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BAB III

HASIL RISET TENTANG STRATEGI KOMUNIKASI DINAS

PERHUBUNGAN DALAM SOSIALISASI KEBIJAKAN PROGRAM

JALUR SATU ARAH

Pada bab ini akan dijabarkan temuan penelitian yang diperoleh dari

wawancara mendalam (in depth interview) sesuai dengan panduan wawancara

(interview guide) yang telah dibuat sebelumnya tentang “Strategi Komunikasi

Dalam Meminimalisir Pelaksanaan Program Jalur Satu Arah di Kota Semarang”.

Narasumber atau informan dalam penelitian ini yakni, Kepala Seksi Lalu Lintas,

Satlantas (Satuan Lalu Lintas) Polrestabes Semarang, dan 3 Masyarakat yang

sering melalui jalur satu arah.

Berikut ini adalah daftar narasumber dalam penelitian ini :

Informan Nama Jabatan Umur

1
R Ambar Prasetyo,

A.md, S.E

Kepala Seksi

Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas

38th

2
Briptu. Bagus

Jatmiko

Anggota Badan

Operasional Satlantas

Polrestabes Semarang

41th

3 Nathalia Ibu Rumah Tangga 32th

4 Wahyu Titis Mahasiswa 24th
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5 Marina Mahasiswa 21th

3.1.1 Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi dalam pemerintahan adalah bentuk upaya

untuk mempersuasi masyarakat untuk sependapat dengan pemerintah

tentang sebuah kebijakan baru dengan kata lain masyarakat diajak untuk

setuju dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Strategi ini

digunakan untuk mempersuasi masyarakat untuk setuju dengan kebijakan

pemerintah Kota Semarang yang menerapkan sistem satu arah di beberapa

jalan di Kota Semarang. Dalam hal ini pelaksana atau pihak yang

merancang serta menerapkan kebijakan ini adalah Dinas Perhubungan

Kota Semarang. Dinas Perhubungan Kota Semarang telah melakukan

berbagai strategi diantaranya, fact finding, planning dan programming,

taking action dan communication, dan yang terakhir adalah evaluasi.

3.1.1. Temuan Fakta (Fact Finding)

Berdasarkan hasil wawancara, Informan 1 mengatakan

bahwa kepadatan lalu lintas mengalami peningkatan yang cukup

pesat dan volume jalan yang tidak sebanding, hal itu menjadi

faktor utama pemberlakukan sistem satu arah. Pertumbuhan

kendaraan mengalami peningkatan 6-12% sedangkan pertumbuhan

jalan hanya 0,1% pertahun menurut data Dinas Perhubungan Kota

Semarang. Meningkatnya kepadatan lalu lintas membuat
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masyarakat mengeluhkan kemacetan di Kota Semarang. Itulah

penyebab sistem satu arah diberlakukan, sebagiamana yang

dinyatakan oleh informan 1 :

“kepadatan kendaraan/ kepadatan lalu lintas
mengalami peningkatan yang cukup pesat, itu terjadi
karena faktor utama ialah pertumbuhan kendaraan
dengan jalan itu tidak sebanding. Pertumbuhan
kendaraan menurut data Dinas Perhubungan 6-12%
pertahun di Kota Semarang sedangkan jalan hanya 0,1%
pertahun.”

Kemudian peningkatan kepadatan kendaraan menimbulkan

kemacetan yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang

kemudian menjadi keluhan masyarakat. Kemacetan juga

menimbulkan banyak kerugian baik materil maupun immateril

sebagaimana yang dikatakan oleh Informan 1,

“faktor material terjadi, kerurugian waktu, kemudian
polusi (kesehatan), boros bensin, kemudian biaya
perjalanan yang timbul karena macet. Faktor immaterial
seperti faktor emosional / faktor psikis orang bilang
dengan istilah “tua di jalan.”

Pemberlakuan sistem satu arah ini bukanlah satu-satunya solusi

yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi

kemacetan. Mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi menjadi

kendaraan umum adalah salah satu solusi yang diberikan oleh

Pemerintah Kota Semarang, sebagaimana yang dikatakan oleh

Informan 1,

“Solusi utama ialah peralihan kendaraan pribadi menjadi
kendaraan umum misalnya 1 orang 1 mobil, tentu kalau
ada 10 orang maka ada 10 mobil, tentu akan lebih macet
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dibandingkan jika 10 orang tadi naik 1 bus BRT, solusi
ini adalah dalam rangka manajemen permintaan,
bagaimana jalan ini dikelola biar orang- orang tetap
beraktifitas tetapi menggunakan transportasi umum.”

Informan 1 mengatakan bahwa alasan lain mengapa perlu

diberlakukannya sistem satu arah ini adalah untuk mengurangi

tingkat kecelakaan terutama kecelakaan tabrak dari depan

sebagaiman yang dikatakan oleh Informan 1,

“Karena untuk mengurangi tingkat kecelakaan tabrak

dari depan dan untuk mengurangi tingkat kepadatan

volume kendaraan.”

Pengumpulan data untuk menyusun program sekitar 1-2

tahun sebagaimana yang dikatakan oleh informan 1,

“Sebenarnya dalam merancang Sistem Jalan Satu Arah

ada studinya. Studinya adalah Pemerintah Kota Semarang

mengumpulkan data 1 –2 Tahun tepatnya pada tahun

2013-2014.”

Kebijakan ini sudah melalui proses studi atau riset pada

tahun 2013-2014. Pihak pelaksana riset yakni konsultan teknis

transportasi yang mengkaji sebagaimana yang dikatakan oleh

Informan 1,

“Pemerintah Kota Semarang memiliki anggaran untuk

melakukan studi untuk program ini.Pemkot (Pemerintah

Kota) Semarang merancang anggaran untuk menyewa

konsultan teknis transportasi untuk mengkaji bagaimana

jangka waktu 2-3 Tahun ke depan tanpa adanya sistem

jalan satu arah, maka prediksinya tingkat kemacetan

sangat parah di Kota Semarang.Tentu diadakan riset dan

sosialisasi di masyarakat, tidak bisa 1-2 bulan saja. Ada
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juga pertimbangan lain semisal situasi politk, yang pada

saat itu baru diadakan pilkada, dampak studi yang akan

terjadi setelah diadakan riset jadi memakan waktu 3-4

Tahun.”

3.1.2 Planning and Programming

Berdasarkan hasil wawancara, Informan 1 mengatakan

bahwa program jalur satu arah sudah direncanakan beberapa tahun

lalu,

“3-4 tahun lalu sekitar tahun 2013-2014”

Hal yang berbeda disampaikan oleh Informan 2,

“Ada beberapa jalan di kota Semarang yang sudah lama
diberlakukan sistem satu arah yaitu antara lain di jl. MT
Haryono/mataram, Jl. Dr.Cipto, Jl. Depok, Jl.Indraprasta.
Akan tetapi seiring berjalannya waktu di mana jumlah
populasi ranmor yang semakin bertumbuh pesat serta
sangat minimnya perkembangan pembangunan jalan
maka mulai januari 2017 Sat Lantas Polrestabes
Semarang beserta instansi terkait (Dishub kota Semarang
dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang) membuat
inovasi pemberlakuan jalan satu arah dibeberapa jalan di
kota Semarang.”

Kemudian titik sasaran untuk pelaksanaan program ini

Informan 1 menyampaikan demikian,

“Jalan MT.Haryono dan Bundaran Taman KB (Zona 1),
Jalan Veteran, Jalan Karyadi, dan Jalan Menteri Supeno
(Zona 2), Jalan Gajahmada, Jalan MH.Thamrin dan Jalan
Ahmad Dahlan (Zona 3), Jalan Pemuda, Jalan Imam
Bonjol dan Jalan Piere Tendean (Zona 4), Jalan Bojong
Salaman dan Jalan Basudewo (Zona 5)”

Hal yang serupa disampaikan pula oleh Informan 2,
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“Jl. MT Haryono (Simpang bangkong s.d simpang
sompok), Jl. taman KB, Jl. Menteri Supeno, Jl. Veteran, Jl.
Karyadi, Jl. KH. Agus Salim, Jl. Gajah Mada, Jl.
MH.Thamrin, Jl. Pemuda (dari simpang paragon s.d
simpang tugu muda), Jl. Imam Bonjol, Jl. Piere Tendean,
Jl.Basudewo s.d Jl. Bendungan, Jl. Bojongsalaman s.d Jl.
Simongan”

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pihak yang terlibat

sebagaimana yang dikatakan oleh Informan 1,

“Satlantas (Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang,
Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Perkim
(Perumahan dan Permukiman), Satpol PP (Satuan Polisi
Pamong Praja) dan Kelurahan/Kecamatan setempat.”

Hal yang berbeda disampaikan oleh Informan 2,

“Dari Pemkot Semarang, Polrestabes Semarang, Dishub

Kota Semarang, Dinas PU Kota Semarang.”

Target sasaran dalam pelaksanaan program menurut Informan 1

yakni,

“Masyarakat dan warga sekitar/ pengguna jalan”

Hal senada juga disampaikan oleh Informan 2,

“Warga masyarakat yang melintas di jalan raya.”

Proses pemetaan wilayah yang masuk dalam program jalur satu

arah menurut Informan 1,

“Pemetaan ini berdasaran riset yang dilakukan oleh
konsultan teknis transportasi.”

Menurut Informan 2 pemetaan wilayah yang masuk dalam program

jalur satu arah yakni,
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“Pemetaan dilakukan dengan prioritas jalan yang sering
terjadi kemacetan lalu lintas.”

Menurut Informan 1, pihaknya tidak memiliki waktu khusus untuk

sosialisasi pada setiap zonanya. Sosialisasi dilakuan dalam kurun

waktu 2 tahun, sebagaimana yang dikatakan oleh Informan 1,

“Dalam kurun waktu 2 tahun Dishub melakukan
sosialisasi untuk ke-5 zona tersebut”

Pihak Informan 1 juga tidak memiliki PR, sebagaimana yang

dikatakan oleh Informan 1,

“Dinas Perhubungan tidak mempunyai divisi humas jadi
Semua bagian di Dishub mempunyai fungsi dan peran
sebagai kehumasan.”

Program jalur satu arah direncanakan dalam kurun waktu 3-4 tahun

sebagaimana yang dikatakan oleh Informan 1,

“3-4 Tahun”

Namun Informan 2 menyampaikan hal yang berbeda,

“1 Bulan sebelum dilaksanakan SSA tahap pertama dan
setiap setelah dilaksanakan SSA akan diikuti dengan
pelaksanaanan ev.”

Menurut Informan 1, pihaknya tidak memiliki PR (Public

Relations) atau Humas (Hubungan Masyarakat) sebagaimana yang

dikatakan oleh Informan 1,

“Dinas Perhubungan tidak mempunyai divisi humas jadi

semua bagian di Dishub mempunyai fungsi dan peran

sebagai kehumasan.”
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Menurut Informan 2, pihaknya memiliki PR (Public

Relations) sebagaimana yang dikatakan oleh Informan 1,

“Iya terlibat ,perannya untuk sosialisasi dalam penerapan
sistem satu arah di kota semarang.”

Proses sosialisasi dan implementasi program pada wilayah

ditentukan menurut Informan 1,

“dalam kurun waktu 2 tahun Dishub melakukan
sosialisasi untuk ke-5 zona tersebut.”

Hal yang berbeda disampaikan oleh Informan 2,

“Beberapa minggu sebelum diberlakukan sistem satu
arah”

Kemudian Informan 1 mengatakan bahwa alasan

diadakannya sosialisasi yakni sebagaimana yang dikatakan oleh

Informan 1,

“Memberikan informasi terkait keuntungan dan kerugian

dari sistem jalur satu arah ini. Menjelaskan ke

masyarakat bahwa kerugian yang dialami oleh

masyarakat dapat diimbangi dengan keuntungan yang

lebih besar dari segi waktu perjalanan, bahan bakar, irit

polusi dan immaterial secara psikologis tidak marah-

marah. Dan nilai yang tidak terhingga ialah tingkat

kecelakaan yang lebih rendah dibandingan dengan dua

arah.”

Namun menurut Informan 2 yakni sebagaimana yang

dikatakan oleh Informan 2,
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“Supaya masyarakat mengetahui informasi tentang di
berlakukannya system satu arah yang akan diterapkan di
kota Semarang.”

Kemudian bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Informan

1 sebagaimana yang dikatakan oleh Informan 1,

“Ke media massa dan media social seperti twitter dan
lain-lain.”

Informan 2 mengatakan bahwa bentuk sosialisasi yang dilakukan

pihaknya dengan membagi leaflet, memasang rambu sebagaimana

yang dikatakan oleh Informan 2,

“Dengan menggunakan media massa (koran), siaran

radio, media social (Instagram, facebook, twiter), public

addres/ penyuluhan, membagi leeflet, memasang rambu

dll”

3.1.3 Taking Action and Communications

Program dilaksanakan mulai 1 Januari 2017 dan sudah

berjalan sekitar 8 bulan sebagaimana yang dikatakan oleh Informan

1,

“sekitar 8 bulan, mulai 1 Januari 2017”

Menurut Informan 2 sudah berjalan 5 bulan sebagaimana

yang sudah dikatakan oleh Informan 2,

“Sudah berjalan 5 bulan.”

Menurut Informan 4,
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“Januari 2017”

Pada proses penerapan program menurut Informan 1,

“Yang pertama tentu ketika hari H dilaksanakannya

program menempatkan petugas untuk menghalangi,

menghimbau dan mengarahkan. Yang kedua Dari segi

infrastruktur adalah tanda atau penghalang. Yang

membuat masyarakat jadi mau dan harus menaati

peraturan tersebut.”

Menurut informan 2 :

“Semula banyak masyarakat yang komplain akan tetapi
seiring berjalannya waktu masyarakat juga sudah
menikmati hasilnya (berkurangnya kemacetan lalu
lintas)”

Menurut Informan 4,

“Pada saat diterapkan banyak petugas yang mengarahkan
perjalanan saya.”

Ketika Informan 1 ditanyakan perihal seberapa sering

pihaknya melakukan sosialisasi ke masyarakat, informan 1

menjawab:

“Untuk sosialisasi tersebut dalam 5 Zona itu tidak bisa

dikatakan misal 1 Zona 2 bulan, tidak seperti itu

melainkan dalam jangka waktu 2 Tahun 5 Zona telah

disosialisasikan.”

Dan Informan 2 mengatakan,

“Sering selama kegiatan berlangsung.”

Menurut Informan 4,

“Saya tahu cuman sekali.”

Kemudian ketika ditanyakan perihal kapan saja sosialisasi

dilakukan pada titik sasaran, Informan 1 menjawab sama sepeti
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pertayaan sebelumnya yakni, selama kurun waktu 2 tahun. Hal

yang berbeda dikatakan oleh Informan 2,

“Pada saat di laksanakan penerapan sistem satu arah.”

Untuk rute yang diberlakukan jalur satu arah informan

menyampaikan demikian,

 Jalan MT.Haryono berjalan satu arah ke arah utara
yakni trafic light Bangkong dan arah sebaliknya
melalui Jalan Kompol Maksum

 Bundaran Taman KB berjalan satu arah yakni
kendaraan dari arah Jalan Pahlawan yang menuju
Mugas harus memutar melintasi SMAN 1 Semarang,
kendaraan dari arah Mugas dilarang berbelok ke
kanan menuju SMAN 1 Semarang diharuskan memutar
taman KB, dan kendaraan dari Simpang Kyai Saleh
yang menuju Jalan Pahlawan dilarang lurus dan harus
memutar belok kiri melintasi SMAN 1 Semarang.

 Jalan Gajahmada berjalan satu arah ke utara menuju
trafic light Sri Ratu Pemuda dari arah Simpang Lima

 Jalan MH.Thamrin berjalan satu arah ke selatan
menuju trafic light KFC Pandanaran dari arah Jalan
Pemuda (Trafic Light Paragon)

 Jalan Ahmad Dahlan berjalan satu arah ke timur laut
menuju SMA Theresiana dari Simpang Lima

 Jalan Pemuda berjalan satu arah ke barat daya menuju
trafic light Tugu Muda

 Jalan Imam Bonjol berjalan satu arah ke timur laut
menuju trafic light Indraprasta

 Jalan Piere Tendean berjalan satu arah ke timur
menuju trafic light Paragon

 Jalan Karyadi berjalan satu arah ke timur laut menuju
Simpang Kyai Saleh

 Jalan Veteran berjalan satu arah ke barat menuju
Simpang Karyadi

 Jalan Bojong Salaman berjalan satu arah ke selatan
menuju Jalan Pamularsih

 Jalan Basudewo berjalan satu arah ke utara menuju
Jalan MGR.Soegiyapranata

Informan 2 menyampaikan demikian,



54

- Jl. MT Haryono (Simpang bangkong s.d simpang
sompok)

- Jl. taman KB
- Jl. Menteri Supeno
- Jl. Veteran
- Jl. Karyadi
- Jl. KH. Agus Salim
- Jl. Gajah Mada
- Jl. MH.Thamrin
- Jl. Pemuda (dari simpang paragon s.d simpang tugu

muda)
- Jl. Imam Bonjol
- Jl. PiereTendean
- Jl.Basudewo s.d Jl. Bendungan
- Jl. Bojongsalaman s.d Jl. Simongan

Informan 4 mengatakan bahwa dirinya hanya mengetahui

rute yang diberlakukan jalur satu arah hanya Jalan Imam Bonjol,

Jalan Pemuda, Jalan MT.Haryono, dan Jalan MH.Thamrin

sebagaimana yang dikatakan oleh Informan 4,

“Imam Bonjol, Pemuda, Mt. Haryono, Thamrin.”

Media yang digunakan untuk melaksanakan sosialisasi

pihak Informan 1 menggunakan media sosial dan media cetak

sebagaimana yang dikatakan oleh Informan 1,

“Media Sosial , twitter dan instagram, Media cetak, suara

merdeka, tribun, koran sindo, wawasan.”

Menurut Informan 2, pihaknya melakukan sosialisasi

melalui media,

“Dengan menggunakan media massa (koran), siaran
radio, media social (Instagram, facebook, twiter), public
adres/ penyuluhan, membagi lieflet, memasang rambu
dll.”
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Menurut Informan 3, dirinya menerima informasi mengenai

jalur sistem satu arah melalui Broadcast (siaran) melalui

Whatsapp,

“Broadcast Whatsapp”

Hal yang berbeda disampaikan oleh Informan 4,

“Blackberry Messenger”

Kemudian pesan yang disampaikan dalam sosialisasi

menurut Informan 1, pihaknya menyampaikan,

“Rute dan peta jalur satu arah, alasan diberlakukan
sistem satu arah dan keuntungan dan kerugian dari sistem
jalur satu arah.”

Informan 2 menjelaskan bahwa isi yang sampaikan dalam

sosialisasi memberikan alasan dan manfaat sistem satu arah dan

kemudian peta jalur satu arah sebagaimana yang dikatakan oleh

Informan 2,

“Jalan yang diberlakukan satu arah dan alasan
diberlakukannya system satu arah.”

Informan 3 mengatakan bahwa informasi yang dirinya

terima hanya informasi mengenai akan diberlakukannya sistem

satu arah,

“Hanya dapat info untuk penerapan jalan satu arah, tapi
tidak tahu kenapa diberlakukan sistem jalan satu arah.”

Informan 4 mengatakan,
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“Diberitahukan pada tanggal sekian akan diberlakukan
jalur satu arah pada jalan tertentu.”

3.1.4 Evaluation

Berdasarkan hasil wawancara, Informan 1 mengatakan

bahwa saat pelaksanaan program masyarakat yang melanggar pada

ujung pangkal jalur satu arah biasanya kurang, sebagaimana yang

dikatakan oleh Informan 1,

“Kalo melanggar di ujung pangkal pada titik jalur satu

arah itu biasanya kurang tapi biasanya itu di gang-gang

yang berada di tengah jalur satu arah. Pada awal hanya

diberikan peringatan, namun untuk 3 bulan setelah itu

pihak kepolisian yang berwenang untuk memberikan

sanksi.”

Menurut Informan 2, pelanggaran pada saat pelaksanaan

program ada tetapi sedikit sebagaimana dikatakan oleh Informan 2,

“Ada akan tetapi sedikit.”

Informan 1 mengatakan bahwa, bagi masyarakat yang melanggar

kebijakan tersebut akan dikenakan sanksi,

“Setelah jangka waktu 3 Bulan maka kepolisian yang
memberikan sanksi berupa tindakan tilang.”

Informan 2 mengatakan,

“Dapat dikenakan tilang maupun teguran.”

Kemudian ketika ditanyakan bagaimana respon masyarakat

Informan 1 mengatakan bahwa,
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“Setiap perubahan pasti ada pro dan kontra. Biasanya

yang pro itu lebih banyak diam, yang kontra biasanya dia

teriak misal bikin status di media sosial atau bikin aduan

ke kita.”

Informan 2 mengatakan,

“Sangat mendukung, meski ada beberapa pihak yang
keberatan.”

Informan 3 mengatakan,

“Ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya jalanan
lebih teratur, tidak terlalu banyak kendaraan yang ada
dijalanan dibandingkan dua arah. Kekurangannya
menempuh perjalanan lebih jauh. Tapi dengan adanya
jalan satu arah memangawalnya merasa sedikit canggung
lama kelamaan menjadi habbit.”

Informan 4 mengatakan,

“jalanan lebih teratur, tidak terlalu banyak kendaraan
yang ada dijalanan dibandingkan dua arah. Namun harus
memutar jauh untuk beberapa tempat.”

Informan 5 mengatakan,

“Saya jadi bingung, tidak tahu harus melalui jalur mana
untuk mencapai tujuan sampai harus melihat maps. Saya
merasa tidak pernah ke Semarang setelah adanya jalur
satu arah ini. Karena saya jarang ke Semarang, jadi saya
kurang paham jalan tikus untuk mempersingkat waktu
perjalanan.”

Respon masyarakat yang masuk kemudian ditindak lanjuti

sesuai dengan saluran atau media yang digunakan sebagaimana

yang disampaikan oleh Informan 1,

“Ditindak lanjuti sesuai dengan aduan yang ada (media
yang digunakan untuk memberikan aduan, seperti twitter,
sms atau surat)”



58

Pernyataan yang hampir sama juga diberikan oleh Informan

2,

“Tentu saja direspon dengan menjawab surat
keberatannya bahkan dengan diskusi.”

Kemudian Informan 1 mengatakan bahwa, titik kemacetan

sudah sebagian tereduksi,

“Sebagian tereduksi.”

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Informan 2,

“Tentu kemacetan berkurang.”

Informan 3 mengatakan bahwa titik kemacetan sudah

sedikit berkurang,

“Sedikit berkurang.”

Informan 4 mengatakan hal yang serupa,

“Sedikit berkurang.”

Informan 5 juga mengatakan hal yang senada dengan

Informan 3 dan 4,

“Sedikit berkurang.”

Menurut Informan 1, arus lalu lintas sudah relative lancar

khusus jalur yang diberlakukan satu arah sebagaimana yang

dikatakan oleh Informan 1,
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“Khusus jalur yang dibuat satu arah relative lebih lancar,
tentu tidak lancar sepanjang waktu khusus jam-jam
tertentu pasti ada peningkatan kendaraan. Bukan seolah-
olah adanya sistem satu arah tidak ada kemacetan, tidak
seperti itu akan tetapi mengurangi kemacetan misaldari 1
jam jadi 30 menit.”

Informan 2 mengatakan hal yang berbeda,

“Sudah meskipun harus ada pembenahan di beberapa titik
dikarena pulau jalan yang harus dikepras dan tinggal
menunggu anggaran tahun 2018.”

Informan 3 mengatakan,

“Lancar.”
Informan 4 mengatakan,

“Sudah lebih lancar.”

Informan 5 mengatakan,

“Lumayan lancar.”

Menurut Informan 1, pergerakan lalu lintas secara makro

sudah cukup meningkat,

Informan 2 mengatakan,

“Tentu saja pergerakan lalu lintas mengalami
kelancaran.”

Informan 3 mengatakan,

“Ya, lebih meningkat dari sebelumnya.”

Informan 4 mengatakan,

“Meningkat”

Informan 5 mengatakan,

“Untuk pergerakan kendaraan lebih meningkat.”
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Menurut Informan 1 pola perjalanan yang diterapkan sudah

cukup efektif, hal senada juga disampaikan oleh Informan 2,

Hal yang berbeda disampaikan oleh Informan 3,

“Tidak, karena harus menempuh jarak lebih jauh.”

Informan 4 mengatakan hal yang sama dengan Informan 3,

“Tidak, karena harus memutar jarak lebih jauh. Jadi
nambah biaya perjalanan saya.”

Informan 5 mengatakan,

“Tidak, karena saya harus muter terlebih dahulu untuk
mencapai tempat tujuan.”

Menurut Informan 1, kinerja sistem jaringan sudah

meningkat tanpa membuat infrastruktur baru,

Hal yang berbeda disampaikan oleh Informan 2,

“Tentu saja harus disertai dengan penyesuaian saran dan
prasarana.”

Informan 3 mengatakan bahwa kinerja sistem jaringan

kurang mendukung aktifitasnya sebagaimana yang dikatakan oleh

Informan 3,

“Menjadi muter-muter yang biasanya, dari rumah hanya
lurus saja sekarang harus muter dulu baru bias sampe ke
sekolah anak.”

Informan 4 mengatakan hal demikian,

“Lebih rumit dan muter-muter.”
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Informan 5 mengatakan kinerja sistem jaringan

membuatnya bingung sebagaimana yang dikatakan oleh Informan

5,

“Lebih membingungkan dari sebelumnya.”

Menurut Informan 1 kecepatan lalu lintas sudah meningkat,

Informan 2 mengatakan hal demikian,

Menurut Informan 3 setelah jalur satu arah diberlakukan,

kecepatan kendaraannya meningkat sebagaimana yang dikatakan

oleh Informan 3,

“Kecepatan berkendara saya jadi lebih meningkat.”

Hal serupa dikatakan oleh Informan 4,

“Kecepatan berkendara saya jadi lebih meningkat.”

Informan 5 mengatakan hal demikian,

“Ya, meningkat, saya bisa sedikit lebih cepat memacu
mobil saya.”

Menurut Informan 1, titik konflik persimpangan sudah

berkurang seperti di Simpang Paragon dan Simpang Kyai Saleh

sebagaimana yang dikatakan oleh Informan 1,

“sudah cukup berkurang, seperti di simpang Paragon,
simpang Kyai Saleh.”

Informan 2 mengatakan,

“berkurang ,hanya 1 titik yang sedikit menjadi tumpuanya
itu ujung pandanaran simpang lima dikarena perlunya
penyesusai pulau jalan depan masjid baiturahman.”
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Menurut Informan 3 titik konflik persimpang sedikit

berkurang atau teratur,

“Sedikit berkurang / teratur, contoh : Taman KB,
Kampung Kali, Paragon.”

Hal senada juga disampaikan oleh Informan 4,

“berkurang , seperti di Thamrin.”

Informan 5 mengatakan,

“Lebih teratur, contoh : Taman KB, Kampung Kali,
Paragon.”

Menurut Informan 1, fase lampu lalu lintas sudah

berkurang,

“untuk fase lampu lalu lintas akan menyesuaikan dengan
tingkat volume kendaraan.”

Hal yang berbeda disampaikan oleh Informan 2,

“Sepanjang persimpangan jalan yang diberlakukan
system satu arah mengalami penambahan waktu untuk
berjalannya.”

Informan 3 mengatakan bahwa fase lampu lalu lintas

menjadi semakin lama,

“tidak berkurang sama sekali, malah semakin lama. Tugu
Muda, Pemuda, Kampung Kali.”

Hal senada juga disampaikan oleh Informan 4,

“Gak berkurang, malah semakin parah kayak di daerah
Tugu Muda, dan Kampung Kali.”

Informan 5 mengatakan hal demikian,
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“kayaknya gak berkurang ya, di daerah Tugu Muda, KFC
Pandanaran terutama.”

Ketika di Informan 3,4 dan 5 di wawancara secara

mendalam perihal pernah atau tidak mendengar atau mendapat

informasi tentang akan diberlakukannya jalur satu arah di Kota

Semarang. Hanya Informan 3 yang mengatakan pernah mendengar

tentang informasi bahwa akan diberlakukannya jalur satu arah

sekitar bulan Oktober 2016 dari suami Informan 3 namun sang

suami mengatakan bahwa informasi itu masih simpang siur.




