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Selain presepsi negatif mas-
yarakat yang berkembang, proses 
jual beli kendaraan bermotor di Indo-
nesia yang sangat mudah juga  mem-
pengaruhi bertambahnya jumlah 
pengguna motor di Indonesia. Ban-
yak dealer yang menawarkan promo 
menarik sehingga para pembeli leb-
ih mudah untuk melaksanakan kred-
it motor. Menurut kreditgogo.com, 
untuk sepeda motor dengan harga 
Rp 13.000.000 dapat di beli dengan 
uang muka Rp 3.000.000 dengan 
cicilan Rp 700.000 perbulan seban-
yak 22 kali. Dengan cicilan yang ti-

dak terlalu mahal, membuat para 
pelajar dan mahasiswa lebih mudah 
untuk melakukan transaksi jual beli 
sepeda motor. Padahal jika dihitung 
, harga akhir sepeda motor yang di-
beli dengan sistem kredit akan leb-
ih mahal dibandingkan harga motor 
yang dibayar lunas. 

Bagi mahasiswa yang menggu-
nakan sepeda ke kampus, mereka 
merasa lebih nyaman menggunaan 
sepeda karena sepeda lebih fleksi-
bel saat dibawa berkendara di jalan 
dan karena jarak tempat tinggal  
dekat, mereka tidak merasa kelela-

"ZAMAN" 
KELANGKAAN

SEPEDA
Sepeda merupakan salah satu moda transportasi yang murah, mudah 

serta ramah lingkungan. Namun pada masa ini, sepeda sebagai alat trans-
portasi ramah lingkungan, kehadirannya semakin jarang ditemui. Alasannya, 
banyak pengendara yang lebih memilih menggunakan sepeda motor dari-
pada menggunakan sepeda. Hal ini disebabkan oleh prespektif masyarakat 
tentang sepeda motor yang dinilai lebih efektif dan fleksibel saat dibawa 
berkendara yang kemudian memicu penggunaan sepeda motor dikalangan 
mahasiswa dan pelajar. Walaupun jarak yang ditempuh dari kediaman mer-
eka menuju kampus atau sekolah cukup dekat, kurang lebih 1.000 m.
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sumber : pexels.com

untuk mengurangi dampak global. 
Dalam kaitannya dengan sepeda, 
universitas seharusnya memberi-
kan fasilitas kepada mahasiswanya 
agar mereka dapat memaksimal-
kan penggunaan sepeda dan dapat 
menjadi contoh  bagi masyarakat 
umum. Di Universitas Gadjah Mada 
sendiri, mahasiswa telah terfasilita-
si dengan adanya sepeda kampus. 
Namun, mahasiswa belum memak-
simalkan fasilitas tersebut. Apabila 
penggunaannya belum maksimal, 
maka tujuan yang akan dicapai akan 
jauh dari apa yang diharapkan. Maka 
dari itu, perlu adanya perombakan 
sistem dan program, yang dapat 
dimulai dari Departemen, Fakultas, 
kemudian Universitas. 

 Program-program yang di-
canangkan nanti juga harus menye-
suaikan tujuan serta dapat tercapai. 
Namun, peran Universitas saja tak 
cukup untuk melakukan perubahan 
tersebut. Mahasiswa sebagai agent 
of change juga harus menumbuhkan 
keingiinan untuk melakukan peruba-
han secara nyata.

 Sudahkan kau sapa pagimu 
dengan bersepeda?

Penulis : Sekar Aulia sumber : pexels.com

han menggendarai sepeda tersebut. 
“ Lebih mudah sih, karena jarak kos 
sama kampus cukup dekat” tutur 
Yosep, salah satu mahasiswa peng-
guna sepeda. Sedangkan , bagi 
mereka yang menggunakan sepe-
da motor, berpergian menggunakan 
sepeda akan menyulitkan mereka di 
perjalanan. Alasannya, waktu yang 
ditempuh akan lebih panjang serta 
memakan waktu yang banyak serta 
mereka akan kesulitan apabila  me-
nemui hal-hal diluar dugaan saat 
berada dijalan, seperti,  hujan lebat, 
panas terik atau kejadian tak terduga 
lainnya. 

Dari dua Prodi di Fakultas Teknik 
Universitas Gadjah Mada, yaitu Pro-
di Teknologi Informasi (TI) dan Prodi 
Perencanaan Wilayah Kota (PWK) , 
82 mahasiswa TI dan 77 mahasiswa 
Departemen PWK, hanya 3,54 % 
mahasiswanya yang menggunakan 
sepeda untuk berpergian. Hal ini 
membuktikan bahwa sepeda se-
bagai moda transportasi yang mu-
dah serta ramah lingkungan masih 
kurang difungsikan . Padahal, kend-
araan bermotor memiliki andil yang 
besar terhadap isu global warming 
yang sudah lama ini menjadi bahan 
pembicaraan publik. Peningkatan 
kendaraan bermotor memang ber-
kaitan erat dengan permasalahan 
lingkungan yang perlu diatasi mu-
lai dari sekarang. 

Isu global warming seharusnya 
menjadi fokus bahasan bersama, 
bagaimana mahasiswa dan uni-
versitas seharusanya dapat ber-
fikir dan bertindak secara nyata 
untuk mencasi solusi yang tepat 
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Transportasi Daring 
 Transportasi daring, sebagai 
salah satu akibat perkembangan 
zaman, menjadi salah satu solusi 
yang sangat diminati masyarakat un-
tuk mengatasi kebimbangan memilih 
moda transportasi, mengingat kemu-
dahan yang didapatkan oleh para 
pengguna moda transportasi daring. 
Namun, seiring dengan pembatalan 
Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 
2017 berdasarkan putusan Mahka-

mah Agung Nomor 37/P/HUM/2017 
pada Agustus 2017,  Dinas Per-
hubungan Provinsi Jawa Barat 
menghimbau kendaraan umum ber-
basis aplikasi daring untuk sementa-
ra tidak beroperasi di wilayah Provin-
si Jawa Barat. Hal tersebut sempat 
menjadi perbincangan hangat di 
masyarakat, khususnya masyarakat 
pengguna moda transportasi daring 
dan pegiat usaha di bidang trans-
portasi daring di seluruh Indonesia, 

tak terkecuali di Yogyakar-
ta. Mengingat Yogyakarta 
merupakan daerah tanpa 
angkutan kota di dalamnya, 
sehingga transportasi daring 
dianggap sebagai salah satu 
moda transportasi utama se-
lain Trans Jogja.

 Pro Kontra Keberadaan 
Transportasi Daring
 Keberadaan transportasi 
daring di tengah masyarakat 
sempat menuai kontroversi 

T R A N S P O R T A S I
Z A M A N

N O W 
 Moda transportasi merupakan kebutuhan yang menempati tingkat 
urgensi tinggi di masyarakat , terlebih bagi kalangan masyarakat yang memi-
liki mobilitas yang tinggi dan seringkali berkepentingan di tempat berbeda 
pada waktu berdekatan. Idealnya, pemerintah sebagai pemangku kebijakan 
dapat menyediakan moda transportasi yang memadai untuk memenuhi ke-
butuhan masyarakat yang begitu tinggi akan moda transportasi.

sumber : pexels.com
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dan menimbulkan beberapa peno-
lakan, karena dasar hukum transpor-
tasi daring yang tidak jelas. Trans-
portasi daring dianggap menyalahi 
aturan-aturan transportasi umum, 
diantaranya dengan menggunakan 
kendaraan pribadi sebagai moda 
transportasi umum, juga ketimpa-
ngan pembayaran pajak antara 
transportasi daring dan transportasi 
konvensional yang menyebabkan 
perbedaan penetapan harga pada 
konsumen yang kemudian berimp-
likasi pada biaya yang harus dibayar 
konsumen moda transportasi terse-
but.
 Namun, disisi lain, ke-
beradaan moda transportasi daring 
merupakan dampak dari kemajuan 
teknologi yang tidak dapat dihindari. 
Perubahan dianggap menjadi hal 
yang wajar dan harus diapresiasi.
 Menurut Adit, seorang ma-
hasiswa domisili Yogyakarta asal 
Kalimantan yang juga mengisi waku 
luang sebagai salah satu driver taksi 
daring,  sebagai bentuk perkemban-
gan zaman, munculnya transportasi 
daring adalah hal yang tidak dapat 
terlelakkan. Adit menganalogikan 
kendaraan daring seperti ke-
beradaan smartphone yang meng-
gerus usaha warung internet. Hal 
tersebut merupakan hal yang alami 
terjadi, walaupun pada awalnya bisa 
menimbulkan penolakan. 
 “Penolakan adalah hal yang 
wajar, karena menganggap sebagai 
yang paling duluan usaha disana, 
jadi kita tunggu saja, karena khusus-
nya di Yogya kan tidak ada angkot 
dan taksi konvensional juga bisa 

mendaftar jadi taksi daring seka-
rang. Lebih baik dibenahi lagi dari 
segi kebijakan dan program yang 
berjalan,” ungkapnya.
 Ditemui di tempat lain,  Rian 
(36), seorang driver taksi daring, 
juga menyebutkan hal yang sama.
“Perkembangan teknologi adalah hal 
yang tidak bisa dibendung, kita juga 
melayani konsumen karena permint-
aan, jika tidak ada permintaan kita 
kan tidak bisa beroperasi juga, jadi 
lebih baik dikembalikan kepada kon-
sumen untuk memilih”.
Rian juga berharap pemerintah 
segera memberi kejelasan status 
hukum kepada pegiat transportasi 
daring.
 “Kalau bisa secepatnya dib-
uat undang-undang yang jelas dan 
tidak memberatkan, sebagai bentuk 
legalitas bagi para driver,” tambahn-
ya.
 Diluar semua pro dan kon-
tra yang terjadi, sebagai masyarakat 
yang cerdas, kita sudah seharusnya 
bisa menimbang dan menentukan 
pilihan yang baik bagi kita sendiri. 
Pemerintah juga sepantasnya dapat 
menampung dan mengkaji aspirasi 
dari masyarakat, mengambil keputu-
san bijak yang dapat diterima semua 
pihak tanpa menimbulkan polemik 
berkelanjutan, dan tentunya sela-
lu berpihak kepada rakyat diatas 
semua kepentingan.

Penulis : Alfa Syifa Putra Setiawan 

sumber : pexels.com



6

 Daerah Pogung adalah 
daerah yang terletak di sebelah utara 
Fakultas Teknik Universitas Gadjah 
Mada, karena  jaraknya yang dekat 
dengan kawasan kampus maka tak 
heran jika banyak mahasiswa yang 
memutuskan untuk mencari kos dan 
tinggal di daerah ini. Banyanknya 
warung makan, tempat fotocopy, 

serta indekos membuat intensitas 
kendaraan yang melewati jalanan 
pogung terbilang tinggi, terlebih be-
berapa pengendara seperti maha-
siswa cenderung kurang berhati-hati 
saat berkendara karena mengejar 
jam kuliah. Hal inilah yang menjadi 
dasar bagi penduduk setempat untuk 
membangun alat pembatas kecepa-

sumber : shutterstock.com

Tingginya 
Polisi Tidur 
di Jalanan 
Pogung
 Lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan polisi tidur adalah alat 
pembatas kecepatan yang merupakan bagian dari rekayasa lalu lintas untuk 
mengurangi kecepatan kendaraan. Polisi tidur biasanya sering dijumpai di 
daerah perumahan atau pemukiman penduduk. Peraturan tentang pemban-
gunan polisi tidur sendiri tercantum dalamKeputusan Menteri Perhubungan 
Nomor KM 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai 
Jalan. Berdasarkan peraturan tersebut polisi tidur seharusnya dibuat untuk 
memberikan keamanan bagi pengguna jalan maupun bagi penduduk seki-
tar. Namun fakta dilapangan menunjukan bahwa masih banyak polisi tidur 
yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
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tan, alasannya sederhana penduduk 
setempat tentu ingin merasa aman 
dan nyaman dalam beraktivitas di 
lingkungannya sendiri, selain itu 
dengan lebar jalan yang sempit ser-
ta intensitas kendaraan yang tinggi 
membuat pembangunan polisi tidur 
dirasa perlu agar pengendara tetap 
berhati-hati dalam kondisi apapun.
 Pogung memang daerah 
pemukiman penduduk, sehingga 
jika ditinjau dari segi lokasi tidak 
melanggar peraturan yang ada, na-
mun jika kita perhatikan di bebera-
pa lokasi terdapat polisi tidur yang 
tingginya mencapai 14 cm, padahal 
dalam peraturan telah disebutkan 
bahwa ketinggian maksimal polisi ti-
dur adalah 12 cm, hal ini membuat 
beberapa jenis kendaraan tersang-
kut atau bergesekan dengan polisi 
tidur karena ketinggian yang tidak 
sesuai. Bayu, seorang mahasiswa 
Fakultas Teknik UGM yang seka-
ligus tinggal di daerah Pogung Da-
langan juga menggeluhkan masalah 
ini. Menurut Bayu keberadaan polisi 
tidur yang terlalu tinggi ini cenderung 
membahayakan. “Kalau polisi tidurn-
ya ketinggian malah bahaya jadinya, 
soalnya kendaraan saya kadang 
nyangkut pas lewat, bukannya aman 
malah rusak.” ungkapnya.
 Selain ukuran polisi ti-
dur yang terlalu tinggi, Bayu juga 
mengeluhkan jarak antar polisi tidur 
yang terlalu dekat, di beberapa loka-
si dalam jarak 100 m dapat dijump-
ai 5-6 polisi tidur. Menurutnya hal 
ini mengurangi kenyamanan saat 
berkendara. Meski masalah ini tidak 
disebutkan secara jelas dalam pera-

turan, namun  jika jarak antar polisi 
tidur terlalu dekat dan tidak didukung 
dengan sistem drainase yang baik, 
kondisi seperti ini akan menimbulkan 
genangan air saat cuaca buruk yang 
pada akhirnya malah akan merusak 
jalan itu sendiri.
 Bayu juga berharap ke-
beradaan polisi tidur yang tidak se-
suai peraturan segera diperbaiki. 
“Tujuanya sih baik, agar pengendara 
berhati-hati, tapi kalau berlebihan 
malah mengurangi kenyamanan dan 
cenderung membahayakan, jadi ka-
lau bisa ya diperbaiki.”Jelas Bayu.
 Tak dapat dipungkiri me-
mang jika keberadaan polisi tidur 
yang belebihan dan tidak sesuai 
aturan  akan mengurangi kenyaman-
an dan keamanan saat berkendara, 
sehingga keberadaan polisi tidur 
yang tidak sesuai peraturan sebai-
knya diperbaiki. Namun jika nantinya 
diperbaiki, pengendara seharusnya 
juga sadar bahwa jalan adalah milik 
umum, sehingga harus tetap ber-
hati-hati dan tetap memperhatikan 
etika berkendara demi kenyamanan 
dan keselamatan bersama. 

Penulis : Ferian Yudha Pratama sumber : pexels.com



8

sumber : shutterstock.com

p e l a n g g a r a n
o l e h

m a h a s i s w a
t e k n i k

 Sore itu, Kantor Pusat Fakultas Teknik UGM sedang sibuk seperti 
biasanya. Seakan semua larut dalam keseriusan mengerjakan tugas dan 
topik bahasan diskusi. Ide-ide lahir tak dapat diterka dari forum-forum kecil di 
tempat langganan mahasiswa teknik UGM ini. Sesaat hendak memandangi 
taman kecil yang ada di depan gedung ini, rupanya ada yang menghalangi 
objek pandanganku. Ada mobil di depan persis gedung ini. Lho, bukankah 
ada rambu dilarang parkir yang tepat berada di tengah? Adakah yang pu-
ra-pura tidak melihat rambu itu? Aneh sekali, padahal rambunya juga sudah 
memiliki ukuran standar beserta warna merah dan putih, kontras dan sudah 
pasti terlihat jelas.

sumber : shutterstock.com



9

su
m

be
r :

 p
ex

el
s.c

om

 Rambu-rambu lalu lintas 
diciptakan untuk memenuhi hajat 
keselamatan orang banyak bukan 
cuma hiasan di badan jalan. Mas-
yarakat sudah tentu mengerti makna 
di balik rambu-rambu yang terpan-
cang di sudut dan sisi jalan, hingga 
sudah familiar kita dibuatnya. Jan-
gankan orang yang sudah memliki 
Surat Izin Mengemudi, anak-anak 
SD pun telah diberi pengetahuan 
tentang keselamatan berkendara. 
Namun, apa yang membuat ban-
yak orang masih enggan mematuhi 
aturan yang dibuat demi kesela-
matan bersama? Mulai dari alasan 
buru-buru hingga pura-pura tidak 
melihat rambu. Adanya aturan lalu 
lintas dan tata tertib di jalan seharus-
nya menjadi suatu jaminan akan ke-
selamatan banyak orang, khususnya 
bagi pengguna jalan.
 Contoh kasus yang terjadi 
dan sering terlihat di sekitar Fakultas 
Teknik UGM adalah dilanggarnya 
rambu dilarang parkir yang terpas-

ang tepat di depan Kantor Pusat 
Fakultas Teknik UGM. Sudah sering 
dijumpai banyak pelanggaran di tit-
ik tersebut, misalnya banyak driver 
ojek online yang berhenti di sekitar 
titik tersebut untuk menjemput pe-
langgan ojek online, tak jarang pula 
terlihat beberapa sepeda motor yang 
terparkir pada pagi hari, bahkan 
mobil pengangkut acap kali masa 
bodoh dengan rambu yang terpam-
pang jelas tersebut.
 Kejadian-kejadian seperti itu 
mengakibatkan ketidaknyamanan 
bagi mahasiswa yang tengah meng-
gunakan fasilitas di Kantor Pusat 
Fakultas Teknik. Tentunya, selain 
mengganggu aktivitas, dilarangnya 
rambu parkir yang berada tepat di 
depan gedung juga mengurangi ket-
eraturan pemandangan. Maka dari 
itu, ayo patuhi rambu lalu lintas dan 
jangan lupa ajak kawan-kawan un-
tuk tertib berlalu lintas, ya!

Penulis : Anisa Tiara Devy



10

sumber : pexels.com
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Penulis : Afif Rachmadi
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“And I believe that good 
journalism, good television, 

can make our world a better 
place.”

Christiane Amanpour


