaksumur dan 

Ka.rangmalang. 

C.	 TINJAUAN TERHADAP ANGKUTAN DJ YOGYAKARTA 

1.	 Kondisi Angkutan Umum 

Angkutan umum perkotaan yang ada di propinsi 

DIY meliputi angkutan yang di usahakan PEMDA/Dinas 

Perhubungan, perorangan dan organisasi angkutan 

dalam propinsi Dry, serta angkutan dari luar 

propinsi yang melakukan transit ataupun' tujuan 

akhir propinsi DIY. sehingga perkembangan jumlah 

maupun jenisnya tergantung pula pada perkembangan 

koto.-koto. lo.innya. 

Khusus untuk o.ngkuto.n kota dan o.ngkutan lokal 

dalam propinsi DIY, Jumlahnya disesuaiko.n dengan 

peningkatan kebutuhan setiap tahunnyo.. Peran serta 

swasta do.lo.m penyedio.o.n o.lo.t o.ngkuto.n koto. mo.upun 

----I 
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lokal cukup besar. 

a.	 Angkutan umum perkotaan 

Jenis atau macam angkutan yang melayani 

oJ 

penumpang yang ada di Yogyakarta meliputi 

angkutan tak bermontor seperti becak, andong 

serta angkutan bermontor seperti bis kata dan 

taksL 

Dari kedua macam jenis angkutan tersebu~ 

yang dominan adalah angkutan dengan' kedaraan 

bermontor. Hal ini karena masyarakat telah 

merasakan angkutan bermontor mudah da.lam 

pencapaian, dapat mempersingakat waktu 

pencapaian serta lebih murah. Dengan 

pertimbangan tersebut diatas maka masyarakat 

cenderung untuk mempergunakan angkutan umum 

seperti bis kota dan taksi. 

JJJlnlah bis da.n taksi ya.ng mehl,yani 

rute/Lrayek perkotaan dnlam wilayah propinsi DIY 

dapat dilihat pada tabel. 

TABEL IV : 4 

Jumlah Bis dan Perusahaan Yang Melayani Rute
 
Perkotaan Di Propinsi DIY
 

I	 I, ~ . ,I Perusahaan Jumlah \.,;aaangan	 
)

,. 
I . 
1 Da.mrl II 50 - I,
 
I Kopata 167 8


I,j Aspada	 50 11 

l
'II Puskopkar	 49 

II.1 Kubotri mini 72 
1 KubotriSedang 6 
I	 

I, 
Sumber : DLLAJR Laporan Tahunan 1991. 
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TABEL IV : 5 

Jumlah	 Perusahaan Dan Taksi 
Di Yogyakarta 

I.	 I,Perusahaan	 Jumlah Kendaraan 1I 
1	 . II Centrls 83 \
I Indra Kelana 50
 
I Jari Alam Saputra (JAS) I 85 )

I Rajawali 84
I.	 I. 

II Argo.	 Surya Alam 20 II Kopro.si Pataga	 25 
I '"l~I Kopro.si Pendawa ~:) II 

I Vetri (PUSKOVERI) 50I,	 III	 " 
Sumber	 : DLLAJR Lo.poran Tahunan 1991. 

b. Angkuto.n o.ntar koto. (loko.l) 

Kota-koto. yang dilo.yani angkutan umum do.lo.m 

wilayah DIY tersebut terbo.gi dalam 14 trayek. 

Jumlo.h rit secara keselur~han 616 rit perhari 

dilayani sebo.nyak 110 bis. Adapun kota-kota yang
 

dilayani angkutan umum adalo.h
 

Wonosari, Ngawen, Paliyo.n, Barok, Congot,
 

Kaliurang, Panggang, Sandakan/Brosot/Wates,
 

Ngangrung, Ngantak, Munggi, Semin, Panjang,
 

Ngalipat, Kretek, Parangtritis dan Dekso.
 

Trayek terpadat antar kota-kot~ dalam 

wilayah DIY adalah trayek Yogyakarta - Wonosari 

dengan jumlah rit 102 rit/hari dan dilayani 21 

bis setiap harinya. (lihat Tabel IV : 6) 

c. Angkutan antar kota/propinsi (regional) 

Untuk angkutan umum (bis) yang melayani 

kota-kota diluar wilayah propinsi DIY terbagi 2 

dalam sifat pelayanannya, yaitu : 

I 
I 
l 
t 
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----l 

bis dan jumlah rit sebanyak 55 rit/hari, serta
 

trayek Yogyakarta Surabaya, Malang dengan
 

Ijumlah bis sebanyak 118 bis dan jumlah rit 118 
II 
1 

CC129). 1.... i.~ r.)[) ;,- Et r": 'r f'{ h! ! it E:{ n 1991. DELLAJR Yogyakarta	 '1 
..i. .~ .:..l. ::I 

- angkutan umum (bis) yang melayani trayek pada 

siang hari (patas dan bumel). 

- Angkutan umum (bis) yang melayani trayek pada 

malam hari (bis malam cepat dan bumel). 

Untuk bis jurusan di luar jawa seperti 

Sumatera dan Bali termasuk dalam kelompok bis 

malam cepat, karena rata-rata bis tersebut 

melakukan perjalanan pada malam hari. 

Kota yang dilayani oleh angkutan umum di 

luar wilayah propinsi DIY antara lain : 

Solo, Semarang, Magelang, Tasikmalaya, Muntilan, 

Gombong, Purworejo, Purwokerto, Banjar, Bandung, 

Cilacap, Sragen, Surabaya, Madiun, Jember, 

Banyuwangi, Sumatera dan Bali. 

Trayek terpadat untuk kota-kota diluar 

wilayah DIY YAng dilayani angkutan umuum pada 

siang hari, adalah trayek Yogyakarta, Semarang, 

Magelang. Jumlah bis yang melayani trayek ini 

106 buah dengan jumlah rit sebanyak 454 

rit/hari. 29 ) Sedangkan trayek tcrpndat malam 

angkutan bis malam hari adalah YOllyakarta, 

Semarang, Jakarta dengan jumlah bis sebanyak 55 
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rit/hari. 30 ) (lihat tabel IV : 7) 

2. Pola Sirkulasi Angkutan Umum 

Pola sirkulasi angkutan umum di Yogyakarta 

dibagi dalam 3 rute, yaitu untuk bis umum, bis 

kota, colt kota (kubotri).31) 

Untuk angkutan umum jenis taksi tidak 

mempunyai rute tertentu, umunya angkutan taksi 

mempunyai penumpang tertentu, seperti wisatawan 

dan tamu-tamu hotel. Sehingga angkutan taksi 

mempunyai pangkalan tertentu, seperti hotel, 

stasiun, pusat-pusat keramaian dan hiburan. 

a. Polo. sirkulasi colt kota dan bis kota 

- Pola sirkulasi bis kota terbagi dalam 

beberapa rute yang telah ditetapkan oleh 

PEMDA. Namun secara garis besar da.pat 

d igamb3.ra};.an sebag·ai berikut, d imulai dari 

terminal kemudian mengelilingi pusat-pusat 

kegiatan dalam kota, seperti pusat 

perekonomian, pendidikan, perumahan. dan 

lain-lain, kemudian masuk kembali ke 

terminal. Waktu yang diperlukan bis keto. 

dalam satu rit sekitar 40 - 60 menit (lihat 

gambar IV : 8). 

- Untuk colt kota mempunyai terminal 

tersendiri, yaitu shoping center, polo. 

30) ~ f • ,
.1 .j J.. Cl 

'31),Ibi.cl" 

I 

I 
I 

I 

I 
__-.--1r 
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sirkulasi colt kota mengelilingi pusat

pusat kegiatan yang ada di Yogyakarta 

kemudian kembali ke shoping center. (lihat 

gambar IV : 9) 

b. Pola sirkulasi bis antara kota (lokal) 

Pola sirkulasi bis lokal pada saat 

memasuki kota Yogyakarta telah ditentukan 

pola sirkulasinya. Sedangkan pintu gerbang 

untuk memasuki kota Yogyakarta adalah, 

- Dari utara adalah jalan K~liurang, masuk 

ring road, jalan Gejayan, jalan Adisucipto, 

gedung Kuning, jalan Veteran masuk 

terminal. (lihat gambar IV : 10) 

- Dari selatan adalah jalan Parangtritis, 

jalan Kolonel Sugiono, jalan Mantri Supeno 

dan masuk terminal. (lihat gambar IV : 11) 

- Dari barat (Godean dan Wates) jalan Kyai 

Mojo; jalan Cokroamionoto, jalan Kapten 

Tendean, jalan Bugis, jalan MT. Haryono, 

jalan Kolonel Sugiono, jalan Mantri Supeno 

dan masuk terminal. (gambar IV : 12) 

-	 Dari timur adalah Gedong Kuning, jalan 

Veteran masuki terminal. (gambar IV : 13) 

c.	 Pola sirkulasi bis antar kota/propinsi 

(regional) 

Bis antar kota yang akan memasuki kota 

Yogyakarta dapaL melalui 3 pintu gerbang 
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utama yang terdapat di utara, barat dan 

selatan. Polo. sirkulasi saat memasuki kota 

Yogyakarta adalah sebagai berikut 

- Dari arah bara.t ada13.h jalan Wates, 

Wirobrajan, jala.n Kapten Tendean, jalan 

Bugis, j alo.n MT Haryono, jalan Kolonel 

Sugiono, jalan Mantri Supeno masuk 

terminal. (gambar IV : 14) 

- Dari utara adalah jalan Magelang, jalan 

Kyai Mojo, jalan Cokroaminoto, jalan Kapten 

Tendean, jalan Bugis, jalan MT Haryono, 

jalan Kolonel Sugiono, jalan Mantri Sapeno 

masuk terminal. (gambar IV : 15) 

- Dari timur adalah jalan Solo, jalan Janti, 

Gedang Kuning, jalan Veteran masuk terminal 

(gambar IV : 16) 

Apabila kita amati polo. sirkulasi angkutan 

umum dalam kota dan antar kota yang ada di 

Yogyakarta, akan terlihat bahwa jaringan jalan 

yang terpadat terletak antara jalan Mantri Supeno, 

jalan Kolonel Sugiano dan MT Haryono. 

Pada jalan yang telah disebutkan diatas, 

terjadi percampuran polo. sirkulasi antara angkutan 

dalam kota dan antara kota yang terpadat. Dimana 

pada jaringan jalan tersebut dilewati oleh 2 trayek 

bis antar kota yang memasuki Yogyakarta melalui 

pintu utara dan selatan, yaitu Semarang, Magelang, 

dan Purwokerto, Tasikmalaya, Bandung dengan jumlah 
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Rum BIS ANTAR KOTA (PROPINSI) 
YANG. MEMASUKI YOGYAKARTA 

DAR!' ii(~T_. '-' ... 

Keterangan : 

~ Terminal bis 

IHute Bis 
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'- GAMBAR IV : 15 
RU;!S: BIS ANTAR KOTA (PROPINSI) 

. YANG MEMASUKI YOGYAKARTA 
DAR! UTARA 

Keterangan : 

I 
~ "nuDa! bis 

__ Rute bis . ( 
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GAMBAR ·IV : 16 

RUTE BIS ANTAR KOTA (PROPINSIl 
YANG EEMASUKI YOGYAKARTA 

DAR! TIIlJR. 

Keterangan :
 

.11IIIIIIII Terminal bis
 

~4:J-" Rute bis 
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bis 228 bis/hari dan jumlah rit 716 rit/hari. 

Disamping itu jalan tersebut dilewati oleh trayek 

oleh trayek antar kota dalam wilayah DIY, yaitu, 

Wates, Prangtritis, Bantul dan Godean. 

Dengan adanya trayek yang 'memasuki kota 

Yogyakarta dengan rute tersebut diatas, ditambah 

dengan rute angkutan dalam kota, yaitu colt kota 

dan bis kota. Maka beban kepadatann arus lala 

lintas semakin meningkat, terutama pada jam-jam 

puncak kegiatan antara jam 07.00 - 17.00. Disamping 

itu pada jalan tersebut terdapat beberapa 

persimpangan jalan yang merupakan pertemuan arus 

lalu lintas dalam kota, sehingga menambah beban 

kepadatan pada jalan Mantri Supeno, MT Haryono dan 

Kolonel Sugiono. 

3. Waktu Oprasi Angkutan. 

a. Allgkutan dalam kota 

Waktu oprasi kendaraan lokal dan bis kota 

rata-rata 13 jam/hari, yaitu dari jam 06.00 

sampai jam 19.00. Pada jam-jam menjelang 

kerja/sekolah/kuliah antar jam 06.00 - 09.00 dan 

berakhirnya jam 12.30 - 15.00. Terjadi 

peningkatan penumpang dalam kota, sedangkan 

untuk angkutan lokal terjadinya jam-jam puncak 

hampir sama dengan bis kota. Karena pada umumnya 

penumpang bis lokal adalah pelajar, mahasiswa, 

pegawai dan pedagang yang berdomisili di kota

kota sekitar wilayah DIY. 
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b. Bis antar kota/propinsi (regional) 

Bis antar propinsi jarak jauh (lebih dari 

1000 km) pada siang hari penumpangnya relatif 

merata dan terjadi peningkatan pada waktu pagi 

hari sekitar jam 08.00 - 10.00 untuk penumpang 

berangkat sekitar jam 13.00 untuk penumpang 

datang. 

Pada jam 16.00 terjadi peningkatan penumpang 

untuk bis cepat/patas lintas utara, jurusan 

Jakarta, Bandung, dan Herak. Waktu oprasi 

kendaraan (bis) jarak jauh tidak hanya siang 

hari tetapi juga malam hari, walaupun tidak 

sepadat siang hari. Sedangkan pada malam hari 

didominasi oleh kendaraan bis trayek jarak jauh 

antara lain trayek Surabaya, Jember, Banyuwangi. 

Halang, Tasikmalaya dan Bandung. 32 ) Untuk bis 

antar kota diluar jawa pada umumnya berangkat 

dari Yogyakarta pada jam 16.00 dan tiba di 

Yogyakarta antara jam 06.00 10.00 pagi. 

D. KOND1S1 JALAN D1 YOGYAKARTA 

1. Prasarana Transportasi 

Dengan semakin bertambahnya beban sarana 

transportasi khususnya dalam kota Yogyakarta oleh 

peningkatan jumlah dan jenis kendaraan baik umum 

maupun pribadi, maka pada pelita IV usaha-usaha 

perbaikkan maupun penambahan volume jalan terus 

32 ) ) .-"'. 1 ....;' C\ I b 
u D1...1"" I-IC, r-, ,. L , Terminal. Yogyakarta 1991. 
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dilakukan oleh Pemda. 

Panjang jalan arteri yang ada di Yogyakarta 

adalah 46,5 km dengan kondisi baik, panjang jalan 

kolektor dan lingkungan 100,9 km dengan kondisi 

sedang, dan panjang jalan ekonomi desa 62,77 km 

dengan kondisi rusak ringan. 33 ) 

Dengan kondisi panjang jalan yang ada sekarang 

ini. rata-rata peningkatan hanya 2,3B%/tahun, akan 

tidak seimbang dengan peningkatan jumlah kendaraa~' 

pribadi sebesar 26,5%/tahun dan kendaraan tak 

bermontor (sepeda.becak. andong) 7.2%/tahun. 34) 

Akibatnya. terjadi peningkatan kepadatan yang 

semakin tinggi. karena tidak seimbangnya panjang 

jalan yang ada dengan jumlah kendaraan. 

Menurut Ir Suwardjoko Warpani dalam bukunya 

"R.ekayasa Lalu Lintas" dika.takan bahwa jaringan 

jalan yang ideal apabila peningkatan panjang jalan 

seimbang dengan peningkatan jumlah kendaraan. 

Sedangkan standar yang ideal adalah dengan rasio 

perbandingan 8ctiap 14 meter terdapat 2 kendaraan. 

Panjang jaringan jalan di Yogyakarta apabila 

kita perhitungkan pada setiap 14 m ,terdapat 11 

kendaraan. hal ini menunjukkan lalu lintas di 

Yogyakarta sudah cukup padat. kepadatan ini 

disebabkan karen a tidak seimbangnya antara 

peningkatan panjang jalan dengan jumlah kendaraan. 

33) Laporan Tahunan DLLAJR Yogyakarta 1991. 

34)" F: n: Yogyakarta 1985 - 2005. 
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2. JaringanJalan 

Ditinjau dari prasarana pengakutan, maka kota 

Yogyakarta mempunyai polo. jaringan jalan yang 

berbentuk grid, serta jalan kereta api yang 

melintasi ditengah kota dari barat ke timur, y6ang 

merupakan jalan kereta api Wates - Solo.35) 

Bila ditinjau keseluruhan jaringan jalan yang 

ada di Yogyakarta, terdapat jalan-jalan yang sering 

mengalami kepadatan/kemacetan lalu lintas, yaitu : 

- JL. Urip Sumoharjo - JL. P. Dipenegoro 

- JL. Dr. Wahidin - JL. Dr. Sutomo 

- JL. SutOyo - JL. KH. Ahmad Dahlan 

- JL. Katamso dan JL. Mataram - JL. Suryotomo 

Dari pusat kemacetan arus lalu lintas yang 

terdapat pada jar ingan j alan yang ada di 

Yogyakarta. daerah tempat terjadinya kemacetan 

merupakan sumber terjadinya pergerakan, yaitu 

kawasan perdagangan, obyek wisata dan tempat-tempat 

hibur~.n . Tempat potensial terjadinya proses 

pergerakan tersebut terletak pacta kawasan Malioboro 

Ckawasan perdagangan dan wisata), sepanjang jalan 

Solo (kawasan perdagangan dan hiburan), jalan KH. 

Ahmad Dahlan sampai shoping center Ckawasan 

perdagangan dan hiburan), jalan MT Haryono, Mantri 

Supeno, Kolonel Sugiono (kawasan perdagangan) dan 

35) '-, ,..." \!oq,'_·..._.,...t
" I.... 1 f·. ,.,. ~ )' <::\ "" <::\. c.-I .:te:,"8~1 - :~~()()~!~ 

, 

I 
I 

I 
~ 

-~
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sepanjang jalan kompleks THR. 

Daerah-daerah yang telah disebutkan diatas 

merupakan sumber yang menyebabkan terjadinya 

pergerakan dalam kota, yang dapat mempengaruhi arus 

lalu lintas. Untuk itu maka pola sirkulasi angkutan 

dalam kota perlu diatur, agar dapat dihindari 

pAnyebaran pusat kemacetan dalam kota. Dengan 

mengatur letak terminal dari pusat-pusat pergeraka~. 

tersebut, sehingga tidak terjadi crossing antar 

angkutan, baik angkutan dalam kota maupun antara 

kota. 

E. KEBUTUHAN ANGKUTAN UKUK DI KOTA YOGYAKARTA 

1. Perkembangan Penduduk 

Perkembangan jurnlah penduduk kota Yogyakarta 

dari tahun ke tahun semakin meningkat, peningkatan 

jumlah penduduk kodya Yogyakarta rata-rata 0,9% 

pertahun. Dengan meningkatnya jumlah penduduk 

I 
tersebut maka. :iI.kan menimbulkan p~n ingl-ta tan 

I kebutuhan ~n~kutan kota, karAna 49% dari jumlah 
I 

penduduk kota Yogya.karta menggunakan sarana 

angkutan umum untuk melakukan kegiatan sehari

hari. 36 ) 

Dasamping itu peningkatan penduduk kota 

Yogyakarta juga disebabkan karena urbanisasi, type 

urbanisasi yang dominan adalah urbanisasi dengan 

motivasi pendidikan. Akibat adanya type urbanisasi 

36) -'.' ~ 'c:: .• +. r· - . ,c:: . '., ' ,,,-. _. ~ . ,". oq'" .t\:I.\ D Fu_.c\ _ ~")tc:ltE_.t:l.k YD9.rC:lk<:11 ty<~ 1., . .1. 
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tersebut, ak3.n terjadi pen inglt8 tan kebutuhan 

angkutan antar kota/regional (bis antar kota), 

terutama pada saat liburan sekolah atau kuliah. 

Dengan demikian peningkatan jumlah penduduk 

kota Yogyakarta baik secara alami maupun akibat 

adanya urbanisasi akan menimbulkan peningkatan 

kebutuhan sarana angkutan umum (bis), baik angkutan 

umum dalam kota maupun antara kota/propinsi. 

2. Perkembangan Parawisata 

Kota Yogyakarta di kenaI sebagai salah satu 

daerah tujuan wisata di Indonesia. Perhatian yang 

ditujukan oleh Pemda DIY sehubungan dengan hal 

kepariwisataan sangat besar. Hal ini terlihat dari 

dengan dimasukannya sektor pariwisata da.lam 

prioritas pembangunan di DIY. 

Adanya skala prioritas tersebut menyebabkan 

jumlah wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta baik 

nusantara maupun mancanegara dari tahun ketahun 

semakin meningkat. Meningkatnya jumlah wisatawan 

yang datang ke Yogyakarta akan menambah peningkatan 

jumlah kebutuhan sarana angkutan umum di 

Yogyakarta. 

Obyek-obyek wisata dalam wilayah kota 

Yogyakarta tempatnya tidak terpusat, tapi menyebar 

keseluruh bagian kota, sehingga untuk mencapai 

tempat-tempat tersebut membutuhkan fasilitas 

pendukung, yaitu sarana angkutan (bis kota dan 

taksi). Adanya sarana angkutan tersebut akan 
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mempermudah pencapaian ke obyek-obyek wisata. 

Dari kenyataan tersbut di atas, meningkatnya 

wisatawan yang datang berkunjung ke Yogyakarta baik 

nusantara maupun mancanegara akan diiringi pula 

dengan peningkatan kebutuhan sarana transportasi 

umum di koto. Yogyakarta, khususnya angkutan untuk 

para wisatawan. 

3. Perkembangan Arus Penumpang 

Perkembangan arus penumpang angkutan umum" 

(bis) akan semakin meningkat dari tahun keto.hun, 

ko.reno. hubungan ketergantungan antar satu kota 

dengan kota lainnya semakin meningkat, terutama 

dalam bidang ekonomi, industr i, perdangan, 

pendidikan dan parawisata. 

Demikian pula dengan Yogyakarta, meningkatnya 

hubungan ketergantungan antar kota-kota d i luar 

wilayahnya akan mendorong meningkatnya arus 

penumpang dari atau menuju kota Yogyakarta. 

Apabila kita lihat penumpang bis antar kota 

tahun 1988 berjumlah 8.701.855 orang/tahun, dan 

pada tahun 1990 menjadi 15.390.712 orang/tahun. 37 ) 

Terlihat adanya peningkatan jumlah penUlnpang .! 
sebesar 6688866 orang/tahun (56,53%) dalam interval 

waktu 2 tahun atau 3344433 orang/tahun (28,26%) 

setiap tahunnya. 

Dengan milihat perkembangan jumlah penumpang 

37). DLLAJR .Yogyskarta 1. <;>90. 
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seperti tersebut diatas , maka diperkirakan jumlah 

penumpang pada tahun 2013 sekitar 92.312.680 orang, 

dengan meningakatnya jumlah penumpang pada tahun 

2013 akan terjadi peningkatan kebutuhana angkutan 

umum (bis) guna mengimbangi jumlah peningkatan 

penumpang. 

F. TINJAUAN LOKASI TERMINAL DI KOTA YOGYAKARTA 

1. Prasarana Jalan 

Beban jaringan jalan dalam Kota Yogyakarta 

saat ini semakin padat kerena jumlah kendaraan di 

kota Yogyakarta semakin meningkat. Hal ini dapat 

dilihat dari jumla.h peningkatan kendaraan 

bermontor sebesar 26,5% pertahun. sedangkan jumlah 

peningkatan panjang jalan hanya 2,36% pertahun. 

Disamping itu masuknya kendaraan dari luar kota 

menambah padatnya jaringan jalan di kota, sehingga 

sering terjadi peningkatan arus lalu lintas dalam 

kota.. 

Faktor penyebab mecetnY8 arus lalu Iintas 

dalam kota Yogyakarta adalah tidak seimbangnya 

antara panjang jalan dengan peningkatanb jumlah 

kendaraan. Pengaruh dari peningkatan yang tidak 

seimbang antara panjang jalan dengan jumlah 

kendaraan dapat dilihat dari semakin meningkatnya 

jumlah jaringan jalan yang mengalami kemacetan, 

sebesar 4,7% pertahun. 38 ) Untuk mengurangi arus 

38). DL.L PI;; r:: YnfJYE(ki:\l'""t.i:~ J.991 r. 
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kepadatan lalu lintas dalam kota Yogyakarta telah 

dibangun jalan lingkar utara dan selatan. 

Dengan dibangunnya jalan lingkar tersebut akan 

mempengaruhi pola sirkulasi angkutan umum. baik 

angkutan umum dalam kota maupun angkutan umum dari 

luar kota yang memasuki kota Yogyakarta. Hal ini 

akan berkaitan dengan perencanaan terminal di 

Yogyakarta. 

2. Tata Guna Lahan 

Zone tata guna lahan di kota Yogyakarta "masih 

jelas pembagiannya. Masing-masing zone tersebut 

terus berkembang kebutuhan lahannya, untuk memenuhi 

tuntutan aktivitas yang dilakukan dalam masing

masing zone. 

Dengan semakin luas dan berkembangnya 

kebutuhan lahan , akan menyebabkan perluasan lahan 

kepinggir kota. sehingga daerah-daerah pinggiran 

berkembang menjadi lingkungan perkotaan. Bila kita 

melihat terminal bis yang ada di Yogyakarta. sudah 

berkembang menjadi daerah lingkungan perkotaan, 

sehingga keberadaanny~ sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan kota. Karena apa bila terminal 

bis antar kota terletak didalam kota akan menggangu 

lalu lintas dalam kota disamping itu fungsi bis 

kota tidak efektif lagi. 

Adapun pembagian zone dalam kota Yogyakarta 

adalah zone perdagangan, pendidikan, kebudayaan dan 

~one perumahan. Semua peruntukan zone tersebut 

merupakan pusat-pusat kegiatan yang dapat 
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mempengaruhi pola sirkulasi angkutan kota. Zone 

pend id id kan dan ekonomi merupakan asfek yang 

dominan pada penentuan polo. sirkulasi angkutan umum 

dalam kota, karena semua pengguna angkutan umum di 

Yogyakarta adalah pelajar, mahasiswa dan pedagang. 

4. Perkembangan Jumlah Rit Masa Mendatang 

Perhitungan d isini diperlukan karena 

kecenderungan 
. 

kenaikkan jumlah bis, angkutan umum.. 
serta penumpang, baik dalam kota, lokal maupun 

antar propinsi. Dengan meningkatnya jumlah angkutan 

umum serta penumpang, maka akan meningkat pula 

frekwensi angkutan umum khususnya, yang keluar 

masuk terminal. Oleh karena itu . perencanaan 

terminal tak lepas dari jumlah alat angkut dan 

.penumpang, maka jumlah rit untuk masa yang akan 

datang berkaitan langsung dengan perencanaan 

terminal khususnya demensi bangunan. 

Rumus yang digunakan adalah 39) 

- 1P11 = P2 (1 + p)n 

P 1 = Jumlah rit pada tahun ke 1 

P2 = Jumlah rit pada tahun ke 2 

p = Koefisien peningkatan pertahun 

n -- Interval dalam tahun 

Untuk menghitung jumlah rit pada mas a 25 tahun 

mendatang (tahun 2013), koefisien peningkatan (p) 

39) 
Dasar-c!asa~ eval~..,asi Proyek~ Drs~ Sotrisno P~H~ 

Andi offset. Yoqyakarta 1983. 
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yang digunakan diambil dari tahun 1985 1986,
 

karena pada tahun tersebut terjadi peningkatan yang
 

cukup tinggi.
 

Perhitungan :
 

Tahun 1985 : Bis lokal 460 rit/hari
 
Bis antar kota 1105 rit/hari 

P85 1565 rit/hari 

-Tahun 1988 Bls	 lokal - 478 rit/hari 
-Bis antar kota	 - 1165 !-it/hari 

= 1643 rit/hariP88 
....n - 1

PS8 = P85 ( 1 + P .' 

1643 = 1565 (1 + p)3 - 1 

( 1 + p )2 = 1,0498 

p = 0,0246 

Proyeksi sampai dengan 25 tahun mendatang 

'f4(1 + p)~PZ013 = PS8 

= 1643 . (1 + 0,0246)24 

= 164a 1,7918 

P2013 = 2944 

Untuk menghitung komposisi jumlah masing-ruasing 

angkutan pada tahun 2013 = 
460 

Bis lokal .- . 2944 = 865 rit/hari 
1565 

Untuk 1 hari kerja 12 jam kerja efektif 

865 
maka untuk 1 jam kerja terjadi - 72 rit 

12 
/hari 

atau dengan kata lain ada 72 bis lokal yang keluar 

masuk terminal pada setiap jam. 
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1105 
Bis antar kota = . 2944 = 2079 rit/hari 

1565 
= 173 rit/jam 

Dengan cara yang sama dapat pula dihitung komposisi 

jumlah dari trayek-trayek yang ada. 

Khusus untuk bis kota, penambahan jumlah rit 

tidak berdasar pertumbuhanh alami/sesuai keadaan, 

tapi direncanakan, yaitu tiap 5 tahun ditambah 50 

buah pada tahun 1988 sebanyak 155 bis , maka pada 

tahun 2013 sebanyak 405 bis. 

5. Sirkulasi Dalam Kota 

Sirkulasi kendaraan (bis) angkutan umum di 

kota Yogyakarta sering mengalami kemacetan terutama 

pada saat jam puncak kegiatan, seperti pada pagi 

hari, siang hari dan sore hari. 

Faktor penyebab terjadinya kemacetan tersebut 

adalah terjadinya pertemuan atau crossing sirkulasi 

angkutan kota dan antar kota atau propinsi, 

sehingga disamping menimbulkan kemacetan arus lalu 

lintas juga menimbulakan beban kepadatan arus lalu 

lintas. 

Masuknya bis antar kota· kedalam pola 

sirkulasi bis kota, akan menyebabkan bis antar kota 

mengambil penumpang di jalur bis kota. Hal ini 

meyebabkan berkurangnya penumpang bis kota, dan 

penumpang bis antar kota cenderung menyetop bis 

pada jalur sirkulasi kota, seperti di Tungkak, 

Pojok Benteng, Wirobrajan, Pingit dan Jant i. 
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Sehingga akan menyebabkan terminal tidak berfungsi 

sebagai mana mestinya, karen a penumpang enggan 

masuk terminal. 

Penyebab terjadinya pertemuan sirkulasi 

angkutan kota atau propinsi .. karena lokasi 

terminalnya sudah tidak sesuai lagi sebagai 

terminal bis antar kota. Hal ini disebabkan lokasi 
.

terminal bis sudah masuk dalam lingkungan 
' 

perkotaan, sehingga pada saat bis antara kota akan 

masuk terminal mengalami titik singgung denganh 

sirkulasi angkutan kota.(lihat gambar IV : 18) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa lokasi terminal 

bis yang ada di Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi 

sebagai terminal bis antar kata, apabila melihat 

perkembangan kota Yogyakarta untuk saat ini maupun 

masa menda,tang. 

G.	 KESIMPULAN 

Dari uraian di depan dapat disirnpulkan 

-	 Jumlah kendaraan di Yogyakarta meningkat rata-rata 

26,5%, sedangkan jumlah peningkatan jalan hanya 

sekitar 2,36% " Tidak seimbangnya jumlah peningkatan 
~ 

jaringan jalan dengan jumlah kendaraan menyebabkan 

timbulnya masalah arus lalu lintas, hal ini dapat 

dilihat dengan semakin meningkatnya jumlah jaringan 

j a,lan yang mengalami kemacetan sebesar 4,7% 

p'ertahun. 

,I 

I 

11 

I 
j 
i 
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Untuk mengatasi kemacetan arus lalu lintas 

dalam kota Yogyakarta telah dibuat jalan lingkar 

(Ring Road). Dengan adanya jalari lingkar tersebut 

akan mempengaruhi pola sirkulasi angkutan umum, baik 

dalam kota maupun antar kota, karena hal ini erat 

kaitannya dengan terminal. 

- Terjadinya percampuran atau crossing antara angkutan 

dalam kota dan antar kota pada saat memasuki 

Yogyakarta, menyebabkan jaringan jalan yang dilalui 

pola sirkulasi bis antar kota dan dalam }wta 

mengalami kepadatan lalu lintas. Jaringan jalan yang 

mengalami tingkat kepadatan paling tinggi adalah 

mulai jalan MT Haryono, jalan Kolonel Sugiono dan 

Mantri Supeno. Pada jaringan jalan tersebut terjadi 

pertemuan pola sirkulasi angkutan antar kota dan 

dalam kota dari berbagai arah, sehingga menyebakan 

beban jaringan jalan semakin meningkat. 

- Untuk itu maka lokasi terminal perlu dipindahkan, 

karena tidak sesuai lagi bila melihat perkembangan 

kota Yogyakarta, hal ini dapat dilihat banyaknya 

titik singgung antara pola sirkulasi angkutan umum 

antar kota dan dalam kota, yang dapat menyebabkan
• 

kepadatan dan kemacetan arus lalu lintas dalam kota. 
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GA_ IV : 17 
SIMPUL PUSAT KERAMAIAN . FASW'$s 

DALAM KOTA. YOGYA . 

Keterangan ; • 

Pusat Keramalan , 

'. 

r. 
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GAMBAR IV :18 

T1tik Singgung' Pola Sirkul~si 
Di Yogyakarta 

Keterangan : 

~ Terminal bis 

Percampuran angkutan dala kots dam aDtar kota 
, 

Titik kemacetan sirkulasi' dalam kota• ( 

- __ Jaringan jalan terpadEit/kritis 
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GAMBAR IV : 
TITIK SINGGUNG BIS' A~TAR KOTA 

01 YOGYAKARTA 

Keterangan :
 
A
 
~ Terminal bis 

I .... Rute yang mengalami t1Uk singgung· angkutan antar·~,~ 
i 

kota ' 
____ Jaringan jalan terpadat/kritis 


