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PERENCANAAN JARINGAN TRANSPORTASI BARU PADA BUS RAPID 

TRANSIT (BRT) UNTUK MENDUKUNG PARIWISATA BERKELANJUTAN DI 

KOTA YOGYAKARTA 

Abstrak 

 

Trans Jogja merupakan transportasi perkotaan dengan sistem Bus Rapid Transit (BRT) di 

Kota Yogyakarta yang memiliki 17 trayek dan 249 halte. Trans Jogja adalah salah satu unsur 

strategis dalam aktivitas kepariwisataan yang seharusnya dapat merepresentasikan Peraturan 

Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 

2010-2029 yang diarahkan untuk menjadi kota pariwisata berbasis budaya. Tujuan penelitian 

ini adalah menilai jaringan trayek eksisting serta jangkauan halte terhadap wisata budaya pada 

Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jogja di Kota Yogyakarta dan menyusun rencana jaringan 

trayek baru berdasarkan standar Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) 

yaitu overlapping trayek maksimal 45% dan meningkatkan jangkauan halte terhadap wisata 

budaya di Kota Yogyakarta. Metode pengolahan data yang digunakan dalam menentukan 

kesesuaian lokasi halte baru adalah pendekatan kuantitatif binary. Sedangkan metode yang 

digunakan dalam menentukan rute yaitu dengan network analyst pada perangkat lunak 

ArcGIS 10.5. Hasil penelitian dianalisis menggunakan metode anaslisis deskriptif. Hasil 

penelitian berupa nilai overlapping trayek pada jaringan trayek eksisting adalah 52,21% dan 

jangkauan halte terhadap wisata budaya 77,42%. Sedangkan rencana jaringan trayek baru 

memiliki persentase overlapping trayek hanya 23,62% dan jangkauan halte terhadap lokasi 

budaya menjadi 100% yang divisualisasikan dalam bentuk peta. 

 

Kata Kunci: Perencanaan, Pariwisata, Transportasi 

 

Abstract 

 

Trans Jogja is urban transportation with the Bus Rapid Transit (BRT) system in Yogyakarta 

City which has 17 routes and 249 stops. Trans Jogja is one of the strategic elements in tourism 

activities that should be able to represent Regional Regulation No. 2 of 2010 concerning the 

Yogyakarta City Spatial Planning for 2010-2029 which is directed to become a culture-based 

tourism city. The purpose of this study is to assess the existing route network and the reach of 

stops for cultural tourism on the Trans Jogja Rapid Transit (BRT) Bus in the city of 

Yogyakarta and develop a new route network plan based on the Institute for Transportation 

and Development Policy (ITDP) standard of 45% overlapping and increasing the reach of 

stops for cultural tourism in the city of Yogyakarta. The data processing method used in 

determining the suitability of the location of the new bus stop is a binary quantitative 

approach. While the method used in determining the route is network analyst in ArcGIS 10.5 

software. The results of the study were analyzed using descriptive analysis method. The 

results of the research in the form of overlapping route values on the existing route network 

are 52.21% and the range of stops for cultural tourism is 77.42%. Whereas the new route 

network plan has a route overlapping percentage of only 23.62% and the reach of the bus stop 

to the cultural location becomes 100% visualized in the form of a map. 

 

Keywords: Planning, Tourism, Transportation 
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1. PENDAHULUAN 

Pemerintah Indonesia melakukan upaya – upaya agar tujuan pariwisata dapat tercapai.  Salah satu upaya 

pemerintah dalam mewujudkan tujuan pariwisata adalah dengan pengembangan Destinasi Pariwisata 

Nasional (DPN) serta penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang dideskripsikan dalam 

PP No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPARNAS). 

Pemerintah perlu koordinasi lintas sektoral dalam pengembangan DPN. lingkup sektor yang terkait dengan 

pariwisata adalah jasa penginapan (accomodation sector), daya tarik wisata (attraction sector), Transportasi 

(transport sector), travel organizer’s sector, dan destination organization sector (Middleton,2012). 

Salah satu unsur strategis dalam aktivitas kepariwisataan adalah sektor transportasi 

(Middleton,2012). Transportasi merupakan media wisatawan dalam membawa wisatawan dari daerah asal 

menuju destinasi wisata (Lepier,2004). Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, tentang penataan ruang Kota 

Yogyakarta yang diarahkan untuk menjadi kota pariwisata berbasis budaya. Sehingga upaya untuk 

mewujudkan arah penyelelenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang 

yang dilaksanakan salah satunya yaitu peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana 

transportasi. 

Perkembangan jaringan trayek Trans Jogja dari tahun 2008 hingga 2018 perlu dilakukan monitoring 

agar sesuai standar pedoman sistem BRT yang dibuat oleh ahli pemimpin desain transportasi bus dunia yang 

dibuat oleh ITDP agar menghasilkan pengalaman penumpang dengan standar dunia, keuntungan ekonomis 

yang signifikan dan dampak positif dari lingkungan. Selain masalah utama Trans Jogja yang belum memiliki 

koridor khusus dan halte yang tidak sesuai standar ITDP, Jaringan trayek Trans Jogja memiliki banyak 

trayek yang tumpang tindih (overlapping). ITDP memiliki standar terkait persentase overlapping  maksimal 

45%  karena akan mengalami pemborosan sumber daya dan daya saing pada setiap trayek (ITDP,2016).  

Tujuan penelitian ini adalah menilai overlapping jaringan trayek eksisting serta jangkauan halte 

terhadap wisata budaya pada BRT Trans Jogja di Kota Yogyakarta dan menyusun rencana jaringan trayek 

baru berdasarkan standard ITDP yaitu overlapping trayek maksimal 45% dan meningkatkan jangkauan halte 

terhadap wisata budaya di Kota Yogyakarta. Penilaian overlapping dihitung melalui halte-halte yang 

melayani lebih dari satu trayek serta keterjangkauan halte terhadap wisata budaya yaitu maksimal 400 meter. 

Penyusunan rencana jaringan trayek baru memanfaatkan network analyst pada ArcGIS 10.5 untuk 

menentukan rute terdekat dan overlay peta jarak terhadap wisata budaya, jarak terhadap rumah sakit, jarak 
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terhadap sarana ibadah, jarak terhadap titik persimpangan dan jarak terhadap lokasi penyeberangan 

digunakan untuk menentukan lokasi halte baru yang terjangkau terhadap wisata budaya. 

 

2. METODE 

Obyek penelitian ini adalah lokasi halte Trans Jogja, lokasi wisata budaya yang terdapat di Kota Yogyakarta, 

dan jaringan trayek Trans Jogja. Metode yang digunakan adalah sensus terhadap seluruh lokasi halte Trans 

Jogja dan lokasi wisata budaya yang terdapat di Kota Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa lokasi halte dan wisata budaya di Kota 

Yogyakarta Data sekunder yang digunakan yaitu data penggunaan lahan dari peta RBI Kota Yogyakarta 

yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan peta jaringan trayek Trans Jogja eksisting dari 

Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Seluruh data digunakan untuk merencanakan jaringan 

trayek baru BRT Trans Jogja berdasarkan standar ITDP. 

Seluruh data dalam bentuk tabel dan diagram dianalisis menggunakan metode analisis kuantitatif 

secara deskriptif. Sesuai dengan namanya, deskriptif hanya akan mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang 

telah diolah sesuai dengan tujuannya. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk tabel 

dan diagram sehingga memberikan suatu kesan lebih mudah ditangkap maknanya oleh siapapun yang 

membutuhkan informasi tentang keberadaan gejala tersebut. Hasil yang dianalisis adalah perbandingan 

kinerja jaringan trayek eksisting dengan jaringan trayek baru sebagai bahan evaluasi kinerja BRT Trans 

Jogja di Kota Yogyakarta. 

Perencanaan jaringan trayek baru yakni dengan menggunakan teknik network  analyst pada software 

ArcGIS 10.5. Jaringan jalan yang digunakan untuk melakukan teknik pada network analyst adalah hanya 

jaringan trayek eksisting dan ruas jalan yang berada pada lokasi wisata budaya. Network analyst digunakan 

untuk mencari rute dengan jarak terdekat yang menghubungkan 7 penghubung antarmoda transportasi yaitu 

Bandara Adisucipto, Terminal Jombor, Terminal Condongcatur, Terminal Giwangan, Terminal Prambanan, 

Stasiun Yogyakarta dan Stasiun Lempuyangan menuju kawasan wisata yang berada di Kecamatan Kraton 

sebagai Central Business District (CBD) dan Halte Senopati sebagai Central Busway (CB) pada jaringan 

baru yang menghubungkan seluruh trayek. 

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menyebutkan 

bahwa syarat angkutan umum perkotaan adalah memiliki rute yang tetap dan teratur sehingga model radial 
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pada trayek lama akan diubah menjadi linier yang memiliki rute tetap dan menghubungkan dua titik 

keberangkatan dan tujuan untuk melakukan perjalanan pulang dan pergi menggunakan trayek yang sama. 

Penentuan rute ditentukan beberapa syarat utama yaitu rute tidak memutar, perjalanan terdekat, dan rute 

tidak boleh bersinggungan kecuali pada ruas jalan yang merupakan CB, focal point atau node dan yang 

dihubungkan oleh trayek ring yang menghubungkan seluruh trayek secara melingkar untuk mengantisipasi 

penumpukan penumpang pada CB. Seluruh syarat penentuan rute tersebut dapat dilakukan menggunakan 

network analyst pada ArcGIS 10.5 untuk mencapai standard jaringan trayek ITDP. 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jaringan trayek merupakan jaringan jalan yang menghubungkan seluruh rute yang dilalui oleh moda 

transportasi. Setiap kota memiliki jaringan transportasi berdasarkan karakteristik jaringan jalan dan 

perkembangan kotanya. Kota Yogyakarta sebagai kota istimewa berbasis budaya dalam Peraturan Daerah 

No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, tentang 

penataan ruang Kota Yogyakarta yang diarahkan untuk menjadi kota pendidikan berkualitas, pariwisata 

berbasis budaya, dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan dan UU Nomor 13/2012 tentang 

keistimewaan Yogyakarta, penanda keistimewaan harus memenuhi kriteria sejarah, lokalitas dan mengakar 

sehingga dalam upaya mewujudkan arah penyelelenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan 

pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan salah satunya yaitu peningkatan kualitas dan jangkauan 

pelayanan jaringan prasarana transportasi. 

Transportasi kota dengan sistem Bus Rapid Transit (BRT) perlu mengikuti pedoman standar yang 

dibuat oleh ahli desain transportasi bus dunia yang dibuat oleh Institute for Transportation and Development 

Policy (ITDP) untuk menetapkan definisi umum tentang apa itu Bus Rapid Transit (BRT) dan untuk 

menyeragamkan implementasi sistem BRT agar dapat menghasilkan pengalaman penumpang dengan 

standar dunia, keuntungan ekonomis yang signifikan dan dampak positif dari lingkungan serta sistem 

transportasi yang memiliki kualitas tinggi baik dari segi keamanan, kenyamanan, ketepatan waktu, 

infrastruktur, dan juga sistem transportasi yang terjadwal. ITDP memiliki standar terkait persentase 

overlapping trayek pada sistem BRT yaitu minimal 55% trayek tidak boleh saling overlapping akan 

mengalami pemborosan sumber daya dan daya saing pada setiap trayek. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan trayek eksisting memiliki 130 halte saling overlapping 

atau 52,21% dari total seluruh halte yang berjumlah 249. Artinya persentase trayek yang tidak saling 

overlapping pada jaringan trayek eksisting yaitu sebesar 47,79%. Angka tersebut belum memenuhi standar 

yang ditentukan oleh Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) mengenai ketentuan 

jaringan trayek yaitu minimal 55% dari total seluruh halte pada sistem Bus Rapid Transit (BRT). Sedangkan 

jumlah overlapping pada rencana trayek baru hanya 64 halte atau 23,62% dari total seluruh halte eksisting 

ditambah 22 halte baru. Artinya persentase trayek yang tidak saling overlapping pada rencana jaringan 

trayek baru adalah 76,38% atau telah memenuhi standar dan masuk dalam kriteria Best Standard “Silver” 

pada rentang 70 – 84,9% berdasarkan standar Institute for Transportation and Development Policy (ITDP). 

Jangkauan wisata budaya adalah refleksi dari transportasi perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah 

No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, tentang 

penataan ruang Kota Yogyakarta yang diarahkan untuk menjadi kota pariwisata berbasis budaya sehingga 

trasnportasi perkotaan perlu menjangkau seluruh wisata budaya yang ada. Jangkauan halte menuju wisata 

budaya pada jaringan eksisting hanya 77,42% atau 24 dari total 31 destinasi wisata budaya di Kota 

Yogyakarta. Hasil penelitian mengenai jangkauan halte terhadap wisata budaya menunjukan adanya 

kenaikan persentase menjadi 100% yang artinya seluruh wisata budaya di Kota Yogyakarta dapat dijangkau 

menggunakan Trans Jogja pada jaringan trayek baru dengan radius <400 meter berdasarkan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum No.3 Tahun 2014 yaitu penyediaan prasarana jaringan pejalan kaki melalui 

pengembangan kawasan transit harus memperhatikan ketentuan melayani pejalan kaki untuk dapat mencapai 

halte dengan jarak maksimal 400 meter. Destinasi wisata budaya yang sebelumnya belum dapat dijangkau 

menggunakan Trans Jogja adalah Keraton Yogyakarta, Museum Anak Kolong Tangga, Museum Kareta 

Karaton, Museum Monumen Pangeran Diponegoro, Prawirotaman, Keraton Batik Museum, dan Taman Sari. 

Tujuh wisata budaya tersebut berada diluar jangkauan atau berada pada radius lebih dari 400 meter. 

Misalnya Museum Monumen Pangeran Diponegoro sebelumnya memiliki jangkauan 626,16 meter dari halte 

pada jaringan trayek eksisting. Namun pada jaringan trayek baru wisata budaya tersebut hanya dapat 

dijangkau dengan radius 368,10 meter.  

Perpindahan trayek merupakan aktivitas penumpang yang menggunakan trayek berbeda untuk 

melakukan perjalanan keberangkatan dan kembali. Perpindahan trayek dalam penelitian ini dihitung 

berdasarkan perpindahan trayek dari 7 penghubung antar moda transportasi menuju kawasan wisata yaitu 

Kecamatan Kraton pada Halte Senopati atau disebut sebagai Central Busway  (CB) dalam jaringan trayek 
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baru dan perjalanan kembali dari Halte Senopati (Central Busway) menuju 7 penghubung antar moda 

transportasi. Hasil penelitian menunjukan tidak adanya perpindahan trayek yang sebelumnya mencapai 

57,14% pada jaringan trayek eksisting sehingga pengguna Trans Jogja akan menggunakan trayek yang sama 

untuk melakukan perjalanan pulang dan pergi pada trayek baru dalam berwisata di Kota Yogyakarta.. 

Penyimpangan trayek merupakan perubahan rute dalam sebuah trayek yang melebihi 10% toleransi 

penyimpangan berdasarkan standar Institute for Transportation and Development Policy (ITDP). Jumlah 

trayek yang memiliki penyimpangan lebih dari 10% pada jaringan trayek eksisting yaitu 6 dari 17 trayek 

eksisting atau 35,29%. Selain tidak sesuai standar menurut ITDP, kondisi tersebut juga tidak sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menyebutkan bahwa syarat angkutan 

umum perkotaan adalah memiliki rute yang tetap dan teratur. Seluruh trayek pada jaringan trayek baru tidak 

memiliki penyimpangan >10% karena seluruh  trayek menggunakan bentuk linier yang menghubungkan dua 

titik lokasi sebagai rute dua arah untuk melakukan perjalanan keberangkatan dan kembali sehingga bus akan 

menggunakan rute yang sama pada sebuah trayek memanjang. berbeda dengan jaringan trayek eksisting 

yang terdapat 12 trayek dengan bentuk radial dan 5 trayek dengan bentuk linier. Bentuk radial merupakan 

trayek dengan perjalanan hanya satu arah pada satu trayek sehingga memerlukan dua trayek untuk 

melakukan perjalanan keberangkatan dan kembali yang memiliki arah saling berlawanan. Perbandingan 

kondisi jaringan trayek eksisting dan baru dapat dilihat pada grafik berikut: 

 
Gambar 1. Perbandingan Kondisi Jaringan Trayek 
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Perencanaan jaringan trayek baru dilakukan untuk menekan tingkat overlapping trayek, 

penyimpangan trayek, dan perpindahan trayek serendah mungkin. Kemudian dapat meningkatkan jangkauan 

halte terhadap wisata budaya di Kota Yogyakarta sehingga pada perencanaan jaringan trayek baru terdapat 

pengurangan jumlah trayek dari yang sebelumnya berjumlah 17 trayek menjadi hanya 14 trayek. 

Berkurangnya jumlah trayek tidak berpengaruh terhadap pengurangan halte yang telah beroperasi karena 

jaringan trayek baru tetap memanfaatkan seluruh trayek yang telah beroperasi dan peningkatan aksesibilitas 

terhadap 7 penghubung antarmoda transportasi untuk menuju dan kembali dari lokasi wisata budaya. 

Jaringan trayek baru memiliki kelebihan pada rute yang tetap dan teratur sehingga peta jaringan trayek baru 

dapat dengan mudah dibaca oleh pengguna peta atau wisatawan yang ingin melakukan perjalanan wisata 

budaya di Kota Yogyakarta. 

 
Gambar 2. Peta Rencana Jaringan Trayek Baru 
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4.  PENUTUP 

4.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Overlapping trayek pada jaringan eksisting adalah 52,21% yang artinya belum memenuhi standard ITDP 

dan jangkauan terhadap wisata budaya di Kota Yogyakarta yaitu 77,42%.  

2. Rencana jaringan trayek baru memiliki persentase overlapping trayek hanya 23,62% dan masuk ke dalam 

kategori Best Standard “Silver” dalam penilaian standar pedoman sistem BRT ITDP dan jangkauan 

terhadap wisata budaya di Kota Yogyakarta meningkat menjadi 100%.  

4.2 Saran 

Rencana jaringan trayek baru Trans Jogja perlu dilakukan uji coba untuk mengetahui operasional terkait 

waktu perjalanan bus sehingga jumlah kedatangan bus dapat memenuhi standard Institute for 

Transportation and Development Policy (ITDP) yaitu 5 – 10 menit di setiap halte. 
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