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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kualitas Pelayanan Transportasi Publik (TP) bagi Pekerja di Koridor Ungaran-

Bawen

Kualitas pelayanan TP bagi pekerja ditinjau dari dimensi aksesibilitas dan

keterjangkauan ongkos merupakan dua dari lima dimensi transportasi berkelanjutan

menurutThe United Nations Economic Commission for Europe/ENECE (2011) yaitu

dimensi aksesibilitas, keterjangkauan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan hidup

pada setiap pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek keselamatan dalam penelitian

ini hanya pada lingkup data kecelakaan yang terjadi di koridor Ungaran-Bawen selama 3

(tiga) bulan pada tahun 2014.

1. Indikator Keterjangkauan (Transit Affordability)

Indikator ini dievaluasi melalui komponen biaya perjalanan pekerja yang

terdiri dari ongkos dan waktu yang diperlukan untuk perjalanan dari rumah ke tempat

kerja dan kembali ke rumah. Responden penelitian ini terutama pekerja

berpendapatan UMR (upah minimum regional) yang bekerja di koridor Ungaran–

Bawen di Kabupaten Semarang dan berasal dari berbagai daerah. Pekerja yang

indekost memilih lokasi dekat pabrik dan hanya berjalan kurang dari 5 (lima) menit.

Dengan demikian tidak mempunyai biaya perjalanan bekerja, namun menanggung

biaya indekost dan biaya pulang-pergi ke rumah pada Jumat sore ataupun pada hari

Sabtu siang.

a. Komponen ongkos perjalanan

Litman (2015) menyebutkan ongkos transportasi keluarga (orang tua

berkerja dan anak-anak ke sekolah) seharusnya tidak lebih dari 20% dari

pendapatan keluarga atau 45% untuk transportasi dan perumahan. Sedangkan

menurut penelitian Bank Dunia rata-rata biaya transportasi seperempat keluarga

berpendapatan terendah dari suatu kota (affordability index/AI) tidak boleh lebih

dari 30%.  Kota-kota yang ber-AI 10% atau kurang adalah New York, Los

Angeles, Chicago, Singapura yaitu 10%, Beijing dan Seoul (9%), Shanghai, Kairo

dan Budapest yaitu 6%, London (5%), Prague dan Bangkok (4%). Kota-kota yang

ber-AI 11%-20% adalah New York, Warsaw, Guangzhou, Moscow, Manila,

Chennai, dan <exiko City. Kota-kota yang ber-AI lebih dari 20% adalah Kuala
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Lumpur (22%), Mumbai (23%), B.Aires (26%), Cape Town (38%), Brasilia

(59%), Rio de Janeiro  (63%), dan San Paulo  yang sangat tinggi yaitu 107%

(Carruthers, dkk. 2005).

Penelitian ini lingkupnya bukan kota tetapi sebatas koridor jalan nasional

Ungaran-Bawen dimana terdapat empat kawasan industri. Transportasi publik di

kota-kota di Indonesia saat ini masih sistem bus sehingga paling tidak persentase

pendapatan untuk transportasi 14.9% seperti temuan Kenworthy dan Laube

(2000). Strategi untuk meningkatkan keterjangkauan tranportasi dapat dilakukan

dengan berbagai cara:

 Antara lain dengan peningkatan pada akses ke TP dengan berjalan kaki,

bersepeda, dan menggunakan moda seperti bendi, berbagi kendaraan

(menumpang), transportasi publik mengakomodasi anak sekolah dan orang

tuanya sekaligus, pekerjaan dikerjakan di rumah, taksi untuk daerah

pedesaan/pinggiran, mensubsidi kendaraan pribadi dan BBM untuk warga

yang dilayani oleh TP (Litman, 2015)

 Kebijakan guna lahan dan perumahan sehingga tersedia perumahan  yang

terjangkau dan lapangan kerja tanpa keahlian dan dengan keahlian sedang di

sepanjang koridor yang dilayani dengan TP yang baik. Keterjangkauan

sahabat yang difabel (different ability) dan yang berada di daerah pedalaman

harus diberi akses  (Venter, 2011)

 Karena semakin banyak yang melakukan perjalanan bekerja yang semakin

jauh (ongkos transportasi dan waktu semakin tinggi) jaraknya karena

perkembangan kawasan yang menyediakan lapangan kerja jaraknya lebih dari

30 miles dari pusat kota dan juga alasan mendapatkan rumah yang terjangkau.

Studi Lipman (2006) juga menemukan bahwa semakin meningkatnya

komunitas yang kekurangan rumah yang terjangkau. Oleh karena itu Lipman

merekomendasikan keharusan bagi pusat kota dan daerah pinggiran (nasional,

regional, dan lokal) untuk bersama-sama membuat kebijakan perumahan dan

transportasi. Pembangunan rumah yang terjangkau disediakan di kota maupun

di pinggiran yang dekat dengan terminal (transportation hubs). Sistem TP

yang baik kualitasnya dan dapat diandalkan selain membantu akses ke

kendaraan pribadi warga yang tidak dilayani dengan TP.
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Litman, Venter dan Lipman memberi berbagai solusi yang dapat

dikerjakan secara bersama-sama sebagai alternatif pilihan pada pekerja dengan

perbaikan akses ke TP, menggunakan TP yang baik dan murah atau kendaraan

pribadi jika tidak terlayani dengan TP, atau pindah ke dekat tempat bekerja.

Responden pekerja di Ungaran-Bawen juga mengalami beragam masalah

terkait ongkos dan waktu tempuh perjalanan bekerja dan aksesibilitas transportasi

publik. Sebagian besar menempuh jarak yang jauh setiap harinya karena berbagai

faktor baik ketergantungan pada keluarga besar (extended families) untuk menjaga

anak-anaknya, ketidaktersediaan perumahan yang terjangkau di dekat tempat

bekerja, atau tidak tersedia fasilitas pendidikan untuk anak-anaknya di dekat

tempat bekerja. Wilayah di sekitar Ungaran-Bawen di sekitar pabrik masih

tersedia lahan untuk dikembangkan perumahan pekerja. Perlu penelitian lebih

lanjut untuk penyediaan perumahan yang sesuai dengan karakter pekerja di

Ungaran-Bawen.

Biaya perjalanan responden di koridor Ungaran-Bawen tidak sama setiap

saat karena responden juga menggunakan berbagai moda angkutan alternatif

selain transportasi publik menurut jam kerja. Besarnya ongkos transportasi

responden ditentukan oleh faktor jarak, akses dan konektivitas ke transportasi

publik, ada tidaknya bus karyawan (BK) dan jemputan keluarga. Jemputan

keluarga dengan sepeda motor (SM) merupakan biaya tidak langsung ditanggung

responden yang dalam penelitian ini tidak diperhitungkan. Ongkos angkutan lebih

mahal pada malam hari dengan dan moda angkutan yang sama atau berbeda.

Responden perempuan kadang kala diantar atau dijemput suami atau keluarga atau

harus naik ojek. Jika tidak mendapat bus antar kota, responden asal Temanggung

dan Magelang mencari tumpangan angkutan barang (AB) dan biasanya gratis.

Responden asal Salatiga dan Ambarawa yang biasanya naik bus Prona, terlambat

keluar karena absen atau keperluan tertentu, sudah ditinggal bus Prona maka harus

menunggu bis tujuan Solo. Para pekerja biasanya pulang bersama rekan-rekannya

yang searah sehingga berani mencari tumpangan. Bagian depan truk besar bahkan

bisa ditumpangi delapan orang pekerja arah Magelang (Bambang). Pada

umumnya para sopir AB sudah mengenal para pekerja ini karena kerap

menumpang. Selain gratis, pekerja terkadang mendapat tawaran bekal makanan

sopir. Hubungan baik ini merupakan modal sosial (social capital) yang memberi
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kenyamanan dan keamanan bagi para pekerja yang sudah terlantar di jalan pada

malam hari. Berikut ini gambaran ongkos responden menurut asalnya:

Tabel 9 : Ongkos Responden Menurut Asalnya

Berdasarkan data ke-51 responden pengguna TP maka terdapat beberapa

kelompok biaya perjalanan per hari:

Tabel 10: Ongkos Perjalanan Responden Pengguna Transportasi Publik (TP)

 Ongkos yang sewajarnya:
Rp0,00-Rp5.000,00 per hari

Ongkos yang dapat diterima: Rp5.500,00-
Rp10.000,00

Ongkos yang mahal >
Rp10.500,00

Berjalan kaki karena kost dekat
pabrik atau rusunawa di
Gedanganak

Hanya menggunakan Bis Prona: 42.
Jumini,21. Sri, 51. Pradhita

Ada menggunakan ojek karena
angkot sudah tidak ada lagi dan
tidak ada  yang menjemput

Diantar jemput keluarga (28.
Uun)

Menggunakan dua kali angkutan jarak dekat
dan sedang misal angkot ke pabrik dan
menggunaka bus Prona atau Trans Jateng

Menggunakan bus ke luar kota
seperti Solo, Magelang dan
Temanggung

Ada bus karyawan  (29. Iin) atau
bus Prona yang dicharter
perusahaan

pekerja dengan perjalanan jarak jauh dari
Boyolali, Secang, dan Temanggung, jika akses
(rumah dekat jalan raya) dan konektivitasnya
baik (hanya 1 angkutan saja)

Angkot/bus Prona kemudian
lanjut bus jarak jauh

lokasi rumah dekat dengan
angkot dan lokasi pabrik dilalui
angkot  (18. Lasiem)

Menggunakan bus jarak sedang spt Boyolali,
Secang, dan Temanggung, jika akses (rumah
dekat jalan raya) dan konektivitasnya baik
(hanya 1 angkutan saja)

Menggunakan angkutan yang
disubsidi Trans Jateng

Menggunakan angkutan yang disubsidi Trans
Jateng dan angkot/bus Prona/bus jarak sedang
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Jika ongkos yang wajar adalah maksimal 10% dari pendapatan (Litman,

2007) maka ongkos yang wajar adalah Rp4.649.23 atau digenapkan Rp5.000,00

per hari (10% dari Rp1.208.800,00 dibagi 26 hari kerja).Bagi responden yang

mendapat renumerasi lebih tinggi sehingga berpenghasilan Rp2.000.000,00-

Rp3.000.000,00 seperti responden asal Magelang yang bekerja di PT Purinusa,

maka ongkos yang layak Rp8.000,00-Rp11.500,00. Pada umumnya responden

asal Magelang menanggung ongkos minimal Rp10.000,00 bahkan mencapai

Rp30.000,00 (7.Muhradi) per hari.

Berikut ini perbandingan ongkos perjalanan terendah dan tertinggi

responden yang asalnya sama, kecuali responden asal Boyolali yang hanya satu

orang. Ongkos pekerja asal Kab. Semarang, Kota Semarang, dan Kota Magelang

sangat bervariasi karena luasnya wilayah administrasi dan kurangnya konektivitas

transportasi publik (TP) yang ada.

Gambar 24: Ongkos terendah dan tertinggi perjalanan responden dengan  transportasi
publik

Pendapatan pekerja di pabrik seperti industri makanan dan garment pada

periode tertentu lebih besar dari UMK, lebih dari Rp2.000.000,00 (18. Lasiem).

Tambahan pendapatan terutama diperoleh dari upah lembur. Lembur pada hari

kerja biasa Rp15.000,00 per jam dan masuk pada hari libur bisa memperoleh upah

Rp100.000,00 pada hari tersebut dengan UMK sebagai dasar perhitungan.
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Responden yang trampil yang bekerja di garment mempunyai lembur yang tinggi

sehingga memperoleh pendapatan Rp2.000.000,00-Rp3.000.000,00 per bulan

(Vika-SDM PT Batamtex).

Gambar 25: Ongkos perjalanan responden asal Magelang menggunakan transportasi publik
(TP)

Beberapa perusahaan menetapkan gaji pokok lebih besar dari UMK.

Perusahaan yang memproduksi kemasan karton memberikan gaji dasar

karyawannya lebih besar dari UMK Kab. Semarang. Dengan demikian dengan

faktor masa kerja, maka karyawannya mendapat gaji Rp2.000.000,00-

Rp3.000.000,00 per bulan (Joko-Manager Produksi PT Purinusa).

Lokasi pabrik yang berada di Kab. Semarang tidak membuat ongkos yang

ditanggung pekerja warga Kab. Semarang menjadi murah. Permasalahan utama

adalah konektivitas TP baik cakupan geografis rute trayek yang tidak mencakup

semua lokasi asal pekerja maupun waktu pelayanan yang tidak memenuhi

permintaan TP pada jam kerja pabrik-pabrik di koridor Ungaran-Bawen. Dengan

demikian jika tidak ada jemputan oleh keluarga, maka ojek dengan ongkos antara

Rp5.000,00-Rp20.000,00 menjadi moda satu-satunya pilihan pada saat tidak ada

pelayanan TP. Banyak pasangan yang sama-sama bekerja di pabrik yang bisa jadi

sedang bekerja juga sehingga tidak dapat menjemput. Dengan pendapatan yang

cukup rendah, pekerja asal Kab. Semarang juga menanggung ongkos yang mahal
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dengan membayar ojek karena lembur atau masuk/pulang shift ke-2 seperti pada

gambar berikut:

Gambar 26: Ongkos perjalanan responden asal Kab. Semarang yang menggunakan transportasi
publik (TP)

Ongkos responden asal Kota Semarang tidak setinggi ongkos responden di

Kab. Semarang yang banyak mengandalkan ojek pada saat lembur. Responden

asal Kota Semarang lebih mengandalkan jemputan dari keluarga. Jika keluarga

tidak selalu dapat menjemput, maka orang Semarang yang mengetahui ada

lowongan kerja di Ungaran-Bawen, tidak melamar pekerjaan sistem shift atau

lembur. Seperti halnya dengan sistem shift, sistem lembur merupakan ketentuan

yang tidak dapat ditolak yang umum terjadi pada karyawan garment dengan 1

shift. Sistem TP pada malam hari menuju Kota Semarang hanya ada bus antar kota

yang dari Sukun-Banyumanik masuk tol langsung ke terminal Terboyo dan bus

Prona ke Jl. Kesatrian (Jatingaleh) Semarang. Bus antar kota tidak pasti

kedatangannya dan belum tentu ada setiap satu jam. Kendala lainnya adalah

angkot dari Sukun-Banyumanik mulai pukul 19.00 mulai jarang (SM22

Sofiyanto). Dengan demikian jika tidak selalu ada jemputan keluarga, maka hanya

warga Kota Semarang yang tinggal di sekitar tepi jalan raya dari Ungaran sampai

ke Jatingaleh yang dapat bekerja di koridor ini dan yang menggunakan TP.

Dengan mulai dioperasikannya Trans Jateng pada 7 Juli 2017 lalu dengan

keberangkatan pada pukul 5:00 dari Stasiun Tawang dan bus terakhir dari

Terminal Bawen pukul 19:15 maka ada pilihan bus luar kota menuju Semarang
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dengan membayar ojek karena lembur atau masuk/pulang shift ke-2 seperti pada
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dan bus Trans Jateng. Jika menggunakan bus Trans Jateng maka pekerja asal

Semarang dapat melakukan penghematan ongkos yang sangat besar karena

ongkos bagi pekerja hanya Rp1000,00. Sebagian pekerja shift 2-3 masih dapat

menggunakan bus Trans Jateng untuk masuk pukul 6 dengan trip pertama dan

beberapa trip berikutnya (5:15, 5:30, dan 5:45) untuk masuk pukul 7:00. Pekerja

pabrik yang masuk ke dalam seperti di Pringapus masih membayar Rp3.000 untuk

ongkos angkutan untuk tiba di depan pabrik tempat bekerja.Demikian pula jam

pulang shift 1 dan pekerja satu shift baik yang tepat pulang pukul 16:00 maupun

yang lembur masih dapat menggunakan bus Trans Jateng walau menunggu sampai

45 menit karena tidak terangkut akibat bus terlalu penuh.

Grafik berikut memperlihatkan ongkos responden asal Kota Semarang

menjadi murah hanya Rp3.000,- per hari (menjadi Rp1.000,00 PP jika hanya

menggunakan Trans Jateng yang baru beroperasi 7 Juli 2017),  karena mendapat

angkutan dari perusahaan 1x sehari untuk masuk pukul 6:00 atau untuk pulang

pukul 23:00 dari PT Ara Shoes bagi yang rumahnya dekat tepi jalan raya

Ungaran- Semarang (43. Suryaning, 44. Yayuk, dan 50. Yuni). Responden yang

jauh dari jalan raya Ungaran-Jatingaleh pada saat masuk atau pulang shift malam

dengan antar-jemput oleh keluarga walau ongkos hanya Rp14.000,00 per hari

dibanding pada jika shift pagi lebih besar  ongkosnya yaitu Rp18.000,00 (46.

Widati). Demikian juga responden yang tinggal di Gunung Pati tergantung

(captive) pada jemputan keluarga ketika turun dari bus Prona di Alun-Alun

Ungaran dan ongkos menjadi hanya Rp7.500,00 dibanding ongkos shift pagi

Rp9.000,00 (49. Shidiq).

Gambar 27: Ongkos perjalanan responden asal Kota Semarang menggunakan
transportasi publik (TP)
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Penggunaan sepeda motor (SM) memberikan kenyamanan dan solusi

mengatasi lamanya 1) waktu tempuh menggunakan transportasi publik (TP) yang

harus diakses cukup jauh dari rumah 2) harus menunggu lama kedatangan TP

sehingga tidaknyaman, 3) lamanya waktu tempuh karena banyak berhenti

(menurunkan dan menaikkan penumpang serta ngetem menunggu dapat

penumpang 4) konektivitas yang kurang baik sehingga harus menunggu lama dan

pindah untuk berganti angkutan 5) konektivitas yang kurang baik sehingga harus

menggunakan ojek yang mahal ongkosnya. Sepeda motor menjadi solusi masalah

ongkos yang tinggi dan waktu tempuh jika responden menggunakan TP. Waktu

tempuh dan ongkos perjalanan menjadi sangat berbeda dibanding menggunakan

transportasi publik seperti pada tabel berikut:

Tabel 11 : : Komponen biaya perjalanan pengguna sepeda motor

Ongkos
sehari
(Rp)

Waktu
sehari

(menit)

Ongkos
sehari
(Rp)

Waktu
sehari

(menit)

1 M. Fajar Kab. Demak, Batursaru Bawen tergantung SM 17,000 120 35,000 250

2 Budiyanto Kab. Klaten, Karanganom Bawen tergantung SM 200000 240 60,000 360

3 Sariyono Kab.SMG,Bandungan Mlilir Ungaran Timur Batamtex tergantung SM 12,000 50 16,000 120

4 Fx Ery W Kab. Semarang, Bawen Bawen Purinusa tergantung SM 9,500 20 6,000 40

5 Pujiyanto Kab. Semarang, Bawen Ungaran T. Pepsi tergantung SM 12,000 40 6,000 70

6 Ika A. Kab.SMG,Gondoriyo,Delok Bergas tergantung SM 14,500 60 15,500 125

7 Imam T. Kab.SMG,Gondoriyo,Delok Ungaran Timur Pepsi tergantung SM 13,500 60 5,500 170

8 Nafis Satul Kab.SMG,Gondoriyo,Krajan Ung.TTahuBakso BuPuji tergantung SM 10,500 60 12,000 175

9 Ngadiman Kab. Semarang, Langensari Bawen Purinusa tergantung SM 10,000 30 14,000 90

10 Winarsih Kab.Semarang,PPA Ungaran Bergas S. Muncul tergantung SM 10,500 30 4,000 60

11 Yohanes S. Kab.Semarang,PudakPayung Bawen Purinusa tergantung SM 10,500 30 18,000 90

12 Khoiron Kab. Semarang, Sumowono Bergas Rs Ken Saras tergantung SM 11000 70 27,000 120

13 Rahma Kab. Semarang, Ungaran Bergas Rs Ken Saras tergantung SM 10,500 20 6,000 40

14 Subiyanto Kab. Semarang, Ungaran Bawen Purinusa tergantung SM 10,000 40 6,000 110

15 Nanik H Kab.Semarang,Wringin Putih Bergas Memilih SM 9,000 20 0 0

16 M Sandi Kota Salatiga, Blotongan Bawen Purinusa tergantung SM 10,000 30 15,000 50

17 Eko
Sulistiono

Kota Salatiga, Dukuh Bawen Purinusa tergantung SM 12,000 60 16,000 90

18 Sri R. Kota Salatiga, Ngentak Bergas Rs Ken Saras tergantung SM 12,000 50 10000 90

19 Rahayu W. Kota SMG, Plalangan, G. Pati Ungaran Timur Batamtex tergantung SM 13,500 60 24,500 100

20 Dadang Kota SMG, SMG Barat,
Krobokan

Ungaran T Pepsi tergantung SM 17,000 90 25,000 180

21 Khairul A. Kota Semarang, Wates,
Ngaliyan

Ungaran T Pepsi tergantung SM 17,000 90 18000 180

22 Sofiyanto Kota SMG,Tanah Putih,
Jamblang

Ungaran T Pepsi tergantung SM 12,000 60 16000 150

Ongkos jika
menggunakan TP

No.
Nama
Pekerja

Alamat Rumah Tujuan Bekerja Tipe Komuter

Komponen Biaya
Perjalanan (SM)
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Responden pengguna transportasi publik (TP) selalu mengalami perbedaan

biaya perjalanan baik ongkos maupun waktu tempuh ketika masuk atau pulang

kerja pada lembur hingga malam hari atau jika bekerja dengan shift dan waktu

perjalannan lebih lama karena lama menunggu angkutan tiba. Hal ini tidak terjadi

pada pengguna sepeda motor (SM)yang biaya bensin dan waktu tempuh relatif

sama setiap hari.

Pelayanan TP terutama angkot dan bus Prona hanya sampai pukul 19.00.

Sementara pekerja ada yang lembur sampai pukul 21:00, masuk pukul 22:00 atau

pukul 23:00 dan ada yang pulang pada jam tersebut. Solusinya adalah jemputan

keluarga, bus karyawan/BK (PT Poliplast, PT Gracia, PT Ara Shoes), angkutan

omprengan, ojek, dan angkutan barang/AB atau tidak pulang. Satpam di sebuah

rumah sakit tidur di area rumah sakit pada saat pergantian shift malam menjadi

shift pagi. Ketiadaan TP pada jam yang dibutuhkan, mengakibatkan SM adalah

moda andalan sebagian besar pekerja sehingga harga BBM berapapun akan dibeli

(SM12. Khoiron, Sumowono-Bergas).

Akibat buruknya pelayanan TP dan  semakin mudahnya pemilikan SM

sehingga sejak awal bekerja banyak pekerja sudah menggunakan sepeda motor.

Bagi yang lebih dulu menggunakan TP kemudian pindah ke SM setelah mampu

memiliki terutama alasannya adalah karena pada saat shift malam akan sangat

tergantung ojek (3. Sariyono, 6. Ika, 9. Ngadiman, 11. Yohanes, 12. Khoiron, 13.

Rahma, 16. M. Sandi, dan 19. Rahayu). Jika tidak ada shift malam, maka ongkos

jika menggunakan  TP dan SM tidak jauh berbeda (SM08 Nafis).

Pada umumnya keluarga responden memiliki SM lebih dari satu unit.

Ketika anak-anak mulai dapat menggunakan SM (bukan ketika mempunyai SIM

C), maka reponden akan mengusahakan memiliki tambahan SM untuk digunakan

untuk anak-anak sekolah dan berbagai perjalanan lainnya. Sebabnya selain

buruknya pelayanan TP untuk perjalanan sekolah, anak-anak malah menggunakan

SM. Seharusnya anak-anak dapat berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan TP

(yang bisa jadi memang tidak ada). Jika istri tidak dapat menjemput karena harus

menjaga anak, atau istri dan anak tidak berani keluar rumah setelah pukul

22:00,dan daripada responden harus mengeluarkan ongkos ojek antara

Rp5.000,00-Rp20.000,00 maka solusi bagi responden adalah menambah SM.



70

Gambar 28: Ongkos perjalanan responden pengguna sepeda motor (SM)

Pada komunitas yang aktif berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan

transportasi publik, maka kebutuhan transportasi akan dipenuhi dengan relatif

murah. Jika kemudian komunitas ini menjadi tergantung pada kendaraan pribadi,

maka biaya transportasi akan lebih mahal untuk meningkatkan sedikit aksesibilitas

atau kesejahteraan sosial individu. Hal ini terjadi pada tingginya biaya perjalanan

responden, maka alokasi sisa pendapatan untuk kesejahteraan keluarga akan

berkurang.

Responden pengguna SM menjadi lebih cepat jika menggunakan SM

seperti yang dapat dilihat pada Gambar 29 berikut:
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Gambar 29: Waktu tempuh responden pengguna sepeda motor

Perbedaan waktu tempuh menggunakan SM dan TP dapat mencapai 100

menit (1. Muhammad F., 2. Budiyanto, 7. Imam, 8. Nafis). Selain memenuhi

mobilitasnya, responden pria pengguna SM juga untuk mengantar/menjemput

istrinya jika bekerja malam hari.

Jika dihitung persentase biaya perjalanan per hari dan pendapatan per hari

maka akan terlihat bahwa 1) ongkos meningkat karena lembur akibat tergantung

pada ojek 2) ongkos perjalanan yang tinggi tidak menghalangi responden asal

Temanggung dan Magelang untuk tetap bekerja di koridor Ungaran-Bawen.

Perbandingan ongkos perjalanan dengan pendapatan responden adalah 5%-48%

seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Muhammad Fajar
Budiyanto
Sariyono
Fx Ery W
Pujiyanto

Ika Asmaniati
Imam Taufik
Nafis Satul
Ngadiman

Winarsih
Yohanes Sindi

Khoiron
Rahma

Subiyanto
Nanik H
M Sandi

Eko Sulistiono
Sri Rochmawati

Rahayu Winarsih
Dadang

Khairul Anwar
Sofiyanto

Waktu Tempuh TP
/Hari (menit)

Waktu Tempuh SM
/Hari (menit)



72

Tabel 12 : Perbandingan ongkos dan pendapatan per hari pengguna
transportasi publik

1. Suliyem-Boyolali 8,000 1,208,800 46,492 0.17

2. Listiyo-Magelang 14,000 2,000,000 76,923 0.18

3. Ziyanah-Magelang 10,000 1,208,800 46,492 0.22

4. Bambang Ari-Magelang 12,000 2,000,000 76,923 0.16

5. Elly Calma-Magelang 24,000 3,000,000 115,385 0.21

6. Sri Subiati-Magelang 14,000 1,208,800 46,492 0.30

7. Muhraji-Magelang 30,000 2,000,000 76,923 0.39

8. Suratmi M-Magelang 21,000 1,208,800 46,492 0.45

9. Marpuah-Magelang 10,000 1,208,800 46,492 0.22

10. Nuryaningsih-Magelang 10,000 1,208,800 46,492 0.22

11. Rohani-Magelang 14,000 1,208,800 46,492 0.30

12. Subiyandari-Magelang 10,000 1,208,800 46,492 0.22

13. Waliyah-Magelang 10,000 1,208,800 46,492 0.22

14. Paryati-Magelang 21,000 2,000,000 76,923 0.27

15. Muhidin-Magelang 18,000 3,000,000 115,385 0.16

16. Walidah-Kab. SMG 5,000 1,270,000 57,727 0.09

17. Tri Sutinah-Kab. SMG 6,000 1,208,800 46,492 0.13

18. Lasiem-Kab. SMG 3,000 1,600,000 61,538 0.05

19. Suratmi S-Kab. SMG 16,000 1,208,800 46,492 0.34

20. Istiyani-Kab. SMG 11,000 1,208,800 46,492 0.24

21. Sri Septanti-Kab. SMG 6,000 1,208,800 46,492 0.13

22. Solikatun-Kab. SMG 8,000 1,270,000 57,727 0.14

23. Ayu Puji Atuti -Kab.
SMG

12,500 1,208,800 46,492 0.27

24. Dela Wahyuni-Kab.
SMG

13,000 1,208,800 46,492 0.28

25. Erna Wahyuningsih-Kab.
SMG

20,000 1,208,800 46,492 0.43

26. Dewi Ambarsari-Kab.
SMG

20,000 1,208,800 46,492 0.43

27. Istiqomah Tri-Kab. SMG 22,500 1,208,800 46,492 0.48

28. Uun Zulaikoh-Kab. SMG 12,000 1,270,000 57,727 0.21

29. Iin Patmeina-Kab. SMG 9,500 1,270,000 57,727 0.16

30. Ngatirah-Kab. SMG 9,000 1,208,800 46,492 0.19

31. Dian Wiratna-Kab. SMG 5,000 1,270,000 57,727 0.09

32. Yuni-Kab. SMG 12,000 1,270,000 57,727 0.21

33. Sundarsih-Kab. SMG 10,000 1,208,800 46,492 0.22

34. Supono-Temanggung 18,000 1,208,800 46,492 0.39

35. Ndariyah-Temanggung 16,000 1,208,800 46,492 0.34

36. Umi Saa'dah-
Temanggung

16,000 1,208,800 46,492 0.34

37. Sucipto-Temanggung 21,000 3,000,000 115,385 0.18

38. Darsih-Kota Salatiga 6,000 1,208,800 46,492 0.13

39. Indri Kumalasari-Kota
Salatiga

6,000 1,208,800 46,492 0.13

40. Ariyantiningsih-Kota
Salatiga

8,000 1,208,800 46,492 0.17

41. Rumiyati-Kota Salatiga 8,000 1,208,800 46,492 0.17

42. Jumini Sumarni-Kota
Salatiga

9,000 1,208,800 46,492 0.19

43. Suryaning P-Kota SMG 3,000 1,270,000 57,727 0.05

44. Yayuk Indrayani-Kota
SMG

3,000 1,270,000 57,727 0.05

45. Indah Setyowati-Kota
SMG

6,500 1,270,000 57,727 0.11

46. Widati Nugraheni-Kota
SMG

17,000 1,208,800 46,492 0.37

47. Asrofi-Kota SMG 12,000 1,208,800 46,492 0.26

48. Sulastri-Kota SMG 7,000 1,208,800 46,492 0.15

49. Shidiq Hidayatullah-Kota
SMG

9,000 1,208,800 46,492 0.19

50. Yuni Kristianti -Kota
SMG

3,000 1,270,000 57,727 0.05

51. Pradhita Mayasari-Kota
SMG

6,000 1,208,800 46,492 0.13

Nama Responden Ongkos/Hari
Pendapatan

per hari
%

Ongkos/Pendpatan
Pendapatan
per bulan
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Tingginya persentase biaya transportasi pekerja di Ungaran-Bawen tidak

akan terlalu berbeda dengan yang dialami di kota lain di Indonesia. Demikian juga

warga berpendapatan rendah di negara lain juga menanggung ongkos yang tinggi

seperti di Amerikapaling tidak 27% (Sensus tahun 1999). Warga berpendapatan

rendah di negara-negara maju di Eropa Barat seperti Belanda, Prancis,

Denmark,Belgia, Spanyol, dan Italia persentase ongkos transportasi  adalah 10%-

15% dari pendapatannya. Di Australia pelajar dan pensiunan di Australia rata-rata

diberi keringanan sehingga hanya menghabiskan 3% dari pendapatannya untuk

menggunakan transportasi publik (TP). Di Kota Sao Paulo (Brazil) penduduk

berpendapatan terendah menanggung ongkos transportasi 18%-30% dengan jarak

perjalananan hanya 1/3 dari jarak perjalanan kelompok warga berpendapatan

tertinggi. Perusahaan di Brazil diwajibkan membayarkan ongkos pekerjanya jika

lebih dari 6% pendapatannya (Carruthers, dkk. 2005).

Pekerja di Ungaran-Bawen yang asalnya dari luar Kabupaten Semarang

dan jarak tempuhnya tinggi (saat ini menggunakan TP juga sepeda motor) dapat

dikurangi ongkosnya dengan pindah tempat tinggal atau jika disediakannya TP

yang disubsidi atau juga menggunakan bus karyawan yang sebagian dibiayai oleh

perusahaan-perusahaan di Ungaran-Bawen. Pembangunan rusunawa pekerja di

sekitar pabrik perlu ditambah setelah rusunawa di Gedanganak di Ungaran Timur.

Ketergantungan pada sepeda motor untuk akses dari rumah ke TP atau sebaliknya

dapat dengan pilihan solusi berjalan kaki, bersepeda ataupun angkot carteran pada

jam tertentu sesuai dengan waktu keberangkatan atau kepulangan para pekerja.

b. Komponen Biaya Waktu Tempuh

Waktu tempuh bekerja rata-rata setiap kota atau secara nasional

dipengaruhi banyak faktor antara lain jarak, moda transportasi, dan kondisi lalu

lintas. Di Amerika Serikat secara nasional orang bekerja menempuh 14 menit per

perjalananan. Secara nasional (data sensus tahun 2003) satu dari lima pekerja

menempuh waktu paling sedikit 40 menit dan 2%-3% warga menempuh paling

sedikit 90 menit (Roberto, 2008). Di Inggris warga yang bekerja per perjalanan

menempuh 90 menit sebanyak ada 50%. Rata-rata waktu per perjalanan adalah 41

menit. Pada umumnya mereka bekerja dalam perjalanan (4.8% pada tahun 2008

dan 7.5% pada tahun 2013). Bagi sebagian pekerja (18%), teknologi smartphones

dan tables membantu mereka, namun ada juga (9,2%) yang menganggap
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menambah beban mereka karena pekerjaan harus diselesaikan di perjalanan

(www.randstad.co.uk).

Di Kanada perjalanan bekerja terutama menggunakan mobil, truk, atau

van. Pekerja yang mengendarai kendaraan pribadi (74,0% pekerja) rata-rata 23,

menit per perjalanan. Jika menggunakan transportasi publik (5,6% pekerja) yaitu

40,4 menit dengan bus, 44,6 menit dengan kereta bawah tanah (subways), dan

52,5 menit dengan light rail. Sedangkan pekerja yang berjalan kaki (5,7% pekerja)

rata-rata 12,7 menit dan bersepeda (1,3%) menempuh 20 menit per perjalanan.

Terjadi penurunan persentase yang berjalan kaki dan bersepeda dibanding tahun

2006 terdapat 6.4% berjalan kaki dan 1,3% bersepeda (www12.statcan.gc.ca).

Waktu tempuh yang lama lebih dari 90 menit per hari diakibatkan oleh

tidak adanya angkutan, kemacetan lalu lintas,  angkutan sering melakukan ngetem

yang lama, ataupun kecelakaan, maka waktu tempuh per perjalanan lebih dari 45

menit.

Responden yang dapat mencapai 45 menit menuju tempat bekerja atau

sampai ke rumah, hanya responden yang berasal dari sekitar pabrik warga Kab.

Semarang (dari Susukan, Ungaran, Suruh, Kandangan, dan Pringapus), dan yang

berasal dari Kota Salatiga, dan Kota Semarang yang berdekatan dengan Kab.

Semarang. Waktu tempuh terjauh adalah responden dari Kab. Temanggung yaitu

315 menit. Sedangkan responden asal Kab. Magelang waktu tempuhnya 164-305

menit per hari seperti pada gambar berikut:

Gambar 30: Waktu tempuh perjalanan responden menggunakan transportasi publik
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Salah satu indikator ekonomi dari transportasi berkelanjutan adalah waktu

komuter yang lebih singkat lebih baik, jumlah kesempatan kerja yang diperoleh

dalam waktu tempuh 30 menit perjalanan dari permukiman, diversifikasi

transportasi yaitu semakin bervariasi dan berkualitasnya pilihan transportasi yang

tersedia pada suatu komunitas (Litman, 2014).

Responden Asal Kabupaten Semarang

Responden dari Kabupaten Semarang menempuh waktu perjalanan 30-175

menit per hari. Besarnya variasi ini karena menyebarnya asal pekerja dari

permukiman yang menyebar di Kabupaten Semarang yang luas. Dari 18

responden asal Kabupaten Semarang, waktu tempuh perjalanan mereka dapat

dilihat pada gambar berikut:

Gambar 31: Grafik waktu tempuh responden asal Kabupaten Semarang yangmenggunakan
transportasi publik

Waktu tempuh perjalanan menjadi cepat karena mengandalkan antar

jemput suami baik menjemput langsung di pabrik (32. Yuni, 31. Dian, 29. Iin, 22.

Solikatun, 18. Lasiem) atau setelah turun dari angkutan perusahaan maupun dari

transportasi publik langsung dijemput keluarga (23. Ayu, 16. Walidah), atau

menggunakan ojek ( 28. Uun, 27. Istiqomah, 26. Dewi, 25. Erna, 19. Suratmi S).

Responden yang berasal dari Banyubiru menitipkan sepeda motornya sebelum

menggunakan bis Prona (20. Istiyani) sehingga waktu tempuh lebih cepat. Biaya
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penitipan sepeda motor Rp2.000,00 pada siang hari dan Rp3.000,00 pada malam

hari. Jika biaya penitipan sepeda motor dan sepeda yang lebih murah banyak

tersedia maka kendala akses dapat diatasi. Walaupun demikian jika pulang shift

ke-2 pukul 22:00 atau 23:00 ada kendala keamanan atau perasaaan tidak nyaman

karena suasana yang gelap dan sepi. Daerah permukiman yang mempunyai

penerangan jalan yang baik, terdapat petugas ronda kampung, dan pekerja

mempunyai tetangga yang juga pulang pada shift ke-2, maka pulang jalan kaki,

bersepeda, maupun menggunakan sepeda motor (SM) dari tempat penitipan

menjadi tidak masalah.

Responden pengguna SM asal Kabupaten Semarang mendapatkan manfaat

waktu tempuh yang lebih singkat tetapi tidak selalu lebih murah dibanding

menggunakan transportasi publik (TP) seperti pada Gambar 4.8 dan Gambar 4.9

di bawah ini. Perbedaan waktu tempuh antara menggunakan TP (175 menit) dan

SM (60 menit) mencapai 115 menit (SM08 Nafis) atau bagi responden tinggal

dekat pabrik perbedaan tersebut hanya 20 menit (SM04 Ery). Sedangkan

perbedaan ongkos menggunakan TP dan biaya menggunakan SM dihitung per hari

dapat lebih mahal menggunakan SM (SM04 Ery, SM05 Pujiyanto, SM07 Imam,

SM10 Winarsih, SM13 Rahma, SM14 Subiyanto).

Gambar 32: Waktu tempuh responden pengguna sepeda motor asalKabupaten Semarang
jika menggunakan transportasi publik
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Perhitungan biaya memiliki sepeda motor (SM) dan biaya perawatan

diasumsikan Rp7.000,00 per hari. Pada kenyataannya harga SM mulai dari

membeli tunai Rp5.000.000,00-Rp21.000.000,00, dengan uang muka mulai antara

Rp2.000.000,00-Rp9.000.000,00 dengan cicilan mulai dari Rp400.000,00 per

bulan selama 2-4 tahun.

Kemudahan kepemilikan SM dan mendapatkan SIM C mendorong

meningkatnya penggunaan SM. Selain karena ketergantungan, merupakan gaya

hidup yang merasa senang dan bergengsi jika mempunyai SM yang berkualitas

tinggi mulai dari Rp12.000.000,00 (SM20 Dadang) dan bahkan mencapai

Rp21.000.000,00 (SM05 Pujiyanto). Faktor lain adalah karena kondisi jalan yang

menanjak di koridor Ungaran-Bawen maupun perjalanan dari rumah sehingga

memerlukan sepeda motor dengan cc mesin yang tinggi.

Gambar 33: Ongkos perjalanan pengguna sepeda motor (SM) asal Kab. Semarang jika
menggunakan transportasi publik (TP)

Perbedaan ongkos menggunakan transportasi publik (TP) dan sepeda

motor (SM) tergantung pada jarak dan konektivitas TP. Responden Muhammad

Fajar yang rumahnya jauh di Demak ke Ungaran Timur dengan SM biayanya

Rp17.000,00 tetapi jika menggunakan TP ongkosnya Rp30.000,00 (3 kali

angkutan) atau Rp35.000,00 (2 kali angkutan dan ojek pada shift malam).

Perbedaan ongkos semakin besar bagi responden pengguna SM yang jika

menggunakan TP akan tergantung pada ojek karena bekerja 2-3 shift, juga karena
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jarak yang jauh dan sedang dengan konektivitas dan akses yang kurang baik.

Perbedaan ongkos dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 34:  Perbedaan ongkos perjalanan pengguna sepeda motor jika menggunakan
transportasi publik

Responden Asal Kota Semarang

Responden dari Kota Semarang hanya yang berasal dari Pudak Payung dan

Banyumanik yang menempuh waktu 55 dan 70 menit per hari (50.Yuni K,

43.Suryaning dan 44.Yayuk). Waktu tempuh terlama adalah 160 menit (45.

Indah). Responden yang lebih jauh waktu tempuh juga bervariasi mulai dari 60

menit s/d 120 menit per hari.

Gambar 35:  Waktu tempuh perjalanan responden asal kota Semarang menggunakan
transportasi publik
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Sedangkan waktu tempuh responden pengguna transportasi publik asal

Kota Salatiga dan Kota Magelang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 36:  Waktu tempuh perjalanan responden asal kota Salatiga menggunakan transportasi
publik

Responden pekerja asal Salatiga menanggung ongkos rata-rata Rp6.000,00

per hari dengan waktu tempuh sekitar 100 menit. Ongkos lebih rendah karena

diantar ke jalan besar untuk menggunakan bis Prona. Responden asal Kab.

Magelang dengan waktu tempuh mulai 164-305 menit per hari (4. Bambang dan

15. Muhidin).

Gambar 37:  Waktu tempuh perjalanan responden asal Magelang
Menggunakan transportasi publik
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Buruknya akses dan aksesibilitas responden terhadap pelayanan TP

merupakan faktor meningkatnya pengguna SM. Waktu tempuh menggunakan SM

jauh lebih cepat daripada menggunakan TP dari manapun asal responden seperti

yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 38:  Perbandingan waktu tempuh menggunakan sepeda motor dan angkutan umum
dari beberapa kota

Dari seluruh responden dengan asal rumah yang berbeda, maka dilihat dari

layak tidaknya biaya perjalanan maka pilihan moda perjalanan pekerja dapat

diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 13 : Moda transportasi terkait waktu tempuh dan ongkos
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Hampir semua responden menanggung ongkos perjalanan yang tinggi atau

waktu tempuh yang lama, atau keduanya. Besarnya biaya perjalanan pekerja ini

merupakan suatu inefisiensi sistem transportasi yang merugikan pribadi dan

keluarga pekerja. Gambaran di atas dialami oleh lebih dari 100.000 pekerja pabrik

di koridor Ungaran-Bawen yang berasal dari daerah sekitar. Belum dilakukan

perhitungan kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dari kemacetan dan

kecelakaan yang terjadi di koridor Ungaran-Bawen selama ini. Temuan tingginya

komponen biaya perjalanan ongkos dan waktu tempuh pekerja merupakan

indikator buruknya pelayanan transportasi publik (TP) bagi pekerja di koridor

Ungaran-Bawen.

Berikut adalah evaluasi kualitas pelayanan TP para responden dilakukan

pada ke-5 variabel pelayanan yang dapat diterima yaitu variabel akses,

konektivitas, pengetahuan, penggunaan, dan keamanan.

2. Indikator Aksesibilitas Transportasi Publik (Transit Accessibility)

Indikator aksesibilitas TP dibatasi pada faktor transportasi yang dapat diterima

(acceptable transportation) oleh responden yaitu faktor akses, konektivitas,

pengetahuan, penggunaan dan keamanan. Akses adalah bagaimana responden masuk

ke sistem transportasi publik yang meliputi jarak dari rumah ke lokasi mendapat

pelayanan transportasi publik, Sedangkan ke-4 faktor lainnya merupakan faktor

aksesibilitas yaitu sistem operasional TP yang dapat memenuhi kebutuhan pekerja.

Sistem operasional ini menyangkut jumlah dan kondisi bus dan pramudi, rute dan

jadwalnya yang menentukan kualitas konektivitas, pengetahuan, penggunaan, dan

keamanan TP.  Uraian tiap aspek aksesibilitas dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 14 : Indikator Aksesibilitas TP Pekerja Ungaran-Bawen
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a. Faktor Akses Pekerja ke Transportasi Publik (TP)

Perluasan cakupan jaringan pelayanan transportasi publik (TP) akan

memungkinkan meningkatkan akses pekerja terhadap TP sehingga dapat

mengurangi penggunaan sepeda motor (SM) yang menimbulkan kemacetan lalu

lintas di koridor ini. Pekerja tidak lagi harus berjalan kaki untuk mendapatkan TP

sampai 30 menit tetapi cukup sekitar 15 menit. Keluarga tidak terbebani secara

ekonomi karena harus mempunyai SM (juga biaya BBM, biaya perawatannya,

pajak kendaraan, dan parkir) untuk mengantar jemput orang tua dan anggota

keluarga bekerja dan bersekolah ke lokasi karena tidak mendapatkan pelayanan

TP yang baik.

Waktu yang lama karena jarak yang jauh dari rumah ke tempat mendapat

TP jika dilakukan dengan berjalan kaki dengan cepat atau bersepeda, maka akan

mendapat manfaat kesehatan jika dalam sehari minimal berjalan atau bersepeda

selama 22-30 menit. The U.S Centre for Disease Controls merekomendasikan

aktivitas fisik selama 150 menit per minggu. Menurut WHO, aktivitas fisik yang

teratur akan mengurangi 50% resiko sakit jantung koroner, diabetes, obesitas,

30% resiko hipertensi, menurunkan 10/8 mmHg tekanan darah, mengurangi

osteoporosis, dan mengurangi gejala depresi dan gelisah (Litman, 2016).

P (akses) idealnya ditempuh cukup berjalan kaki atau bersepeda. Orang

mau berjalan kaki untuk jarak tertentu saja. Di Brisbane (Australia) warganya mau

berjalan kaki dari rumah ke tempat transportasi publik hanya 600 meter-1300

meter dan 470 meter – 1090 meter dari transportasi publik ke tujuan akhir (Burke

M. and Brown A.L., 2007). Data nasional Australia (BusVic 2010) warga yang

menggunakan TP juga berjalan kaki atau bersepeda selama rata-rata 41 menit

dibanding hanya 8 menit bagi yang menggunakan kendaraan pribadi. Warga yang

banyak berjalan kaki atau bersepeda akan berkurang tingkat obesitas dan

hipertensi (Litman, 2015).

Jarak dari rumah responden ke jalan raya utama mendapatkan TP mulai

dari 100 meter – 4000 meter. Pekerja di koridor Ungaran-Bawen yang

mengggunakan TP pada umumnya diantar dengan sepeda motor (SM) ke jalan

raya utama untuk mendapatkan TP. Setiap keluarga pekerja mengutamakan

memiliki SM karena merupakan suatu kebutuhan yang penting untuk mobilitas

sehari-hari karena tidak dapat mengandalkan TP. Perjalanan dari rumah ke jalan

raya pada umumnya tidak melalui trotoar yang baik tetapi juga berjalan kaki di



84

badan jalan. Di tepi jalan raya utama, pekerja akan menunggu angkutan bukan di

halte. Fasilitas ini (halte) tidak tersedia baik dari arah Salatiga maupun arah

Magelang ke sepanjang koridor Ungaran-Bawen tempat responden bekerja.

Ketiadaan halte membuat waktu menunggu kedatangan bus terasa semakin lama

dan kurang aman karena gelap pada malam hari (kecuali saat pulang pekerja

menunggu di depan pabrik).

Pekerja bekerja dengan 1 shift lembur atau 2-3 shift menjadi faktor utama

ketergantungan pada SM untuk mengatasi akses yang jauh dan kondisi malam hari

yang gelap dan merasa kurang aman. Angkot/Angkudes dapat menjadi feeder jika

pulang sebelum pukul 18-19. Jika masih ada Angkot/Angkudes, responden tidak

akan meminta dijemput oleh keluarganya (di lokasi turun dari angkutan umum).

Akses terkait ketergantungan moda alternatif dan jadwal kerja responden dapat

dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 15 : Tabel Akses, jadwal kerja, dan moda transportasi alternatif
yang diperlukan pekerja

Akses

< 400 meter

18. Lasiem-Kab. SMG 3 shift 3,000 30 100
Memilih TP, tergantung pd SM krn kendala keamanan saat
shift  malam

39. Indri Kumalasari-Kota
Salatiga 3 shift 6,000 120 100

Tergantung TP & Tergantung pd SM kendala konektivitas saat
masuk shift  3

1. Suliyem-Boyolali 3 shift 8,000 120 250 Tergantung pd TP

8. Suratmi M-Magelang 1 shift 21,000 210 250 Tergantung pd TP, Tergantung pd SM kendala akses & konektivitas

13. Waliyah-Magelang 1 shift 10,000 247 250 Tergantung pd TP

11. Rohani-Magelang 1 shift 14,000 205 300 Tergantung pd TP

14. Paryati-Magelang 1 shift 21,000 239 300
Tergantung pd TP & AB, tergantung SM kendala konektivitas &
keamanan shift  malam

29. Iin Patmeina-Kab. SMG 1 shift 9,500 65 300 Memilih menggunakan SM dan Ojek untuk kenyamanan

31. Dian Wiratna-Kab. SMG 2 shift 7,500 65 300
Memilih SM terhadap AP &BK, Memilih Ojek  drpd BK untuk
kenyamanan dan keamanan shift malam

42. Jumini Sumarni-Kota
Salatiga 3 shift 9,000 90 300 Tergantung pd TP

50. Yuni Kristianti -Kota SMG 1 shift 3,000 55 300
Memilih TP dan BK dan tergantung pd SM kendala keamanan pada
pulang pukul 23:00

16. Walidah-Kab. SMG 2 shift 10,000 110 350
Tergantung pd TP & BK, tergantung pd SM kendala akses dan
keamanan shift  malam

10. Nuryaningsih-Magelang 3 shift 10,000 210 400 Tergantung pd TP & AB kendala  konektivitas pd shift  malam

7. Muhraji-Magelang 3 shift 30,000 295 500
Tergantung pd TP & tergantung pd SM kendala akses &
konektivitas angkot

17. Tri Sutinah-Kab. SMG 1 shift 6,000 95 500 Tergantung pd TP

20. Istiyani-Kab. SMG 2 shift 11,000 125 500
Memilih TP, tergantung pd SM kendala akses, konektivitas, dan
keamanan shift  malam

30. Ngatirah-Kab. SMG 3 shift 9,000 155 500
Tergantung pd TP & tergantung pd SM kendala akses dan keamanan
shift  malam

32. Yuni-Kab. SMG 3 shift 12,000 55 600
Memilih SM terhadap BK, tergantung pd SM &  Ojek kendala akses,
konektivitas angkot, & keamanan shift  malam

51. Pradhita Mayasari-Kota
SMG 3 shift 6,000 125 600

Memilih TP & Omprengan Prona arah Jl Kesatrian SMG  dan
tergantung pd SM kendala akses dan keamanan pada shift  malam

43. Suryaning P-Kota SMG 2 shift 3,000 70 650
Memilih TP, tergantung pd BK , tergantung pd SM kendala akses
dan keamanan pulang shift  2

40. Ariyantiningsih-Kota
Salatiga 3 shift 8,000 110 700

Tergantung pd TP & tergantung pd SM kendala akses dan keamanan
saat masuk shift  3

41. Rumiyati-Kota Salatiga 3 shift 8,000 90 700
Tergantung pd TP & tergantung pd SM kendala akses dan keamanan
saat masuk shift  3

46. Widati Nugraheni-Kota
SMG 3 shift 17,000 130 700

Tergantung TP & Omprengan Prona ke Jl Kesatrian SMG,
tergantung pd SM kendala konektivitas dan keamanan shift  malam

26. Dewi Ambarsari-Kab.
SMG 1 shift lembur 20,000 105 750

Tergantung pd TP & tergantung pd Ojek kendala akses, konektivitas
angkot, & keamanan malam hari

33. Sundarsih-Kab. SMG 3 shift 10,000 100 750
Tergantung pd TP & tergantung pd SM kendala akses, konektivitas
angkot, & keamanan shift  malam

44. Yayuk Indrayani-Kota
SMG 1 shift 3,000 70 750

Memilih TP,  tergantung pd BK, tergantung pd SM kendala akses
dan keamanan pulang shift  2

4. Bambang Ari-Magelang 1 shift 12,000 164 800 Tergantung pd TP & AB kendala konektivitas pd malam hari

27. Istiqomah Tri-Kab. SMG 2 shift 22,500 140 800
Tergantung pd TP & tergantung pd Ojek kendala akses, konektivitas
angkot, & keamanan malam hari

28. Uun Zulaikoh-Kab. SMG 1 shift 12,000 85 900
Tergantung pd TP dan BK & tergantung pd  SM & Ojek kendala
akses dan keamanan shift  malam

19. Suratmi S-Kab. SMG 3 shift 16,000 f 1000
Tergantung pd BK dan TP & tergantung pd SM & Ojek kendala
akses dan keamanan shift  malam

22. Solikatun-Kab. SMG 2 shift 8,000 68 1000
Memilih SM, Memilih Ojek, tergantung pd TP dan BK kendala
akses dan keamanan shift malam

35. Ndariyah-Temanggung 2 shift 16,000 315 1000
Tergantung pd TP dan AB, Tergantung pd SM kendala akses,
konektivitas angkot, & keamanan shift  malam

36. Umi Saa'dah-Temanggung 3 shift 16,000 315 1000
Tergantung pd TP, tergantung pd SM kendala akses, konektivitas
angkot, & keamanan shift  malam

37. Sucipto-Temanggung 1 shift 21,000 230 1000
Tergantung pd TP, Tergantung pd SM kendala akses, konektivitas
angkot

45. Indah Setyowati-Kota
SMG 3 shift 6,500 180 1000

Tergantung pd TP & BK, tergantung pd SM kendala akses dan
keamanan pulang shift  2

47. Asrofi-Kota SMG 3 shift 12,000 145 1000
Tergantung pd TP & Omprengan Prona ke Jl Kesatrian SMG,
tergantung pd SM kendala akses dan konektivitas pada shift  malam

48. Sulastri-Kota SMG 1 shift 7,000 118 1000
Tergantung pd TP & Omprengan Prona arah Jl Kesatrian SMG,
tergantung pd SM kendala konektivitas, akses,  dan keamanan shift
malam

23. Ayu Puji Atuti -Kab. SMG 1 shift 12,500 125 1200
Memilih TP, tergantung SM kendala keamanan dan konektivitas
angkot di malam hari walau lebih mahal dibanding naik SM

38. Darsih-Kota Salatiga 3 shift 6,000 110 1300 Tergantung pd TP, Tergantung pd SM kendala akses

3. Ziyanah-Magelang 3 shift 10,000 200 1500 Tergantung pd TP dan AB, Tergantung pd  SM kendala akses

9. Marpuah-Magelang 3 shift 10,000 205 1500
Tergantung pd TP dan AB, Tergantung pd SM kendala akses,
konektivitas, & keamanan shift  malam

12. Subiyandari-Magelang 3 shift 10,000 265 1500
Tergantung pd TP dan AB, Tergantung pd SM kendala akses,
konektivitas, & keamanan shift  malam

24. Dela Wahyuni-Kab. SMG 2 shift 13,000 175 1500
Tergantung pd TP, Tergantung pd SM kendala akses, konektivitas
angkot, & keamanan shift  malam

Nama Responden Ongkos
Waktu

Tempuh
Tipe Ketergantungan Moda Angkutan

kerja 1 shift / 1 shift
lembuR/2 shift/3 shift
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Akses ke tempat mendapatkan TP tanpa tergantung dengan SM dapat

diupayakan dengan berbagai cara antara lain menyediakan trotoar yang dilengkapi

dengan penerangan jalan sehingga untuk jarak dekat, pekerja dapat berjalan kaki.

Dapat juga dengan membantu penyediaan sepeda, penititipan sepeda dan

menyediakan lajur sepeda di jalan. Hal ini dilakukan di Afrika Selatan atas

bantuan the Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) dengan

program AfriBike tahun 1990 dengan memberikan sepeda kepada wanita dan

melatih bersepeda sehingga mereka dapat mengurangi waktu perjalanan dari 90

menit menjadi 30 menit. Program AfriBike ini dilaksanakan sebagai Shova Kalula

Bicycle, program nasional mengatasi masalah akses dengan sepeda moda yang

murah di pedesaan dan daerah pinggiran pada tahun 2001. Namun program yang

dinamai Ride Easy yang sangat disayangkan tidak berhasil pada pekerja

perempuan (Peters, 2013). Kota Bandung juga mempunyai program kampanye

menggunakan sepeda yang disebut Bike on the Street Everybody Happy (BOSEH)

pada bulan Juli 2017 dengan mendaftar untuk mendapatkan kartu pintar dengan

sebagai pembuka kunci sepeda. Sepeda disewakan dari shelter dengan sewa Rp

1000,00-Rp 3,000,00 per jam. Program ini belum dapat dikatakan berhasil.

Dengan melibatkan pekerja langsung, dapat dirancang program sepeda yang

kiranya sesuai dengan kebutuhan pekerja. Karena dengan bersepeda, pekerja lebih

mandiri tidak merepotkan anggota keluarga mengantar atau menjemput serta lebih

murah, cepat dan lebih sehat.

b. Faktor Konektivitas Transportasi Publik

Waktu tempuh naik angkutan umum dapat dipersingkat dengan faktor

konektivitas angkutan umum yang baik sehingga penumpang tidak harus naik

turun angkutan sampai 3 (tiga) kali. Pergantian angkutan pasti memerlukan waktu

menunggu kedatangan bis selain waktu naik turun dari angkutan. Responden dari

Ngaliyan di Kota Semarang satu kali naik angkot ke jalan raya dan dua kali

angkutan lagi sampai ke Ungaran Timur. Perjalanan ini dengan tiga jenis trayek

angkutan ini menghabiskan waktu 95 menit dan ongkos Rp9.000,00. Padahal jika

naik sepeda motor, dapat ditempuh selama 40 menit dengan 1 (satu) liter bensin

atau cukup Rp6.500,00 per hari. Namun menggunakan sepeda motor memerlukan
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tubuh yang fit. Naik angkutan umum tidak terlalu memerlukan stamina tubuh

(SM21. Khairul, Ngaliyan-Ungaran Timur).

Pada saat ini di wilayah ini sudah ada sistem transit (lebih terjadwal dan

armada bis yang berkapasitas besar) Trans Semarang Koridor I dari Mangkang

kemudian berganti dengan bis Trans Semarang Koridor II di Jalan Pemuda.

Namun jam pelayanan Trans Semarang tidak ada ketika dibutuhkan untuk tiba di

Ungaran Timur pukul 6:30. Jika harus tiba pukul 14:30, Trans Semarang dapat

digunakan hanya sampai terminal Sisemut Ungaran. Dari terminal ini masih harus

ganti angkot ke pabrik tempat bekerja. Jika Koridor VI Trans Semarang ini dapat

diperpanjang trayeknya sampai ke terminal Gunung Pati dan Terminal Sisemut

Ungaran, maka semakin banyak pekerja dari Kota Semarang yang mudah

mencapai lokasi tempat bekerja di sepanjang koridor Ungaran-Bawen karena

berkurang 1 (satu) angkutan yang digunakan. Alternatif lain adalah penambahan

subsistem transit Trans Semarang dari Ungaran ke Bawen tanpa menambah

ongkos.

Pada saat jam sibuk bus yang diperlukan pekerja tidak langsung tersedia

terutama bagi pekerja tujuan Temanggung dan Magelang yang bekerja di zona

Bawen karena bis sudah penuh dari Ungaran Timur. Banyak bis yang tidak

berhenti lagi seperti pada pada foto berikut:



88

Tampak bis Tri Sakti tidak
me-naik-kan/nurun
penumpang, karena telah
penuh

Pekerja calon penumpang kecewa
karena bis tidak berhenti, bahkan
“Manol”  (tanda panah) juga kecewa,
karena tidak mendapatkan “tinggalan”

Manol adalah orang yang secara informal membantu memberu info ada penumpang
untuk bis dengan trayek Magelang, Jogja, Wonosobo, Purwokerto & Purworejo di
luar Terminal Bawen disebut “Pojok”

Kondisi Konektivitas Transportasi Publik
Koridor Magelang Semarang

Gambar 39: Aspek konektivitas angkutan umum arah Magelang

Demikian juga jika transportasi publik (TP) tidak melayani pada saat

diperlukan oleh pekerja yaitu yang pulang pukul 22:00 atau pukul 23:00 atau

berangkat masuk bekerja pukul 22:00. Solusinya adalah menggunakan sepeda

motor (SM). Pada jam lain dimana tersedia pelayanan TP, sepeda motor akan

tetap digunakan. Ketiadaan pelayanan pada jam tertentu mengurangi jumlah

penumpang pada saat ada pelayanan TP. Akibatnya pendapatan operator TP akan

berkurang. Untuk itu pemerintah perlu membatasi penggunaan SM pada saat

tersedia pelayanan TP yang sudah lebih baik.  Pembatasan pada jam sibuk akan

menjadi pertimbangan pekerja untuk menggunakan TP bagi semua komuter baik

yang memiliki SM.

c. Faktor Pengetahuan (knowledge) Transportasi Publik (TP)

Pekerja yang rutin menggunakan TP akan mengetahui secara pasti bahwa

tidak ada jam pelayanan dan frekuensi TP yang pasti dan dapat diandalkan.

Pekerja mengetahui bahwa angkutan Prona dapat sewaktu-waktu dicarter atau

disewa. Pekerja mengetahui bahwa semakin malam setelah pukul 18:30 maka

kedatangan bus Prona semakin jarang. Pengetahuan ini sulit diperoleh oleh orang

yang tidak biasa menggunakan TP tetapi para komuter sudah hafal. Karena halte
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tidak tersedia apalagi  informasi TP di koridor Ungaran-Bawen kecuali Trans

Jateng yang memiliki halte. Prona sendiri tidak masuk ke terminal Bawen

sehingga tidak ada petugas yang mengetahui kapan kedatangan dan keberangkatan

bis-bis tersebut. Pengalamanlah yang dapat meningkatkan pengetahuan ini.

Seorang responden memanfaatkan hubungan baik dengan seorang namol (sebutan

untuk orang yang membantu mengajak orang yang berdiri untuk baik ke angkutan

tertentu dengan menyebut keras dan berulang kali tujuan bus) dengan bertelepon

untuk menanyakan bis yang akan digunakan sudah jalan pada pukul berapa (4.

Bambang).

Gambar 40 :Halte Trans Jateng di Terminal Bawen

d. Faktor Penggunaan (usability) Angkutan Umum

Pekerja pada umumnya berangkat dari rumah untuk bekerja. Namun sering

terjadi sudah merasa lelah sampai di pabrik jika dalam perjalanan tidak mendapat

tempat duduk. Padahal perjalanan bisa selama hampir 60 menit.

Keterbatasan transportasi publik dari Kota Salatiga untuk jam masuk

pekerja pukul 7:00–8:00, maka pekerja yang berangkat antara pukul 6:00 – 7:30

sulit mendapat tempat duduk (38.Darsih, Salatiga-Bergas). Pekerja yang masuk

pada pukul 06:00, pulang pada pukul 14:00, dan pulang pada pukul 22:00 tidak

mengalami kesulitan tempat duduk.

Jika tempat duduk sudah penuh, maka sulit sekali naik dan turun dari

angkutan umum ini karena harus didorong-dorong dan masuk ke dalam ruang

mobil yang sempit dan penuh sesak. Sebagian penumpang sulit melihat ke bagian

depan jalan karena tertutup badan penumpang. Jadi akan sulit juga menentukan

dimana turun kecuali mengandalkan suara kenek yang memberi tahu nama daerah

yang akan dilalui.
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Pekerja yang masuk shift pertama mengalami kekurangan tempat duduk.

Angkutan umum dan Bis Prona selalu ada setiap 2-3 menit tetapi selalu penuh,

sehingga sering harus berdiri di dalam bis yang penuh sesak. Demikian juga yang

dialami pekerja yang masuk dan pulang kerja pada sore hari harus lama menunggu

bis yang kosong. Jika ingin cepat sampai di rumah, mau tidak mau mereka

menaiki bis yang sudah penuh dan harus berdiri berhimpitan. Keadaan ini dialami

oleh hampir semua pekerja asal Temanggung dan Magelang.Keadaan ini terjadi

dari pukul 17: 00 sampai sekitar pukul 18:15 di depan pasar Karang Jati

Pringappus, dari Bergas (PT PuriNusa, PT Coca-Cola, dll.) sampai tepi di terminal

Bawen. Jam ini adalah waktu bubaran karyawan bagian administrasi dan

manajemen pabrik, pekerja pabrik garmen yang satu shift tetapi bagian tertentu

lembur dengan 1-3 jam. Setelah jam ini jam tunggu kedatangan semakin jarang

namun bisa mendapat tempat duduk. Seperti terlihat pada foto-foto berikut:

Potret Transportasi Karyawan Pabrik
Koridor Magelang Semarang

Ibu Sarmini dengan tujuan
Magelang,
tidak mendapatkan tempat
duduk, sedang penumpang
di sebelahnya berdiri
(tampak kaki)

Penggunaan (usability)
Bis Sumeh‘’Oscar’

Gambar 41: Aspek penggunaan (duduk di lantai) angkutan arah Magelang

3 November 2014; pkl 05:23, Penggunaan (usability)
Bis Santoso – tampak penumpang yang tidak mendapatkan
tempat duduk dari pintu depan sampai pintu belakang

Potret Transportasi Karyawan Pabrik
Koridor Magelang Semarang

Gambar 42: Aspek penggunaan (harus berdiri) angkutan arah Magelang
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Kondisi fisik bus-bus di koridor Ungaran-Bawen sangat berbeda dengan

kondisi Trans Jateng yang masih baru dan ber-AC. Terdapat 18 bus medium Trans

Semarang dengan interior yang bagus, ber-AC dan dilengkapi musik. Kondektur

proaktif menginformasikan halte berikutnya. Dengan bus yang ber-AC dan dapat

tempat duduk maka pekerja dapat beristirahat selama perjalanan. Waktu tempuh

yang lama menjadi tidak terasa.

Kondisi pintu belakang
yang tidak layak
dipergunakan ; karatan,
bekas las yang sering lepas,
bila hujan, maka air hujan
masuk.

Kondisi penggunaan (usabilitu) bis yang
atapnya sebagian besar telah rusak : atap
berlubang sehingga air hujan yang
mengakibatkan di dalam bis menggunakan
payung.

Potret Transportasi Karyawan Pabrik
Koridor Magelang Semarang

Gambar 43: Aspek penggunaan (rusak parah) angkutan arah Magelang

Gambar 44: Bus Trans berinterior baik, ber-AC, dan dilengkapi musik

Selain dibatasi jumlah yang masuk hanya 20 penumpang duduk dan 22

penumpang berdiri. Perhitungan penumpang lebih mudah karena kondektur

dilengkapi dengan alat untuk mencetak karcis yang juga dapat menghitung jumlah

penumpang.
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Gambar 45: Penumpang bus Trans Jateng merasa lega di dalam bus

Kondisi bus juga sangat bersih yang dibersihkan setiap kali tiba di pool

bus Trans Jateng di Terminal Bawen seperti pada foto berikut:

Gambar 46 : Zaki, Petugas kebersihan bus Trans Jateng bertugas di pool Terminal Bawen

e. Faktor Keamanan (Security) Transportasi Publik

Keamanan di luar kendaraan yaitu pada saat menuju atau menunggu

maupun setelah turun dari angkutan ini relatif aman. Keamanan di malam hari

masih perlu ditingkatkan dengan adanya halte yang terang dan adanya petugas.

Tidak ada laporan mengenai terjadinya perampokan atau pembegalan para pekerja

baik yang berjalan kaki maupun mengendarai sepeda motor. Namun mengenai

keselamatan (safety) di jalan raya baik saat menunggu maupun menyeberang jalan
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masih beresiko kecelakaan. Keselamatan pekerja yang dibonceng sepeda motor

dan pengendaranya sangat beresiko karena berbaur dengan kendaraan berat dan

mobil yang kecepatan tinggi karena koridor ini merupakan jalan nasional. Kondisi

lalu lintas yang semua moda transportasi berbaur dapat dilihat seperti pada foto

berikut:

Gambar 47: Aspek keamanan dan keselamatan lalu lintas pekerja pejalan kaki dan
pengguna sepeda motor

Sistem TP di koridor ini belum memenuhi kebutuhan pekerja perempuan

yang lebih sensitif pada faktor keamanan di dalam bus  maupun saat menunggu

bus. Padahal besarnya jumlah pekerja merupakan faktor strategis untuk

mengembangkan sistem angkutan yang besar dengan tenaga kerja laki-laki

berjumlah 18.265 orang dan tenaga kerja perempuan berjumlah 70.368 orang pada

107 perusahaan besar di sekitar koridor Ungaran-Bawen. Trans Jateng yang sudah

memiliki halte dan masuk ke Terminal Bawen sudah memberi keamanan bagi

penumpang perempuan dengan membedakan tempat duduk dan berdiri di area kiri

adalah untuk pria dan kanan untuk perempuan. Namun pada prakteknya hal ini

sulit diterapkan 100%. Pelayanan akhir bus Trans Jateng dari Terminal Bawen
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menuju Stasiun Tawang adalah pukul 19:15. Bus ini membantu pekerja satu shift

yang diharuskan lembur. Total armada berjumlah 16 dengan kapasitas 42

penumpang perlu ditambah hingga waktu tunggu sekitar 12 menit dan tersedia

saat pulang shift pada pukul 22:00 dan pukul 23.00 (PT Ara Shoes).

Gambar 48: Halte bus Trans Jateng di pool Trans Semarang di Terminal Bawen

Karena faktor keamanan pada saat pulang malam, pekerja perempuan

dijemput langsung di pabrik. Adanya mobil omprengan atau langganan bis Prona

memberikan rasa aman bagi pekerja perempuan tujuan Salatiga dan Ambarawa.

Namun tidak ada jemputan dan mobil omprengan atau bis Prona ke arah

Magelang sehingga menimbulkan rasa kurang aman pada saat lama menunggu bis

di tepi jalan yang tidak tersedia fasilitas halte dengan keadaan yang diperlihatkan

pada foto berikut:
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Kondisi Keamanan Transportasi Publik
Koridor Magelang Semarang

Keadaan kurang aman di di
dalam bis Tri Sakti ‘Djlitheng’
bagian belakang lampu
penerangan bis mati.

Calon penumpang telah menunggu di
luar Terminal Bawen. Banyak bis yang
lewat saja karena sudah penuh dari
Ungaran. Menunggu lama pada malam
hari membuat tidak merasa aman
terutama pekera perempuan

Gambar 49: Aspek keamanan dan keselamatan lalu lintas ketika menunggu bis
di Terminal Bawen

Keadaan pekerja arah Magelang yang pulang pukul 22:00 adalah tidak

tersedia bis sehingga pekerja harus menumpang angkutan barang truk pasir.

Karena sudah lama mengenal baik para sopir maka pekerja yang pulang selalu

berdua atau bertiga ini merasa aman. Ini merupakan modal sosial (social capital)

dimana sopir truk membuka diri kepada pekerja dan memberikan bantuan.

Akhirnya pekerja saling mengenal dengan sopir-sopir angkutan barang dan ini

memberi keamanan bagi pekerja.

Berdasarkan evaluasi faktor akses, konektivitas, pengetahuan, penggunaan,

dan keamanan, dapat disimpulkan bahwa faktor akses dan konektivitas paling

berkontribusi padakomponen biaya perjalanan yang tinggi baik waktu maupun

ongkosnya. Faktor akses dan konektivitas membuat waktu tempuh semakin lebih

panjang karena harus berjalan ke angkutan pertama dan waktu yang diperlukan

untuk berganti sehingga dengan 3 (tiga) angkutan baru dapat sampai ke tujuan

bekerja. Faktor akses dan konektivitas yang membuat ongkos menjadi lebih besar

karena jarak pendek dan sedang dilalui dengan 3 (tiga) angkutan. Jika

menggunakan satu angkutan jarak pendek dan satu angkutan jarak jauh tentu

ongkos tidak terlalu besar.
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Faktor akses dan konektivitas, faktor penggunaan  yaitu keadaan tidak

mendapat tempat duduk dan lelah lama menunggu dan berdiri selama perjalanan

mendorong pekerja laki-laki pengguna bis berpindah menjadi pengendara sepeda

motor maupun penumpang sepeda motor (SM) dengan diantar atau dijemput

keluarga dengan SM jika jadwalnya tepat.

Evaluasi pelayanan transportasi publik (TP) bagi setiap responden maupun

faktor personal biaya dan waktu tempuh yang dialami setiap responden dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16 : Keterjangkauan & aksesibilitas responden pada transportasi publik (TP)

Akses Keamanan
< 400
meter

Jumlah
angkutan

Angkutan
jarak jauh

Angkutan
menuju

Waktu Tunggu Bisa duduk / Berdiri
Berhimpitan

Kendaraan
cukup/kurang

Jam kerja 1
shift / 1 shift1. Suliyem-Boyolali 8.000 120 250 3 Ada Tidak ada Waktu tunggu lama ketika

berangkat siang dan
Bisa duduk Cukup 3 shift

2. Listiyo-Magelang 14.000 270 4000 1 atau 3 Tidak ada Berdiri berhimpitan Sangat tidak
layak

1 shift
3. Ziyanah-Magelang 10.000 200 1500 1 Tidak ada Berdiri berhimpitan Sangat tidak

layak
3 shift

4. Bambang Ari-
Magelang

12.000 164 800 1 Tidak ada Berdiri berhimpitan Sangat tidak
layak

1 shift
5. Elly Calma-
Magelang

24.000 207 2000 2 Tidak ada Berdiri berhimpitan Sangat tidak
layak

1 shift
6. Sri Subiati-
Magelang

14.000 175 3000 1 Tidak ada Berdiri berhimpitan Sangat tidak
layak

1 shift
7. Muhraji-Magelang 30.000 295 500 3 Tidak ada Berdiri berhimpitan Sangat tidak

layak
1 shift

8. Suratmi M-
Magelang

21.000 210 250 1 atau 2 Tidak ada Berdiri berhimpitan Sangat tidak
layak

1 shift
9. Marpuah-Magelang 10.000 205 1500 1 Tidak ada Berdiri berhimpitan Sangat tidak

layak
3 shift

10. Nuryaningsih-
Magelang

10.000 210 400 1 Tidak ada Berdiri berhimpitan Sangat tidak
layak

3 shift
11. Rohani-Magelang 14.000 205 300 1 Tidak ada Berdiri berhimpitan Sangat tidak

layak
1 shift

12. Subiyandari-
Magelang

10.000 265 1500 1 Tidak ada Berdiri berhimpitan Sangat tidak
layak

3 shift
13. Waliyah-Magelang 10.000 247 250 1 Tidak ada Berdiri berhimpitan Sangat tidak

layak
3 shift

14. Paryati-Magelang 21.000 239 300 3 Tidak ada Berdiri berhimpitan Sangat tidak
layak

3 shift
15. Muhidin-
Magelang

18.000 305 2000 2 Tidak ada Berdiri berhimpitan Sangat tidak
layak

1 shift
16. Walidah-Kab.
SMG

5.000 110 350 2 Tidak ada Waktu tunggu yang lama
menunggu angkutan

Bisa duduk Kurang layak 2 shift
17. Tri Sutinah-Kab.
SMG

6.000 95 500 1 Bis Prona selalu ada pada
kerja pabrik tetapi pada

Bisa duduk kecuali pagi Kurang layak 3 shift
18. Lasiem-Kab. SMG 3.000 30 100 1 Cepat tetapi malam hari

tidak ada angkot
Bisa duduk Kurang layak 3 shift

19. Suratmi S-Kab.
SMG

16.000 105 1000 2 Tidak ada Bis Prona selalu ada pada
kerja pabrik tetapi pada

Bisa duduk kecuali pagi Kurang layak 3 shift
20. Istiyani-Kab. SMG 11.000 125 500 2 Tidak ada Bis Prona selalu ada pada

kerja pabrik tetapi pada
Bisa duduk kecuali pagi Kurang layak 3 shift

21. Sri Septanti-Kab.
SMG

6.000 100 1600 1 Bis Prona selalu ada pada
kerja pabrik tetapi pada

Bisa duduk kecuali pagi Kurang layak 3 shift
22. Solikatun-Kab.
SMG

8.000 68 1000 2 Waktu tunggu yang lama
menunggu angkutan

Bisa duduk kecuali pagi Kurang layak 2 shift
23. Ayu Puji Atuti -
Kab. SMG

12.500 125 1200 3 Tidak ada Harus menuggu 3
angkutan dari rumah-

Bisa duduk kecuali pagi Kurang layak 1 shift
24. Dela Wahyuni-
Kab. SMG

13.000 175 1500 3 Tidak ada Harus menuggu 3
angkutan dari rumah-

Bisa duduk kecuali pagi Kurang layak 1 shift
25. Erna
Wahyuningsih-Kab.

20.000 105 1500 2 Tidak ada Bis Prona selalu ada pada
kerja pabrik tetapi pada

Bisa duduk kecuali pagi Kurang layak 1 shift
26. Dewi Ambarsari-
Kab. SMG

20.000 105 750 2 Tidak ada Bis Prona selalu ada pada
kerja pabrik tetapi pada

Bisa duduk kecuali pagi Kurang layak 1 shift
27. Istiqomah Tri-
Kab. SMG

22.500 140 800 2 Tidak ada Bis Prona selalu ada pada
kerja pabrik tetapi pada

Bisa duduk kecuali pagi Kurang layak 1 shift
28. Uun Zulaikoh-
Kab. SMG

12.000 85 900 1 Waktu tunggu yang lama
menunggu angkutan

Bisa duduk kecuali pagi Kurang layak 2 shift
29. Iin Patmeina-Kab.
SMG

9.500 65 300 2 Tidak ada Waktu tunggu yang lama
menunggu angkutan

Bisa duduk Kurang layak 1 shift
30. Ngatirah-Kab.
SMG

9.000 155 500 1 Waktu tunggu lama jika
pulang pukul 22:00

Bisa duduk kecuali pagi Kurang layak 3 shift
31. Dian Wiratna-
Kab. SMG

5.000 65 300 1 Waktu tunggu yang lama
menunggu angkutan

Bisa duduk kecuali pagi Kurang layak 2 shift
32. Yuni-Kab. SMG 12.000 55 600 1 Waktu tunggu yang lama

menunggu angkutan
Bisa duduk kecuali pagi Kurang layak 2 shift

33. Sundarsih-Kab.
SMG

10.000 100 750 2 Tidak ada Bis Prona selalu ada pada
kerja pabrik tetapi pada

Bisa duduk kecuali pagi Kurang layak 3 shift
34. Supono-
Temanggung

18.000 260 4000 2 Tidak ada Berdiri berhimpitan Sangat tidak
layak

1 shift
35. Ndariyah-
Temanggung

16.000 315 1000 2 Tidak ada Berdiri berhimpitan Sangat tidak
layak

3 shift
36. Umi Saa'dah-
Temanggung

16.000 315 1000 2 Tidak ada Berdiri berhimpitan Sangat tidak
layak

3 shift
37. Sucipto-
Temanggung

21.000 230 1000 2 Tidak ada Berdiri berhimpitan Sangat tidak
layak

1 shift
38. Darsih-Kota
Salatiga

6.000 110 1300 1 Tidak ada Bis Prona selalu ada pada
kerja pabrik tetapi pada

Bisa duduk kecuali pagi Kurang layak 1 shift
39. Indri Kumalasari-
Kota Salatiga

6.000 120 100 1 Tidak ada Bisa duduk kecuali pagi Kurang layak 3 shift
40. Ariyantiningsih-
Kota Salatiga

8.000 110 700 1 Tidak ada Bisa duduk kecuali pagi Kurang layak 3 shift
41. Rumiyati-Kota
Salatiga

8.000 90 700 1 Tidak ada Bisa duduk kecuali pagi Kurang layak 3 shift
42. Jumini Sumarni-
Kota Salatiga

9.000 90 300 1 Tidak ada Bisa duduk kecuali pagi Kurang layak 3 shift
43. Suryaning P-Kota
SMG

3.000 70 650 1 Tidak ada Bisa duduk Kurang layak 2 shift
44. Yayuk Indrayani-
Kota SMG

3.000 70 750 1 Tidak ada Bisa duduk Kurang layak 2 shift
45. Indah Setyowati-
Kota SMG

6.500 180 1000 2 Tidak ada Bisa duduk Kurang layak 2 shift
46. Widati Nugraheni-
Kota SMG

17.000 130 700 3 Tidak ada Kendala konektivitas
pada malam hari belum

Bisa duduk Kurang layak 3 shift
47. Asrofi-Kota SMG 12.000 145 1000 2 Tidak ada Bisa duduk Kurang layak 3 shift
48. Sulastri-Kota
SMG

7.000 118 1000 1 Tidak ada Bisa duduk Kurang layak 3 shift
49. Shidiq
Hidayatullah-Kota

9.000 120 1500 2 Tidak ada Kendala konektivitas
pada malam hari belum

Bisa duduk Kurang layak 3 shift
50. Yuni Kristianti -
Kota SMG

3.000 55 300 1 Tidak ada Kendala konektivitas
pada malam hari dapat

Bisa duduk Kurang layak 2 shift
51. Pradhita Mayasari-
Kota SMG

6.000 125 600 1 Tidak ada Kendala konektivitas
pada malam hari dapat

Bisa duduk Kurang layak 3 shift
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Penyediaan perumahan pekerja di dekat pabrik merupakan upaya

mengatasi masalah jauhnya jarak tempat tinggal dan tempat bekerja yang

menimbulkan biaya dan resiko perjalanan. Untuk dapat menampung pekerja dan

keluarga dalam jumlah besar, maka rumah susun merupakan solusi yang efisien.

Pekerja di koridor ini berasal dari semua daerah tingkat II di sekitarnya dari Kota

Semarang, Salatiga, Magelang, Boyolali, Temanggung, bahkan dari Kudus dan

Kendal. Pekerja dapat pulang setiap akhir minggu atau membawa keluarganya

pindah ke dekat tempatnya bekerja. Untuk membawa keluarga, fasilitas

pendidikan harus disediakan selain fasilitas penting lainnya seperti kesehatan,

rumah ibadah, pasar, tempat bermain dan berolah raga.

Pembangunan perumahan buruh yang menyediakan halte transportasi

publik akan mendekatkan jarak akses ke transportasi publik untuk menjangkau

tempat bekerja. Bahkan pabrik terdekat bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau

bersepeda. Rusunawa buruh di Genanganak Ungaran Timur Kab. Semarang

adalah rusunawa Program 10.000 Unit Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa)

yang diperuntukkan bagi pekerja yang akan dibangun di 14 provinsi di seluruh

Indonesia. Proses pembangunannya akan mulai dilaksanakan pada awal Mei 2015.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, biaya pembangunan

10.000 unit rusunawa ini diambil dari APBN melalui anggaran Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat sebanyak 7.600 unit dan BPJS

ketenagakerjaan sebanyak 2.400 unit. Pada tanggal 29 April 2015 lalu dilakukan

Ground Breaking secara serentak bersama 8 kota lain, yaitu Nias Utara (Sumatera

Utara), Palembang (Sumatera Selatan), Jakarta Barat (DKI Jakarta), Tangerang

(Banten), Cirebon (Jawa Barat), Malang (Jawa Timur), Kota Waringin Timur

(Kalimantan Tengah) dan Bantaeng (Sulawesi Selatan), sebagai pencanangan

pelaksanaan Program Sejuta Rumah.
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Gambar 50 :Rusunawa untuk Pekerja Pabrik

Rusunawa Gedanganak di Ungaran Timur, Kab. Semarang sudah bisa

dihuni setelah diresmikan pada tanggal 2 Februari 2016 oleh Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri BUMN-Rini

Soemarno, Gubernur Jawa Tengah-Ganjar Pranowo dan Penjabat Bupati

Semarang Sujarwanto Dwiatmoko. Rusunawa ini menempati lahan seluas 10.715

meter persegi adalah rusun dua (2) tower masing-masing setinggi 5 (lima) lantai

dengan jumlah kamar unit satu untuk lajang sebanyak 104 unit dengan tipe 24,

sedangkan 94 unit untuk keluarga tipe 36. Setiap unit rusunawa dilengkapi

furnitur, termasuk fasilitas parkir, listrik, dan air. Rusunawa Ungaran itu juga

dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti ruang pertemuan, ruang bermain,

kantor pengelola hingga ruang internet.

Gubernur juga mengaku akan mendorong Pemkab Semarang untuk

mengembangkan fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya (Bisnis Jateng, 8

Februari 2016).

Gambar 51 : Interior Rusunawa
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Persyaratan menempati unit rusunawa ini adalah mendaftar degan

melampirkan  fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat

keterangan belum punya rumah yang dikeluarkan dari kelurahan dan surat

keterangan kerja dari perusahaan," jelasnya, surat nikah bagi yang sudah

berkeluarga, pas foto ukuran 4x6 dua lembar, surat keterangan belum memiliki

rumah yang dikeluarkan oleh kelurahan, surat keterangan penghasilan dari tempat

bekerja, surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban pembayaran sewa

dan iuran lain yang sudah ditetapkan, dan surat pernyataan bersedia menaati dan

memenuhi ketentuan penghunian serta sanksinya. Besaran sewa unit rusunawa

tipe 36 untuk keluarga:lantai dasar dibanderol Rp 402.500, lantai I Rp 402.500,00

lantai II Rp 376.250,00 lantai III Rp 350.000,00 dan lantai IV Rp 297.500. Tipe

24 untuk warga berstatus lajang biaya sewa lantai dasar Rp 253.000,00 lantai I Rp

253.000,00 lantai II Rp 236.500,00 lantai III Rp 220.000,00 dan lantai IV Rp

187.500,00. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Soemardjito

menyatakan bahwa rusunawa akan dikelola berdasarkan Perda pengelolaan

rusunawa. SK Bupati tentang pembentukan tim seleksi untuk menyeleksi calon

penghunirusunawa tersebut berjumlah 14 orang. Terdapat batasan untuk

menyeleksi kelayakan calon penghunirusunawa. Untuk batasan maksimal

menggunakan formula tiga sampai empat kali dari jumlah UMR (Umpah

Minimum Regional) serta tidak mempunyai mobil (Tribun Jateng 18 Maret 2016

dan 31 Mei 2016).

Masyarakat Transportasi Indonesia menilai rusunawa buruh Gedang Anak,

Ungaran, Semarang yang baru diresmikan Menteri Negara BUMN dan Menteri

Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) harus juga menyediakan sarana

transportasi umum. Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Riset MTI Djoko

Setijowarnomenuturkan bahwa sarana transportasi umum tersebut harus terjadwal,

murah, dan melewati beberapa tempat seperti tempat kerja, perbelanjaan, dan

pusat kota.“Supaya buruh tidak harus punya sepeda motor. Penyediaan sarana

transportasi umum harus dilakukan oleh pemerintah daerah hingga pedesaan dan

kawasan perumahan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 22 Tahun

2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan/LLAJ” (rumah123.com  4

September 2016).

Menurut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo ada empat hal yang selalu

diminta buruh ke pemerintah yaitu upah yang layak, pelayanan kesehatan,
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perumahan dan transportasi. Rusunawa Gedang Anak yang dapat diakses oleh Bus

Trans Jateng merupakan dua dari empat permintaan buruh yang dapat

diwujudkan. Bupati Kab. Semarang, Bapak Mudjirin, menyatakan akan

membangun Rusunawa di Kecamatan Pringapus dan diperuntukkan bagi pekerja

berpenghasilan rendah," kata Mudjirin (Tribun Jateng 6 Agustus 2017).

B. Lalu Lintas dan Transportasi Pekerja di Koridor Ungaran-Bawen

Kondisi lalu lintas yang merupakan salah satu indikator sosial transportasi

berkelanjutan dengan sasaran keselamatan, keamanan, dan kesehatan. Tujuan dari sasaran

ini adalah mengurangi resiko tabrakan, perlakuan yang tidak pantas, dan mendukung

kebugaran fisik. Proporsi yang besar berjalan dan bersepeda merupakan tujuan yang ingin

dicapai. Hal ini masih sulit terjadi di pusat lapangan kerja di koridor Ungaran-Bawen

karena pada umumnya pekerja tidak tinggal di dekat tempat bekerja. Indikator lainnya

adalah kecelakaan lalu lintas yaitu yang luka dan meninggal dunia, serta paparan manusia

pada polusi yang mengganggu kesehatan.

1. Kecelakaan Lalu Lintas di Koridor Ungaran Bawen

Pekerja pejalan kaki dan pengguna angkutan umum beresiko kecelakaan lalu

lintas. Jalur pejalan kaki dan halte tidak tersedia bagi penumpang angkutan umum

sehingga sopir bus dan angkot/angkudes sering berhenti secara mendadak seperti pada

foto berikut:

Gambar 52: Resiko kesehatan terutama pengguna sepeda motor karena udara polutif
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Perilaku pengemudi angkutan barang yang sedang kosong cenderung ugal-

ugalan sehingga sering terjadi angkutan barang yang terguling (F.X. Ery, 2014).

Perusahaan angkutan barang menghadapi kesulitan memimpin sopir agar bekerja

dengan baik. Sopir alat berat yang berpengalaman dan bersertifikat masih kurang.

oleh sebab itu pemerintah dimohon untuk mengadakan pembinaan pengemudi untuk

kebutuhan angkutan barang/container. Angkutan barang selalu memuat melebihi berat

maksimal atau overloaded. Kendaraan yang overloadedsehingga terjadi masalah pada

saat jalan menaik dapat menimbulkan kecelakaan. Kendaraan barang sering harus

overloaded dikarenakan masalah tarif yang diserahkan ke mekanisme pasar. Tarif

dasar dapat menjadi kunci menyelesaikan masalah overload, akan tetapi pemerintah

tidak pernah mau mengurusi tarif angkutan barang maupun peraturan-peraturan terkait

angkutan barang. Kondisi kelayakan angkutan barang menjadi kendala operasional

dan beresiko kecelakaan. Namun pihak pengusaha angkutan sulit memperoleh akses

ke perbankan dengan alasan sektor angkutan dianggap high risk.

Gambar 53: Resiko kecelakaan lalu lintas melibatkan angkutan barang

Kesatuan Lalu Lintas (Satlantas) Kabupaten Semarang menempatkan 3 (tiga)

pos polisi yaitu pos Polres Semarang Zebra Induk, Pos Polisi Ambarawa, dan Pos

Polisi Tengaran untuk mengantisipasi kejadian kecelakaan di lokasi rawan

kecelakaan. Kejadian kecelakaan merupakan salah satu penyebab kemacetan di

koridor Ungaran-Bawen. Dan berakibat pada bertambahnya waktu tempuh angkutan
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umum para pekerja. Ketidakpastian waktu tempuh menggunakan angkutan umum

merupakan salah satu alasan para pekerja di koridor ini menjadi sangat berrgantung

pada angkutan pribadi sepeda motor (F.X. Ery, 2014).

Peta lokasi rawan kecelakaan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 54: Peta lokasi rawan kecelakaan di Kab. Semarang
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Tingkat kecelakaan lalu lintas di koridor sangat tinggi. Jumlah kecelakaan lalu

lintas di Kab. Semarang pada kuartal pertama adalah 134 kecelakaan. Jumlah

kecelakaan dan lokasinya sebagai berikut:

 46 kecelakaan Koridor Ungaran-Bawen

 29 kecelakaan di Jalan Salatiga-Boyolali

 12 kecelakaan di Jalan Ambarawa-Magelang

 42 kecelakaan di jalan umum di Kabupaten Semarang.

Kecelakaan di atas terutama melibatkan pejalan kaki dan sepeda motor (24

orang pejalan kaki, 145 sepeda motor, 5 angkot, 7 bus, 55 mobil, 32 truk, dan 10

kendaraan berat seperti tronton). Sedangkan korban kecelakaan di atas mengakibatkan

32 orang meninggal dunia, 4 orang luka berat, dan 157 orang luka ringan (Laporan

Laka, Satlantas Kab. Semarang, 2014). Angka kecelakaan ini menunjukkan besarnya

resiko keselamatan berlalu lintas terutama bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda

motor. Resiko kecelakaan bagi pejalan kaki dan sepeda motor adalah karena:

1) Menurunkan penumpang bis di tepi jalan.

2) Penyeberang jalan yang lebar (14 meter) tanpa zebra cross atau jembatan

penyeberangan orang (JPO).

3) Petugas satpam pabrik membantu menyeberangkan pekerja namun ini beresiko

pada keselamatannya juga.

4) Tidak adanya jalur khusus sepeda motor sementara angkutan umum tidak

melayani kebutuhan pekerja sehingga tidak dapat dihindari penggunaan sepeda

motor.

Pada umumnya penyebab kecelakaan adalah perilaku kecepatan tinggi ketika

menyalip sepeda motor, ketidakmampuan pengendara sepeda motor mengendalikan

sepeda motor pada jalan yang rusak, tidak melihat ke arah dari belakang ketika

membelok dan masuk ke jalan besar, dan jalan yang rusak (laporan Laka, Kab.

Semarang, 2014).

Hasil penelitian Rismawan (2009) menunjukkan bahwa faktor penyebab

pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Semarang disebabkan

oleh manusia itu sendiri karena kurangnya kesadaran akan peraturan berlalu lintas dan

kepentingan yang berbeda. Akibatnya manusia ceroboh, lalai, bahkan kesengajaan

menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang, seperti

tidak membawa helm, melawan rambu lalu lintas, menerobos lampu lalu lintas,
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melewati batas marka jalan, dan melewati batas beban aman kendaraan (motor dengan

penumpang tiga orang). Saran yang diberikan pada pelanggar lalu lintas yaitu

perlunya memiliki sikap kesadaran hukum berlalu lintas pada masyarakat demi

tercapainya kondisi aman, lancar, tertib dan selamat di jalan raya. Selain itu sikap

mental aparat kepolisian harus diperbaiki demi tegaknya hukum dan dalam pemberian

sanksi yang diberikan pada pelanggar lalu lintas harus sesuai dengan jenis

pelanggarannya.

Belum diketahui perkiraan jumlah pekerja pria pengguna sepeda motor dan

berapa pekerja perempuan yang diantar atau dijemput dengan sepeda motor.

Dari visual komposisi lalu lintas saat jam pulang suatu pabrik, maupun parkir

sepeda motor (SM) di dalam pabrik dan sekitar pabrik, dapat disimpulkan SM adalah

moda transportasi yang lebih dominan daripada transportasi publik (TP). Tingkat

kecelakaan yang melibatkan SM juga tinggi sehingga jika dialihkan ke TP maka

resiko kecelakaan dapat ditekan.

2. Proporsi Lalu Lintas di Koridor Ungaran-Bawen

Sistem TP di koridor ini hanya ada transportasi angkutan jalan raya. Walaupun

terdapat jalur kereta dan beberapa stasiun kereta api yang masih jauh dari lokasi

pabrik yang terutama di Bawen, Bergas, Pringapus, dan Ungaran. Stasiun Ambarawa

saat ini berfungsi sebagai museum sedangkan stasiun lain seperti Stasiun Bedono dan

Stasiun Jambu tetap terawat. Pada masa mendatang memungkinkan saja

pembangunan kawasan industri di sekitar ini dengan pembangunan stasiun baru

sehingga transportasi kereta api melengkapi transportasi bus di koridor Ungaran-

Bawen dalam menghubungkan asal pekerja dari Kota Semarang, Kota Solo, Kota

Magelang, Kota Yogyakarta dan penambahan stasiun kecil diantaranya.Dengan

ongkos yang terjangkau pekerja dan jam pelayanan sesuai jam kerja pabrik, maka

sebagian pengguna sepeda motor dan bis dapat beralih ke angkutan kereta api.

Pada saat ini sebagian lalu lintas sudah beralih dari koridor Ungaran-Bawen ke

jalan tol Semarang-Ungaran-Bawen. Pengalihan ini dapat mengurangi volume lalu

lintas koridor Ungaran-Bawen jika dibarengi perbaikan angkutan umum. Jika tidak,

maka pertambahan kendaraan pribadi baru akan menambah volume lalu lintas baik

jalan koridor Ungaran-Bawen maupun jalan tol.

Rencana pengembangan jalan tol seperti pada gambar berikut seharusnya tidak

sekedar menambah kapasitas jalan raya tanpa mencegah pertambahan kendaraan baru.
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Gambar 55: Rencana sistem jaringan transportasi Kab. Semarang

Terminal Bawen belum dapat meningkatkan konektivitas antar angkutan

karena masih banyak angkutan tidak masuk terminal (terutama bus Prona) dan tidak

ada koordinasi maupun informasi yang sistematis.  Tidak tersedia fasilitas penitipan

kendaraan atau park and ride bagi pengguna sepeda dan sepeda motor untuk

melanjutkan perjalanan dengan TP. Saat ini Terminal Bawen sudah meningkat

menjadi terminal A dengan kondisi infrastruktur yang lebih baik. Trans Jateng yang

baru 7 Juli 2017 dioperasikan dengan rute Stasiun Tawang-Terminal Bawen.

Jenis TP yang melewati koridor Ungaran-Bawen:

 Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) : tidak ada data jumlah unit

 Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) : Total 105 Unit

1. Semarang – Ungaran – Bawen – Ambarawa / Banaran (51 unit)

2. Semarang – Ungaran – Jimbaran – Bandungan – Sumowono (9 unit)

3. Semarang – Ungaran – Bawen – Salatiga / Sruwen (45 unit)

 Angkutan Pedesaan (Angkudes) : Total 207 unit

1. Ungaran – Bawen – Ambarawa (145 unit)

2. Ungaran Bawen Salatiga / Sruwen (62 unit)

 Angutan Perkotaan (Angkot) : Total 122 unit

1. Ungaran – Karangjati / Wonoyoso – Sambeng / Samban – Jimbaran

2. Ungaran – Banyumanik – Ngresep

 Trans Jateng: Stasiun Tawang-Terminal Bawen ada 18 unit
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Jumlah trayek yang melewati koridor ini tidak sedikit namun masing-masing

mengatur sendiri jam pelayanannya. Pengusaha bus mempunyai petugas resmi untuk

mengatur waktu keberangkatan tiap bis sebagai timer. Sopir bis juga memanfaatkan

petugas timer yang tidak resmi pada lokasi tertentu dalam perjalanannya. Demikian

juga ada pengaturan jadwal keberangkatan angkot dan angkudes biasanya berlokasi di

pasar yang menjadi tempat mangkal. Bis Prona juga mempunyai timer seperti di

Terminal Ambarawa. Petugas timer ini akan mendapat tips dari sopir Prona yang

menggunakan jasanya berupa memberi informasi jam berapa bus sebelumnya dan

berapa kepadatan bis tersebut.

Belum ada pengaturan baik oleh Pemkab Semarang dengan pihak terkait misal

perusahaan besar, Organda, Disnakertrans, dan perwakilan pekerja, untuk

mengevaluasi pelayanan TP sehingga memenuhi kebutuhan para pekerja terutama

pekerja komuter berjarak jauh yang lembur hingga pukul 21:00, pulang atau masuk

pada pukul 22:00 atau 23:00. Pemerintah sudah mengakui rendahnya keberpihakan

pada pengembangan TP;rendahnya pembangunan prasarana transportasi;tata ruang

yang kurang efisien; rendahnya penegakan/ penindakan hukum. Ketidaksetaraan

(inequity) pada saat ini adalah keadaan dimana jalan raya digunakan pengguna

angkutan umum jalan 2%, dan kendaraan pribadi 98%. Demikian juga fasilitas bagi

pejalan kaki serta pengguna kendaraan tidak bermotor sangat minim. (Paparan

Kemenhub, Semarang, 7 Juni 20014).

3. Moda Transportasi Pekerja di Koridor Ungaran–Bawen

Para pekerja di koridor ini menggunakan moda transportasi sepeda motor,

mobil omprengan dan transportasi publik (TP) angkudes/angkot, Bus Prona (Ungaran-

Salatiga dan Ungaran-Ambarawa) dan bus sedang (Semarang, Salatiga, Bololali,

Magelang), bus besar (Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya), angkutan yang

disediakan, sepeda motor, dan angkutan alternatif antara lain ojek, mobil omprengan

(plat hitam), truk, dan taksi kembali (balen).

Meningkatnya perjalanan dengan berjalan kaki, bersepeda, dan mengggunakan

TP cenderung meningkatkan keamanan secara keseluruhandan menurunkan tingkat

kriminalitas dengan menyediakan lebih banyak lagi sistem pantauan jalan-jalan di

kota dan halte (Hillier dan Sahbaz ( 2006), dalam Litman (2015)). Orang yang

berjalan kaki dan bersepeda tidak menimbulkan resiko kecelakaan pada pengguna
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jalan lainnya dan dengan adanya pejalan kaki dan pesepeda maka pengendara

kendaraan bermotor akan lebih berhati-hati (WHO dan Litman (2008), dalam Litman

(2015)).

Angkutan kota (angkot)

Angkot terutama digunakan oleh pekerja dari rumah sampai ke jalan besar

untuk mendapat angkutan Prona atau bis di koridor Ungaran Bawen. Pekerja dari

Semarang menggunakan angkot sampai ke Supermarket Ada di Banyumanik tempat

keluar bis dari jalan tol dari Terminal Terboyo. Besarnya ongkos mulai dari

Rp1.000,00-Rp3.000,00. Angkot akan digunakan langsung tanpa menyambung

dengan angkutan lain bagi pekerja yang rumah dan pabrik pabrik tempat ia bekerja

dengan pasar seperti Pasar Bandarjo di Ungaran Timur, Pasar Babadan di Langen

Sari, dan Pasar Karang Jati. Trayek dari lingkungan ke pasar selalu ada dengan jam

pelayanan mulai dini hari pukul 04:00 sampai pukul 19:00 dan tidak sampai pukul

22:00 sehingga harus mendapat jemputan oleh keluarga atau naik ojek atau mobil

omprengan plat hitam. Pada malam hari mulai pukul 19:00 angkot dari Ada

Department Store Banyumanik ke Kota Semarang sudah mulai tidak ada. Bis Prona

pada malam hari ada yang menuju Semarang sampai di Jatingaleh.

Bus Prona

Angkutan Bis Prona (bis ¾ Suzuki Elf) merupakan angkutan utama para

pekerja di Ungaran-Bawen dengan rute utama Ungaran – Salatiga dan Ungaran

Bawen. Ada juga Prona rute Ambarawa – Semarang tetapi saat ini hanya tinggal 5

(lima) bis.

Bus Prona jurusan Ungaran Ambarawa/Salatiga ini tidak mempunyai tulisan

pada bagian depan atau samping kendaraan. Para penumpang akan memberi tahu

dengan tangan arah ke kiri berarti tujuan Ambarawa dan arah tangan ke kanan berarti

Salatiga. Semua penumpang ke-2 tujuan diangkut yang kemudian pada lokasi sebelum

pertigaan Bawen, kenek akan menentukan apakah ke Ambarawa atau Salatiga dengan

jumlah penumpang yang lebih banyak misalkan ke Ambarawa, maka penumpang

tujuan Salatiga akan dipindahkan (dioper) ke bus Prona yang ke Salatiga. Hal ini tentu

menambah selain tidak nyaman, juga menambah waktu tempuh perjalanan

penumpang.

Jam operasi bus Prona terutama pada jam sibuk pagi hari dimulai pukul 05:30–

8:00 dan sore hari mulai pukul 16:30–19:00. Di luar jam ini bus Prona tidak banyak

beroperasi dan yang beroperasipun load factor-nya kurang dari 50%. Namun bus
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Prona ini sudah mengetahui dan rutin berhenti di depan pabrik tertentu pada pukul

14:00 (antara lain Batamtex, dan Apac Inti), pukul 15:00 (Ungaran Sari Garment, dan

Morich Garment), pukul 18:00 (pabrik Teh Botol dan pabrik Coca Cola).

Tarif bus Prona tergantung jauh dekat dan juga tergantung apakah pekerja

pabrik atau tidak. Sudah biasa jika pekerja pabrik akan membayar lebih murah

Rp1.000,00–Rp1.500,00 dibanding penumpang bukan pekerja dengan jarak yang

sama. Dan tidak ada perbedaan tarif yang mendapat tempat duduk dengan yang

berdiri. Bagi penumpang yang tidak biasa menggunakan Bus Prona (misal biasa naik

sepeda motor) maka sering membayar lebih mahal atau dengan cara kondektur tidak

memberikan kembalian jika penumpang ini membayar dengan uang Rp5.000,00.

Pekerja ada yang berlangganan bus Prona dan membayar ketika gajian yaitu

per dua minggu. Pengusaha sudah memberi subsidi kepada pekerja pabrik dalam hal

besarnya ongkos dan cara pembayaran. Selain keringanan ini, sudah saling

mempercayai diantara penumpang dan sopir dan kenek Bis Prona, memberikan

kenyamanan dan keamanan bagi pekerja walaupun mereka pulang atau berangkat

bekerja pada malam hari.

Bus Sedang Antar Kota dalam Propinsi

Bus antar kota dalam propinsi seperti tujuan Solo dan Magelang merupakan

salah satu pilihan untuk pekerja menengah yang memperoleh pendapatan yang

mencukupi untuk membiayai ongkos transportasi jarah jauh seperti ke Kota Solo,

Boyolali, dan Magelang.

Bus Antar Kota antar Provinsi

Bus kotaantar propinsi bukan patas tujuan Jogjakarta dan Surabaya (Ismo, dll)

sangat membantu pekerja yang pulang malam untuk tujuan seperti Ambarawa dan ke

arah Magelang maupun ke Yogyakarta pada akhir minggu.

Trans Jateng

Rute Trans Jateng adalah Stasiun Tawang-Terminal Bawen (beroperasi 7 Juli

2017 setelah selesai dilakukan survey lapangan): jam pelayanan pukul 5:00-19:15

dengan 18 unit bus berkapasitas 20 duduk dan 22 berdiri. Jarak 36,6 km ditempuh

sekitar 60-120 menit dengan keberangkatan bus per 15-20 menit. Ongkos Rp3500,00

jauh dekat untuk umum dan Rp1000,00 jauh dekat untuk pelajar/buruh. Sistem Trans

Jateng sudah terjadwal dan nyaman dengan AC dan musik. Jumlah penumpang yang

berdiri dibatasi hanya 22 orang sehingga tidak terlalu berhimpitan dan tidak nyaman

ataupun merasa sumpek. Keluar masuk bus pun tidak terlalu sulit.
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Gambar 56: Petugas Bus Trans Jateng terdiri dari pramudi, kondektur,
petugas kebersihan dan timer
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Transportasi Alternatif

Angkutan alternatif sangat berpengaruh dalam mobilitas pekerja di koridor

Ungaran-Bawen akibat kurangnya supply terutama pada shift ke-2 dan shift ke-3.

Angkutan alternatif ini ada yang mengurangi komponen biaya perjalanan antar jemput

dari keluarga, menumpang sepeda motor teman kerja, menumpang truk angkutan

barang (truk pasir dan mobil boks sayuran). Namun ada yang menambah biaya

perjalanan seperti ongkos naik ojek mobil omprengan plat hitam, taksi kembali

(balen).  Berikut ini foto di depan pabrik pada saat menjelang bubaran shift ke-2 yaitu

menjelang pukul 14:00.

Gambar 57: Angkutan alternatif mobil omprengan plat hitam

Angkutan alternatif juga mejadi angkutan andalan untuk pekerja di sekitar

koridor Ungaran-Bawen seperti ke arah Suruh dan Bandungan. Angkutan ini mengisi

kekurangan cakupan pelayanan TP atau rute dan waktu pelayanan yang dibutuhkan

pekerja. karena tidak tersedianya TP setelah pukul 19:00 ke arah Magelang.

Bus Karyawan

Perusahaan yang menyediakan angkutan bagi sebagian karyawan hanya Grup

Poliplast, PT Sido Muncul, PT Gracia, PT Batamtex, dan PT Ara Shoes. Angkutan

karyawan Grup Poliplas merupakan truk yang diberi bangku panjang di sisi kiri kanan

dan terbuka di bagian belakang. Angkutan karyawan PT Batamtex hanya untuk

karyawan administrasi yang berjumlah sekitar 100 orang dengan tujuan Kota

Semarang dan Kota Salatiga. Angkutan PT Ara Shoes melayani karyawan yang
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masuk pukul 06:00 dan pulang pukul 23:00 ke 5 tujuan yaitu Kota Semarang (2), Kab.

Semarang (Ambarawa dan Pringapus), dan Kota Salatiga. PT Ara Shoes menyewa

bus, ada angkot dan Bis Prona. Pada rute tertentu, angkot dan bus Prona diiisi pekerja

sampai pangku-pangkuan.

Bus karyawan (BK) PT Sido Muncul (ada lima bis) hanya untuk karyawan eks

pabrik PT Sido Muncul yang berlokasi di LIK Kali Gawe Semarang. Sedangkan

pekerja lain yang berjumlah 1089 laki-laki dan 1493 perempuan menggunakan

angkutan umum seperti terlihat pada foto di bawah ini.

Gambar 58: Bis dikontrak PT Sido Muncul hanya untuk karyawan eks pabrik di Semarang
(kiri). Karyawan lain menggunakan angkutan umum bus Prona (kanan)

BK dari ke-5 perusahaan tersebut tidak selengkap yang disediakan PT

Damatex di Salatiga yang menyediakan bis untuk hampir semua tujuan di sekitar

pabriknya pulang pergi. Selain itu PT Damatex juga menyediakan asrama dengan

kapasitas sekitar 120 karyawati dan 120 karyawan tanpa membayar sewa.

Pemerintah dalam hal ini Disnakertrans tidak melakukan upaya apapun untuk

memastikan perusahaan menyediakan angkutan bagi karyawan yang pulang pada

malam hari (nara sumber Siwi-Disnakertrans, dan Vika-SDM PT Batamtex).

Transportasi Pribadi Sepeda Motor (SM)

Angkutan pribadi sepeda motor merupakan pilihan yang handal karena dapat

mengatasi ketidakpastian waktu tempuh, ketidaknyamanan di dalam angkutan,

ketidaknyamanan di luar TP karena harus berganti angkutan, dan ketidaknyamanan

waktu keberangkatan dan waktu pulang, serta ketidaknyamanan rute yang ditempuh

dan putusan berhenti yang ditentukan oleh TP. Angkutan sepeda motor (SM) juga

memerlukan persyaratan utama dapat mengemudi SM secara trampil, memiliki SIM

C, dan mempunyai SM. Persyaratan lainnya adalah memahami rute yang harus

ditempuh, mempunyai kondisi tubuh yang fit untuk mengendarai SM pada cuaca

panas maupun hujan.
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Pemerintah mengakui karena pelayanan TP dan infrastruktur yang kurang

memadai, membuat orang cenderung menggunakan SM. Sepeda motor (SM)

merupakan gap filler atau pengisi celah kebutuhan transportasi yang tidak bisa

dilayani moda lain (Paparan Kemenhub, 2014).

C. Pembahasan Tipe Ketergantungan Moda Angkutan bagi pekerja pabrik Ungaran-

Bawen

Responden memilih menggunakan TP karena mau berhemat, praktis, ingin

istirahat di dalam angkutan setelah lelah bekerja. Namun sering harapan tersebut tidak

tercapai karena sudah lelah menunggu angkutan dan harus berdiri berhimpitan di dalam

angkutan. Berganti-ganti angkutan sehingga ongkos tidak murah bagi banyak responden.

Sepeda motor (SM) menawarkan manfaat kenyamanan dan waktu tempuh yang lebih

cepat, juga  memerlukan kemampuan mengendarai sepeda motor (SM), mempunyai SIM

C, tubuh yang fit, BBM dan biaya perawatan SM.

Pada saat tertentu, pada malam hari pulang shift kedua pukul 22:00, kedua moda

angkutan ini (TP dan angkutan alternatif dijemput keluarga dengan SM/mobil

omprengan/numpang SM teman) tidak tersedia bagi responden sehingga pilihan moda

transportasi adalah angkutan alternatif truk pasir atau angkutan barang lainnya. Angkutan

alternatif ini sangat membantu pekerja yang pulang shift malam pukul 22:00. Walaupun

jumlah jumlah bus antar kota dalam propinsi (AKAP) yaitu bus malam ke Surabaya

cukup banyak, namun tidak ada yang melewati koridor Ungaran-Bawen setelah pukul

22:00 (Walidah). Berikut ini ketergantungan moda transportasi:

1. Tergantung pada Transportasi Publik (TP) atau captive TP

Kelompok ini adalah pekerja yang tempat tinggalnya jauh dari tempat bekerja

sehingga tidak dapat ditempuh dengan berjalan kaki, tidak mendapat pelayanan bus

karyawan (BK), tidak dapat mengendarai atau tidak memiliki SM atau mobil, tidak

mempunyai anggota keluarga yang dapat mengantar atau menjemput di tempat

bekerja, mengendarai dan memiliki SM, namun terlalu jauh ditempuh dengan SM,

atau dapat ditempuh dengan sepeda motor tetapi tidak berani menghadapi lalu lintas di

koridor Ungaran-Bawen yang sangat beresiko bagi pejalan kaki, pengguna sepeda,

dan SM.

2. Tergantung pada Angkutan Pribadi Sepeda Motor (SM) atau captive SM

Tipe tergantung atau captive SM yaitu pekerja yang lokasi tempat tinggalnya

ke tempat bekerja maupun ke lokasi mendapat TP dan tidak dapat ditempuh dengan
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berjalan kaki, pekerja yang tidak mendapat pelayanan bus karyawan (BK) dari

perusahaan, pekerja yang tidak mempunyai anggota keluarga yang dapat mengantar

atau menjemput di tempat bekerja. Keadaan tersebut diatasi dengan menggunakan SM

bagi pekerja yang mempunyai kemampuan untuk mengendarai SM, memiliki SM, dan

mempunyai SIM C, dan mempunyai kemampuan mengendarai SM pada lalu lintas

yang sepadat koridor Ungaran-Bawen.

Selain faktor lokasi, faktor lain adalah waktu melakukan perjalanan. Pada saat

masuk shift ke-2 yang pulang malam hari (pukul 22:00) dan masuk shift 3 pada pukul

22:00, dimana sudah tidak ada angkutan umum. Jika naik ojek akan sangat mahal dan

pada jam ini sepeda motor tidak digunakan lagi untuk kepentingan keluarga seperti

antar jemput anak sekolah. Pada umumnya tipe kelompok ini karena pasangan tidak

bisa mengendarai SM atau jika bisa tetapi belum mampu membeli tambahan SM (49.

Shidiq).

3. Tipe pekerja tergantung atau captive TP dan Angkutan Alternatif

Pekerja kategori ini tidak lagi terjadi di negara yang transportasinya ditata

dengan baik. Responden juga tergantung pada angkutan alternatif yang bukan

angkutan umum dan bukan angkutan pribadi. Pelaku perjalanan tipe ini tidak ada di

dalam konsep Beimborn, dkk. (2002) tipe pelaku perjalanan terdiri dari kelompok

yang tidak melakukan perjalanan (no travel), tergantung pada angkutan umum atau

kendaraan pribadi (captive users), pemilih angkutan umum atau angkutan pribadi

(choice users). Truk pasir dan angkutan barang lainnya karena tidak tersedianya

pelayanan TP pada jam malam hari seperti untuk tujuan ke Temanggung (Umi

Saa'dah, Madureso,Temanggung) ataupun Magelang (Ziyanah, Grabag, Magelang)

yang berjarak jauh. Pekerja yang berjarak dekat seperti ke arah dalam Pringapus

seperti ke Banyubiru (Suratmi S.), Gondoriyo (Dewi Ambarsari), Ngetuk (Uun

Zulaikhofi), dll. sangat tergantung pada angkutan alternatif mobil omprengan atau

ojek.

4. Tipe Memilih Menggunakan Transportasi Publik (TP) atau choice TP

Pekerja kategori ini mempunyai pilihan baik TP maupun angkutan pribadi

sepeda motor (SM). Namun menurut pertimbangan pekerja, pada saat tertentu

pelayanan TP memberi utilitas yang tertinggi sehingga SM dititipkan dan melanjutkan

dengan TP (Tri Sutinah, Ambarawa, Pojok Sari). Ada juga pekerja yang mempunyai

akses ke SM tetapi memilih menggunakan TP karena dapat beristirahat selama
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perjalanan. Mengendarai SM di koridor Ungaran-Bawen tidak hanya membutuhkan

keberanian, juga tubuh yang fit.

5. Tipe Memilih Menggunakan  Sepeda Motor (SM) atau Choice SM

Kelompok ini adalah responden yang akses terhadap transportasi publik sesuai

kebutuhan jam kerjanya dan ongkosnya juga masih dapat diterima. Namun

kenyamanan, kesukaan, kebanggaan akan sepeda motor membuat responden memilih

menggunakan SM (SM05 Pujiyanto dan SM15 Nanik) sangat sedikit karena pada

umumnya tergantung atau captive.

Pemahaman tipe ketergantungan ini penting dalam menentukan tahapan atau

prioritas dalam perbaikan sistem TP sehingga tujuan transportasi berkelanjutan yang

aman, efisien, dan ramah lingkungan dapat terwujud. Ketergantungan pada SM dapat

dialihkan ke TP ataupun bus karyawan (BK). Pekerja belum mendapat fasilitas BK

bisa saja dikarenakan peraturan yang ada belum mewajibkan pemilik pabrik untuk

menyediakan BK. Kewajiban pengusaha dalam Kepmenakertrans 224/2003 adalah

menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan antara pukul 23:00

sampai dengan 05:00 (pasal 6 ayat 1). Pengusaha harus menetapkan tempat

penjemputan dan pengantaran pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi

pekerja/buruh perempuan (Pasal 6 ayat 2).

Selain pekerja dengan ketergantungan pada moda transportasi, sebenarnya

masih ada calon pekerja yang tidak dapat melakukan perjalanan untuk mencari

informasi pekerjaan maupun untuk mengirimkan lamaran pekerjaan ke berbagai

perusahaan. Ia tidak dapat mengakses transportasi publik karena belum punya

penghasilan. Mungkin ia sudah meminjam uang untuk kebutuhan mendasar seperti

makan. Bus Jateng yang disubsidi sehingga ongkosnya sangat murah tersebut sampai

saat ini hanya untuk pekerja atau pelajar. Dengan demikian dapat dipertimbangkan

jika Dinas Tenaga Kerja mengeluarkan surat keterangan mencari kerja yang dapat

digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan fasilitas harga khusus semurah harga

pekerja dan pelajar menggunakan bus Trans Jateng.

Pembangunan rusunawa di Genang Anak, Ungaran Timur merupakan progam

mengurangi beban biaya transportasi dan biaya tempat tinggal merupakan program

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang sangat membantu keterjangkauan

mobilitas bekerja para buruh. Program bantuan bagi pekerja berpendapatan rendah

seperti ini (lintas administrasi pemerintahan) masih diperlukan misal dalam subsidi

sistem transportasi massal buruh maupun moda alternatif lainnya yang diperlukan
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pekerja. Seperti yang dilakukan di Amerika Serikat dengan program Job Access and

Reverse Commute (JARC) untuk meningkatkan mobilitas dan kesejahteraan penerima

sebagai individu berpendapatan rendah. Program ini dilakukan oleh Departemen

Transportation’s Federal Transit Administration (FTA) yang bantuannya (grants) ke

daerah-daerah (states dan localities). Bantuan ini digunakan untuk memperluas rute

transportasi publik, menambah jam pelayanan dan menyediakan moda transportasi

alternatif. Departemen FTA melakukan koordinasi dengan Human Services Agencies..

Karena commuting atau perjalanan bekejra pulang pergi merupakan mobilitas

ekonomi untuk pekerja miskin yang jika diberikan akses ke pilihan transportasi yang

terjangkau, maka pekerja miskin ini akan mampu mencapai kesempatan untuk

pekerjaan yang lebih baik, tempat tinggal yang lebih murah, dan meningkatkan

penghasilan mereka (Roberto, 2008). Program ini dapat saja dilakukan oleh

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Dinas Tenaga Kerja di Provinsi

dan Daerah Tingkat II yang mempunyai kawasan-kawasan  industri yang membuka

lapangan kerja.
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BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Aspek Keberlanjutan Transportasi Pekerja Di Koridor Ungaran-Bawen

Tujuan transportasi berkelanjutan bagi pekerja di Ungaran-Bawen terutama tujuan

ekonomi mobilitas yang efisien, tujuan sosial keselamatan transportasi dan tujuan

lingkungan yang mengurangi polusi dan emisi serta hemat BBM belum tercapai. Temuan

aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dari transportasi berkelanjutan dapat dilihat pada

gambar berikut:

Gambar 59:Aspek Sosial ,Ekonomi dan Lingkungan Transportasi Berkelanjutan

B. Temuan Pertanyaan Penelitian dan Rekomendasi

1. Kualitas pelayanan transportasi publik dengan indikator aksesibilitas PT bagi pekerja

di Koridor Ungaran-Bawen adalah sebagai berikut:

Perencanaan dan Kelembagaan: Kejelasan tujuan, sasaran, indikator (-), data dan

dokumen perencanaan (-), parsipasi publik/pekerja (-), pendanaan publik (-)

Ekonomi:
Mobilitas yg efisien 10%

UMK (-) : 5%-48%, waktu
tempuh 90 menit/hari : 30-

315 menit.  Konsumsi BBM
(-)

Ketersedian fasilitas pejalan
kaki , lajur sepeda, dan

feeder (-)

Lingkungan: Pengurangan
polusi udara, suara , air

emisi iklim (-)
Konsevarsi sumber daya (-)

Preservasi ruang terbuka
krn utk parkir, jalan, dll(-)

Sosial:
Kesetaraan sosial/kepantasan
bagi pekerja berpendapatan

rendah (-)
Keselamatan (-)

Keamanan (-) Kesehatan
manusia (-) Banyak pilihan

moda transportasi yang
efisien (-)

Kohesi Komunitas (+)
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Tabel 17 :
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Sistem transportasi pekerja Ungaran-Bawen menurut Murray dkk (1998)

paling buruk bagi pekerja pada bagian untuk mendapatkan pelayanan transportasi

publik (akses). Ketidaktesediaan angkot/angkudes, fasilitas pejalan kaki dan lajur

sepeda, penerangan jalan dan kondisi keamanan saat menunggu angkutan. Buruknya

akses pada TP menyebabkan ketergantungan pada angggota keluarga untuk

mengantarkan dengan sepeda motor. Di samping itu permasalahan pada akses, sistem

TP saat ini masih kekurangan armada bus sehingga waktu kedatangannya lebih dari

12 menit sebagai SPM dari Kemenhub RI. Hanya bus Trans Semarang yang

membatasi penumpang berdiri hingga 22 orang, tetapi operator bus lain semua

menaikkan penumpang hingga berhimpinan.

Selain ongkos menggunakan transportasi publik sudah lebih dari 10%, maka

biaya pembelian dan penggunaan sepeda motor (SM) dipastikan melebih 20% dari

pendapatan pekerja. Belum ditambah biaya perjalanan anggota keluarga lainnya.

Pembelian SM lebih dari satu pada setiap keluarga pekerja tidak dapat dihindari

karena akan semakin sulit dan mahal biaya transportasi tanpa ketersediaan SM.

Rekomendasi perbaikan aksesibilitas pekerja terhadap transportasi untuk

bekerja  antara lain penyediaan prasarana berjalan kaki yaitu trotoar dengan

penerangan serta penyediaan lajur sepeda dan penitipan sepeda di titik pekerja

melanjutkan dengan TP. TP perlu dilengkapi dengan bus karyawan (BK) yang

pengelolaan secara bersama melibatkan seluruh pengusaha dikoridor Ungaran-Bawen

dan Pemprov Jateng, Pemkab. Semarang, dan pemerintah daerah tingkat II di sekitar

Kab. Semarang. Rekomendasi lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut ini



119

Tabel 18 :Indikator Aksesibilitas dan Rekomendasi

Sosial Ekonomi Lingkungan Rekomendasi

<500 meter: Responden nomor 18,39,1,8,13,11,14,29,31,42,50,16,10

500 m-799 m: 7,17,20,30,32,51,43,40,41,46,26,33,44

800 m-1299 m: 4,27,28,19,22,35,36,37,45,47,48,23 Memberikan penerangan jalan dari pertigaan jalan nasional ke arah permukiman

>1300 m: 38,3,9,12,24,25,49,21,5,15,6,2,34

Akses semua responden: 100 m-4000 m

Jumlah bus tidak  banyak sehingga waktu tunggu yang lama

Jumlah bus, frekuensi,dan waktu pelayanan ditambah

Angkutan umum sering ngetem yang lama

Berganti angkutan umum 2-3 kali

Jarak dekat juga harus berganti angkutan

Anak yang belum berusia mendapatkan SIM C
menjadi pengantar orang tua ke tempat
mendapatkan TP atau menjemput ke pabrik

Tidak ada TP di malam hari sehingga bergantung pada jemputan keluarga dengan
sepeda motor atau Ojek

Pemkab Semarang (Dinas Perhubungan), Organda (Oragnisisa Pengusaha
Angkutan Darat, Perusahaan pabrik yang berlokasi di Ungaran-Bawen dapat
membentuk suatu badan untuk mengelola transportasi pekerja

Pekerja semakin tergantung pada moda transportasi
yang tidak berkelanjutan yaitu sepeda motor (SM)

Perjalanan pulang shift  ke-2 (pulang pukul 22:00) sering tidak mendapat bus
sehingga menumpang angkutan barang

Sepeda motor yang dicicil pekerja bukan sekedar
untuk mobilitas tapi gengsi sehingga hal ini
menambah beban ekonomi pekerja pada kebutuhan
mobilitas bekerja

Bus karyawan dari  perusahaan membantu ketidaktersediaan TP pada malam shift
22:00 atau 23:00 maupun masuk pukul 6

Pepohonan dan ruang
terbuka semakin
berkurang untuk
kebutuhan ruang
kendaraan bermotor
pribadi seperti untuk
jalan dan tempat parkir.

Bus Prona menunggu di depan pabrik saat jam pulang kerja. Sangat membantu
pekerja pabrik yang tidak berlokasi di depan jalan nasional
Jumlah bus perlu ditambah khusus pada hari jumat sore karena lonjakan penumpang
pekerja yang kost pulang ke rumah

Prona tujuan Salatiga bisa tiba-tiba berganti jurusan Ambarawa (sebelum pertigaan
Bawen) dan penumpang diturunkan pindah ke bus yang lain
Selalu macet saat jam masuk dan pulang kerja pabrik (rombongan sepeda motor
keluar pabrik) menimbulkan biaya kemcetan yang ditanggung bersama

Jadwal kedatangan bus tidak pasti dan tidak ada informasinya Terminal Bawen dapat menyediakan petugas yang dapat dihubungi baik melalui
telepon, sms, dan wa untuk infomasi ketersediaan bus jurusan yang diperlukan

Mengetahui ongkos angkutan umum yang digunakan

Mengetahui jadwal rutin bis antar kota walaupun tidak selalu tepat

Mengenal pramuda angkutan barang yang biasanya menawari tumpangan
Mengetahui ciri-ciri bis yang datang dari kejauhan dengan melihat bentuk lampunya
pada saat masih gelap pada dini hari

Halte sepanjang sebelum Terminal Bawen dibangun dan menyediakan informasi
tentang jadwal TP yang melalui halte tersebut

Mengenai jam berapa saja angkutan Prona sudah tidak ada lagi

Mengetahui berapa ongkos setiap bus (misal bus Safari berwarna hijau lebih mahal
dari hijau padu putih)

Pemilik trayek sebaiknya dapat diakses lewat medsos dengan informasi jafwal
bus yang mutakhir

Terminal Bawen tidak mempunyai informasi bis yang akan tiba arah ke Magelang
/Yogyakarta pada malam hari

Sering tidak dapat tempat duduk

Naik turun sulit karena angkutan terlalu penuh Penambahan bus agar pekerja mendapat tempat duduk sehingga dapat
beristirahat dan merasa nyaman tidak berdesakanHarus duduk atau berdiri berhimpitan Bus diberi ruang untuk kursi roda, tempat barang, dan fasilitas wifie akan lebih
menarikBerdiri berhimpitan juga padahal jarak jauh (Ungaran-

Salatiga/Ambarara?Magelang)
Bus yang baru dengan AC sudah suatu kebutuhan selain musik

Penumpang terlalu banyak yang berdiri berhimpitan tanpa ada pegangan tangan

Di dalam angkutan kurang nyaman karena pengamen

Ada yang merokok di dalam angkutan umum sehingga mengganggu sekali

Bus tidak mempunyai bagasi untuk barang dagangan penumpang (banyak pedagang
lain seperti pedagang bunga, gethuk, kupat, dll)

Bis kotor dan berkarat

Bus tua sehingga mesinnya ribut dan sering mogok

Mengenal baik supir truk pasir dan angkutan barang (AB) & mobil boks yang dapat
ditumpangi & tanpa membayar

Penerangan di depan pabrik harus baik dan satpam dari pabrik dapat menemani
pekerja sampai mendapat TP

Ada pencopet di dalam bus

Dari rumah menuju angkutan umum dan di jalan raya kurang aman

Merasa aman ketika menunggu angkutan di jalan raya utama

Pekerja yang searah selalu pulang bersama-sama
untuk menambah rasa aman

Jumlah halte masih sangat minim.

Pengemudi truk pasir dan angkutan barang (AB)
memberi tumpangan pada pekerja yang pulang

Pertanyaan penelitian: Bagaimana kualitas pelayanan transportasi publik bagi pekerja di koridor Ungaran-Bawen saat ini dengan indikator indikator aksesibilitas transportasi (transit accessibility)
menurut transportasi yang dapat diterima (acceptable transportation) menurut Beimborn, dkk. (2002) dan indikator keterjangkauan ongkos perjalanan (transit affordability) dengan komponen biaya
perjalanan pekerja menggunakan angkutan umum menurut Polat (2002).

Indikator Keamanan (Safety )

Perusahaan hanya wajib menyediakan BK untuk
karyawan yang pulang pada pukul 23:00-5:00 . Pada
kenyataannya pukul 21:00 sudah mulai rawan.
Keamanan pekerja yang 2-3 shift menimbulkan
ketergantungan pada jemputan keluarga dengan SM

Pengetahuan

Penggunaan

Larangan merokok harus ditulis di dalam bus dan sopir dapat tegas menurunkan
penumpang jika tetap merokok

Indikator Aksesibilitas (Accessibility )

Akses (jarak dari rumah ke jalan untuk mendapatkan TP)

Solidaritas sesama pekerja dalam mengatasi jarak
lokasi pabrik ke TP dengan memberi tumpangan
sepeda motor sampai ke jalan raya bagi yang
berjalan kaki ataupun sampai ke tujuan akhir
rekannya.

pada jam tiba pekerja setelah bekerja shift ke-2 pukul 22 maka perlu disediakan
angkutan minibus yang pengadaaannya dari pemerintah daerah dan pabrik yang
mempunya 2-3 shift

Konektivitas

Pekerja belum mendapat kesetaraan dalam
penyediaan  TP yang efisien dan ramah lingkungan
(trotoar, lajur sepeda, penitipan sepeda, sistem bus)
dibanding pemerintah membangun jalan raya yang
terutama dimanfaatkan oleh pemilik  kendaraan
pribadi

Pekerja tergantung pada antar jemput oleh anggota
keluarga (tidak mandiri). Padahal anggota keluarga
juga perlu istirahat atau mengerjakan hal lainnya di
rumah.

Kemacetan
menimbulkan polusi

udara dan polusi suara

Kemacetan juga
pemborosan BBM,
sumber energi yang

tidak terbarukan

Untuk jarak yang terlalu jauh dengan berjalan kaki, alternatifnya adalah
bersepeda shg diperlukan tempat penitipan sepeda di dekat jalan nasional

Membangun trotoar dan penghijauannya agar berjalan kaki  sampai 1300 meter
tidak terasa melelahkan

polusi udara karena
jarak dekat juga
menggunakan sepeda
motor

Perlu disediakan halte yang terang dekat pintu masuk gedung sehingga memberi
rasa aman bagi pekerja ketika menunggu angkutan
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2. Kualitas pelayanan PT dengan indikator keterjangkauan (affordability) bagi pekerja di

Koridor Ungaran-Bawen adalah sebagai berikut:

a. Ongkos Perjalanan

Komponen ongkos perjalanan pekerja yang tinggi menunjukkan para

pekerja di industri di Koridor Ungaran-Bawen belum mendapat pelayanan

transportasi publik yang baik. Waktu tempuh lebih dari 90 menit per hari dan

Bahkan lebih dari 20% dari pendapatannya hanya untuk dirinya. Padahal

seharusnya persentase 20% seharusnya merupakan alokasi untuk biaya

transportasi perjalanan mendasar seluruh anggota keluarga sebagai indikator

keterjangkauan (transit affordability) pilar ekonomi transportasi berkelanjutan.

Komponen biaya perjalanan pekerja menggunakan transportasi publik mulai dari

dari 5%-48% per bulan menunjukkan industri ini merupakan sumber lapangan

kerja yang perlu diakses oleh calon pekerja dari berbagai kota. Akses terhadap

lapangan pekerjaan (job access) perlu ditingkatkan dengan  perbaikan pelayanan

transportasi antar kota. Akses yang baik terhadap lapangan pekerjaan diharapkan

dapat mengurangi angka pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan di

Jateng.

Sosial Ekonomi Lingkungan Rekomendasi

Lalu lintas yang heterogen dengan
kendaraan berat dan mobil dengan
kecepatan tinggi

Terjadi kecelakaan yang tinggi sepanjang jalur Ungaran-
Bawen sejumlah 134 kejadian selama tiga (3) bulan.
Korban yang meninggal dunia 32 orang, 4 orang luka
berat, dan 157 luka ringan.

Pengawasan pada KIR kendaraan angkutan barang,bus, dan
pickup/mobil niaga sangat diperlukan

Sopir AB yang ngebut saat kosong
padahal membahayakan pengendara
lainnya

Pengawasan pada tonase kendaraan berat harus sejak dari titik
keberangkatan kendaraan tersebut

Kendaraan berat seharusnya dapat menghindari jadwal masuk
dan pulang pabrik di sekitar Ungaran-Bawen agar tidak
menambah resiko kecelakaan

Sopir yang sering ngebut/ugal-ugalan

Kondisi bus yang sudah tua dan kurang terawat rawan
rem blong

Keselamatan pejalan kaki perlu diperhatikan kebutuhan
trotoar, jembatan penyeberangan orang, dan marka lalu
lintas lainnya untuk para pekerja menyeberang dengan
aman.

Selain pengalihkan ke TP, alternatif pindah rumah ke dekat
lokasi pabrik akan menambah faktor keselamatan dan
berkurangnya dampak buruk lingkungan akibat tingginya
pengguna SM jarak jauh terutama pekerja pria

Biaya ekonomi bagi masyarakat karena hilangnya nyawa
manusia dan cacat tetap karena kecelakaan

TP perlu diperbaiki dalam  banyak aspek bagi jumlah bus dan
peremajaan bus, maupun penataan rute sesuai asal pekerja

Tidak ada fasilitas pejalan kaki dan marka yang cukup
untuk penyeberangan

Jika TP sudah  baik maka perusahaan/pabrik dapat melakukan
dissentif penggunaan sepeda motor dengan tidak menyediakan
tempat parkir sepeda motor

Biaya bagi masyarakat karena hilangnya barang,
infrastruktur dan terutama nyawa manusia

Jembatan penyeberangaan orang (JPO) yang humanis perlu
dibangun di beberapa titik sepanjang jalan nasional Ungaran-
Bawen agar keselamatan pejalan kaki dan pengguna TP
meningkat selain trotoar yang aman.

Indikator Keselamatan (Security )

Pertanyaan penelitian b) Bagaimana karakteristik lalu lintas lalu lintas dan transportasi publik yang saat ini digunakan pekerja di koridor Ungaran Bawen. Karakteristik ini terkait
dengan indikator keselamatan (safety) tujuan sosial dari transportasi yang berkelanjutan yaitu menekan angka kecelakaan lalu lintas (Litman dan Bruwell, 2006)

Kecelakaan lalu lintas terutama melibatkan sepeda motor
(145 SM), pejalan kaki (24 orang, 55 mobil, 32 truk, 10
kendaraan berat, 7 bus, dan 5 angkot.

Jarak tempuh yang tinggi dengan
sepeda motor menimbulkan resiko
keselamatan dan kerusakan
lingkungan seperti polusi dan
temperatur udara.

Keselamatan transportasi dari dari
kendaraan berat yang sering ngebut
maupun kendaraan berat yang lebih
muatannya atau mengangkut barang
tidak dengan pengamanan yang tepat.

Pengemudi sepeda motor(SM) perlu dialihkan ke TP juga
karena alasan keselamatan. SM berbahaya berbaur dengan
kendaraan berat karena jangkauan pandang pengemuda
kendaaraan besar sangat terbatas. Beresiko juga berbaur dengan
mobil yang lebih kencang. SM hanya sebagai pengganti feeder
TP sehingga diperlukan penitipan SM  yang aman dan murah
jika berjalan kaki, bersepeda, ataupun feeder roda empat atau
BK tidak memungkinkan.
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b. Waktu Tempuh

Komponen waktu tempuh perjalanan yang pelayanan transportasi publik,

dengan waktu tempuh mulai dari 55-315 menit per hari menunjukkan buruknya

aksesibilitas (transit accessibility) pekerja terhadap pelayanan transportasi publik

terutama pada faktor akses dan konektivitasnya yang harus menambah waktu

tunggu dan waktu pergantian angkutan hingga 2-3 kali. Selain menambah waktu

tempuh, buruknya atribut pelayanan pada akses dan konektivitas membuat ongkos

bertambah dan pekerja harus bergantung pada antar jemput dari keluarga dengan

sepeda motor dan angkutan alternatif seperti ojek, mobil omprengan, taksi balen,

bis antar kota antar propinsi bahkan yang kurang manusiawi yaitu angkutan

barang.

Tabel 19 :Indikator Keterjangkauan

3. Ketergantungan Moda Transportasi

Pekerja di Koridor Ungaran-Bawen menggunakan berbagai moda transportasi.

Faktor jadwal bekerja lembur atau tidak, ada shift atau tidak menentukan apakah ia

tergantung pada moda alternatif lainnya. Pekerja yang lembur tergantung pada

jemputan keluarga dengan SM maupun ojek. Sedangkan pekerja dengan 2-3 shift

selain tergantung pada jemputan keluarga dan ojek, juga tergantung pada tumpangan

angkutan barang. Memahami tipe ketergantungan moda transportasi merupakan

Sosial Ekonomi Lingkungan Rekomendasi

Persentase ongkos transport pekerja terhadap UMK Rp1208.800,00 : 5%-48% :
<115 (16,18,31,43,44,45,50).

Subsidi perlu diberikan pada TP yang memberi manfaat pada pekerja
berpendapatan rendah selain pada anak sekolah

Nomor responden yang persentasenya 12%-20%:
1,2,4,15,17,21,22,29,30,37,38,39,40,41,42,48,49,51)

Subsidi perlu disasar pada pekerja jarak jauh atau yang harus berganti 2-3
angkutan karen ongkosnya menjadi sangat itnggi

Minim alokasi dana pembangunan untuk mobilitas
masyarakat berpendapatan rendah

Nomor responden yang persentasenya sama dengan atau >21%:
3,6,7,8,9,10,11,12,13,1419,20,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,46)

Subsidi juga perlu menyasar pada pekerja yang menggunakan sepeda motor
karena jika menggunakan TP ongkos sangat mahal dengan waktu tempuh yang
sangat lama. Jika ongkos TP murah dan dekat dari rumah tentunya mereka mau

Belum ada subsidi diberikan pemerintah yang
sasarannya masyarakat berpendapatan rendah di
bidang transportasi.

Responden asal Kota Semarang (5%-37%), asal Kab. Semarang (5%-48%), Kota
Salatiga (18%-39%), Kab. Temanggumg (18%-34%), Kota Magelang (16%-45%),
Kab. Boyolali (17%)

Perusahaan/pabrik dapat memberikan kewajiban CSR ( Corporet Social
Responsibility) untuk kepentingan transportasi pekerja berupa bus karyawan,
pembangunan pentipan sepeda/sepeda motor

Waktu bertemu keluarga menjadi lebih sedikit
sehingga anak-anak bisa menjadi kurang
diperhatikan dan kurang memberi kasih sayang pada
keluarga. Apalagi lamanya perjalanan menambah
lelah para pekerja saat tiba di rumah

Responden yang tergantung pada SM jika menggunakan TP harus menambah ongkos
sebesar:
206%,30%,133%,63%,50%,107%,415,114%,140%,38%,171%,245%,57%,60%,150
%,133%,83%,181%,147%,106%,133%

Pemkot/pemkab asal pekerja dapat berkoordinasi dengan Pemkab Semarang
dapat kontribusi masing-masing untuk penyediaan bus yang mencukup
kebutuhan pekerja baik kebutuhan bus maupun dana operasional bus tersbut.
Setiap pabrik pasti mempuyai data asal pekerja.

Pengemudi bus Prona meringankan ongkos bahkan sampai 50% bagi pekerja pabrik
suatu modal sosial yang baik lainnya.

Pemkab  Semarang dibantu pemilik pabrik sebaiknya  menyediakan rusunami
dan fasilitasnya bagi pekerja asal luar kotagu ehg mobilitas pekerja hanya
berjalan kaki atau bersepeda (contoh PT Damaitex di Salatiga)

Pengemudi bus Prona memberikan keringanan kepada penumpang yang pekerja
pabrik dengan membayar ongkos tiap minggu atau dua mingguan menurut waktu
menerima gaji suatu modal sosial yang baik

Alokasi dana pembangunan perlu diprioritaskan untuk memberi manfaat bagi
kelompok pekerja berpendapat rendah karena akan memberi dampak ganda bagi
keluarganya itas yang terjangkau

Regulasi yang ada belum mendukung pengembangan TP bagi masyarakat
berpendapatan rendah dengan subsidi

Tidak semua pabrik menyediakan bus karyawan
(BK). Persentase ongkos transportasi yang tinggi
karena tidak adanya BK atau karena jauhnya jarak
dari rumah ke pabrik

Indikator Keterjangkauan (Affodability )
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langkah awal dalam menentukan prioritas perbaikan transportasi publik (ATP) yang

lebih humanis yang aman, handal, dan terjangkau. Banyak pekerja perempuan yang

tergantung pada angkutan  barang di malam hari seperti truk pasir sungguh

menyedihkan dan tidak pantas. Pekerja laki-laki beresiko kecelakjaan dengan

bersepeda motor di jalan yang heterogen dan berkecepatan tinggi. Biaya dalam

memiliki sepeda motor (SM), biaya perawatan, dan biaya membeli BBM tentu

seharusnya dapat digunakan untuk keperluan lain yang lebih berguna untuk

keluarganya. Pekerja perempuan juga tergantung pada jemputan keluarga dengan SM

sehingga perlu upaya perbaikan TP yang dapat mengalihkan pesepeda motor ke TP

atau cukup berjalan kaki atau bersepeda.

Keberpihakan pemerintah dan empati pemilik pabrik pada buruh perempuan

diperlukan agar bus karyawan (BK) dapat disediakan secara bersama untuk buruh

yang pulang setelah lembur yang pada umumnya pada pabrik garmen. Demikian juga

penyediaan BK pada masuk dan pulang shift kedua pukul 22:00 walaupun peraturan

UU Tenaga Kerja tidak mewajibkan menyediakannya jika belum pukul 23:00 Karena

ketiadaan TP sudah terjadi mulai pukul 18:00,pemerintah harus berperan dalam

koordinasi diadakannya BK secara bersama dan mensubsidi jika masih kurang

pendanaan dari pemilik pabrik.

Sangat sedikit pekerja yang akses pada pelayanan TP yang baik dan pada

umumnya pekerja dengan TP yang belum baik masih tergantung pada moda

transportasi lainnya seperti tergambar pada diagram berikut ini.
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Gambar 60 : Analisa Tipe Ketergantungan Moda Angkutan

C. RekomendasiPerbaikan Sistem TP Pekerja dengan Perspektif Transportasi

Berkelanjutan

Penulis merekomendasikan prioritas perbaikan TP di koridor Ungaran-Bwen

adalah untuk pekerja yang masih tergantung pada angkutan alternatif angkutan barang

(AB) seperti truk pasir dan angkutan barang lainnya. Angkutan barang bukan untuk

penumpang dan pekerja menumpang AB tidak manusiawi dan beresiko pada keselamatan

maupun keamanan saat menunggu. Secara komprehensif perbaikan TP akan mengurangi

ketergantungan pada moda lainnya dan seperti jemputan sepeda motor yang menambah

beban keuangan keluarga untuk membeli sepeda motor. Jika TP sudah disediakan pada

pada malam hari maka pekerja tidak perlu membayar mahal untuk ongkos ojek sehingga

mengurangi ongkos bekerja.

r

Tidak Ya

Ya Tidak

Tidak melakukan
perjalanan (tidak

menjadi
responden)

Tipe tergantung pada
TP dan angkutan

alternatif bus Prona ke
SMG & omprengan
atau truk pasir/AB

arah Magelang
(4,10,13,14,51)

Tipe tergantung TP
dan SM atau
Ojek/Taksi

(2,3,5,6,7,8,9,12,15,1
6,17,19,20,21,22,23,2
4,25,26,27,28,30,32,3
3,34,35,36,37,38,39,4
0,41,45,46,47,48,49)

Tipe tergantung
pada TP tetapi tdak

tergantung pada
SM atau angkutan
alternatif lainnya

(1,11,42)

Tipe memilih TP
(18,31,,44,50);Ya
ng memilih SM

(1, 43) dan
responden SM
nomor 5,15)

Tipe tergantung pada TP
yang bagus dan tidak punya
kendaraan pribadi (mungkin

ada tetapi tidak menjadi
responden)

Keterangan: TP=Transportasi Publik, SM=Sepeda Motor, BK=Bus Karyawan, AB=Angkutan Barang)

Tersediakah transportasi publik yang dapat diterima?

Adakah kendaraan pribadi yang dapat digunakan?

Tidak Ya

Adakah kendaraan pribadi yang dapat

Pertanyaan penelitian 3: Memahami tipe ketergantungan (captive  atau choice ) moda angkutan pekerja di koridor Ungaran-Bawen (TP, angkutan alternatif,
dan kendaraan pribadi SM); Bagaimana perbaikan angkutan pekerja untuk mengurangi komponen biaya perjalanan TP sekaligus sbg  strategi untuk
mengalihkan pengguna SM (choic e motorbike ) ke transportasi yang ramah lingkungan,efisiensi, aman dan berkeselamatan (berjalan kaki, bersepeda, bus
kecil sebagai shuttle /bus besar).
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Jika sistem TP sudah baik maka perlu diberlakukan kebijakan pembatasan

penggunaan SM agar TP cukup mendapat penumpang untuk menutup biaya

operasionalnya. Investasi pada transportasi publik dengan bus yang besar dan nyaman

bukan inestasi yang murah. Selain mahal juga kurang diminati investor karena masih

mudahnyaakses pada kendaraan pribadi bermotor dan keunggulannya dibanding

transportasi publik

Selain memperbaiki prasana agar pekerja mendapat pelayanan TP yang aman,

handal, dan terjangkau, upaya lainnya adalah mengurangi jarak perjalanan pekerja dengan

mendekatkan tempat tinggal dengan tempat bekerja. Rusunawa pekerja harus diperbanyak

lagi selain di Gedang Anak di Ungaran Timur dan rencana rusunawa berikutnya di

Pringapus. Jika setiap rusunawa mampu menampung sekitar 500 orang buruh dan

keluarganya maka masih diperlukan puluhan rusunawa. Area sekitar Terminal Bawen,

Terminal Sisemut Ungaran, Terminal Ambarawa dan terminal di sekitar Kab. Bawen

akan memudahkan pemerintah menyediakan kebutuhan perumahan sekaligus

transportasinya. Pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah dan taman

akan lebih terpusat mendekati lokasi rusunawa. Penghematan buruh dalam memenuhi

kebutuhan perumahan dan transportasi akan menyisakan pendapatan yang lebih banyak

untuk kebutuhan keluarga seperti menabung, nutrisi, pendidikan dan sebagainya.

Pengalaman dari pembangunan rusunawa Gedang Anak yang pendanaannya dari

pusat, maka sinergi pemerintahan di setiap level sangat diperlukan. Demikianpula dalam

pembangunan transportasi pubik buruh maka Pemkab Semarang harus menjadi pemimpin

dalam mengkoordinasikan pendanaan subsidi dari APBD tingkat II, bantuan dari

pengusaha di kawasan industri dan pengusaha transportasi bersama-sama dengan buruh.

Pada area yang sulit dengan berjalan kaki dapat disediakan carteran mini bus (bisa

angkudus/angkot) pada jam tertentu yang juga digunakan oleh pelajar maupun

penumpang lainnya. Pada intinya upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah mengurangi

perjalanan atau perjalanan yang dilakukan dengan transportasi yang aktif (berjalan kaki,

bersepeda, menggunakan transportasi publik) yang mengurangi polusi udara dan suara

serta mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Penulis merekomendasi perbaikan

transportasi pekerja di koridor Ungaran-Bawen dengan perspektif perencanaan

transportasi berkelanjutan sebagai berikut:
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Gambar 61 :Rekomendasi

Perbaikan kuantitas TP dengan penambahan bus dan jadwal hingga pulang shift ke-2 maupun kualitas TP dengan perubahan rute yang cakupannya lebih luas sesuai asal
pekerja sehingga tidak lagi bergantung pada SM yang lebih boros dan tidak bisa menjadi pilihan semua pekerja

8. Perencanaan yang komprehensif

7. Efisiensi operasional.

Perlu dibentuk badan transportasi pekerja di Ungaran-Bawen sehingga dapat melakukan koordinasi lebih efektif agar setiap pihak mengelola segala sesuatu (bus, halte, dll)
secara efisien dalam memaksimalkan pelayanan pada pekerja. Badan ini terdiri dari Pemprov Jateng, Daerah Tingkat II asal pekerja disamping Pemkab Semarang, Organda
semua DTH II, Perusahaan-perusahaan, perwakilan pekerja, akademisi di bidang transportasi maupun lembaga masyarakat lainnya.

6. Aksesibilitas guna lahan

5. Harga yang efisien dan menurut prioritas seperti misalnya memperiotaskan penggunaan bus yang berkapasitas sangat besar

4. Efisiensi energi dan lahan  dengan menggantikan moda kendaraan bermotor (SM, angkot dan bus Prona) menjadi hemat BBM yaitu berjalan kaki, bersepeda, dan bus
besar dan mendekatkan rumah pekerja ke tempat bekerja dengan rusunawa atau rusunami

3. Keterjangkauan

Subsidi transportasi pekerja oleh Prov Jateng dengan beroperasinya Trans Jateng sangat membantu pekerja asal Semarang. Masih perlu penambahan jam pelayanan agar
mengakomodir shift 2, ukuran bus yang saat ini 42 penumpang harus diperbesar dan ditambah jumlah busnya mengingat besarnya jumlah pekerja asal Semarang
ketergantungan pada transM. Hal ini sangat positif untuk mengurangi ketergantungan pad

Agar tidak lebih dari 10% penghasilan seorang pekerja untuk biaya transportasinya (20% untuk sekeluarga) dengan melakukan strategi yang baik dan  efisiensi
operasionalnya (berjalan kaki, bersepeda, dengan bus besar maupun pindah rumah ke dekat lokasi bekerja), sangat diperlukan adanya subsidi. Pemerintah Provinsi Jateng
bersama dengan pemerintah daerah tingkat II maupun bantuan dari para pengusaha industri di Ungaran-Bawen.

Yang menjadi prioritas pertama harus dipikirkan pemerintah adalah pekerja yang pulang pada pukul 22:00 yang sudah tidak mendapat TP pada malam hari sehingga
terpaksa menumpang truk pasir (AB). Terdapat 19 perusahaan/pabrik dengan tenaga kerja laki-laki 7,716 orang dan 23,825 perempuan, maka jumlah yang besar untuk
bersama-sama berkolaborasi membiayai sistem bus pekerja hingga sampai ke dekat rumah. Apalagi jumlah pekerja perempuan lebih dari 2/3 jumlah total pekerja yang ber-
shift 2-3.

Prioritas berikutnya adalah pekerja yang pulang malam dengan dengan 2-3 shift  dengan menyediakan BK secara bersama-sama untuk setiap tujuan diperlukan. Disnaker,
Dishub, Organda, para pengusaha, dan perwakilan pekerja dapat berkolaborasi untuk mewujudkan BK yang lebih efisien.

Perlu dilakukan upaya lain mengurangi ketergantungan pada SM misal dengan menggunakan SM sampai jalan besar, kemudian dititipkan dan melanjutkan dengan bus.
Atau mempermudah kepemilikan sepeda sehingga menggantikan antar/jemput ke/dari jalan utama dengan menggunakan sepeda yang tersedia penitipan sepeda yang gratis
atau  murah

Rekomendasi proses perencanaan yang mendukung transportasi berkelanjutan (Litman, 2014)

Yang utama dari pelayanan transportasi publik adalah aman kemudian handal dan terjangkau.

2. Transportasi yang banyak pilihan modanya yang terjangkau dan efisien bagi yang tidak bisa mengendarai kendaraan bermotor

Di jalan lingkungan menuju jalan raya dibangun trotoar yang aman dan teduh sehingga bagi pekerja yang pulang pukul 14:00 tidak merasa kepanasan berjalan kaki. Juga
diberi penerangan sehingga berjalan kaki lebih aman saat berangkat kerja untuk masuk shift  ke-2 pukul 22:00

Setelah perbaikan sistem TP dan BK serta perbaikan infrastur trotoar dan pembangunan penitipan sepeda/SM, kebijakan dissentif SM dapat dilakukan banyak pihak. Pihak
pabrik tidak menyediakan ruang untuk parkir SM, kredit pemilihan SM tidak semudah saat ini, bahkan bisa saja usia SIM tidak semuda saat ini dan tidak semudah saat ini
mendapatkannya.

Untuk menambah keamanan, perlu dipelajari jika jadwal shift  saat ini 06-14:00, 14:00-22:00, 22:00-06:00 diubah memjadi 5:30-14:30, 14:30-21:30,21:30-05:30 berdampak
positif pada mobilitas pekerja. Karena jam pulang shift  ke-3 lebih cepat

Penyediaan rusunami maupun rusunawa di sekitar kawasan industri di Kab. Semarang akan mengurangi mobilitas pekerja dan mengurangi ketergantungan pada transportasi
baik dengan bus maupun dengan SM. Hal ini sangat positif untuk mengurangi ketergantungan pada SMdan penghematan BBM. Saat ini baru ada satu rusunawa di
Gedanganak, Ungaran Timur. Penambahan masih diperlukan dengan lokasi yang potensial seperti di Pringapus dan dekat dari Terminal Bawen

Dengan jumlah pabrik 883, pekerja laki-laki 38,566 orang, pekerja perempuan 81,460 orang, Pemkab Semarang seharusnya memikirkan bagaimana keluaga dapat tinggal
bersama orang tuanya. Pembangunan rusunawa dan rusunami yang ramah ada dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, olah raga, taman dan tempat bermain yang baik
tentunya perlu disediakan. Dengan melakukan transportasi aktif berjalan kaki dan bersepeda merupakan salah satu moda transportasi yang berkelanjutan.

Melibatkan semua aktor pada setiap tingkat administrasi termasuk perencanaan dissentif penggunaan SM agar TP maupun BK yang dibentuk mudah berkembang karena
cukup mendapat jumlah penumpang. Perlunya tingkat partisipasi ini agar keputusan yang diambil bersifat inklusi bagi semua keterbatan fisik pekerja.


