
BAB II 

KEBERADAAN DAN LATAR BELAKANG 

TRANSPORTASI KOTANGKUTAN KOTA DI MALANG 

Eksistensi kendaraan angkutan penumpang di wilayab 

Kotamadya Malang diawali pada tabun 1930-an. saat itu be

berapa ratus mesin sepeda motor diimpor ke pulau Jawa dan 

ditambab dengan kabin kayu seperti opelet kapasitasnya pun 

mampu untuk mengangkut enam penumpang. Pemberian nama 

waktu itu menurut berbagai merek mesin sepeda motor yang 

diimpor saat itu seperti Demo memm) , Atak (Attack) dan 

Masco (Mascot). kendaraan beroda tiga dengan kemudi di 

tengah ini mulai digunakan di berbagai kota propinsi. 

Hanya sedikit yang mampu bertahan sampai deilgan masa 

pendudukan 

beroperasi 

Jepang akan 

dan dibawa 

tetapi 

ke kota 

beberapa 

Malang 

buah 

serta 

sempat 

terus 

mengangkut penumpang sampai awal tahun 1970-an. Diakhir 

tabun 1970-an keberadaan kendaraan ini masih bisa dijumpai 

mengangku t barang-barang na ik turun gunung d i I uar ko ta 

Malang. 

Sedangkan bema beroda tiga yang berhidung runeing 

pendek dan masih beroperasi sampai saat ini merupakan 

adaptasi dari "pikap cebol" Daihatsu, truk keeil dengan 

tempat barang terbuka yang tersebar dimana-mana di Jepang 

3E 



39 

pada tahun 1950-an sebagai sarana pengangku t barang 1'i

ngan. Beberapa ratus Daihatsu ini diimpor ke Jakarta di 

tahun 1962 untuk Asian Games dan impor berikutnya terjadi 

tahun 1968 dan 1971 untuk memenuhi kebutuhan sarana 

angkutan 

ditutup 

pe1'kotaan. Tempat barang terbuka itu 

dengan kain kanvas (terpal) di atas 

kemudian 

kerangka 

ringan yang lengkung, pintu di belakang dan biasanya 

dilengkapi pula dengan bel, untuk menampung tujuh orang 

penumpung (tidak termasuk pengemudi). 

ini ditopang aleh mesin bersilinder 

Kemampuan kendaraan 

tunggal dan dengan 

mesin dua stroke berbahan bakar premium dicampur ali, ken 

daraan ini cukup hemat bahan bakar yang dapat bergerak 

sejauh 15 km setiap 1 iter BBMnya. Kendaraan ini nampak 

memang pada mulanya dimaksud 

hingga diberi nama 

sebagai 

Bemo 

pengganti 

(Beeak 

beeak, 

Betapapun namanya. 

s.ingkatan 

bemo telah mendapatkan 

Bermotor) . 

tempatnya 

sebagai opelet keeil yang menjadi dasar bagi angkutan umum 

berjurusan tetap di Kotamdya Malang. 

Dilihat dari riwayat distribusinya, seperti bentuk 

angkutan umum kata lainnya, bemo pada awalnya hanya 

terpusat di kota besar Jakarta dan Surabaya. Sesudah 1968 

ketika armada bis diperluas di Jakarta dan kendaraan 

angkutan keei 1 beroda empat diperkenalkan di Surabaya. 

banyak bemo beroda t i ga "tel's i ngki r" , dijual kembal i 



untuk di pergunakan di kota-kota Solo, Bogor, Semarang, 

Malang, maupun luar Jawa Medan, Ujung Pandang, Manado dan 

Denpasar. Dalam beberapa tahun saja Pemerintah Daerah di 

kota-kota ini juga menetapkan pemoatasan atas pemasukan 

bemo beroda tiga. Sampai tahun 1977 Malang masih terbuka 

bagi masuknya bemo bekas. Pada tahun 1970-an pedagang 

Malang tidak saja menelusuri Jawa tetapi bahkan sampai ke 

luar Jawa untuk meneari berno. Berno yang tidak dipelihara 

dan seringkali dalam kondisi berkarat. dibuang kerangka 

kendaraannya untuk diambil mesin dan ehasisnya dikirim ke 

Malang kemudian dibangun rnenjadi kendaraan yang tampak 

baru. Dengan keuntungan sampai 100%, bemo keluaran tahun 

1962 diperpanjang dan diubah disana sini agar tidak bisa 

dibedakan dengan model yang belakangan. Bertahannya 

kendaraan jenis angkutan keeil ini sampai sepanjang 33 

tahun lebi h menandakan keberadaannya memi 1 iki kelebihan 

komparatif dibandingkan dengan moda angkutan umum 

berikutnya. Kendaraan ini 

tekanan-tekanan persaingan 

te lab. mampu lIlenanggulangi 

dengan dukungan kondisi 

kendaraan dan keahlian manusia-mannsia yang terlibat di 

dalamnya. Dibandingkan dengan kendaraan Damitsn (Daihatsu. 

Mitsubishi, Suzuki), kendaraan roda empat generasi 

berikutnya, mesin satu silinder (dna tak) dari kendaraan 

beroda tiga ini begitu sederhana sehingga kebanyakan 

pengemudi bisa membongkar dan memasang kembal i dipinggir 
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jalan. Mesin dua silinder dari Damitsu di uar kemampuan 

teknis para pengemudi apalagi bila diban1ingkan dengan 
i 

Daihatsu Zebra dan Suzuki Carry generasi I angkutan kota 

terakhir. Seperti banyak dibuktikan oleh p~ra penge-mudi 

usia teknis dari kebanyakan bema masih ban ak yang masih 

laik jalan. Penelitian Dick tahun 1979 dib ndingkan saat 

ini menunjukkan indikasi tersebut, pertenga an tahun 1977 

jumlah bema di Malang hampir 800 (Dick;1981:12), sementara 

data pemerintah daerah tahun 1993 .bemo yang beraperasi di 

Malang 711 buah. Tampak pula yang menunj a g bertahannya 

bema di Malang sampai saat ini ng kemampuan 

perawatan dan rekayasa onderdil (kecuali me yang sudah 

tidak ada di pasaran. 

Di tahun 1974 Daihatsu berhenti mempr~duksi "pikap 

cebal" beroda tiga (bema) dan menggantilkannya dengan 

"pikap mini" beroda empat, begitu juga prod~sen Mitsubishi 

dan Suzuki menghasilkan praduk sejenis. *erbahan bakar 
I 

sama seperti halny'a bema, kendaraan yang lebih dikenal 

kalangan pengemudi dengan istilah ~kompor" ini merupakan 

generasi ketiga angkutan umum di Kodya Mal ng. Kendaraan 

ini diperkenalkan di Malang sebagai mada i angkutan umum 

pada awal tahun 1978 yang dikenal dalam tig1 macam jenis : 

Daihatsu Hijet55, Mitsubishi minicap, dan/ Suzuki. Pada 

akhir tahun 1970-an untuk meningkatkan kafasitas. pikap 

I 

I 



42 

ukuran standard yang berkapasitas 9 penumpa g diubah untuk 

mampu mengangku t 13 penumpang dan dengan menjadi 

populer untuk angkutan dalam kota maupun h bungan antara 

Kotamadya dengan wi layah Kabupaten ng. Meskipun 

kendaraan ini dengan bahan bakar yang sarna mampu 

mengurangi sifat polutannya (suara aupun asap) 

dibandingkan dengan bemo, pemeliharaan ter adap kendaraan 

ini lebin menggantungkan pada mereka ahl i mes in. 

Mesin ringan yang tinggi daya kerjanya da rangka logam 

kendaraan sama-sana cepat rusak, usia teknisnya dan 

perawatan bisa dikatakan lebih sulit dan pendek 

-
dibandingkan bemo. Setelah tahun 1991 daraan inipun 

dengan adanya peremajaan berubah fungsi me jadi kendaraan 

pribadi dengan dijual atau dipakai sendiri oleh 

pemiliknya. 

Mikrolet (Daihatsu Zebra, Suzuki rry dan 

Mitsubishi) merupakan sebutan bagi moda angkutan umum 

hasil peremajaan yang ada saat ini. gai kendaraan 

"pengganti" generasi sebelumnya, kendaraan 

didukung oleh kekuatan mesin 1300cc dan berbahan bakar 

premium. Kendaraan umum angkutan memiliki 

kecenderu-ngan untuk senantiasa a semaksimal 

mungkin meningkatkan kapasi tas penumpang ang ada meski 

mengabaikan kenyamanan penumpang. ikrolet yang 



berkapasitas normal 13 orang dengan 

di belakang (menghadap ke muka) serta 

masuk, mampu memampatkan penumpang 

. i 

orang. Sistem angsuran kredit dan adany 

harian agaknya menjadi dalih bagi 

pengemudi untuk memaksimalkan kapasitas 
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satu bangku 

di depan pintu 

menjadi 15 

target setoran 

maupun 

Kendati 

kendaraan ini mampu mengurangi emisi gas buang dan suara 

dibandingkan 

pemeliharaan 

dengan 

terhadap 

generasi-generas 

kendaraan ini 

tergantung pada dealer yang biasanya 

sebagai penjamin servis purna jual. Di 

sebelumnya, 

masih sangat 

berfungsi juga 

langan pemilik 

dan pengemudi sendiri ada kecenderunga mereka lebih 

menyukai menggunakan Suzuki Carry diband ngkan Daihatsu 

Zebra, dengan alasan meskipun Daihatsu 

pemeliharaan kendaraan Suzuki lebih mudah 

lebih murah, 

karena secara 

teknis suku cadang yang rusak dari Suzuki tidak "merembet" 

kebagian kendaraan yang lain, hal menentukan 

terjaminnya kelancaran operasionalisasi 

Untuk memperoleh gamharan keberadaan kendaraan 

angkutan umum di Kotamadya Malang berikut kami sampaikan 

kesimpulan dengan tabelnya. 



TABEL 1 

MODA ANGKUTAN UMUM BERJURUSAN TAP 

D I KOTAMADYA MALANG 

------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ -----------------

Jenis cc Tahun Kapasitas mlah Keterangan 

Operasi Penumpang 

------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ -----------------

Demo, Atak 

Masco 300 1930-1970 6 orang 

Bemo 350 1962-sekarang 7 orang 11 Diremajakan 

Damitsu 550 1978-1991 9 orang Diremajakan 

Mikrolet 1300 1989-Sekarang 13 orang 1. Peremajaan 

------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ------------------
Data : Berbagai sumber setelah diolah; 1995 

Dari diskripsi di atas terlihat tran portasi kota 

di Malang senantiasa mengalami regenerasi dengan ciri khas 

kendaraan yang diproduksi berasal dari Jepa g. dengan me-

rek asal Daihatsu. Kemampuan mesinnya yang ampu bertahan 

selama puluhan tahun di lihat dari kondisi "alanan Malang 

yang naik turun merupakan indikasi betapa ke uatan dan ke-

mampuan peme 1 i haraan mes i n kendaraan merup kan pendukung 

bertahannya moda angkutan ini. Ciri khas ya g lain adalah 



pemerintah lokal nampaknya senantiasi ukan pembaha-

ruan kendaraan dengan orientasi semakin lam semakin men-

ingkatkan jumlah kapasitas penumpang yang mpu ditampang 

moda anggutan tersebut. ini berarti tida melihat pada 

peremajaan pad a dimensi umur kendaraan lebih pada 

kebutuhan pemenuhan semakin meningkatnya iu Iah penduduk 

kota. 

Riwayat usaha "peremajaan" angkutan ko a di Kotamadya 

Malang bila ditelusuri sejarahnya bukan b rlangsung pada 

saat peremajaan atas Bemo dan Damitsu saja. Usaha pemerin-

tah kota untuk semakin memoderenkan sarana angkutan nam-

paknya terus merupakan obsesi yang rnah berhenti. 

Selalu saja terjadi usaha penggantian sesu tu yang diang-

gap ketinggalan jaman (tradisional) dengan ang lebih baru 

tanpa atau dengan rasionalitas yang bisa di erima terutama 

bagi kelompok sasaran. 

Bemo sebagai sarana angkutan perkota n didatangkan 

pada tahun 1960~an sebenarnya juga bertujua sebagai peng-

ganti (peremajaan) becak. Dengan dalih seba ai proyek dari 

Presiden Soekarno kendaraan ini pada waktu itn ditawarkan 

kepada para tukang becak dengan prasyarat ampu menunjuk-

kan pengalaman kerjanya sebagai tt:!.kang be ak selama satu 

tahun yang dikuatkan oleh keterangan dari k pala desa. Se-

dangkan harga bema pada waktu itu ditetapk n Rp. 35.000,-

( sumber Informan>. Pengadaan saat itu nam ak sebagai usa 



ha untuk meningkatkan penghasilan tukang be ak dan peme 

nuhan sarana angkutan kota yang lebih memad Namun rea

Iitas yang ada, ketika bema diperkenalkan se agaimana bia

sanya para pengusaha nonpribumilah yang memi iki kemampuan 

untuk mengamb i 1 kesempa tan yang ada. pertengahan 

tahun 1960-an, kepemilikan beeak terpusatkan pada sekelam-

pak keei! China Hokian, dimana sepuluh 

armada yang terdiri dari 2.000 becak, 

menguasai 

sekaligus 

menguasai penawaran suku eadang sepeda mbuatan beeak 

(Diek;1981:24). Penguasaan atas armada ditun-

jang madal membawa efek merekaiah yang membe-

Ii dan menguasai bema. Baru pada tahun 1970 ketika ka-

Iangan pribumi kelas menengah kota mampu mulai men-

ganggap bema sebagai lahan penanaman modal "deal buat ru-

mah tangga usaha jasa i ni mulai t)eral ih didaminasi 

pribumi. Sementara nanpribumi kemudian lebih suka menan~m

kan usahanya di sektar lain. Hingga sa~t in" mereka tidak 

herusaha secara langsung di sektor ini. ungsi mereka 

heral in sebagai investor (penyedia) angkuta kota sebagai 

implementasi peremajaan dan penyedia suku cadang serta 

servise kendaraan. 

Usaha pertama untuk menggantikan peran bema terjadi 

pada tahun 1977. Dengan alasan mobil penump ng umum dalam 

kata (bema) yang ada sudah banyak yang " idak memenuhi 



syarat lagi", pemerintah daerah memandang pe 11.1 mengeluar-

kan Surat Keputusan Walikota no. 70/U/VIII/ 977 untuk me-

ngadakan peremajaan dengan menambah jumlah m bil penumpang 

umum jenis Daihatsu Hijet55 (S.38 P). Sebag tindak lan-

jut SK tersebut Pemerintah Daerah telah mela ang dikeluar-

kannya ijin baru berupa trayek maupun ijin saha terhadap 

bema dan menegaskan bahwa armada yang ada ha us digantikan 

oleh Daihatsu Hijet55, Mitsubishi minicap, a aupun SuzuKi. 

Namun selalu saja ada jalan untuk menghind peraturan, 

dalam implementasinya pemerintah lokal secara resmi tidak 

pernah menjelaskan mengapa jumlah kendaraan ber-

i Z i n terus bertambah. meski sebagaimana area 

kota sudah kelebihan kapasitas armada angkut 

Sembi Ian tahun kemudian kebijaksanaan jum-

lah kendaraan bermotor angkutan penumpang mem-

punyai trayek diatur lagi melalui Surat utusan Nomor 

162 tahun 1986. Dewan Lalu Lintas Kotamadya alang membe-

rikan masukan kepada Walikota untuk memba asi angkutan 

kota jenis bema sebanyaknya 792 buah dan Damitsu sebanyak-

nya 708 buah, sehingga jumlah maksimal g beroperas i 

1500 buah. Pertimbangannya adalah mengura kepadatan 

arus lall.l 1 intas dalam wi layah Kotamadya M lang sebagai 

akibat semakin banyaknya jumlah kendaraan yang beroperasi. 

Pemba tasan t ers ebu t sepert i hal nya keb i j aks naan pertama 
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tidak pernah secara ketat dan tegas diterapk n dan dilak-

sanakan, masih ada sekitar 800an bema yang b roperasi. 

Masih banyaknya bemo yang beroperasi m ski di bawah 

tekanan pera turan yang ada serta usaha yang mengandalkan 

pada kekuatan pasar, tanpa subsidi sebagai ana misalnya 

bis kota menandakan adanya kemampuan persain an yang ting-

gi di tengah moda transportasi yang lebih mo ern menjelang 

maupun setelah peremajaan. Bagaiman~pun juga keberadaanya 

telah mengundang pro (keinginan untuk mempe tahankan) dan 

kontra (menghapuskan) di kalangan masyarakat dan pemerin-

tah. Kelompok masyarakat yang ingin mempert hankan meman-

dang eksistensi bema sebagai aktifitas uni ker ja mas ih 

menjadi sumber ekonomi utama bagi sebagian b sar aktornya. 

Rektor Universitas Muhamadiyah Malik berpendapat 

menghapuskannya berarti mengakibatkan maki menyurutkan 

arti ekanomi bagi aktarnya, kecuali bi la emang karena 

usia kendaraan tidak bisa memberikan kenyama an dan kese-

lamatan penumpangnya (Jawa Pas, 3 Agustus 195, 8). Bagi 

mereka yang ingin mengahapuskan bema lebih melihat pada 

segi operasional dan kondisi fisik kendar an tersebut. 

Pertama, Bema sering berhenti dimana saja juru-

sannya, dengan kapasitas terbatas hanya men penum-

pang yang memperoleh tempat duduk. Sering b secara 

mendadak, kemudian berangkat lagi. yang mengakibatkan 



gangguan lalu lintas terutama pad a jalan it, dan meng-

kuatirkan penumpang pada jalan menanjak. mesin dua 

tak dari bemo beroda tiga ini mengeluarka asap buangan 

yang tajam baunya dan dalam jumlah yang bes r dapat meng-

akibatkan peneemaran udara yang tidak enak. isebabkan ba-

gian kendaraan yang terbuka, para penumpang pasti menghi-

sap polusi NOx dan SOx yang mengganggu kese atan, meskipun 

belum bisa dibuktikan seeara individual. suara 

yang dikeluarkan dari knalpot bema sudah 85 Db 

sehingga memekakkan telinga, sementara a normal yang 

tidak mengganggu manusia manusia 65 Db. Kon isi yang sulit 

diatasi oleh ahli mesin bema sekalipun, arena semakin 

keras suara justru mampu menambah keeepatan bema. Sebalik-

nya semakin keeil suara akan menjadi lajunya 

bema, hal yang tidak diharapkan di karena be-

rarti mengurangi "persaingan" mencapai seto an harian mi-

nimal di jalanan. Disamping bemo sudah tid k lagi sesuai 

dengan perkembangan jaman (madernisasi). Du kondisi ter-

akhir di atas dijadikan alasan formal rintah daerah 

.melaksanakan peremajaan melalui Sarat Kepu usan Walikota 

no. 28 tahun 1989 dengan memben tuk Tim pelaksana perema-

jaan angkutan kota. Peremajaan dari bema damitsu kepa-

da mikrolet bermakna masih digunakannya ken araan angkutan 

keeil sebagai moda angkutan yang tepat. P rtimbangan de-

ngan penggunaan angkutan besar bis kota me ang pernah di-
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lakukan, namun sarana dan prasarana nampak sama 

J Ian di Malang sekali tidak mendukung. Pertama, kondisi 

masih mengandalkan jalur tumbu tunggal 

kungan jalan satu jalur yang mengakibatka 

umpu pada du

resiko kema-

cetan lalu lintas bila dna kendaraan besar ertemu. Jalur 

jalan kembar dan lebar hanya terdapat 

Ijen, Jalan Veteran, jalan Soekarno-Hatta 

sekitar dua kilometer, sementara hanya jala 

mat - Jalan Jaksa Agung Soeprapto yang 

dari lima kilometer. Kedua,terpusatnya 

panjang jalan 

ng panjangnya 

Basuki Rakh

jangnya lebih 

kota 

pada satu tempat di seputar aiun-alun Jala Merdeka meng

kuatirkan timbulnya kemacetan lalu lintas p da jam-jam si

buk. Ketiga, tidak adanya jaringan jalan ingkar (ring 

road) menyebabkan ketiadaan jalur jalan a ternatif yang 

bisa ditempuh pengemudi bila terjadi 

tas. Fakta geografis dengan kontur tanah 

lebih mendukung pertimbangan tidak pernah 

kannya penggunaan bis kota. 

tan lalu lin

ng naik turun 

iimplementasi-

Memiliki sistem angkutan umum perkota n yang andal, 

modern dan efisien sebagai atribut dan urat nadi perekono

mian kota modern merupakan absesi yang tel's menerus tum

buh di kalangan pemerintahan lakal. Gamb ran kranolagis 

usaha-usaha yang tiada henti untuk menc'ptakan Malang 

sebagai kota pelajar. pariwisata dan salah sa-



tunya dari peremajaan transportasi. 

dalam pengaturan kebijaksanaannya dan 
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si pemerintah 

vens i swas ta 

untuk pengadaan modal kendaraan merupakan d a sisi usaha 

penciptaan ekonomi publik sebagai karakteristik angkutan 

perkotaan. Besarnya perkiraan jumlah dana ya g harus dise

diakan untuk peremajaan angkutan kota tahap awal 

(sebesar 27 milyar rupiah untuk 1.000 kendar an) telah me

maksa pemerintah lokal bekerjasama dengan s Keputu

san ini telah mengundang berbagai kepentinga yang ada dan 

jaringan interaksi antar kelompok yang ti sederhana. 

Sulit dihindari bahwa permasalahan transpor asi umum per

kotaan bebas dari masalah sosial politik. Ke ika implemen

tasi kebijaksanaan sistem angkutan umum perk taan dijalan

kan dampaknya terhadap kemungkinan timbul ya keresahan 

target groups seialu ada. Dimensi sosial eko omi yang ber

kaitan dengan implementasi keputusan politik ini menjadi 

transparan bila diungkapkan secara diskripti . 


