
BAB III 

PROSES IMPLEMENTASI PEREMAJAAN ANGKUTAN KOTA 

Bulan Maret 1989 merupakan langkah awal mewu-

judkan terlaksananya peremajaan angkutan kota, suatu hal 

yang bahkan sejak tahun 1977 pernah dicanangkan oleh pe-

merintah daerah. Memperhatikan nota dinas Dewan Lalu Lin-

tas Kotamadya Malang (sebelum akhirnya berubah menjadi Ba-

dan Pembina Transportasi Daerah tahun 1992), Walikota Ma-

lang memutuskan membentuk Team Pelaksana Peremajaan Angku-

tan Penumpang Umum dalam kotamadya dati II Malang. Nota 

dinas tersebut telah menjadi dasar utama bertindak bagi 

Walikota. Kedudukan Dewan Lalu lintas Kotamadya Malang 

yang memiliki otoritas kuat untuk menentukan dan mengarah-

kan baik dan buruk nya lalu lintas kota Malang dilakukan 

dengan mengkaji aspek aspek kelaikan yang seharusnya ideal 

bagi kondisi perkembangan kota. Model proses yang dikemu-

kakan disini didasarkan pada segi teoritis yang ada dengan 

me Ii ha t dan menghubungkan dengan kondisi implementasi 

peremajaan senyatanya. Dalam proses implementasi kebijak-

sanaan program ini bila dikaji dilaksanakan melalui model 

sebagai berikut : 
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Penyediaan Swmber Daya 

Anggaran dari APBD 

Personalia Instansi terkait BPTD 

Sarana sekretariat Pemda dan prasarana 

Instansi terkait yang memungkinkan. 

U 
Interpretasi dan Penjabaran Kebijaksanaan 

SK Walikota nomor 28 tahun 1989 

SK Walikota nomor 175/1989 dan no. 39/1991 

tentang Pengaturan trayek 

SK Presiden no.18/1992 : Perluasan wilayah 

U 
Langkah Kegiatan Pelaksanaan 

Penelitian Pendaftaran Bema Roda Tiga 

Penyiapan sistem kredit 

Pembenahan jalur trayek o 
Manfaat. beban dan Pengaturan Perilaku 

Kelompok sasaran (target groups) 

Masyarakat pengguna jasa 

Bemo yang diremajakan 

Damitsu yang terkena efek peremajaan 



A. Penyediaan/persiapan sumber daya (anggaran. personal 

dan sarana) bagi pelaksanaan kebijaksanaan. 

Menyangkut anggaran sepenuhnya dibebankan kepada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, yang berlaku mulai diben

tuknya team tahun anggaran 1989 sampai dengan selesainya 

tugas team pelaksana (sampai saat ini belum dibubarkan). 

Pertimbangannya pelaksanaan kebijaksanaan peremajaan meru

pakan proyek daerah yang sudah lama direncanakan dan sewa

jarnya menjadi beban daerah. Pengeluaran anggaran sepenuh

nya dari kegiatan-kegiatan yang meliputi persiapan pelak

sanaanirapat anggota team. implementasi sigi dan pengawa

san di lapangan, sampai evaluasi pelaksanaan dijadikan 

sebagai laporan resmi yang harus diberikan dan dipertang

gung jawabkan oleh ketua team sepanjang tahun (per tahun) 

pelaksanaan tugas, karena team membutuhkan waktu sampai 

selesainya program pelaksanaan peremajaan. 

Dalam mempersiapkan personal team Struktur keanggotaan 

Team mencakup instansi-instansi yang terlibat secara lang

sung dengan sistem transportasi kota. yang secara otomatis 

merupakan pelaksana-pelaksana tugas yang berkaitan lang

sung dengan keanggotaan mereka dalam Hadan Pembina Trans

portasi Daerah yang sudah terbentuk sebelumnya. Penyusunan 

keanggotaan/personal dibentuk dengan struktur keanggotaan 
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yang haru dengan pertimbangan tidak tumpang tindih dengan 

dengan tugasnya sebagai anggota BPTD, mempermudah koordi

nasi antar anggota team, serta memberikan kewenangan pe

laksanaan tugas yang lebih efektif hila dipisahkan dari 

BPTD meskipun secara faktual sulit dipisahkan (identik). 

Struktur keanggotaan team, meliputi Ketua, wakil -ketua, 

sekretaris dan anggota dengan jumlah anggota sembi Ian 

orang terdiri dari tiga unsur dari Pemerintah daerah (Ba

gian Pemerintahan, Bagian hukum, organisasi dan Tatalaksa

nat Bagian Perekonomian) dan tiga unsur dari luar Pemda 

(SPSI, Organda dan Kepolisian). Kepala Bagian Pemerintahan 

menduduki Jabatan Ketua Team Pelaksana Peremajaan dengan 

pertimbagan kewenangan pelaksanaan penetapan dan pengelua

ran ijin trayek sebagai tanda sahnya kendaraan beroperasi 

selama ini dimiliki dan dilaksanakan oleh bagian pemerin

tahan, sesudah persyaratan lain terpenuhi. Wakil ketua 

diduduki oleh wakil ketua organda dengan pertimbangan 

pemilik kendaraan yang akan menerima dampak langsung atas 

peralihan/perubahan moda angkutan ini. Bagian hukum, Orga

nisasi dan tata laksana mempersiapkan sistem hukum perdata 

berkaitan dengan perjanjian kesepakatan an tara pemda de

ngan pihak investor maupun calon pemil ik kendaraan yang 

akan mengambil kredit. Bagian Perekonomian Pemda kapasi

tasnya adalah mempersiapkan pengalihan ijin usaha kenda

raan dari bemo ke mikrolet. Pihak SPSI dianggap merupakan 
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wakil resmi dari pihak pengemudi bema yang nantinya akan 

dialihkan menjadi sapir mikrolet sehingga aspirasi mereka 

masih/tetap diperlukan. Sementara dari pihak kepolisian 

mengawasi dan atau menindak pelanggaran pelaksanaan kebi-

jaksanaan lalu lintas di lapangan. Menyangkut sarana 

pendukung tugas pemerintah daerah telah menetapkan Kantor 

bagian pemerintahan sebagai induk (base camp)/sekretariat 

pengendalian pelaksanaan baik administratif, teknis maupun 

sis tern prosedurimplementasi peremaja~n angkota. 

B. Melakukan interpretasi dan penjabaran dalam bentuk 

peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan. 

Untuk membentuk peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang 

berhubungan dengan peraturan daerah secara yuridis formal 

team memiliki kewenangan memberikan masukan kepada Wali-

kota yang biasanya akan tertuang dalam Surat Keputusan 

Walikota (terutama menyangkut trayek). Sementara menyang-

kut .penetapan investor, sistem kredi t, tahapan peremajaan 

(sampai saat ini ada tiga tahap), menjadi kewenangan sepe-

nuhnya team, sedangkan Walikota diminta persetujuannya. 

Secara administratif dan teknis interpretasi dan penjaba-

rannya dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi antar ang-

gota team dengan memperhatikan tugas dan kewenangan ma-

sing-masing unit anggota team. Perluasan wilayah berdasar 

Keputusan Presiden menjadikan pertimbangan pula team untuk 



menambah jumlah angkutan kota .di Malang. 

C. Menyusun Langkah kegiatan Pelaksanaan. 

Secara formal team pelaksana peremajaan angkutan kota me

laksanakan t i ga tugas/kegia tan yang harus di laporkan dan 

dipertanggung jawabkan kepada walikota. Pertama, melaksa

nakan tugas penelitian pendaftaran bagi bemo roda tiga 

yang RESMI menjadi armada angkutan kota. Informasi secara 

administratif/data tercatat bersumber dari bagian pemerin

tahan (jumlah kendaraan bertrayek resmi), bagian perekono

mian (untuk ijin usaha), serta dari DLLAJR (data kendaraan 

yang melakukan kir/uji laik jalan). Dari komparasi data 

yang di lakukan secara resmi ada perbedaan angka jumlah 

kendaraan antara ketiga instansi yang ada, sehingga diper

lukan perbandingan lebih lanjut melalui peninjauan/sigi 

langsung ke lapangan. Sigi ke lapangan dilakukan melalui 

koordinasi dengan pihak organda maupun SPSI serta masing

masing pimpinan trayek/jurusan kendaraan di terminal-ter

minal untuk memperoleh secara faktual jumlah kendaraan 

resmi maupun tidak resmi yang beroperasi. Keakuratan data 

dianggap team penting artinya untuk mempersiapkan praki

raan dana maupun jumlah kendaraan yang bisa disediakan da-

lam perundingan dengan investor selain berkaitan dengan 

kemampuan team untuk menyiapkan diri mencapai target pen

tahapan pelaksanaan peremajaan atas trayek resmi yang ber

kaitan langsung dengan kemampuan kota menampung jumlah 
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kendaraan Kedua, mempersiapkan Sistem penggantian/pere-

majaan secara kredit dengan jalan mengkoordinasikan dengan 

pihak yang terkai t. Pihak yang terkai t secara langsung 

adalah calon penyandang dana (investor/istilah pemda), 

karena pihak pemerintah daerah sendiri menyadari tidak 

bisa menyiapkan dana yang cukup besar bagi peremajaan. Pi

hak BPTD berpandangan sistem kredit merupakan sistem yang 

terbaik sebagai jalan keluar mengatasi kesulitan yang 

mungkin timbul pad a pihak pemi.lik bem<? Pilihan terhadap 

calon investor ditetapkan mereka yang diperkirakan 

memiliki kemampuan menyediakan dana dan jumlah kendaraan 

yang relatif singkat (kurang dari dna tahun), sedangkan 

menyangkut spesifikasi teknis kendaraan (bentnk/karoseri 

maupun agen perancang karoseri) diserahkan kepada pihak 

investor. Ketiga, membenahi kembali jalur trayek dengan 

adanya peremajaan angkutan kota. 

Secara geografis team pelaksana dalam pembenahan jalur 

trayek ini memperhatikan 

1. Juml ah penduduk yang menempa t i sua tu kawasan wi 1 ayah 

yang memungkinkan/potensial untuk dikembangkan. 

2. Sarana jalan yang memungkinkan untnk dilalui oleh ken

daraan mikrolet/bila tidak memungkinkan dikembangkan 

seba-gai alternatif bagi bemo (yang rencananya bersifat 

sementaraJ. 

3. Perhitungan rasio yang tepat an tara jumlah kendaraan 



yang akan menempati jalur trayek dengan jarak jalan 

tempuh yang akan dilalui. 

Hal tersebut menghasi lkan bentuk pembenahan yang memung

kinkan sebagai berikut : 

Bentuk pembenahan Trayek 

Peremajaan Angkutan Kota Malang 

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

Alternatif kebijakan Pertimbangan Respon Efek 

----------------------------------------------------------
1. Membuka jalur baru 

2. Mempertahankan Jalur 

lama 

3. Menambah panjang ja 

lur lama 

Membuka isolasi 

Pengembangan so 

sial ekonomi 

Rasionalitas me 

nguntungkan 

Prospek baik 

Kurang di Kon-

minati flik 

Sangat di non 

minati 

Diminati non 

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

Penjelasan menyangkut tugas ketiga. team pelaksana memili

ki tiga alternatif yang dijadikan dasar kerja 

1. Menetapkan dan membuka jalur trayek baru. 

Pertimbangan utamanya adalah melihat prospek dimasa depan 

atas kem~ngkinan perluasan wilayah (masuknya wilayah kabu-



paten Malang menjadi wilayah Kotamadya Malang) maupun di-

jangkaunya pemukiman baru (bagi calon penumpang). Tni 

berkaitan dengan harapan kemungkinan dapat dikembangkan-

nya wilayah yang bersangkutan dibidang sosial maupun 

ekonomi. Jalur trayek baru terutama dicanangkan bagi pe

ngembangan wilayah pinggiran yang herhatasan dengan wila

yah kabupaten yang nantinya juga membuka isolasi wilayah 

Kotamadya. Jalur trayek ke atau dari Mulyorejo, Madyopuro, 

Karang Besuki, Tidar dan Cemorokandang merupakan contoh 

jalur baru. 

2. Tetap menggunakan jalur trayek lama yang dianggap masih 

layak karen a sudah "map-an". 

Pertimbangan utamanya adalah apabi la rasio antara jumlah 

penumpang, jumlah kendaraan dan panjangnya jalur mampu 

memberikan keuntungan yang sudah dianggap memadai bagi 

pengemudi dan pemilik kendaraan. Jalur ini umumnya terda

pat pada jalur dari atau ke terminal utama'Gadang, Arjo

sari dan Dinoyo/Landungsari. Penetapan yang didasarkan pe

nelitian pada jalur ini relatif lebih mudah hila diban

dingkan dengan pembukaan atau penambahan jalur baru me

ngingat keuntungannya telah dirasakan baik pemilik maupun 

pengemudi kendaraan. 

3. Membuka j al ur baru dengan menaoabah j al ur trayek yang 

lama dengan yang baru (menambah panjang jalur trayek). 

Pertimbangan dasarnya apabila jalur lama rasionya baik. 
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sementara prospek jalur baru diperkirakan juga baik. serta 

jalur baru yang ditambahkan memang memerlukan pengembangan 

wilayah. Jalur ini biasanya disisipkan (penambahannya) 

terhadap jalur yang telah mapan, misalnya Arjosari-lagir 

Gadang, Arjosari-Borobudur-Gadang, dan Gadang-Mergan-

Landungsari. 

Prinsip jalur tempuhnya adalah menghubungkan antar termi-

nal u tama (Ar j osar i /u tara, Gadang/selatan, dan Landung-

sari/Barat) dan antara terminal utama dan sub terminal, 

maupun antar sub terminal. Dalam perkembangan selanjutnya 

juga an tara sub terminal dengan sub sub terminal/semacam 

pangkalan mikrolet. Dihindari seminimal mungkin bertemunya 

jalur yang berbeda kedalam jalur jalan sama yang panjang 

dengan toleransi 2 kilometer adanya pertemuan jalur. Per-

timbangan ini lebih pada meminimalkan konflik yang kemung-

kinan timbul karena adanya "perebutan" penumpang. 

Menyangkut keterlibatan partisipan prinsip utama lain 

yang dipertimbangkan adalah tercapainya keinginan investor 

dalam menunjang tercapainya kelancaran angsuran dari pemi-

lik kendaraan mikrolet. Semen tara bagi pemi 1 ik (dan pe-

ngemudi) bisa memperoleh keuntungan yang wajar dari peng-

operas ian kendaraan. Kendala u tama adalah bagaimana mem-

pertemukan berbagai kepentingan yang ada diantara aktor 

yang terlibat didalamnya. lalur yang benar-benar baru bia-

sanya dihindari oleh calon pemilik kendaraan, sementara 
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jalur lama cenderung menolak adanya penambahan jumlah ken

daraan. Harus menjadi pertimbangan adalah kelayakan yang 

bisa diterima masing-masing pihak. Sigi yang menjadi dasar 

pertimbangan untuk menetapkan dan memutuskan kelaikan ja

lur trayek dikoordinasikan terutama dengan pihak DLLAJR, 

dan ketua kelompok jalur yang akan diremajakan, namun fak

tanya kurang me 1 i ba tkan Badan Perencana Pembangunan Dae

rah, yang sebenarnya memiliki data rencana pengemba

ngan tata ruang kota. Pembenahan jalur trayek pada awal 

peremajaan di tahun 1989 memang tepat untuk kondisi saat 

itu. Perkembangan kota yang cepat seiring keharusan membu

ka trayek-trayek baru dengan adanya penambahan jumlah ar

mada angkutan yang baru ternyata tidak bisa mencegah tim

bulnya gejolak. Dalam implementasi selanjutnya pembenahan 

jalur memang menimbulkan masalah bila dibebankan kepada 

team peremajaan mengingat mekanisme aturan yang ada 

terkesan tumpang tindih kewenangan. Hak sebenarnya peneli

tian dan pengusulan atas dibukanya jalur trayek ~~a 

menjadi tanggung jawab DLLAJR, sedangkan bagian pemerinta

han hanya berkewenangan menangani ijin trayek. Secara yu

ridis formal SK Wa.likota menyangkut pembentukan team in

ventarisasi dan analisa trayek kendaraan bermotor angkutan 

umum selalu diketuai oleh kepala bagian pemerintahan (SK 

no. 161 tahun 1986), sedangkan ketua team peremajaan juga 

dijabat oleh kepala bagian pemerintahan. Baru berdasarkan 
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SK Walikota No. 39 tahun 1991 fungsi ini dikembalikan 

kepada kepala DLLAJR selaku penanggung jawab pelaksanaan 

sigi trayek, meskipun ternyata tidak menyertakan unsur 

SPSI maupun Organda untuk terlibat dalam keanggotaan. Im

plementasi kebijaksanaan ja!ur trayek menunjukkan dominasi 

birakrat pemerintah laka! yang kuat atas kelangan instansi 

lain yang terkait langsung dengan penataan lalu lintas di 

Kotamadya Malang. Fakta di atas menimbulkan efek panetapan 

jalur trayek merupakan sumber konflik utama dalam pena

taan kelancaran implementas i peremajaan karena berkai tan 

langsung dengan sumber-sumber ekonomi kelompok sasaran. 

Persaingan dalam us aha mendapatkan trayek yang potensial 

secara ekonomi sering timbul. 

D. Kemanfaatan dan atau pengadaan beban dan pengaturan 

perilaku terhadap masyarakat (kelompok sasaran). 

Bagi kelompok masyarikat pengguna jasa pelaksana kebijak

sanaan berusaha memenuhi kebutuhan warga akan angkutan 

efektif yang bisa menjangkau perkotaan yang efisien dan 

seluruh wilayah kotamadya. 

tidak memiliki kendaraan 

Masih banyaknya keluarga yang 

pribadi ~eskipun setiap tahun 

pertambahan kendaraan prioadi semakin meningkat, menyebab

kan aspek masyarakat pengguna iui merupakan kelompok 

sasaran pengguna jasa yang paling merasakan kemanfaatan

nya. Dari sejumlah 666.679 jumlah penduduk Kotamadya Ma-



lang pada sensus tahun 1990 dengan kepadatan 6.057 per km 

persegi di layani jumlah kendaraan penumpang umum 1.946 

buah. sehingga pad a awal peremajaan jumlah tersebut 

dianggap kurang memenuhi pelayanan bagi masyarakat. Semen

tara kebutuhan akan kendaraan dengan mobilitas dan daya 

angkut lebih besar serta memenuhi syarat kenyamanan, ke

laikan dan kelayakan dalam persepsi pemerintah lokal sudah 

lama diangan-angankan. Memaks imalkan wi layah Kotamadya 

Malang yang mampu dijangkau. angkutan kota merupakan sasa

ran utama. setelah masuknya sejumlah 8 wilayah pedesaan 

dipinggiran Malang ke dalam wilayah Kotamadya. Perluasan 

wilayah tersebut menimbulkan kebutuhan penambahan sarana 

maupun prasarana sistem transportasi kota yang dapat men

dukung perkembangan sos ial maupun ekonomi wi layah. Pada 

data terakhir kebutuhan akan "jumlah" angkutan kota ini 

bagi masyarakat memang terpenuhi. namun efek keamanan, ke

nyamanan dan kelaikan masih menjadi hal yang perlu dite

laah lebih lanjut. 

Menyangkut kelompok sasaran (target groups) yang terkena 

langsung peremajaan, sasaran Pemerintah lokal pada awal 

terutama memang hanya ditujukan kepada peremajaan atas 

Bemo yang dianggap sudah tidak layak dilihat dari berbagai 

sudut pandang/perseps i (teru tama tekni s) penguasa. Beban 

bagi pemilik bemo terutama dirasakan oleh pemilik yang ha-

nya memi 1 iki sa tu bemo, yang bia.sanya akan menimbulkan 



kesulitan untuk membayar uang muka Rp. 2.400.000,-, serta 

mengangsur pengembalian kreditnya. apalagi bila wilayah 

jalur trayeknya merupakan trayek barn. Mengatasi kesulitan 

tersebut pemerintah kemudian merencanakan membagi perema-

jaan dalam tiga tahap, dan memperbolehkan. beroperasi nya 

bema sampai batas waktu tahun 1991. Sementara tuntutan 

untuk peremajaan kemndian juga munenl dari Dami tsu pada 

tahun kedua setelah peremajaan Bemo tahap I. Para pemilik 

damitsu merasa persaingan semakin sulit dengan adanya ken-

daraan mikrolet yang memasuki jallir-jalur baru. Berikut 

diskripsi masing-masing tahap peremajaan : 

Diskripsi tiap Tahap Peremajaan 

Angkutan kota Malang 

Tahap Investor Sasaran Jumlab Tahun Kendaraan 

I PT . saw Bemo 857 1989 Daihatsu 

II PT. saw Bemo & Da 

mitsu 85 1991 Daihatsu 

III PT. PFI Bemo & Da 

PT. SAS mi tsu 893 1993 Daihatsu, Su-

zuki ,Mi tsubishi 

Catatan : 
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Jumlah bema diremajakan : 469 Kendaraan 

Bemo resmi tidak diremajakan : 246 Kendaraan 

Pemilik non eks bemo dan damitsu : 575 Kendaraan. 

Kemanfaatan bagi kelampak sasaran dengan demikian teruta

rna dirasakan oleh dua pihak yakni pertama, Pemilik damitsu 

yang .keinginannya dikabulkan untuk memperaleh kredit ken

daraan, dimana dari harga jual kendaraan damitsu mampu un

tuk membayar uangmuka kendaraan. Kedua. pihak-pihak yang 

memiliki kemampuan membel i/modal kendaraan dalam jumlah 

ba-nyak (paling tidak tiga kendaraan mikrolet), sehingga 

lebih menjamin kesinambungan setaran harian maupun setoran 

angsuran kredit kendaraan. Pihak kedua ini "diperkirakan" 

telah menguasai 575 kendaraan, berdasarkan masih 

tersisanya 246 bema resmi yang tidak ikut diremajakan 

sampai akhir peremajaan tahap ke III di tahun 1993. 


