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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta 

dalam merevitalisasi kawasan Malioboro dalam penyediaan fasilitas pelayanan publik untuk 

mewujudkan pelayanan inklusif bagi kelompok rentan/minoritas/disabilitas; (2) Menguraikan akar 

penyebab alih fungsi pedistrian area (guiding block) bagi tunanetra di kawasan Malioboro Kota 

Yogyakarta dapat terjadi; dan (3) Mengetahui upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam 

merevitalisasi fungsi pedistrian area (guiding block) bagi tunanetra di kawasan Malioboro Kota 

Yogyakarta. Penelitian ini penting dilakukan dikarenakan masih rendahnya pelembagaan budaya 

inklusif dalam birokrasi pelayanan sering mendorong aparatur pelayanan untuk melakukan labelling 

kepada kelompok terpinggirkan dan memberi mereka pelayanan khusus yang berbeda dengan 

pelayanan bagi warga yang membayar atau warga kebanyakan (Dwiyanto, 2010: 183). Dengan 

diterapkannya pelayanan inklusif diharapkan dapat meningkatkan akses kelompok-kelompok rentan 

terhap layanan publik yang berkualitas dan bermartabat. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif. 

Metode pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data yang valid dan reliable. Data dalam studi ini didapatkan melalui wawancara kepada 

instansi  terkait yaitu Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Bappeda Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata, UPT Malioboro Kota 

Yogyakarta, Paguyuban pengelola parkir di Kawasan Malioboro, Paguyuban pedagang kaki lima di 

Kawasan Malioboro, kelompok rentan (penyandang tunanetra) di bawah Yayasan Mardi Wuto Kota 

Yogyakarta yang mengakses fasilitas publik pedestrian area di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta, 

dan masyarakat yang mengakses fasilitas publik pedestrian area di Kawasan Malioboro. Peneliti juga 

menggunakan data sekunder yang berasal dari data dokumentasi yang terdapat pada dinas-dinas 

terkait dan media massa serta sumber kepustakaan lain seperti buku dan jurnal.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Revitalisasi Kawasan Malioboro dalam penyediaan 

fasilitas pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan inklusif masih belum berhasil secara optimal 

dikarenakan beberapa hal sebagai berikut: (1) Keterbatasan anggaran dan ketidakjelasan penyandang 

dananya; (2) Upaya revitalisasi Kawasan Malioboro justru mengesampingkan aspek penghijauan dan 

aspek kenyamanan aksesbilitas para pejalan kaki khususnya bagi kelompok disabilitas untuk 

mengkses fasilitas publik yang ada; (3) Terjadinya alih fungsi guiding block pada trotoar sehingga 

telah menghilangkan hak-hak para penyandang disabilitas tunanetra; (4) Konflik kepentingan multi 

stakeholders yang dapat berpotensi munculnya konflik horizontal (5) Kurang tegasnya pemberian 

sanksi dalam upaya penertiban dan penataan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap para pelanggar 

(free rider dan penerima manfaat); (6) Belum adanya upaya advokasi lebih lanjut, pendampingan dan 

pemberdayaan bagi kelompok disabilitas. Terjadinya alih fungsi pedistrian area (guiding block) bagi 

tunanetra di kawasan Malioboro Kota Yogyakarta dikarenakan beberapa faktor yaitu: (1) Faktor 

ekonomi antar pemangku kepentingan di Kawasan Malioboro; (2) Faktor sosial-budaya; (3) Faktor 

keterbatasan lahan. Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam merevitalisasi fungsi pedestrian area 

(guiding block) bagi tunanetra di kawasan Malioboro Kota Yogyakarta: (1) Membongkar pot taman 

diganti dengan rumput mulai ujung utara sampai depan DPRD DIY pada jalur cepat dan jalur lambat. 

Pembongkaran pot untuk digantikan rumput agar memberi ruang bagi pejalan kaki untuk sementara 

dilakukan sampai Dagen; (2) Melakukan penertiban pedagang kaki lima ilegal, parkir ilegal, dan 

papan reklame yang melintang di sepanjang Jalan Malioboro hingga titik nol kilometer; (3) Dilakukan 

pengaspalan jalur lambat Malioboro sepanjang 1,4 kilometer. Sebagai satu usaha untuk memberikan 

kenyamanan bagi kendaraan tak bermotor dan pejalan kaki. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelayanan publik telah mengalami pergeseran paradigma seiring dengan adanya 

tuntutan kebutuhan publik dikarenakan ketidakjelasan sistem penyelenggaraan pelayanan 

publik yang baku. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

belum terdapat payung hukum yang secara tegas mampu mengakomodasi tuntutan publik. 

Salah satu isu utama yang menjadi permasalahan publik adalah terkait dengan buruknya 

kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan inklusif. Buruknya kualitas 

pelayanan publik ini juga menjadi salah satu indikator gagalnya negara (pemerintah) dalam 

melindungi hak-hak kelompok rentan/minoritas/difabilitas khususnya dalam hal penyediaan 

fasilitas publik yang ramah bagi kelompok rentan/minoritas/difabilitas. Sejauh ini, reformasi 

pelayanan publik dapat dikatakan masih setengah hati. Mengapa? Hal ini dikarenakan 

reformasi pelayanan publik belum mampu menyentuh pada titik kritisnya yaitu: (1) 

Ketidaksiapan sistem, institusi, dan SDM dalam birokrasi; (2) Masih rendahnya mentalitas 

dan loyalitas aparatur dalam melayani masyarakat.  

Suatu ranah penting yang perlu mendapat perhatian dalam reformasi pelayanan publik 

adalah terkait partisipasi aktif publik dan transparansi pelayanan. Selama ini, reformasi 

pelayanan publik selalu terganjal dengan masalah masih rendahnya tingkat partisipasi aktif 

publik. Pemerintah belum mampu menstimulus masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam 

proses perumusan, implementasi, dan evaluasi. Terkait dengan hal tersebut, adanya Undang-

Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ternyata belum mampu sepenuhnya 

menjamin perlindungan yang komprehensif bagi kelompok rentan untuk mendapatkan 

perlakuan yang sama dalam aksesbilitas fasilitas publik secara adil. Desentralisasi sebagai 



 

konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah telah merubah seluruh tatanan dan fungsi dalam 

birokrasi pelayanan publik. Secara teoritis, desentralisasi menstimuli peningkatan cakupan, 

kualitas, dan efisiensi pelayanan publik, infrastruktur, dan kemampuan daerah. Desentralisasi 

bisa menjadi cara atau metode untuk menguatkan partisipasi masyarakat melalui penguatan 

nilai-nilai demokrasi (Bossert, 1998; Fiedler dan Suazo, 2002, dalam Widaningrum, 2007: 

43-44). Dengan adanya transfer kewenangan yang cukup besar dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah, maka pemerintah kabupaten dan kota memiliki otonomi yang besar untuk 

mengelola sumber daya alam, dana, dan manusia. Konsekuensi desentralisasi pelayanan ini 

memposisikan pemerintah kabupaten atau kota tidak hanya berperan sebagai pelaksana saja 

tetapi juga harus berperan sebagai pengelola sekaligus pengambil kebijakan (stewardship) di 

tingkat lokal (Widaningrum, 2007: 44). 

Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik bagi kelompok rentan dan 

desentralisasi pelayanan publik dibutuhkan reformasi pelayanan publik dengan menerapkan 

pelayanan inklusif. Rendahnya pelembagaan budaya inklusif dalam birokrasi pelayanan 

sering mendorong aparatur pelayanan untuk melakukan labelling kepada kelompok 

terpinggirkan dan memberi mereka pelayanan khusus yang berbeda dengan pelayanan bagi 

warga yang membayar atau warga kebanyakan (Dwiyanto, 2010: 183). Dengan 

diterapkannya pelayanan inklusif diharapkan dapat meningkatkan akses kelompok-kelompok 

rentan terhap layanan publik yang berkualitas dan bermartabat. Dalam rangka mewujudkan 

pelayanan inklusif, sejak tahun 2012, Pemerintah Provinsi DIY telah mengeluarkan Perda 

No. 4/2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Menurut 

Gubernur Provinsi DIY aksesbilitas tidak dihitung dari berapa jumlah kaum disabilitas di 

suatu daerah, tetapi ada atau tidak tetap fasilitas publik bagi kaum disabilitas harus ada dan 

representatif (Kedaulatan Rakyat, 3 April 2013).  Gap pelayanan yang terjadi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik juga tidak dilepaskan dari permasalahan kualitas 



 

pelayanan yang tidak memadai dan diskriminatif.  Pada beberapa sektor pelayanan publik 

dasar, apabila diidentifikasi terdapat beberapa permasalahan mendasar yang meliputi: (1) 

Kekurangan SDM profesional; (2) Ketersediaan fasilitas dan sarana yang tidak memadahi; 

(3) Ketidakmerataan distribusi pelayanan publik; (4) Kurangnya aksesbilitas atau 

ketidakterjangkauan pelayanan dengan target group khususnya kelompok minoritas, 

vulnerable group, penyandang cacat, komunitas adat, dan sebagainya; (5) Masih terdapatnya 

celah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  

Permasalahan yang muncul dalam penyediaan fasilitas pelayanan publik bagi 

kelompok rentan di Kota Yogyakarta adalah alih fungsi fasilitas pedistrian area (trotoar) yang 

berupa guiding block sebagai penanda bagi tunanetra di Kawasan Malioboro Kota 

Yogyakarta, telah diserobot oleh parkir dan aktivitas perdagangan. Hal ini seperti yang 

diungkapkan Gubernur Provinsi DIY bahwa trotoar di sepanjang Malioboro tersebut 

merupakan proyek percontohan, akan tetapi pemanfaatannya kini justru tidak maksimal 

karena diserobot parkir (Kedaulatan Rakyat, 3 April 2013). Walikota Yogyakarta juga 

menegaskan permasalahan tersebut sangat penting untuk ditindaklanjuti dengan 

merencanakan akan segera melakukan penataan trotoar di Kawasan Malioboro  yang 

digunakan untuk parkir (Kedaulatan Rakyat, 3 April 2013). Alih fungsi trotoar sebagai 

pedistrian area bagi kelompok rentan/difabel khususnya tunanetra menjadi area parkir dan 

perdagangan paling rawan terjadi di sepanjang Malioboro hingga Jalan Ahmad Yani 

(Kedaulatan Rakyat, 11 April 2013). Pada satu sisi, kawasan Malioboro berperan sebagai 

pusat pertumbuhan ekonomi strategis dan merupakan benchmarking pariwisata Kota 

Yogyakarta, sehingga diperlukan revitalisasi pengelolaan kawasan Malioboro yang dapat 

mengakomodasi kepentingan semua pihak berdasarkan kearifan lokal yang ada agar tidak 

menimbulkan konflik horizontal.  



 

Berdasarkan urgensi permasalahan dan analisis situasi tersebut di atas, maka 

penelitian ini ingin menganalisis lebih mendalam mengenai bagaimana revitalisasi kawasan 

Malioboro dalam penyediaan fasilitas  pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan 

inklusif, akar masalah penyebab alih fungsi pedestrian area (guiding block) bagi tunanetra di 

Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta dapat terjadi, dan upaya Pemerintah Kota Yogyakarta 

dalam merevitalisasi fungsi pedistrian area (guiding block) bagi tunanetra di kawasan 

Malioboro Kota Yogyakarta. Disinilah peran dari ilmu sosial untuk melakukan kajian kritis 

terhadap permasalahan di masyarakat terkait dengan kesetaraan dan keadilan reformasi 

pelayanan publik bagi kelompok rentan dengan penyediaan aksesbilitas fasilitas publik. 

Untuk lebih memfokuskan hasil pembahasan, maka penelitian ini memiliki pembatasan 

masalah pada alih fungsi guiding block pada trotoar bagi penyandang tunanetra di Kawasan 

Malioboro Kota Yogyakarta. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Adapun indentifikasi masalah dalam penelitian ini  berdasarkan latar belakang 

masalah tersebut adalah: 

1. Rendahnya pelembagaan budaya inklusif dalam birokrasi pelayanan sering 

mendorong aparatur pelayanan untuk melakukan labelling kepada kelompok rentan 

dan terjadi diskriminasi dalam penyediaan fasilitas publik bagi kelompok disabilitas. 

2. Implementasi Perda No. 4/2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas belum optimal khususnya dalam hal aksesbilitas kelompok 

disabilitas terhadap fasilitas publik dengan kurang representatifnya fasilitas publik 

khusus penyandang disabilitas (misalnya guiding block pada pedestrian area).  



 

3. Alih fungsi fasilitas pedistrian area (trotoar) yang berupa guiding block sebagai 

penanda bagi tunanetra di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta, telah diserobot oleh 

parkir dan aktivitas perdagangan. 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang memfokuskan pada revitalisasi 

Kawasan Malioboro dalam penyediaan fasilitas publik (pedestrian area) untuk mewujudkan 

pelayanan inklusif dan alih fungsi guiding block pada trotoar di Kawasan Malioboro bagi 

tunanetra serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana revitalisasi kawasan Malioboro dalam penyediaan fasilitas  pelayanan 

publik untuk mewujudkan pelayanan inklusif? 

2. Mengapa terjadi alih fungsi pedistrian area (guiding block) bagi tunanetra di kawasan 

Malioboro Kota Yogyakarta dapat terjadi? 

3. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam merevitalisasi fungsi 

pedestrian area (guiding block) bagi tunanetra di kawasan Malioboro Kota 

Yogyakarta? 



 

E. Tujuan 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam merevitalisasi kawasan 

Malioboro dalam penyediaan fasilitas pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan 

inklusif bagi kelompok rentan/minoritas/difabilitas; 

2. Menguraikan akar penyebab alih fungsi pedistrian area (guiding block) bagi tunanetra 

di kawasan Malioboro Kota Yogyakarta dapat terjadi; 

3. Mengetahui upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam merevitalisasi fungsi 

pedistrian area (guiding block) bagi tunanetra di kawasan Malioboro Kota 

Yogyakarta. 

  

F. Manfaat 

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif kebijakan dalam upaya 

inovasi kebijakan reformasi pelayanan publik yang ramah terhadap kelompok 

rentan/minoritas/difabilitas. 

2. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai masukan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan pemangku kepentingan yang  terkait 

dengan revitalisasi kawasan Malioboro Kota Yogyakarta dalam menyediakan fasilitas 

publik yang ramah terhadap kelompok rentan dan menjamin kemudahan aksesbilitas 

bagi semua secara adil. 

 

  



 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pelayanan Publik  

Berdasarkan Keputusan Menpan No. 63/2003, Pelayanan umum (publik) adalah 

segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan 

dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk 

barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun 

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (dalam Ratminto dan 

Atik Septi Winarsih (2007). Sedangkan, Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2007) 

mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk 

barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, di lingkungan BUMN atau BUMD 

dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Secara formal, Pasal 1 ayat 1 UU No. 25/2009 tentang 

Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.  

Dalam memberikan pelayanan publik penyelenggara pelayanan harus memperhatikan 

asas-asas pelayanan publik (Hardiansyah, 2011: 24). Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik 

meliputi: 

a. Kepentingan umum 



 

b. Kepastian hukum 

c. Kesamaan hak 

d. Keseimbangan hak dan kewajiban 

e. Keprofesionalan 

f. Partisipatif 

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif 

h. Keterbukaan 

i. Akuntabilitas 

j. Fasilitas dan perlakuan khusu bagi kelompok rentan 

k. Ketepatan waktu 

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 

Menurut Mangkoesoebroto (2001: 5)  terdapat perbedaaan yang mendasar dalam 

klasifikasi antara barang swasta dengan barang publik. Adapun perbedaan tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 



 

Tabel 1 Perbedaan antara barang swasta dan barang publik 

 Dapat dikecualikan Tidak dapat dikecualikan 

 

Rival  Barang swasta murni: 

1) Biaya pengecualian rendah 

2) Dihasilkan oleh swasta 

3) Dijual melalui pasar 

4) Dibiayai dari hasil penjualan 

5) Dihasilkan oleh swasta atau 

pemerintah 

6) Contoh: sepatu, pensil, dan 

sebagainya. 

Barang campuran (Quasi Public): 

1) Barang yang manfaatnya 

dirasakan bersama dan 

dikonsumsikan bersama tetapi 

dapat terjadi kepadatan. 

2) Dijual melalui pasar atau 

langsung oleh pemerintah. 

3) Contoh: taman 

Nonrival  Barang campuran (Quasi Prvate): 

1) Barang swasta yang 

menimbulkan eksternalitas 

2) Dibiayai dari hasil penjualan 

atau dibiayai dengan APBN 

3) Contoh: Rumah sakit, 

transportasi umum, pemancar 

TV 

Barang publik murni: 

1) Biaya pengecualian besar 

2) Dihasilkan oleh pemerintah 

3) Disalurkan oleh pemerintah 

4) Dijual melalui pasar atau 

langsung oleh pemerintah 

5) Contoh: Pertahanan, Peradilan 

Sumber: Mangkoesoebroto, 2001: 5. 

Dengan mengacu dari definisi pelayanan publik di atas, dapat disimpulkan bahwa saat 

ini telah terjadi pergeseran secara signifikan terkait dengan penanggung jawab penyelenggara 

pelayanan publik dari pemerintah kepada sektor non pemerintah (swasta, Non Governmental 

Organization, maupun masyarakat itu sendiri). Hal ini dikarenakan saat ini telah terjadi 

pergeseran paradigma penyelenggaran pelayanan publik. Ketika suatu pelayanan 

didefinisikan sebagai pelayanan publik maka tanggung jawab penyediaannya menjadi 

tanggung jawab Negara. Tentu hal ini tidak berarti pemerintah atau unsur penyelenggara 

Negara lainnya harus melakukannya sendiri. Negara dapat melibatkan lembaga non-

pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Dalam penyelenggaraannya, Negara 

harus menyediakan anggaran atau subsidi untuk menjamin semua warga memiliki akses 

terhadap pelayanan tersebut. Tentu subsidi tidak harus diberikan kepada semua orang. Negara 

dapat memberikan subsidi hanya kepada kelompok orang yang sangat memerlukannya, yaitu 

yang jika tidak mendapatkan subsidi mereka tidak memiliki akses terhadap pelayanan itu, 



 

serta memungut fee kepada mereka yang mampu membayarnya. Karena resiko kerugian yang 

muncul sebagai akibat dari kegagalan mengakses pelayanan publik ditanggung oleh banyak 

orang secara bersama-sama maka Negara harus menjamin akses semua orang terhadap 

pelayanan publik (Dwiyanto, 2009). Lebih lanjut, Dwiyanto memberikan kritik tegas 

terhadap konsep pelayanan publik (Dwiyanto, 2010) yaitu: 

1. Pendefinisian pelayanan publik tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan lembaga 

penyelenggara, pemerintah or swasta; 

2. Pelayanan publik harus dilihat dari karakteristik dan sifat pelayanan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah setiap kegiatan 

pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai warga negara yang berupa barang dan atau jasa 

yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan baik pemerintah, swasta, non 

government organization (NGO), maupun masyarakat itu sendiri.  

 

B. Pelayanan Inklusif dan Sistem Pelayanan Publik yang Berorientasi Kepada Warga 

Negara 

Menyadari bahwa kepentingan dan kebutuhan warga yang harus dilayani oleh 

birokrasi pelayanan berbeda-beda maka setiap birokrasi pelayanan harus mampu 

mengembangkan manajemen pelayanan yang inklusif. Menurut Dwiyanto (2010: 178) 

pelayanan inklusif adalah suatu sistem pelayanan yang mampu menghilangkan semua 

kendala yang dihadapi oleh warga untuk mengakses pelayanan publik. Dalam hal ini, 

masyarakat sebagai warga negara mempunyai karakteristik subjektif yang berbeda dan 

karakteristik tersebut sering membuat hak-haknya sebagai warga negara gagal mengakses 

pelayanan yang dibutuhkannya. Lebih lanjut, Dwiyanto (2010: 179) menjelaskan yang 



 

dimaksud dengan karakteristik subjektif ini meliputi karakteristik sosial ekonomi, fisik, dan 

demografis sering menjadi kendala bagi mereka untuk dapat mengakses pelayanan publik. 

Kondisi ini dikarenakan ketidakmampuan untuk membayar, disabilitas, dan rendahnya 

permintaan meraka terhadap barang dan jasa tertentu sering membuat mereka gagal 

memperoleh akses yang wajar terhadap pelayanan publik yang sangat diperlukannya. 

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa yang masuk dalam kelompok rentan 

adalah masyarakat miskin, disabilitas, dan kelompok minoritas (berdasarkan unsur sosial, 

agama dan ras). Pelayanan inklusif bertujuan menghilangkan semua kendala dan mengadopsi 

sistem pelayanan yang terbuka secara menyuluruh.  

Adapun yang menjadi karakteristik pelayanan inklusif antara lain meliputi: 

1. Pengakuan terhadap diversitas: mengakui bahwa manusia memiliki kesamaan dan 

perbedaan. Adanya perbedaan bukanlah menjadi halangan kelompok 

rentan/minoritas/disabilitas untuk mengakses fasilitas negara karena hak-hak mereka 

telah dijamin oleh undang-undang sehingga negara atau pihak yang berkepentingan 

tidak berhak untuk membatasinya. 

2. Kebersamaan: kebersamaan dalam perbedaan merupakan kekuatan dan inspirasi yang 

dapat menguntungkan bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pelayanan. Justru 

dengan adanya kebersamaan dalam perbedaan dapat mendorong rezim pelayanan 

untuk menjadi lebih sensitif terhadap keragaman dan perbedaan, serta menjadikan 

mereka lebih reponsif dan inovatif.  

Aspek penting dalam mewujudkan pelayanan inklusif adalah adanya kesamaan dan 

kesetaraan aksesbilitas pelayanan publik bagi setiap warga negara secara sinergis. Dalam 

konteks pelayanan inklusif diperlukan adanya sistem pelayanan yang berorientasi kepada 

pelanggan (dalam hal ini sudah terjadi pergeseran paradigma dari pelanggan menjadi warga 



 

negara). Dari berbagai konsep sistem pelayanan yang berorientasi kepada warga negara 

terdapat dua konsep sistem pelayanan yang sesuai yaitu: 

1. Teori Exit and Voice.  

Albert Hirschman (dalam Raminto & Atik Septi Winarsih, 2005: 71-72), menyatakan 

bahwa kinerja pelayanan dapat ditingkatkan apabila ada mekanisme exit and voice. 

Dalam hal ini, exit bermakna jika pelayanan publik tidak berkualitas maka konsumen 

harus memiliki kesempatan untuk memilih lembaga penyelenggaraan pelayanan 

publik yang lain yang disukainya. Sedangkan, voice bermakna konsumen berhak 

menyampaikan ketidakpuasannya kepada penyelenggara pelayanan publik.  

2. Gap Model. Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990) dalam Ratminto dan Atik Septi 

Winarsih (2005: 81) mengemukakan bahwa manajemen pelayanan yang baik tidak 

bisa diwujudkan karena adanya lima gap seperti pada tabel berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa pelayanan inklusif adalah sistem 

pelayanan yang mendasari pada prinsip keberagaman dan kebersamaan yang 

bertujuan untuk memberikan aksesbilitas yang adil dan merata bagi setiap warga 

negara. Dalam mewujudkan pelayanan inklusif tersebut dapat menggunakan 

Bagan 1 Gap Model 

Sumber: dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2005: 83. 

 

Bagan 1 Konseptual Model Kualitas Pelayanan 



 

pendekatan sistem pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat sebagai warga 

negara. 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Analisis jalannya penelitian ini berdasarkan konteks permasalahan di atas dapat diilustrasikan 

pada bagan kerangka pikir penelitian ini. 

Bagan 2 Kerangka pikir penelitian 
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Analisis kerangka pikir penelitian ini dimulai karena adanya permasalahan kesulitan 

akesebilitas kelompok rentan (dalam hal ini penyandang tunanetra) terhadap pedestrian area 

(guiding block) di Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Kondisi ini menunjukkan negara 

(Pemerintah Kota Yogyakarta) belum mampu memberikan hak kelompok rentan dalam 

mengakeses pelayanan publik di pedestraian area secara manusiawi dan bermartabat di 

Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta.  Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyediaan 

fasilitas publik telah terjadi gap pelayanan bagi kelompok rentan (penyandang tunanetra) 

dalam mengakses pedestrian area di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta. Salah faktor 

tejadinya gap pelayanan bagi kelompok rentan ini ialah dikarenakan keterbatasan lahan untuk 

penyediaan ruang publik dan fasilitas pedestrian area di Kawasan Malioboro oleh Pemerintah 

Kota Yogyakarta. Oleh karena keterbatasan lahan pedestrian area di Kawasan Malioboro dan 

banyaknya kepentingan sosial ekonomi dan politik, maka fenomena yang terjadi adalah alih 

fungsi pedestrian area (trotoar) yang berupa guiding block di Kawasan Malioboro Kota 

Yogyakarta. Tidak dapat dipungkiri bahwa Kawasan Malioboro merupakan ruang publik 

yang sangat strategis untuk aktivitas pemerintah, ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata di 

Kota Yogyakarta. Bahkan dapat dikatakan Kawasan Malioboro merupakan benchmarking 

Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan 

pariwisata di Kota Yogyakarta.  

Bentuk diskriminasi aksesbilitas kelompok rentan (penyandang tunanetra) menjadi 

polemik tersendiri dikarenakan menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi hak- hak 

warga negaranya secara inklusif. Dalam kasus ini, mekanisme exit dan voice tidak dapat 

berjalan secara optimal bagi kelompok rentan (penyandang tunanetra) untuk mendapatkan 

hak-haknya. Responsivitas dan kesetaraan pelayanan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta 

dibutuhkan dalam waktu dekat ini, dengan lebih menekankan sistem pelayanan yang 

berorientasi publik dan menghindari bias kepentingan sosial-ekonomi-politik. Inovasi strategi 



 

merevitalisasi pedestrian area di Kawasan Malioboro diperlukan untuk mewujudkan 

pelayanan inklusif di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini ingin menganalisis lebih mendalam tentang: (1) Bagaimana revitalisasi kawasan 

Malioboro dalam penyediaan fasilitas  pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan 

inklusif?; (2) Mengapa terjadi alih fungsi pedistrian area (guiding block) bagi tunanetra di 

kawasan Malioboro Kota Yogyakarta dapat terjadi?; dan (3) Bagaimana upaya Pemerintah 

Kota Yogyakarta dalam merevitalisasi fungsi pedestrian area (guiding block) bagi tunanetra 

di kawasan Malioboro Kota Yogyakarta untuk mewujudkan pelayanan inklusif. 

  



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus. Sehingga dalam penelitian ini, studi deskriptif dimaksudkan 

untuk mengungkapkan secara cermat tentang revitalisasi kawasan Malioboro dalam 

penyediaan fasilitas  pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan inklusif, mencari akar 

penyebab terjadinya alih fungsi pedistrian area (guiding block) bagi tunanetra di kawasan 

Malioboro Kota Yogyakarta dapat terjadi, dan upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam 

merevitalisasi fungsi pedestrian area (guiding block) bagi tunanetra di kawasan Malioboro 

Kota Yogyakarta untuk mewujudkan pelayanan inklusif. 

 

B. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis 

Adapun lokasi penelitian ini ialah Kawasan Malioboro hingga Jalan Jendral A. Yani 

khususnya pada pedestrian area-nya. Sedangkan, unit analisis dalam penelitian ini adalah 

kebijakan Pemerintah Kota Yogyakata dalam merevitalisasi Kawasan Malioboro dalam 

penyediaan fasilitas pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan inklusf. Analisis 

kelembagaan yang dilakukan meliputi Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, Dinas 

Perhubungan Kota Yogyakarta, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Bappeda Kota 

Yogyakarta, Dinas Pariwisata, UPT Malioboro Kota Yogyakarta, Paguyuban pengelola parkir 

di Kawasan Malioboro, Paguyuban pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro, kelompok 

rentan (penyandang tunanetra) di bawah Yayasan Mardi Wuto Kota Yogyakarta yang 

mengakses fasilitas publik pedestrian area di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta, dan 

masyarakat yang mengakses fasilitas publik pedestrian area di Kawasan Malioboro. 



 

 

C. Jenis Data 

Menurut Lofland dalam Moleong (2004: 112), sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen lain. Jenis 

data penelitian yang digunakan sebagai bahan penelitian ini meliputi: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber informasi. 

Data primer dapat diperoleh dengan cara melakukanwawancara mendalam atau in 

depth interview dengan key informan untuk mendapatkan keterangan langsung secara 

lebih lengkap dan peneliti juga dapat melakukan pengamatan secara langsung kepada 

informan untuk melihat respon, pendapat, dan sikap yang diberikan ketika dilakukan 

wawancara. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dengan cara melakukan 

wawancara mendalam dengan Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, Dinas 

Perhubungan Kota Yogyakarta, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Bappeda Kota 

Yogyakarta, Dinas Pariwisata, UPT Malioboro Kota Yogyakarta, Paguyuban 

pengelola parkir di Kawasan Malioboro, Paguyuban pedagang kaki lima di Kawasan 

Malioboro, kelompok rentan (penyandang tunanetra) di bawah Yayasan Mardi Wuto 

Kota Yogyakarta yang mengakses fasilitas publik pedestrian area di Kawasan 

Malioboro Kota Yogyakarta, dan masyarakat yang mengakses fasilitas publik 

pedestrian area di Kawasan Malioboro. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui penelusuran dokumen – 

dokumen atau melakukan telaah dokumentasi. Contoh dari dokumen sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain meliputi telaah literatur dari buku, leflet, 



 

data laporan tahunan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta, pedoman pengembangan 

revitaslisasi Kawasan Malioboro, struktur organisasi, dan sebagainya. 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Kualitas dari hasil penelitian disamping ditentukan oleh pemilihan topik penelitian, 

pendeskripsian latar belakang masalah dan perumusan masalah yang tepat, serta metode 

penelitian, keberhasilan penelitian juga ditentukan oleh kemampuan peneliti dalam memilih 

dan menentukan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data pada studi kasus ini dilakukan 

melalui serangkaian fieldwork yakni mengamati, mendengarkan, merasakan, mengumpulkan, 

dan mencatat semua data dan informasi mengenai: (1) Revitalisasi kawasan Malioboro dalam 

penyediaan fasilitas  pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan inklusif; (2) Akar 

permasalahan terjadi alih fungsi pedistrian area (guiding block) bagi tunanetra di kawasan 

Malioboro Kota Yogyakarta dapat terjadi; dan (3) Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam 

merevitalisasi fungsi pedestrian area (guiding block) bagi tunanetra di kawasan Malioboro 

Kota Yogyakarta untuk mewujudkan pelayanan inklusif. Adapun teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Wawancara (interview) 

2. Dokumentasi 

3. Observasi 

 

E. Teknik Pemeriksaan Data atau Informasi 

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan data atau informasinya menggunakan teknik 

triangulasi untuk memeriksa kebenaran (relatif) dari data atau informasi yang sudah 

diperoleh. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data atau informasi dengan cara 



 

memanfaatkan sesuatu di luar data untuk kepentingan klarifikasi (cross check) atau sebagai 

pembanding terhadap data yang telah diperoleh. Adapun teknik triangulasi yang akan 

digunakan dalam penelitian ini meliputi (a)Triangulasi sumber, yakni mengklarifikasikan 

data atau informasi dari pihak Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan Kota 

Yogyakarta, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Bappeda Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata 

Kota Yogyakarta, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi Kota Yogyakarta, UPT 

Malioboro Kota Yogyakarta, LOD Provinsi DIY, Paguyuban pengelola parkir di Kawasan 

Malioboro, Paguyuban pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro, kelompok rentan 

(penyandang tunanetra) di bawah Yayasan Mardi Wuto Kota Yogyakarta yang mengakses 

fasilitas publik pedestrian area di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta, dan masyarakat 

yang mengakses fasilitas publik pedestrian area di Kawasan Malioboro; (b) Triangulasi 

peneliti untuk mencari persamaan dan perbedaan perepsi dalam menganalisis hasil penelitian, 

sehingga agar diperoleh data yang valid sehingga akan sangat membantu dalam menganalisis. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik kualitatif akan memberikan gambaran representatif dan pengetahuan lebih 

detail dari sebuah kasus. Analisis data berproses secara induksi-interpretasi-konseptualisasi. 

Analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian adalah tahap penting yang sangat 

menentukan, sehingga dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk 

menjawab persoalan dan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, secara kontinu dan 

berkesinambungan data yang dikumpulkan dan dianalisis setiap selesai dari lapangan, bahkan 

sudah berproses semenjak peneliti telah menetapkan fokus permasalahan dan lokasi 

penelitian dan menjadi semakin intensif ketika secara intens sudah turun ke lapangan. Data 

yang diperoleh pada tahap awal merupakan data yang masih beraneka ragam,yang harus 

diolah untuk menyimpulkan keadaan secara benar pada wilayah penelitian.  



 

Analisis data dalam penelitian ini melalui tahap-tahap sebagai berikut (Noeng, 2002: 45-53):  

1. Peringkasan data (data reduction).  

2. Penyajian data (data display) dan interpretasi 

3. Pembahasan data 

4. Merumuskan kesimpulan 

 

G. Tahapan Penelitian. 

Penelitian ini dilakukan melalui berbagai tahapan langkah penelitian, yaitu: 

1. Tahap pra-lapangan, meliputi segala bentuk persiapan yang diperlukan sebelum terjun 

ke lapangan objek penelitian. Pada tahap ini dilaksanakan penyusunan rancangan 

penelitian, penyusunan proxy, pembuatan interview guide, pembimbingan, 

pengurusan perijinan, penjajagan dan penilaian lapangan atau lokasi penelitian. 

2. Tahap kegiatan lapangan, merupakan tahap pemahaman secara sungguhsungguh 

terhadap latar penelitian dimana fisik, mental dan etika peneliti yang telah 

dipersiapkan pada tahap pra penelitian akan digunakan untuk menggali, 

mengumpulkan informasi, mengingat dan mencatat data hasil kegiatan lapangan. 

Dalam pengumpulan data tersebut, sekaligus mulai melakukan analisis data. 

3. Tahap analisis dan interpretasi data, dilakukan melalui penyajian data, 

pengklasifkasian data, prediksi, pengujian berupa klarifikasi dan verifikasi, serta 

mengambil kesimpulan. 

4. Tahap penulisan laporan. Tahapan terakhir adalah penulisan laporan penelitian atas 

hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan fungsinya. 

 

 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 



 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Potensi Kawasan Malioboro 

Kawasan Malioboro merupakan kawasan wisata belanja Kota Yogyakarta yang 

didukung keberadaan pertokoan, pusat perbelanjaan, rumah dan pedagang kaki lima. Selain 

ramai dengan pedagang kaki lima, kawasan Malioboro juga disemarakkan dengan banyaknya 

pejalan kaki yang menikmati dagangan di sepanjang jalan Malioboro. Kawasan Malioboro di 

bawah naungan tiga kelurahan yaitu Sosromenduran, Suryatmajan dan Ngupasan serta tiga 

kecamatan yaitu Gedongtengen, Danurejan dan Gondomanan. Untuk kawasan Malioboro 

sebelah selatan termasuk daerah kecamatan Gondomanan, sebelah barat dan utara termasuk 

wilayah kecamatan Gedongtengen dan wilayah timur termasuk wilayah kecamatan 

Danurejan. Kawasan Malioboro berbatasan dengan : 

Utara : Stasiun Tugu 

Barat  : Jalan Bayangkara dan Sungai Winongo 

Timur : Jalan Jendral Sudirman dan Kali Code 

Selatan : Jalan Bugisan, Jalan MT Haryono dan Jalan Kolonel Sugiyono 

 

Kawasan Malioboro meliputi sebelah utara dari stasiun kereta api tugu membujur ke selatan 

hingga Pasar Bringharjo. Kawasan Malioboro terdiri dari dua penggal jalan yaitu arah utara 

mulai dari stasiun tugu hingga toko batik “Terang Bulan” disebut dengan Jalan Malioboro. 

Sedangkan dari toko batik “Terang Bulan” ke selatan hingga ke kantor pos dikenal dengan 

Jalan Ahmad Yani. 

Kawasan Malioboro Yogyakarta menjelaskan tentang makna waktu dalam perputaran 

uang dan pertumbuhan ekonomi. Pada jalan sepanjang 1 kilometer itu, beragam jenis 

transaksi jual-beli terjadi. Dinamika dunia marketing benar-benar terasa 24 jam penuh 



 

dikarenakan Jalan Malioboro merupakan kawasan wisata belanja Yogyakarta, yang selalu 

dipenuhi wisatawan, baik domestik maupun asing. Selain itu, atmosfir yang khas untuk 

menggambarkan Kawasan Malioboro adalah kemacetan. Hal ini dikarenakan yang 

mengakses Jalan Malioboro bukan hanya para pedagang yang menyesaki jalan ini, tapi juga 

becak, andong, dan kendaraan bermotor sepanjang hari, hingga seringkali menimbulkan 

kemacetan panjang. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota 

Yogyakarta, sebagaimana diberitakan www. metrotvnews.com, Selasa, 23 Agustus 2011 

07:27 WIB, pada rentang waktu liburan Kawasan Malioboro diperkirakan menjadi salah satu 

tujuan wisatawan, dengan  rata-rata kunjungan wisatawan berkisar 180.000 hingga 200.000 

orang per bulan. Hal ini dikarenakan Kawasan Malioboro merupakan pusat wisata di Kota 

Yogyakarta, sehingga diperkirakan 70 persen dari wisatawan pasti mengunjungi Malioboro. 

Kondisi ini menjadi potensi pasar yang menggiurkan itu untuk dikembangkan dengan 

intervensi kalangan perbankan. Potensi perbankan, baik dari sisi kredit maupun tabungan, di 

kawasan Malioboro selama ini cukup besar. Potensi ini didasari dari kondisi  sektor 

perdagangan, dimana terdapat sedikitnya 8.000 pedagang di Kawasan Malioboro dan Pasar 

Beringharjo. Jumlah ini belum ditambah pedagang kaki lima dan pedagang ritel yang 

jumlahnya bisa lebih dari 2.000 orang. 

Sedangkan dari aspek jumlah kunjungan wisatawan ke Kawasan Malioboro sekitar 

100.000 orang per bulan serta ditambah sekitar 10.000 total pedagang di kawasan ini. Bagi 

Kota Yogyakarta, Kawasan Malioboro adalah pintu gerbang dan benchmarking pariwisata di 

Kota Yogyakarta sekaligus ‘toko besar’ dikarenakan terdapat banyak toko dan pedagang kaki 

lima yang menjadi telah ciri khas Kawasan Malioboro. Di sinilah para wisatawan, para 

konsumen berhimpun membelanjakan uang mereka, sesuai dengan kebutuhan serta 

kemampuan mereka masing-masing. Kawasan Malioboro juga memiliki tingkat heterogenitas 

komunitas yang tinggi yang meliputi keragaman etnis, keragaman jenis usaha, keragaman 



 

aktivitas, serta keragaman skala. Itulah sebagian dari elemen yang menggerakkan dinamika 

marketing di Malioboro.  

Interaksi yang terjadi diantara berbagai elemen komunitas yang ada di Kawasan 

Malioboro dengan Mereka melakukan aktivitas sesuai dengan slot waktu yang sudah mereka 

sepakati sebelumnya. Mereka memaksimalkan waktu yang ada dalam berusaha. Mereka 

berbaur-membaur dan tak bersekutu berdasarkan kelas sosial. Untuk menjalin silaturahmi 

yang lebih intens, antar komunitas yang ada berhimpun dalam sejumlah paguyuban. Antara 

lain, Paguyuban Tri Dharma, Pemalni, Komunitas Juru Parkir, Patma, Handayani, Pamarta, 

Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM), Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM), 

dan Paguyuban Pengusaha Ahmad Yani (PPAY). Hasil penelitian Most Liveable City Index 

(MLCI), menempatkan Yogyakarta di posisi paling atas di antara 11 kota besar lainnya 

dilihat dari aspek fisik, lingkungan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan budaya (sumber: 

http://ekonomi.kompasiana.com/marketing/2011/10/02/malioboro-marketing-waktu-dalam-

keragaman-400263.html, diakses tanggal 3 September 2013). 

 

2. Kebijakan Revitalisasi Kawasan Malioboro 

Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki responvitas kebijakan yang baik sebagai 

upaya revitalisasi Kawasan Malioboro Yogyakarta. Dalam hal ini, Pemerintah Kota 

Yogyakarta telah mengimplementasikan beberapa kebijakan pendukung terwujudnya 

revitalisasi Kawasan Malioboro yaitu meliputi: 

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang 

Kaki Lima 

http://ekonomi.kompasiana.com/marketing/2011/10/02/malioboro-marketing-waktu-dalam-keragaman-400263.html
http://ekonomi.kompasiana.com/marketing/2011/10/02/malioboro-marketing-waktu-dalam-keragaman-400263.html


 

2. Keputusan Walikota Yogyakarta No 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang 

Kaki Lima Khusus Kawasan Malioboro – Ahmad Yani 

3. Peraturan Walikota Yogyakarta No 93 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga 

Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta 

4. Peraturan Walikota Yogyakarta No 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki 

Lima Khusus Kawasan Malioboro 

5. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, 

Kedudukan, Fungsi, dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan 

Kawasan Malioboro Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. 

Dalam rangka mewujudkan pelayanan inklusif, sejak tahun 2012, Pemerintah Provinsi 

DIY telah mengeluarkan Perda No. 4/2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas. Menurut Gubernur Provinsi DIY aksesbilitas tidak dihitung dari 

berapa jumlah kaum disabilitas di suatu daerah, tetapi ada atau tidak tetap fasilitas publik 

bagi kaum disabilitas harus ada dan representatif (Kedaulatan Rakyat, 3 April 2013).  Adapun 

terkait dengan implementasi Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan 

Hak Penyandang Disabilitas tersebut Pemerintah Daerah Provinsi DIY juga telah 

mengeluarkan beberapa kebijakan penjelas seperti: 

1. Peraturan Gubernur DIY No. 31 Tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas; 

2. Peraturan Gubernur DIY No. 41 Tahun 2013 tentang Pusat Sumber Pendidikan 

Inklusif. 

Implementasi Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas ini dilandasi landasan filosofis Hamemayu Hayuning Bawana. 

Filosofi ini dijadikan cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat 

Yogyakarta yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya. masyarakat yang gemah ripah loh 



 

jinawi, ayom, ayem, tata, titi tentrem,kerta raharja (RPJM Propinsi DIY, 2009-2013). 

Hamemayu Hayuning Bawana mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, 

memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk 

masyarakat dari pada memenuhi ambisi pribadi. Filosofi tersebut sangat sesuai dengan 

kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya bagi para penyandang disabilitas. 

Panggilan untuk melayani, melindungi, memberi ketenteraman dan mensejahterakan adalah 

sejalan dengan misi pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas. Sedangkan, apabila 

dilihat dari landasan yuridis terungkap jelas bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah 

meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas dengan 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011, maka untuk mengatur pelaksanaannya di DIY 

diperlukan adanya peraturan daerah. Perlunya harmonisasi kebijakan daerah sesuai dengan 

prinsip-prinsip Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas dan 

Instrumen HAM dengan menempuh politik kebijakan berupa: (1) reformasi kebijakan dan 

pengarustamaan hak-hak penyandang disabilitas, (2) kebijakan atau langkah-langkah 

affirmasi, (3) strategi pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2012, dan (4) mekanisme penegakan.  

Adapun langkah-langkah affirmasi yang dapat ditempuh seperti yang diungkapkan 

oleh Tim Sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2012 antara lain meliputi: (1) mendesain dan 

membangun sarana aksesbilitas fisik di berbagai fasilitas publik di berbagai fasilitas publik; 

(2) Mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam proses design, perencanaan dan evaluasi 

pembangunan sarana publik; (3) Membuat training sensitivitas difabel di lintas SKPD dan 

DPRD. Dalam pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan 

Hak Penyandang Disabilitas dibutuhkan strategi pelaksanaan sebagai berikut: (1) Ketentuan 

dalam Perda yang dapat langsung dilakukan atau serta merta langsung dapat dilaksanakan; 

(2) Ketentuan yang dilakukan secara bertahap yaitu misalnya pengadaan aksesbilitas fisik 

pada semua bangunan publik.  



 

Strategi pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2012 dapat ditempuh secara efektif dengan 

mekanisme penegakan dengan langkah-langkah: (1) penerapan sanksi administrasi berupa 

teguran tertulis dan atau membuat pernyataan permohonan maaf yang diumumkan di media 

massa daerah selama 3 hari berturut-turut serta pencabut ijin (pasal 5 ayat 4, pasal 15, pasal 

19 ayat 3, pasal 21 ayat 3 pasal 24, pasal 31, pasal 34, dan pasal 35. Adapun penerapan 

ketentuan pidana pada pasal 99 yaitu Setiap penanggungjawab perusahaan daerah dan/atau 

perusahaan swasta yang tidak memenuhi kuota 1% (satu persen)  tenaga kerja Penyadang 

diancam hukuman pidana selama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- 

(dua ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.  

Prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan meliputi: (1) penghormatan atas martabat 

yang melekat; (2) otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan 

kemandirian orang-orang; (3) nondiskriminasi; (4) partisipasi dan keterlibatan penuh dan 

efektif dalam masyarakat; (5) penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang-orang 

penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan; (6) 

kesetaraan kesempatan; (7) aksesibilitas; (8) kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan 

(9) penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan 

penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka. 

Adapun ruang lingkup disabilitas meliputi: (1) gangguan penglihatan; gangguan 

pendengaran; (2) gangguan bicara; (3) gangguan motorik dan mobilitas; (4) cerebral palsy; 

(5) gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif; (6) autis; (7) epilepsi; (8)  tourette’s 

syndrome; (9) gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan (10) retardasi mental.  

Sedangkan, hak-hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Perda No. 4 Tahun 

2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi bidang:  

a. Pendidikan, 



 

b. Ketenagakerjaan, 

c. Kesehatan, 

d. Sosial, 

e. Seni, budaya, olah raga, 

f. Politik, 

g. Hukum, 

h. Penanggulangan bencana, 

i. Tempat tinggal, 

j. Aksesibilitas 

k. Komunikasi dan informasi 

l. Komite penyandang disabilitas 

m. Pengarusutamaan disabilitas 

n. Penilaian kebutuhan. 

Dalam hal penilaian kebutuhan ini meliputi: (1) Upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak 

penyandang disabilitas harus didasarkan atas hasil penilaian kebutuhan penyandang 

disabilitas; (2) Para pemangku kepentingan yang melakukan upaya pemenuhan dan 

perlindungan hak-hak penyandang disabilitas berkewajiban lebih dulu melaksanakan 

penilaian kebutuhan agar upaya yang dilakukan benar-benar bermanfaat bagi penyandang 

disabilitas. 

 



 

3. Alih Fungsi Pedistrian Area (guiding block) Bagi Tunanetra di Kawasan Malioboro 

Pemerintah Kota Yogyakarta telah merencanakan pembangunan fasilitas bagi 

kelompok rentan (penyandang disabilitas tunanetra) pada trotoar jalan-jalan utama di Kota 

Yogyakarta dengan penambahan guiding block pada trotoar. Berdasarkan Data Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Yogyakarta tahun 2013 dapat diketahui bahwa jumlah 

penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta termasuk rendah yaitu berjumlah total 2.226 

orang dengan jumlah penyandang tunanetra sebanyak 225 orang (lihat tabel 2 Jumlah 

Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakara tahun per 2013), akan tetapi yang mengakses 

fasilitas publik per kecamatan di Kota Yogyakarta khususnya Kawasan Malioboro tidak 

dapat dibatasi hanya dari Kota Yogyakarta saja.  

Tabel 2. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta per tahun 2013 

No. Kecamatan Jenis Kecacatan (orang) 

Tubuh Ganda Mental 
Retardasi 

Netra Ruwi Eks. 
Kronis 

Eks. 
Psikotik 

1. Danurejan  23 11 30 12 10 30 27 

2. Gedongtengen  62 20 47 47 9 75 27 

3. Gondokusuman 52 8 36 25 12 23 39 

4. Gondomanan  16 4 6 6 8 12 7 

5. Jetis 54 7 51 17 11 15 17 

6. Kotagede 52 11 28 19 12 8 26 

7. Kraton  33 1 28 11 18 20 45 

8. Mantrijeron  36 36 28 12 10 14 73 

9. Mergangsan  57 3 37 19 14 34 27 

10. Ngampilan  53 8 32 15 9 14 28 

11. Pakualaman  12 12 25 5 3 6 7 

12. Tegalrejo  34 6 33 8 4 13 27 

13. Umbulharjo  33 0 29 14 16 11 30 

14. Wirobrajan  46 7 53 15 23 10 27 

Jumlah 563 134 453 225 159 285 407 

Jumlah Total 2.226 

Sumber: Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Yogyakarta, Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2013. 

 

Bagi kelompok rentan (penyandang disabilitas tunanetra) sangat berguna untuk 

membantu aksesbilitas pada pedestrian area (trotoar) yang memiliki kekhasan pada warnanya 



 

(berwarna kuning), motif timbul pada block trotoarnya, perbedaan motif timbul pada setiap 

penggal jalan untuk membantu mengarahkan para penyandang disabilitas tunanetra. Upaya 

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyediaan guiding block pada trotoal dapat diapresiasi 

sebagai langkah awal yang nyata dalam implementasi kebijakan pro-disabilitas. Namun 

demikian, upaya Pemerintah Kota Yogyakarta masih dapat dikatakan jauh dari standar 

fasilitas ideal di ruang publik yang seharusnya dilakukan untuk para penyandang disabilitas 

khususnya tunanetra (Rahayu, dkk, 2013: 14), seperti:  

1) Talking lift atau tombol lift dengan huruf Braille 

2) Braille pada handle tangga dan petunjuk arah 

3) Warning block di jalan umum. 

Hal ini didasarkan pada analisis kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi para penyandang 

disabilitas tunanetra seperti yang dikutip dari Rahayu, dkk (2013: 14) yaitu: 

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

penglihatan terbatas yang menunjukkan nomor lantai pada gedung-gedung 

bertingkat; 

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

reklame yang dipasang di pedestrian area; 

3) Cahaya yang menyilaukan atau terlalu redup; 

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

tombol atau petunjuk suara untuk menunjukkan nomor lantai. 

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik inklusif, Pemerintah Kota Yogyakarta 

mengkomodasinya dengan menyediakan guiding block pada trotoar di Kota Yogyakarta. 

Adapun rencana penyediaan guiding block pada fasilitas publik di trotoar Kota Yogyakarta 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 



 

Tabel 3. Ketersediaan Panjang Gudiding Block pada Trotoar Bagi Penyandang Tunanetra 

di Kota Yogyakarta 

No Nama Jalan Sisi Panjang 

1. Jl. Kusuma Negara Utara 700 m’ 

2. Jl. Hayam Wuruk  700 m’ 

3. Jl. Jend Sudirman  70 m’ 

4. Jl. Ipda Tut Harsono  660 m’ 

5. Jl. Diponegoro  240 m’ 

6. Jl. Taman Siswa  350 m’ 

7. Jl. Sugeng Jeroni  65 m’ 

8. Jl. Senopati  315 m’ 

9. Jl. Malioboro   665,3 m’ 

10. Jl. A. Yani  780,3 m’ 

11. Jl. Yos Sudarso (keliling 

Kridosono) 

 4470 m’ 

12. Jl. Suroto  256 m’ 

13. Jl. FM. Noto  257 m’ 

14. Jl. Ngadikan  60 m’ 

15. Jl. Atmo Sukarto  253 m’ 

16. Jl. Ngasem Selatan 133,3 m’ 

17. Jl. Jogokaryan Utara 121 m’ 

18. Jl. Prof. Supomo Barat 206,7 m’ 

19. Jl. Dl. Panjaitan Timur 67 ’ 

Sumber: Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, 2012. 

 

Berdasarkan data tersebut, salah satu wilayah yang sering diakses oleh para penyandang 

disabilitas khususnya tuna netra adalah di Jalan Malioboro dan Jalan A.Yani yaitu sepanjang 

665,3 m
2
 (Jalan Malioboro) dan 780,3 m

2
 (Jalan A. Yani) sehingga seharusnya mendapatkan 

prioritas pembangunan guiding block.  

Permasalahan yang muncul dalam implementasi penyediaan guiding block pada 

trotoar sebagai fasilitas publik di Kawasan Malioboro adalah terjadinya alih fungsi 

penggunaan guiding block pada trotoar untuk peruntukkan pedagang kaki lima dan parkir. 

Latar belakang dari alih fungsi penggunaan guiding block pada trotoar di Kawasan Malioboro 

adalah: 

1) Faktor ekonomi. Pada setiap jengkal lahan pedestrian area (trotoar) di Kawasan 

Malioboro memiliki nilai ekonomi untuk area parkir dan area pedagang kaki lima 

dengan nilai sewa  mulai dari Rp 8.000.000,00 perbulan hingga Rp 25.000.000,00 per 



 

bulan, tergantung dari jumlah  luasan dan posisi strategisnya. Kondisi ini dilandasi 

oleh tingkat transaksi ekonomi dibidang jasa dan perdagangan pada kaki lima di 

Kawasan Malioboro yang relatif tinggi rata-rata kunjungan wisatawan berkisar 

180.000 hingga 200.000 orang per bulan dengan jumlah keseluruhan pedagang kaki 

lima sebanyak 10.000 orang. Hal ini dikarenakan Kawasan Malioboro merupakan 

pusat wisata di Kota Yogyakarta dengan perkiraan 70 persen dari para wisatawan 

domestik dan mancanegara pasti mengunjungi Malioboro. Kondisi ini menimbulkan 

potensi pasar yang menggiurkan dengan dukungan fasilitas publik yang representatif, 

seperti fasilitas perbankan, pertokoan pusat perbelanjaan, hotel, kuliner, dekat dengan 

pusat pemerintahan, dan harga jual yang terjangkau. Dengan adanya potensi pasar 

yang besar ini, telah menimbulkan sikap pragmatis dari para pedagang kaki lima 

untuk menolak direlokasi dari area trotoar yang terdapat guiding block-nya, sehingga 

berdampak pada kerusakan fisik yang permanen pada beberapa titik strategis guiding 

block di Kawasan Malioboro dan dapat menyulitkan aksesbilitas para penyandang 

tunanetra ketika mengakses fasilitas publik di Kawasan Malioboro. Hal ini 

diungkapkan oleh Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kota 

Yogyakarta sebagai berikut: 

“Ini terjadinya karena dari parkir, adanya ketidak sinkronan antara fungsi bangunan 

yang ada dengan ketersediaan tempat parkir, akibat tidak tersedianya lahan parkir 

dari bangunan-bangunan disitu akhirnya mereka memanfaatkan bagian fasilitas 

umum. Kalau dari kami sisi perhubungan ya itu tidak ada keseimbangan antara 

fungsi tarikan lalu lintas istilahnya, jadi ada mall dan tidak ada lahan parkir dan 

masyarakat yang datang kesitu membawa motor kemudian ya itu, mungkin nanti 

silakan dikonfirmasi dengan stakeholders lain. Kalau kami dari bidang lalu lintas ya 

bagaimana kita mengurangi kendaraan bermotor yang masuk malioboro, jadi kita 

tidak memfasilitasi kendaraan tapi orang. Artinya kita sudah berusaha untuk 

penyediaan transportasi massal (dalam hal ini Trans Jogja) agar mengurangi 

kendaraan yang masuk ke Malioboro dan harapannya mengurangi parkir juga (Hasil 

wawancara dengan Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kota 

Yogyakarta, 25 Juli 2013, pukul 13.30).” 

 

 



 

 

2) Faktor Sosial-Budaya. Apabila dilihat dari aspek sosial-budaya, Kawasan Malioboro 

merupakan wilayah strategis untuk pusat pengembangan tujuan wisata di Kota 

Yogyakarta dengan keunikan karakteristik heterogenitasan komunitas (keragaman 

etnis, keragaman jenis usaha, keragaman aktivitas, dan keragaman skala) yang ada di 

Kawasan Malioboro. Tingginya tingkat keberagaman sosial-budaya ini telah 

berdampak pada terjadinya transaksi sosial-budaya dan dapat berpotensi terjadinya 

konflik horizontal seperti ketika disosialisasikannya rencana relokasi untuk area 

parkir dan penataan pedagang kaki lima dalam rencana revitalisasi Kawasan 

Malioboro. Adapun sebagai gambaran, berikut ini merupakan sejumlah orang dan 

sejumlah profesi serta bidang usaha yang menyatu di Malioboro sehari-hari yaitu 

meliputi pedagang kaki lima, tukang becak, mini market, hotel berbintang, 

penginapan, guest house, pasar tradisional, mall, andong, ojek motor, mbok bakul, 

sepeda onthel, sepeda motor, mobil, bis kota, tukang semir sepatu, jasa payung, 

tukang obat, penjual buku bekas, tukang sablon, tukang pijet, pedagang makanan 

lesehan, pedagang angkringan dan seniman. Itulah sebagian dari elemen yang 

menggerakkan dinamika marketing di Malioboro. Mereka melakukan aktivitas sesuai 

dengan slot waktu yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Mereka memaksimalkan 

waktu yang ada dalam berusaha. Mereka berbaur-membaur dan tak bersekutu 

berdasarkan kelas sosial. Untuk menjalin silaturahmi yang lebih intens, mereka 

berhimpun dalam sejumlah paguyuban. Antara lain, Paguyuban Tri Dharma, Pemalni, 

Komunitas Juru Parkir, Patma, Handayani, Pamarta, Paguyuban Pedagang Lesehan 

Malioboro (PPLM), Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM), dan Paguyuban 

Pengusaha Ahmad Yani (PPAY). Melalui sejumlah paguyuban tersebut, elemen-

elemen Malioboro menyalurkan aspirasi serta gagasan mereka saat berinter aksi 



 

dengan Pemerintah Kota Yogyakarta. Proses interaksi antara Komunitas Malioboro 

dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat diketahui pada kutipan wawancara berikut 

ini: 

“Kalau di Kawasan Malioboro kita sudah dimulai tahun kemarin, tahun ini kita 

tinggal melanjutkan. Sebenarnya beberapa tahun lalu untuk fasilitas difabel sudah 

ada, kemudian di sana ada jalur tuna netra (guiding block), hanya sekarang memang 

terhalang oleh parkir roda dua, sehingga berdampak penyandang tunanetra yang 

masuk kesana kena motor. Oleh karena itu, tahun ini direncanakan  kita mau 

memindah parkir dari wilayah timur kesebelah barat. Kedepannya diharapkan nanti 

arahnya Kawasan Malioboro menjadi semi pedestrian, kenyamanan baik penyandang 

difabel bisa dilayani disana...Kita kalo memindahkan parkir kan secara teknis ngga 

masalah, tapi pas secara sosial kan susah, kemarin kita baru bertemu dengan 

paguyuban yang dari lesehan, kakilima, pengasong, parkir, andong dan tukang 

becak. Ini baru awal , kita masih perlu untuk kenyamanan keinginan mereka seperti 

apa dalam penataan kawasan malioboro yang nantinya akan semi pedestrian itu, 

untuk  secara pelayanan publik di kawasan malioboro sudah bagus hanya perlu 

penambahan ram buat seperti di malioboro mall yang sudah ada untuk yang berpakai 

kursi roda, pada toko2 tertentu belum ada. Sedianya kalau sudah parkir di bagian 

barat semua itu bisa lebih nyaman dari sekarang. Hanya nanti di Malioboro perlu 

penambahan untuk MCK-nya kemarin bekerjasama dengan Pemprov DIY  dan juga 

mendapat bantuan CSR, nah kita berupaya untuk menambah itu. Hanya memang 

titiknya masih belum dicapai, karena memang meletakan pelayanan publik seperti 

MCK tidak bisa diletakkan begitu saja, perlu persetujuan kanan kiri dan nanti 

arahnya ada yang bisa diakses untuk kaum disabilitas (hasil wawancara dengan 

Kepala Tata Usaha UPT Malioboro Pemerintah Kota Yogyakarta,  tanggal 26 Juli 

2013, pukul 10.00)”. 

3) Faktor keterbatasan lahan di Kawasan Malioboro. Salah satu faktor mendasar yang 

melatarbelakangi mengapa terjadi alih fungsi guiding block pada trotoar di Kawasan 

Malioboro adalah keterbatasan lahan untuk pengembangan area parkir, area 

perdagangan, dan pedestrian area sehingga terjadi over lapping penggunaan lahan 

dan kepentingan antar stakeholders. Kondisi ini sesuai dengan fakta yang 

diungkapkan oleh pihak Dinas Kimpraswil, Kota Yogyakarta sebagai berikut: 

“Jawabannya klasiks sekali karena itu tidak hanya masalah tuna netra,semua 

pedestrian akan hilang, jalan pun akan hilang karena itu adalah kepentingan 

ekonomi, manakala  tidak ada solusi dalam penyediaan lahan parkir orang pun akan 

tetap kesana. Sekarang seumpama ditilang ya besok akan kesana lagi karena  

memang perilaku masyarakatnya belum bisa memiliki kesadaran yang baik. 

Seumpama sekarang saya punya toko di depan, orang kan mesti nempel disitu, 



 

kasusnya seperti ini dan ini perilaku masyarakat, jadi tidak bisa langsung disalahkan 

pihak pemerintahnya saja.Kalau seperti ini kejadiaannya,  yang salah siapa,berat 

kan, jadi kalau melihat dari perilaku masyarakatnya seperti ini kita seharusnya yang 

dapat dilakuan adalah berkolaborasi bersama-sama antara pemerintah, masyarakat 

pihak parkir di Malioboro, dan pedagang  kaki lima, serta pemiliki toko untuk dapat 

membangun parkir bersama (Hasil wawancara dengan Dinas Kimpraswil, Kota 

Yogyakarta, 2 Agustus 2013, pukul 10.00).” 

 



 

Foto 1 Alih fungsi guiding block di trotoar Jalan Malioboro, Yogyakarta untuk parkir 

kendaraan bermotor 

 
 
 

Foto 2 Kerusakan guiding block pada trotoar (pedestrian area) di Kawasan Malioboro, 

Yogyakarta dikarenakan digunakan parkir dan berdagang oleh pedagang kaki lima 



 

4. Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Merevitalisasi Fungsi Pedestrian Area 

(Guiding Block) Bagi Tunanetra Di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta 

Langkah nyata yang akan diterapkan dalam revitalisasi Kawasan Malioboro salah 

satunya adalah tidak ada lagi kawasan perparkiran karena akan dialihkan atau ditampung di 

satu tempat yaitu di Kawasan Tugu dengan konsep parkir bawah tanahnya. Selain itu, untuk 

menampung luapan jumlah parkir yang ada di Kawasan Malioboro, Pemkot Yogyakarta juga 

telah mempersiapkan kantong-kantong parkir di sekitar Kawasan Malioboro yang 

memanfaatkan lahan kosong yaitu antara lain lahan kosong Dinas Pariwisata Kota 

Yogyakarta, lahan di dekat Ramai Mall, lahan di eks Bioskop Indra yang kira-kira akan 

dimanfaatkan selama 5 tahun. Terkait dengan pengembangan wilayah parkir bawah tahan di 

dekat Stasiun Tugu, Pemkot Yogyakarta merencanakan akan menambah besaran daya 

tampung parkir yaitu 2.900 motor menjadi 5.000 motor dan 300 mobil menjadi 500 mobil 

sesuai dengan proyeksi peningkatan wisatawan yang masuk ke Kawasan Malioboro. Dalam 

waktu dekat ini, Pemda DIY telah melakukan studi bekerjasama dengan German 

International Cooperation (GIZ) yang akan diimplementasikan dan akan diproses dengan 

pihak swasta sebagai investor. Berdasarkan data Bappenas pada tahun 2018-2020 Kawasan 

Malioboro baru benar-benar tidak akan dapat dilewati kendaraan pribadi tetapi hanya boleh 

dilewati oleh bus (Kedaulatan Rakyat, Sabtu, 20 Juli 2013, halaman 7). 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Yogyakarta menjelaskan 

bahwa untuk melanjutkan penataan Malioboro Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dalam  

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2013 diusulkan lebih kurang Rp 

1,9 miliar. Di bawah koordinasi Asisten Sekretaris Daerah  II akan ada akselerasi untuk 

mengefektifkan. Selain itu, Pemkot Yogyakarta akan meminta bantuan anggaran Pemerintah 

Provinsi yang rencananya untuk penyediaan zebra cross 17, penambahan pencahayaan 



 

kawasan serta penataan heritage. anggaran yang ada untuk penataan September mulai Dagen 

hingga simpang Pajeksan. 

“Setelah usulan anggaran perubahan Rp 1,9 miliar ditetapkan nanti dilanjutkan 

sampai Titik Nol. Lebih kurang Rp 100 juta akan digunakan untuk penyediaan zebra 

cross 17, penambahan pencahayaan kawasan serta penataan heritage. Akan tetapi 

sharing dana penataan Malioboro dari Pemprov hingga kini masih dikoordinasikan 

dengan Pemprov,” (hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, 

tanggal 4 Juli 2013). 

 

Penataan Malioboro menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan. Hal ini mengingat Malioboro 

menjadi kebutuhan masyarakat dan wisatawan. Revitalisasi  kawasan Malioboro tahap dua 

mulai September tahun 2013. Secara keseluruhan, revitalisasi Malioboro ditargetkan selesai 

pada akhir tahun ini hingga Titik Nol Kilometer kawasan Malioboro (Lihat gambar 1 Peta 

rencana revitaslisasi Kawasan Tugu dan Malioboro, Kota Yogyakarta).  

Gambar 1 Peta rencana revitaslisasi Kawasan Tugu dan Malioboro, Kota Yogyakarta 

Sumber: Kedaulatan Rakyat, Sabtu, 20 Juli 2013, halaman 1. 

Upaya untuk menjadikan Malioboro nyaman bagi pejalan kaki telah dilakukan 

Pemkot Yogyakarta dengan sejumlah upaya yaitu:  



 

1. Membongkar pot taman diganti dengan rumput mulai ujung utara sampai depan 

DPRD DIY pada jalur cepat dan jalur lambat. Pembongkaran pot untuk digantikan 

rumput agar memberi ruang bagi pejalan kaki untuk sementara dilakukan sampai 

Dagen. Karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Meskipun 

pada nantinya tidak menutup kemungkinan untuk dilanjutkan sampai Ngejaman di 

depan Pasar Beringharjo.  

2. Melakukan penertiban pedagang kaki lima ilegal, parkir ilegal, dan papan reklame 

yang melintang di sepanjang Jalan Malioboro hingga titik nol kilometer. 

3. Pada awal bulan Ramadan 2013 dilakukan pengaspalan jalur lambat Malioboro 

sepanjang 1,4 kilometer. Sebagai satu usaha pula memberikan kenyamanan bagi 

kendaraan tak bermotor dan pejalan kaki. Orientasi besar penataan kawasan 

Malioboro ke depan adalah menjadikannya jalur pedistrian. Walapun belum dapat 

dipastikan kapan direalisasikan, karena harus melaui kajian secara komprehensif yang 

melibatkan berbagai pihak dan belum pastinya besarnya anggaran yang harus 

disediakan untuk membuka kantong parkir dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun 

demikian, usaha memberikan ruang lebih luas terhadap aksesbilitas pejalan kaki 

diharapkan mampu mengurangi kecenderungan masyarakat menggunakan kendaraan 

bermotor di Malioboro.   

 

B. Pembahasan 

Namun demikian, implementasi berbagai kebijakan terkait revitalisasi Kawasan 

Malioboro di atas ternyata masih belum sensitif terhadap kelompok rentan khususnya 

penyandang disabilitas atau dengan kata lain belum menyentuh aspek-aspek pelayanan 



 

inklusif khususnya fasilitas pelayanan publik dan ruang publik di Kawasan Malioboro.  

Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik bagi kelompok rentan dan desentralisasi 

pelayanan publik dibutuhkan reformasi pelayanan publik dengan menerapkan pelayanan 

inklusif. Rendahnya pelembagaan budaya inklusif dalam birokrasi pelayanan sering 

mendorong aparatur pelayanan untuk melakukan labelling kepada kelompok terpinggirkan 

dan memberi mereka pelayanan khusus yang berbeda dengan pelyanan bagi warga yang 

membayar atau warga kebanyakan (Dwiyanto, 2010: 183). Dengan diterapkannya pelayanan 

inklusif diharapkan dapat meningkatkan akses kelompok-kelompok rentan terhadap layanan 

publik yang berkualitas dan bermartabat. Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam 

merevitalisasi Kawasan Malioboro menuju pelayanan inklusif bagi kelompok disabilitas 

adalah dengan menambah jumlah guiding block di sepanjang Jalan Malioboro hingga Titik 

Nol Kilometer dan rencana mengubah Kawasan Malioboro menjadi pedestrian area. 

Gap pelayanan yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga tidak 

dilepaskan dari permasalahan kualitas pelayanan yang tidak memadai dan diskriminatif.  

Pada beberapa sektor pelayanan publik dasar, apabila diidentifikasi terdapat beberapa 

permasalahan mendasar yang meliputi: (1) Kekurangan SDM profesional; (2) Ketersediaan 

fasilitas dan sarana yang tidak memadahi; (3) Ketidakmerataan distribusi pelayanan publik; 

(4) Kurangnya aksesbilitas atau ketidakterjangkauan pelayanan dengan target group 

khususnya kelompok minoritas, vulnerable group, penyandang cacat, komunitas adat, dan 

sebagainya; (5) Masih terdapatnya celah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik.  Terkait dengan upaya Pemerintah Kota Yogyakarta 

dalam menyediakan fasilitas publik di Kawasan Malioboro dapat dilihat dari pendapat dari 

Helmi Efendi (penyandang disabilitas tunanetra dari Yayasan Mardi Wuto, Kota Yogyakarta) 

berikut ini:  



 

“Masih terdapat sedikit hambatan untuk mengakses trotoal di Malioboro  seperti parkir, 

PKL dan sebagainya. Hal tersebut terkadang menyulitkan teman-teman dalam mengakses 

guiding block itu sendiri. Permasalahannya adalah masih kurang teraturnya pengaturan 

perparkiran serta PKL sehingga terkadang  mengganggu. Kemarin sempat ada insiden 

teman saya yang bernama Mbak Titin ketika dia sedang berjalan di trotoar itu sempat 

terserempet sepeda motor meskipun pedestrian (trotoar) sudah sedikit ditinggikan. Selain itu 

masih banyak pertokoan/swalayan di Kawasan Malioboro yang kurang menyediakan 

fasilitas untuk kami seperti saya contohkan di Malioboro Mall  tidak terdapat blok-blok 

untuk kursi roda. Di instansi pemerintah juga jarang disediakan kursi roda meskipun ruang 

pelayanannya di lantai dua, sehingga kesulitan untuk mengakses dan harus digendong (Hasil 

wawancara tanggal 17 Juli 2013, pukul 10.30)”. 

 

  Pendapat tersebut mencerminkan bahwa konteks pelayanan publik di Kota 

Yogyakarta, khususnya penyediaan ruang publik bagi kelompok disabilitas di Kawasan 

Malioboro masih terjadi gap pelayanan publik. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah 

menekankan pada masalah kesadaran baik kesadaran pemerintah maupun masyarakat sendiri 

yang ada di Kawasan Malioboro. Selain itu, menurut narasumber bentuk diskriminasi 

terhadap kelompok disabilitas terlihat dalam hal pekerjaan kami sangat merasa di 

diskriminasi hanya karena mempunyai kekurangan yaitu tuna netra. Harapan ke depan 

narasumber mengharapkan untuk lebih dimanusiakan saja, apalagi sudah ada payung hukum  

yang sudah jelas. Fasilitas publik juga diharapkan ditambah dan pemerintah tidak lagi 

mendiskriminasikan kelompok disabilitas dengan orang normal lainnya apalagi dalam hal 

pelayanan publik serta pekerjaan. Pemerintah lebih sering menghimbau terhadap 

penyalahgunaan fasilitas publik yang seharusnya untuk mereka seperti guiding block yang 

terhambat parkir dan sebagainya. Untuk guiding block serta fasilitas publik lain yang rusak 

juga narasumber juga menuntut untuk segera diperbaiki. Hak kami juga dipenuhi dan tidak 

lagi di diskriminasi baik itu hak pendidikan, pekerjaan, serta hak akses pelayanan publik 

seperti disediakan fasilitas khusus  jembatan penyeberangan khusus tuna netra. 

 



 

Namun demikian upaya revitalisasi Kawasan Malioboro sebagai pedestrian area 

ternyata belum disertai dengan upaya pemberdayaan dan optimalisasi fasilitas publik bagi 

kelompok rentan khususnya para penyandang difabel. Representasi rensponsivitas 

Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi DIY dengan adanya Implementasi 

Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, 

baru sebatas penyediaan guiding block tanpa disertai upaya pemeliharaan fasilitas, penataan 

dan penertiban secara tegas bagi yang melanggar untuk mengalihfungsikan guiding block 

untuk kegiatan ekonomi. Permasalahan yang muncul dalam penyediaan fasilitas pelayanan 

publik bagi kelompok rentan di Kota Yogyakarta adalah alih fungsi fasilitas pedistrian area 

(trotoar) yang berupa guiding block sebagai penanda bagi tunanetra di Kawasan Malioboro 

Kota Yogyakarta, telah diserobot oleh parkir dan aktivitas perdagangan. Hal ini seperti yang 

diungkapkan Gubernur Provinsi DIY bahwa trotoar di sepanjang Malioboro tersebut 

merupakan proyek percontohan, akan tetapi pemanfaatannya kini justru tidak maksimal 

karena diserobot parkir (Kedaulatan Rakyat, 3 April 2013). Walikota Yogyakarta juga 

menegaskan permasalahan tersebut sangat penting untuk ditindaklanjuti dengan 

merencanakan akan segera melakukan penataan trotoar di Kawasan Malioboro  yang 

digunakan untuk parkir (Kedaulatan Rakyat, 3 April 2013). Alih fungsi trotoar sebagai 

pedistrian area bagi kelompok rentan/difabel khususnya tunanetra menjadi area parkir dan 

perdagangan paling rawan terjadi di sepanjang Malioboro hingga Jalan Ahmad Yani 

(Kedaulatan Rakyat, 11 April 2013). Pada satu sisi, kawasan Malioboro berperan sebagai 

pusat pertumbuhan ekonomi strategis dan merupakan benchmarking pariwisata Kota 

Yogyakarta, sehingga diperlukan revitalisasi pengelolaan kawasan Malioboro yang dapat 

mengakomodasi kepentingan semua pihak berdasarkan kearifan lokal yang ada agar tidak 

menimbulkan konflik horizontal. Salah satu bentuk potensi konflik horizontal yang terjadi 



 

adalah terkait isu relokasi parkir dan pedagang kaki lima, seperti yang diungkapkan oleh 

Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Malioboro berikut ini: 

“Kembali ke tadi akar permasalahnya adalah sosial ekonomi, manakala sosial ekonomi 

disana difasilitasi dikotakkan dalam gedung atau dibuatkan tempat itu selesai,jadi mereka 

cuma pindah tempat dan aktifitas sosial ekonomi mereka tetep jalan, kuncinya disana. Upaya 

yang akan dilakukan kalau sekarang mungkin sudah ada rencananya sudah ada turunanya 

cuma bukan di kita. Perencanaannya di Bappeda Kota Yogyakarta, tapi kalau solusinya akan 

sangat mudah kalau kita lihat dari akar masalahnya jadi itu ya ditata dikasih tempat, di 

koran kan ada bagaimana memindah PKL. Saya contohkan Pak Jokowi setahu saya di Solo 

itu PKL di pinggir jalan dibuatkan shelter,jadi ya tidak jauh dari situ, tapi dibuatkan, di 

tempat mungkin persil, ngga tau itu milik pemerintah atau siapa. Ada juga PKL ini 

dimasukan dalam los di pasar, sehingga PKL ini akan hilang dan parkir juga akan 

hilang,mengikuti. Ini contoh konkrit  (Hasil wawancara tanggal 24 Juli 2013, pukul 14.20).” 

 

Kondisi ini dilatarbelakangi sebagai alasan utama adalah faktor ekonomi dari 

transaksi ekonomi yang dimiliki oleh pedagang kaki lima yang relatif tinggi rata-rata 

kunjungan wisatawan berkisar 180.000 hingga 200.000 orang per bulan dengan jumlah 

keseluruhan pedagang kaki lima sebanyak 10.000 orang. Hal ini dikarenakan Kawasan 

Malioboro merupakan pusat wisata di Kota Yogyakarta dengan perkiraan 70 persen dari para 

wisatawan domestik dan mancanegara pasti mengunjungi Malioboro. Selain pedagang kaki 

lima, terdapat pihak lain sebagai free rider dan penerima manfaat besar adalah pengelola jasa 

parkir di Kawasan Malioboro. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPT Malioboro 

diperoleh informasi bahwa potensi parkir di Kawasan Malioboro adalah sebagai berikut: 

 Luasan Parkir Area Malioboro saat ini 5 x 800 m = 4000 m 

 Luasan Trotoar Murni  

- Timur 3 x 800 = 2400 m   

- Barat 3,5 x 800 = 2800 m 

 Luasan Pedestrian Murni 

- Timur 1,5 x 800 = 1200 m 



 

- Barat 1 x 800 = 800 m 

 Pendapatan Parkir 2012  

 Jumlah Kendaraan Parkir 

Jumlah kendaraan pertahun  = (∑𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 : 25.000) X 100 (karcis) 

  = Rp 584.247.500,00 : 25.000 X 100 

  = 2. 336.900 kendaraan 

TKP I (Abu Bakar Ali) = 3 hari / minggu X 66 

TKP II (Pasar Sore) : Mobil = 80/hari dan Motor = 200/hari 

 Konflik kepentingan sangat jelas terlihat dari upaya revitalisasi Kawasan Malioboro 

sebagai pedestrian area. Dalam perspektif para pelaku parkir dan para pedagang kaki lima, 

secara tegas mereka menolak apabila harus direlokasi dari tempatnya saat ini dikarenakan 

faktor ekonomi dan sosial. Sedangkan dalam perspektif Pemerintah Kota Yogyakarta, sejauh 

ini Pemerintah Kota Yogyakarta sudah melakukan upaya-upaya sosialisasi, penataan, dan 

penertiban pedagang kaki lima ilegal dan tukang parkir ilegal, serta penertiban reklame. 

Lembaga Ombudsman Daerah DIY juga menegaskan selama ini belum ada upaya yang 

signifikan secara tegas dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengadvokasi kepentingan 

kelompok disabilitas dan mengembalikan secara nyata hak-hak kelompok disabilitas dalam 

mengakses fasilitas publik khususnya di Kawasan Malioboro. Beberapa LSM pernah 

mengadvokasi ke LOD DIY atas pelanggaran hak-hak kelompok disabilitas akan tetapi 

belum ada respon  dan tindak lanjutnya. Menurut pandangan narasumber para penyandang 

tunanetra yang tergabung dalam Yayasan Mardi Wuto Yogyakarta menjelaskan bahwa 

selama ini mereka memang mengalami kesulitan untuk mengakses guiding block di Kawasan 

Malioboro secara mandiri, artinya mereka masih mengandalkan bantuan orang lain untuk 

memperlancar aksesbilitasnya dikarenakan kurang representatifnya guiding block yang ada 

akibat alih fungsi penggunaan dan kerusakan fisik permanen sehingga sulit dibedakan. 



 

 

Semenjak Tahun 2012 Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan revitalisasi terhadap 

Jalan Malioboro. Pelaksanaan revitalisasi di Kawasan Malioboro khususnya untuk 

penyempurnaan pedestrian di kawasan tersebut akan berada di bawah koordinasi antara 

Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah DIY. Revitalisasi Malioboro merupakan kerja 

bersama antara empat pihak yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah DIY, PT Kereta 

Api dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Namun, untuk penyempurnaan pedestrian 

menjadi tugas dari Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah DIY. Sementara itu, tahapan 

revitalisasi Malioboro yang berupa revitalisasi Stasiun Tugu berada di bawah koordinasi PT 

Kereta Api dengan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Upaya penataan Kawasan 

Malioboro dilakukan Pemda DIY bekerjasama dengan PT. KAI Divre Yogyakarta, Pemkot 

Yogyakarta, dan Kraton Yogyakarta untuk mewujudkan kawasan pedestrian pada tahun 2018 

hingga 2020 mendatang. Tahapan awal revitalisasi Kawasan Malioboro ialah berupa 

pencarian investor swasta dimulai Desember 2013 mendatang. Konsep revitalisasi Kawasan 

Malioboro pada masa mendatang hanya akan dimanfaatkan untuk pedestrian dan ada jalur 

bus yang diperbolehkan, sehingga dalam jangka panjang kendaraan lainnya tidak diizinkan 

lagi seperti yang diungkapkan oleh Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah, Swasta 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berikut ini: 

“...Kita optimalkan fungsi andong dan becak di Kawasan Malioboro akan dibuat jalur 

khusus. Jadi bus satu arah ke selatan, kembalinya dioptimalkan pemanfaatan andong dan 

becak ke arah utara (dikutip dari Kedaulatan Rakyat, Sabtu, 20 Juli 2013, halaman 7).” 

Realisasi tahap awal revitalisasi Kawasan Malioboro sebagai pedestrian area akan 

dilaksanakan pada tahun 2016. Rencananya di sepanjang Jalan Malioboro akan dibagi 

menjadi tiga kawasan yang peruntukkannya disesuaikan dengan fungsinya, yaitu: (1) Zona  

tidak bermotor; (2) Zona pedestrian penuh; dan (3) Zona perdagangan umum non permanen. 

Partisipasi masyarakat untuk mendukung realisasi revitalisasi Kawasan Malioboro menjadi 



 

pedestrian area adalah dengan mengubah perilaku di kawasan ramah pejalan kaki tersebut. 

Selama tahun 2013 – 2015 Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan sebagai masa 

transisional dalam proses revitalisasi Kawasan Malioboro dimana banyak dilakukan 

pembangunan infrastruktur fisik pendukung seperti penataan pedagang kaki lima dan parkir 

serta pembangunan pergola hijau pada beberapa titik strategis di sepanjang Jalan Malioboro. 

Upaya revitalisasi Kawasan Malioboro memiliki keterkaitan erat dengan upaya revitalisasi 

Stasiun Tugu, Yogyakarta sebagai ranah dari PT. KAI. Adapun analisis kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman dari upaya revitalisasi Kawasan Malioboro, Yogyakarta dapat 

dijelaskan pada tabel di bawah ini. 



 

Tabel 4 Analisis SWOT revitalisasi Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta 

No. Kekuatan 
 

Kelemahan Peluang Ancaman 

1. Revitalisasi Kawasan 
Malioboro 
memberikan 
dampak positif 
terhadap 
penambahan ruang 
publik untuk 
pedestrian area di 
Kota Yogyakarta 

Kebijakan revitalisasi 
Kawasan Malioboro 
pada saat ini kelihatan 
kurang 
memperhitungkan dan 
memperhatikan aspek 
penghijauan/jalur 
hijau perkotaan, 
sehingga Malioboro 
yang dulu ada 
penghijauannya 
menjadi hilang dengan 
adanya revitalisasi 
Malioboro.. Upaya 
penggantian taman 
dengan tanaman 
rumput dan adanya 
pergola di sepanjang 
Malioboro dinilai 
kurang berhasil dan 
justru menambah 
kesan Malioboro yang 
dahulu asri semakin 
bertambah panas. Hal 
ini karena hilangnya 
taman dan rumput 
gajah yang diharap 
dapat tumbuh 
menghijau ternyata 
kering kerontang 
karena terlalu banyak 
diinjak-injak oleh para 
pejalan kaki. Demikian 
pula dengan pergola 
yang diharapkan dapat 
menambah 
penghijauan di 
Kawasan Malioboro 
ternyata juga belum 
dapat diwujudkan, 
hanya ada beberapa di 
depan Malioboro Mall 
itupun tanamannya 
sudah mengering. 

Kedepan konsep 
revitalisasi dan 
pembangunan 
Malioboro khususnya 
dan Yogyakarta pada 
umumnya 
memperhatikan 
pentingnya 
keberadaan ruang 
terbuka hijau 
terutama di pusat-
pusat keramaian, 
sehingga Malioboro 
dan Yogyakarta 
semakin asri dan juga 
semakin nyaman 
untuk dikunjungi. 
 

Malioboro 
merupakan salah 
satu konsentrasi 
kendaraan tertinggi 
di Yogyakarta dan 
menjadi salah satu 
penyumpang polusi 
tertinggi di Kota 
Yogyakarta. 

2. Dapat 
memperbaiki citra 
Kawasan 
Malioboro sebagai 

Pengembangan 
Kawasan Malioboro 
untuk menjadi 
kawasan wisata 

Potensi 
pengembangan 
Kawasan Malioboro 
menjadi pedestrian 

Potensi kemacetan 
lalu lintas yang 
tinggi di sekitar 
wilayah Kawasan 



 

tujuan utama 
pariwisata di Kota 
Yogyakarta yang 
mengedepankan 
multikulturalisme 
yaitu adanya 
Kampung Wisata 
Ketandan, 
Kampung Wisata 
Sosrowijayan di 
Kawasan 
Malioboro. 

budaya dan belanja 
belum terintegrasi 
secara optimal 

area akan dapat 
semakin menarik 
jumlah kunjungan 
wisatawan 

Malioboro 

3. Hetergonitas 
komunitas lokal di 
Kawasan 
Malioboro 

Alih fungsi trotoar 
dan guiding block di 
Kawasan Malioboro 
oleh pedagang kaki 
lima dan parkir di 
Kawasan Malioboro. 
Ketidakteraturan 
penataan pedagang 
kaki lima dan parkir 
di Kawasan 
Malioboro 
Kurang terjaganya 
kebersihan 
lingkungan 
Kurang kondusifnya 
keamanan dan 
ketertiban di 
Kawasan Malioboro 
dari tindak 
kriminalitas, 
premanismen, 
pengamen dan 
pengemis. 

Adanya forum 
komunitas lokal 
Malioboro lintas 
profesi yang terdiri 
dari Lembaga 
Pemberdayaan 
Komunitas 
Malioboro, 
Komunitas 
Angkringan, 
Perhimpunan 
Pedagang Kaki Lima 
Yogyakarta, 
Paguyuban Lesehan 
Malioboro, 
Paguyuban Parkir. 

Konflik horizontal 
dalam upaya 
penataan Kawasan 
Malioboro antara 
pemerintah 
dengan komunitas 
lokal di Kawasan 
Malioboro sebagai 
konsekuensi logis 
dari kompleksitas 
kepentingan sosial-
ekonomi-budaya 
antar komunitas di 
Kawasan 
Malioboro. 

Sumber: Penulis, 2013. 

  



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut 

ini: 

1. Revitalisasi Kawasan Malioboro dalam penyediaan fasilitas pelayanan publik untuk 

mewujudkan pelayanan inklusif masih belum berhasil secara optimal dikarenakan 

beberapa hal sebagai berikut: (1) Keterbatasan anggaran dan ketidakjelasan 

penyandang dananya; (2) Upaya revitalisasi Kawasan Malioboro justru 

mengesampingkan aspek penghijauan dan aspek kenyamanan aksesbilitas para 

pejalan kaki khususnya bagi kelompok disabilitas untuk mengkses fasilitas publik 

yang ada; (3) Terjadinya alih fungsi guiding block pada trotoar sehingga telah 

menghilangkan hak-hak para penyandang disabilitas tunanetra; (4) Konflik 

kepentingan multi stakeholders yang dapat berpotensi munculnya konflik horizontal 

(5) Kurang tegasnya pemberian sanksi dalam upaya penertiban dan penataan 

Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap para pelanggar (free rider dan penerima 

manfaat); (6) Belum adanya upaya advokasi lebih lanjut, pendampingan dan 

pemberdayaan bagi kelompok disabilitas. 

2. Terjadinya alih fungsi pedistrian area (guiding block) bagi tunanetra di kawasan 

Malioboro Kota Yogyakarta dikarenakan beberapa faktor yaitu: (1) Faktor ekonomi 

antar pemangku kepentingan di Kawasan Malioboro; (2) Faktor sosial-budaya; (3) 

Faktor keterbatasan lahan. 

3. Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam merevitalisasi fungsi pedestrian area 

(guiding block) bagi tunanetra di kawasan Malioboro Kota Yogyakarta: (1) 



 

Membongkar pot taman diganti dengan rumput mulai ujung utara sampai depan 

DPRD DIY pada jalur cepat dan jalur lambat. Pembongkaran pot untuk digantikan 

rumput agar memberi ruang bagi pejalan kaki untuk sementara dilakukan sampai 

Dagen; (2) Melakukan penertiban pedagang kaki lima ilegal, parkir ilegal, dan papan 

reklame yang melintang di sepanjang Jalan Malioboro hingga titik nol kilometer; (3) 

Dilakukan pengaspalan jalur lambat Malioboro sepanjang 1,4 kilometer. Sebagai satu 

usaha untuk memberikan kenyamanan bagi kendaraan tak bermotor dan pejalan kaki. 

 

B. Saran 

Adapun saran untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada antara lain: 

1. Perlu dilakukan sosialisasi dan pendekatan lebih intens terhadap para pemangku 

kepentingan dalam upaya revitalisasi Kawasan Malioboro termasuk kepada kelompok 

disabilitas sehingga dapat membangun kemitraan yang sinergis dalam pengembangan 

Kawasan Malioboro. 

2. Upaya revitalisasi Kawasan Malioboro harus tetap memperhatikan representasi 

fasilitas publik yang pro kelompok rentan (khususnya penyandang disabilitas) untuk 

tmempermudah aksesbilitasnya serta faktor penghijauan dan estetika agar budaya 

sehingga dapat terus meningkatkan citra positif dari wisatawan terhadap Kawasan 

Malioboro menjadi pedestrian area. 

3. Pemerintah Kota Yogyakarta harus bertindak tegas dalam penegakan hukum 

khususnya dalam hal penataan, pemberian sanksi, dan penertiban para pelanggar dan 

free rider dalam penyalahgunaan alih fungsi guiding block di Kawasan Malioboro. 

4. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menggandeng LOD DIY ataupun LOS DIY, LSM, 

kelompok disabilitas dan berbagai komunitas yang ada di Kawasan Malioboro untuk 

dapat bersama-sama membangun kesadaran moral, kesadaran sosial-budaya, dan 



 

kesadaran ekonomi untuk pemahaman bersama melalui pemberdayaan media 

komunikasi lintas komunitas dan lembaga secara rutin untuk menjembatani potensi 

konflik yang dapat muncul dalam upaya revitalisasi Kawasan Malioboro. 
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