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BAB VII 

IMPLlKASI DAN KESIMPULAN KEBIJAKSANAAN 

TRANSPORTASI KOTA 

Implementasi peremajaan transportasi kota di Malang 

nampak tidak pernah tuntas, kebijaksanaan di atas 

kebijaksanaan yang diarnbil sejak awal untuk memperbolehkan 

beroperasinya bema dengan alasan utama memperlancar 

pengembalian angsuran kredit telah menjadi kesulitan baru 

bag i perumus maupun pe laksana keb i j aksanaan menga turnya 

kembali. Padahal tujuan utama implementasi ini (yang sebe-

narnyasejak tahun 1977) adalah menghilangkan!menyingkirkan 

bemo dari Malang, dengan memberikan kemungkinan pendapatan 

yang lebih meningkat di kalangan aktor-aktor pelakunya 

melalui peremajaan moda angkutan. Dari segi upaya 

penghapusan bema implementasi telah mengalami kegagalan. 

Sedang dari proses perubahan bema ke mikrolet implementasi 

telah mengalami ketidaksusesan dilihat dari indikasi 

prosedur kepemilikan yang tidak ditaati oleh pelaksana, 

sehingga menimbulkan sisa bema dan masih adanya aksi 

perlawanan yang rnenimbulkan konfl ik di kalangan pemi 1 ik 

maupun terutama pengemudi. 

Manakala kebi jaksanaan Imp! ementas i transportas i 

kota ditetapkan dan dilaksanakan, ia tidak hanya memiliki 

dampak terhadap pola sistem transportasi kota, dan layanan 
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publik secara keseluruhan tetapi juga pada respon politis 

para pelakunya. Implementasi ini juga telah menunjukkan 

adanya sifat otonom yang kuat dari pemerintah lokal dalam 

mengatur wilayahnya. 

Tesis Pertama, proses implementasi kebijaksanan 

cenderung dilakukan secara relatif tertutup. lni berkaitan 

dengan peri~aku hirokrat pelaksana yang kurang melibatkan 

DPRD, dan kelompok sasaran, serta investor tahap ke III. 

DPRD diabaikan keterlibatannya dalam penentuan perubahan 

trayek, beg i tu juga ke lompok sasaran (persa tuan pemi 1 ik 

maupun pengemudU. Sementara investor diluar peremajaan 

tahap I dan I I baru di 1 ibatkan pada tahap peremajaan ke 

III, itupun setelah adanya desakan dan tuntutan untuk ber

bagi sumber. Meskipun mekanisme proses implementasi kebi

jaksanaan memang telah memberikan kesempatan menampung as

pirasi kepentingan para target groups (terbuka), namun 

substansi kemungkinan perubahan masih sulit diterapkan. 

Tesis Kedua yang dihasilkan penelitian ini adalah 

implementasi kebijaksariaan transportasi kota yang produk

nya berupa kepemilikan kendaraan sistem kredit dan dis

tribusi trayek dipengarubi oleh interaksi kepenti

ngan antar pelaku/aktor kebijaksanaan, yang menguntungkan 

secara ekonomis birokrat pelaksana, pemilik modal/diluar 

bemo resmi, investor tahap I .Sementara Kelompok lain yang 
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terlibat di dalamnya lebih bersifat sebagai alat 

legitimasi, dirugikan karena keterdesakan mendapatkan 

sumber ekonomi, maupun korban maksimalnya jumlah angkutan 

kota yang terlanjur banyak. Peluang yang seolah timbul 

dari peremajaan dalam realitas sering akhirnya menumbulkan 

kerugian baik bagi investor (tahap II!) maupun kelompok 

sasaran (pemilik bemo reSmi). 

Hubungan saling menguntungkan maupun mengakibatkan 

kerugian bagi pihak lain diantara faktor-faktor tersebut 

tidaklah sederhana. Bisa dikatakan hubungan antar faktor

faktor itu bersifat timbal balik. Karena itu cukup memadai 

bila disimpulkan betapa masing-masing faktor itu berkaitan 

satu sama lain dan ikut menentukan bentuk dan 

kebijaksanaan. 

arah 

Berangkat dari penentuan kepemilikan kendaraan sistem 

kredit. Upaya pemerintah lokal untuk memenuhinya 

menjadikan hal ini merupakan pilihan terbaik bagi kelompok 

sasaran.Karena dengan demikian diharapkan akan mengurangi 

beban kesulitan mewujudkan cara yang paling tepat 

menggantikan bemo. Bagi investor kepentingan ekonomi 

terutama berkaitan dengan upaya bagaimana supaya merk yang 

diageni bisa masuk sebagai pilihan kendaraan, kedekatan 

dengan hubungan persaudaraan dengan pemilik Gudang Garam, 

menyebabkan merekalah yang mampu memenuhi kebutuhan moda 

angkutan tahap I dan II. 
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Begitu juga berangkat dari penetapan/pembenahan trayek te

lah menimbulkan konsekuensi yang harus dipertimbangkan 

oleh pelaku kebijaksanaan. 

Kondisi di atas terjadi memang tak lepas dari interaksi 

yang terjadi antara pelaku-pelaku implementasi kebijaksa

naan, baik pada tingkat atas (birokrat, investor, elite 

kelompok kepentingan) maupun pada tingkat bawah (target 

groups - pemilik kendaraan dan pengemudi). Kekuasan dengan 

disertai kewenangan untuk bertindak yang bertemu dengan 

berbagai kepentingan, serta kontrol yang kurang kuat te

lah menyebabkan penyesuaian maupun perubahan a tas arah 

kebijaksanaan yang sebelumnya telah disepakati dan disah

kan. Dominasi birokrat pelaksana dengan otoritas yang 

dimiliki bagaimanapun juga tetap sangat menentukan dalam 

mendidamisir / keseimbangan diantara berbagai kepentingan 

untuk mencapai integrasi selama timbulnya konflik. Namun 

birokrat pelaksana pun memiliki kepentingan-kepentingan 

di tengah-tengah kepentingan pihak lain. Dengan dalih 

memperlancar pelaksanaan angsuran kredit kendaraan, biro

krat pelaksana bekerjasama dengan elite kelompok kepenti-

ngan membentuk dan memasuki bangun ekonomi kerakyatan 

(koperasi) untuk membangun citra positif dan 

legitimasinya. Investor berkepentingan menjaga kelancaran 

angsuran kred it dar i pemi 1 ik kendaraan bersamaan dengan 

pemberian akses hak penarikan angsuran kredit kepada 
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Primkopangda, yang sebenarnya perpanjangan tangan investor 

supaya tidak berhubungan langsung dengan pemilik 

kendaraan. Elite kelompok kepentingan (SPSI dan Organda) 

meskipun tidak pernah diakui sebagai wakil dari pengemudi 

maupun pemilik, namun keberadaannya penting bagi birokrat 

pelaksana dalam mensahkan setiap keputusan yang diambi I. 

Kelompok pemilik kendaraan berkepentingan terjaminnya 

kelancaran angsuran. kredi t, meskipun tuntutan perubahan 

yang mempengaruhi kepentingan mereka justru berasal dari 

ke I ompok pengemud i . Ke I ompok pengemud i berkepen t i ngan 

mencapai kelebihan setoran harian yang mencerminkan 

besarnya penghasilan, sehingga mereka sangat sensitif dan 

reaktif atas setiap perubahan kebijaksanaan. Kelompok 

pemilik bema resmi berkepentingan memperjuangkan hak atas 

peremajaan selanjutnya meskipun tawaran elite birokrat 

mereka rasakan t i dak ras i onal. Pemi I ik bema t i dak resmi 

hanya bisa berharap masih bisa bertahan di tengah tekanan 

dari berbagai kepentingan pro dan kontra yang ada. 

Masyarakat bawah pengguna jasa transportasi berkepentingan 

atas keamanan, kenyamanan dan ketersediaan pelayanan 

sistem transportasi kota, meskipun baru yang terakhir yang 

terpenuhi. 

Tesis ketiga, Implementasi kebijaksanaan transportasi kota 

yang produknya kepemilikan kendaraan sistem kredit dan 

distribusi trayek mempengaruhi mekanisme struktur 
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pasar/ekonomi sistem angkutan kota.lndikator utamanya ter

utama dirasakan para pemilik bema baik resmi maupun tidak 

resmi/ilegal yang semakin terdesak mendapatkan sumber-sum

ber ekonomi akibat peminggiran jalur trayek, maupun kepe

milikan yang tidak sebanding dalam mekanisme pasar yang 

sehat, meskipun mereka masing-masing memiliki segmen pa-

sar tersendiri. Jumlah, kapasitas serta penempatan 

prioritas trayek yang lebih menguntungkan mikrolet 

menempatkan mereka semakin mendesak keberadaan bema 

beserta sumber-sumber ekonominya. 

Konsekuensi ini timbul akibat kebijaksanaan atas kebijak

sanaan pemerintah lokal yang masih memungkinkan atau di

beri kesempatan beroperasinya bema ilegal dan kurang ber

hasilnya implementasi kebijaksanaan memenuhi keinginan si

sa pemilik bema resmi mendapatkan kredit kendaraan (kega

galan implementasi). Beroperasinya dua moda angkutan kota 

yang berbeda telah menimbulkan dampak ekonomi di atas. 

Tesis keempat implementasi kebijaksanaan telah menimbulkan 

beban pad~ kelompok sasaran. Behan ini aktualitasnya beru

pa konflik transportasi kota berhubungan dengan kebijaksa

naan trayek dan alokasi kepemilikan kendaraan. 

Pada perangkat implementasi, kebijaksanaan trayek te-Iah 

menimbulkan konflik antar pengemudi bema dan mikrolet, 

mikrolet dengan mikrolet. Dari sisi yuridis kebijaksanaan 

yang dikeluarkan pada awal peremajaan denganadanya k.e-
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lebihan jumlah kendaraan yang dibebankan pada trayek AMG 

menimbulkan efek berantai ketika diterapkan yang menimbul-

kan pertentangan dari kelompok jalur lain. Konflik lebih 

mengarah pada usaha mempertahankan sumber-sumber 

(trayek/ekonomi) maupun us aha mendapatkan sumber-sumber 

tersebut. 

Alokasi pemilikan kendaraan yang tidak bisa menjangkau pe-

milik bemo resmi telah menimbulkan tuntutan dari pemilik 

bema untuk diremajakan, meskipun peremajaan telah menca-

pai empat tahap. Formulasi yang tidak bisa dicapai dan 

disepakati bersama an tara pemilik dan pemerintah lokal te-

lah menimbulkan konflik yang sampai saat ini belum terpe-

cahkan. 

Implementasi kebijaksanaan transportasi kota mer-upa-

kan cerminan kebijaksanaan pemerintah lokal yang otonom 

yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah daerah tanpa 

adanya pengaruh dari pemerintah di atasnya'. Kondisi ini 

membuat implementasi banyak dipengaruhi oleh aktor-aktor 

lokal yang terlibat secara langsung dalam proses 

implementasinya. Sehingga yang terlihat adalah siapa 

mendapatkan apa dan kepada siapa pemerintah lokal 

memberikan pelayanannya. 

Implikasi Teoritis yang timbul ,dari' kajian keoijaksanaan 

irli '1-d;~lall mempet'tegas kembali '1)~ngimplementasi program 
· . 
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dikendalikan pemerintah (Smith; 1973,205), meskipun orga-

nisasi pelaksana menempatkan wakil kelompok sasaran dalam 

mekanisme dan struktur. Berbeda dengan kebijaksanaan Beras 

pada tingkat lokal/regional yang dip~ngaruhi oleh pemerin-

tah pusat (Santoso,1986:7), kebijaksanaan transportasi 

kota sepenuhnya dibawah otoritas pemerintah lokal, inter-

aksi pun terjadi diantara pelaku-pelaku lokal. Kelompok-

kelompok target group bukanlah kelompok pasif melainkan 

aktif dan responsif dalam menanggapi setiap kebijaksa-

naan yang mereka terima tidak sebagaimana yang dikesankan 

dari teori elite yang ada. 

Penelitian ini juga mendukung penelitian Heri Wahyudi 

tahun 1992 yang menyatakan kurang berperannya organda 

mempengaruhi kebijaksanaan transportasi. Penelitian ini 

juga menambahkan identifikasi lemahnya peran SPSI sebagai 

kelompok kepentingan mempengaruhi implementasi (terutama 

dalam taraf ter jadi konfl ik). Keduanya bahkan digunakan 

sebagai alat legitimasi implementasi kebijaksanaan. 

Penelitian Dick tahun 1978 yang membuktikan usaha angkutan 

bisa maju tanpa bantuan atau subsidi pemerintah, 

berdasarkan pene 1 i t ian ini j ustru telah bergeser kearah 

ketergantungan usaha angkutan kota pada koalisi pemerintah 

dan Swasta dengan adanya sistem kredit (sumber). Bahkan 

dalam kebijaksanaan pun kehidupan mereka sepenuhnya 

tergantung dari pemerintah. Persaingan bukan lagi sekedar 



persaingan pasar melainkan persaingan mendapat sumber 

(kebijaksanaan yang menguntungkan yang menentukan 

persaingan pasar. Ketergantungan yang terjadi merupakan 

ketergantungan ekonomi dan pol i tis. Sektor angkutan kota 

merupakan sektor yang tetap penting sebagai sumber peker

jaan bagi lapisan masyarakat bawah sebagaimana hasil pene

litian De-partemen PU, dari penelitian ini juga terungkap 

dunia angkutan kat-a t8tap duni-:tnya wong ci 1 ik y~ng !lll:n~f" 

kondisikan mereka dalam posisi m3fJift81. 

Implikasi kebijaksanaan ini bagi pemerintah adalab masih 

diperlukannya pemikiran suatu strategi kebijaksanaan yanl 

mampu mengintegrasikan kepentingan kelompok sasaran (tar

get groups), kepentingan kelompok investor yang aspiratif 

tanpa usaha untuk memanfaatkan bagi kepentingan sendiri. 

Adanya kesan dominasi elite pelaksana (birokrat) yang men

gambi I keuntungan atas rente (fee) ekonomi yang timbul 

dari implementasi pembayaran ·~ngsuran kredit menunjukkan 

belum adanya pemihakan kepada rakyat ,meski seolah badan 

ekonominya aspirasi rakyat. Kebijaksanaan birokrasi masih 

menunjukkan sikap personal bukan impersonal. Indikasi ini 

terutama pada masuknya kelompok pelaksana yanl seha= 

rusnya melaksanakan kebijaksaaaan secara efisien raslanal 

justru masuk sebagai perpanjangan tangan kelompoK invest.or 

(saling menguntungkan). Sikap yurisdiktif legalistik mene-
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kankan bahwa budaya yang dianut itu budaya yang selalu di-

batasi oleh ketentuan hukum dan bukannya ketentuan poli-

tik. Aparat pelaku birokrasi dalam menjalankan tugasnya 

terpisah dari pemilikan atas fasilitas dan sarana produk-

si. Oleh karena itu jabatan pelaksana hirokrasi hukan mer-

upakan ladang pencarian dan sumber kekayaan yang dapat 

memperkaya diri. (Thona, 1992:71 dan bandingkan dengan 

Crougn.1979; Jackson,1979 dan King,1977). Implementasi 

kebijaksanaan transportasi kota nampaknya masih dituntut 

perubahan dan pembanaruan menuju paradigma yang benar-be-

nar memihak kepada target groups. 

Kebijaksanan ini akan lebih efektif apabila disertai oleh 

kontrol yang kuat dari kalangan legeslatif dan adanya alih 

jabatan ketua/anggota pelaksana pada setiap tahap dengan 

harapan tidak menimbulkan friksi kepentingan. Meskipun 

intervensi kebijaksanaan oleh pemerintah melalui kerjasana 

dengan swasta memang sudan tepat, namun meminimalkan 

kemungkinan k01usi akan lebih antisipatif lagi bila ada 

kontrol yang kuat. 

(catatan: figur ketua team pelaksana sebagai satu-satunya 

orang yang menentukan hi tam/putihnya sistem transportasi 

sangat terasa dikalangan informan>. 

Sayangnya bukan hanya dalam tahap pembuatan kebijaksanaan 

peranan pemerintah di negara baru dominant karena 

DPR lemah atau diperlemah (Grindle, 1980:16). Kondisi 
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dalam tahap penerapan masih lemah, kecaman biasanya 

muncul pad a tahap ini. Sehingga empowering diperlukan 

dalam dua tahap tersebut. 

Mengingat keberadaan bema masih sangat menentukan 

transportasi kota Malang, kebijaksanaan terhadap 

penghapusan bemo harus dilakukan rasional dan bisa 

diterima melalui kompromi maupun konsesi. Pengalaman dari 

pelaksanaan peremajaan sebelumnya terutama menyangkut 

ketaatan penerapan proseduk kepemilikan hendaknya 

diperhitungkan efek positif maupun negatifnya. 

Setelah diskripsi berbagai kepentingan dan peran 

mereka dan implikasi kebijaksanaan berikut kami kemukakan 

beberapa kesimpulan : 

Pertama, Implementasi sistem transportasi kota di 

Kotamadya Malang dilihat dari perspektif sejarah selalu 

mengalami usaha Regenerasi dari demo-Bemo-Damitsu-Mikrolet 

denganciri termasuk kendaraan kecil, produksi Jepang dan 

berakar dari merk Daihatsu. Dalam proses implementasi ke-

bijaksanaan cenderung bersifat tertutup. 

Kedua, Meskipun bema dianggap sangat mengganggu, sampai 

saat ini tetap menimbulkan pro dan kontra, tekanan dari 

kebijaksanaan yang ada dengan alasan apapun sulit 

menghapuskan/menyingkirkan eksistensinya karena sudah 

terlanj ur member ikan penghidupan kepada ke 1 uarga aktor-

aktornya, sehingga mereka berusaha untuk bertahan. Selain 



kebijaksanaan awal yang ternyata tidak mampu mencakup 

seluruh kendaraan dan kepentingan yang ada. 

Ketiga, Selama tahap implementasi, kebijaksanaan poli tik 

menyangkut tarip dan trayek, merupakan dua komponen yang 

sanga t menentukan peri laku respons i f para target groups 

karena didalamnya mengandung dimensi ekonomi sebagai 

sumber yang menentukan kepentingan atas hak dan kewajiban 

mereka. 

Keempat, Awal mula kebijaksanaan menetapkan AMG sebagai 

jalur yang paling banyak menampung kendaraan telah 

menempatkannya sebagai jalur sumber konflik. Konflik 

apapun yang terjadi dalam kaitan mikrolet selalu bersumber 

pada usaha pengaturan/pengambilan kebijaksanaan atas jalur 

trayek ini. Usaha pencapaian integrasi (konsensus) ada dua 

wuj ad yakni verbal (janj i ) un tal< mene ip takan ketenangan 

dengan harapan berlalunya waktu akan memupuskan konfl ik 

dan alasan legalitas yang memprioritaskan mikrolet 

daripada bemo. 

Kelima, Interaksi antara pelaksana-pelaksana kebijaksanaan 

bersifat kompleks, benang mera.hnya. adalah dominasi 

birokrat pelaksana yang bisa dipengaruhi oleh kepentingan

kepentingan pribadi maupun kelompok sehingga tidal< bisa 

bersika.p netra.l, tegas dan terbuka, rasional terhadap 

isu.e-isne yang timbul dan memerlukan penanganan segera. 

Untak kesimpula.n yang terakhir ini pula saran penelitian 
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ini ditujukan kepada pemerintah lokal 
meskipun mungkin 

masih belum transparan. 

-HeR96-


