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MOTTO 

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 

Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh”. 

(Andrew Jackson) 
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ABSTRAK 

     Penelitian ini Merupakan Studi Kasus tentang peran dan fungsi lembaga 

pemerintahan yaitu Dinas Perhubungan dan Perum Damri Ponorogo dalam upaya 

meningkatkan pelayanan transportasi angkutan umum. Tujuan atau fokus dari 

penelitian ini adalah penulis berharap dapat mengetahui kebijakan, berbagai 

program kerja dan fungsi dari Dinas Perhubungan dan Perum Damri dalam upaya 

meningkatkan pelayanan jasa transportasi angkutan umum. Dan dampak atau 

pengaruh apa yang di dapat masyarakat atau penumpang dari kebijakan Dinas 

Perhubungan dan upaya Perum Damri Ponorogo selaku penglola jasa transportasi 

angkutan umum. Di dalam proses meningkatkan pelayanan transportasi angkutan 

umum Kurangnya minat masyarakat terhadap jasa angkutan umum karena lebih 

memilih menggunakan kendaraan pribadi menjadi masalah serius yang harus 

diselesaiakan. 

     Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu 

memberikan gambaran tentang masalah yang diteti melalui observasi, wawancara, 

dan pencatatan dokumen. Seluruh data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dan 

disimpulkan untuk diidentifikasi. Dari hasil analisis data yang diperoleh dapat 

disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan dan Perum Damri Ponorogo telah 

melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan transportasi angkutan 

umum di wilayah Kabupaten Ponorogo. Dan hal tersebut berdampak baik untuk 

penyedia jasa transportasi angkutan umum dalam meningkatkan kualitas 

pelayanannya dan membantu memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan 

sarana transportasi yang nyaman dan terjangkau ke daerah yang masih jarang 

dilalui oleh angkutan umum. Sehingga diharapkan nantinya masyarakat mau 

menggunakan transportasi angkutan umum daripada kendaraan pribadi untuk 

berpergian ke tempat tertentu. 

Kata Kunci : Dampak, Upaya, Pelayanan dan Angkutan Umum 
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