
BAB IV 

DlMENSI EKONOMI POLITIK 

IMPLEMENTASI PEREMAJAAN TRANSPORTASI KOTA 

Kebijaksanaan peremajaan transportasi kota merupakan 

keputusan politik yang berdimensi ekonomi, karena interak

si-interaksi antar aktor menimbulkan pertimbangan ke arah 

hubungan perilaku yang mempertimbangkan faktor un tung dan 

rugi pada tingkat elite serta mempengaruhi distribusi pen

dapa tan dan kekayaan masyaraka t a tas sumber-sumber yang 

ada. Implementasi menyangkut sistem kredit, penetapan ta

rip dan trayek merupakan independen variabel implementasi 

peremajaan yang membawa pengaruh terhadap respon pe-

rilaku para aktor yang terlibat dalam menjalankan tugas 

se 1 akU pe laksana imp 1 emen tas i, i nves tor, maupun ke lompok 

sasaran (target groups) 

A. Pengadaan Kendaraan 

Penelitian terhadap jumlah bema resmi pent~ng arti

nya mengingat hanya pemilik bemo yang memiliki surat-surat 

lengkap yang bisa/berhak mengajukan kredit 

(penggantian/peremajaan) dengan kendaraan mikrolet. Penga

juan kredit yang ditetapkan atas kesepakatan antara inves

tor dan team pelaksana memang mensyaratkan kelengkapan 
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1. Faktur kendaraan atau Surat Tanda NomoI' Kendaraan 

Bermotor (STNKB) dari Kepolisian 

2. Kartu Tanda Penduduk yang mensyaratkan sebagai 

penduduk Kotamadya Malang 

3. Surat Ijin Usaha Angkutan dengan kendaraan 

bermotor umum dari Bagian Perekonomian Pemerintah Dae 

rah 

4. Surat Tanda Uji Kendaraan/Kir dari DLLAJR 

S. Memiliki surat ijin trayek dari bagian Pemerintahan. 

Diktum 1-4 merupakan prasyarat untuk memperoleh Surat Ijin 

trayek dengan demikian mereka yang memiliki surat ijin 

trayek berart i sudah memi 1 iki i j in resmi bagi bemonya. 

Disamping itu tugas ini menjadi penting pula bagi inves-

tor un tuk menetapkan berapa j umlah sebenarnya kendaraaan 

mikrolet yang harus disediakan bagi mereka yang berhak 

memperoleh kredit. Adanya prasyarat memiliki trayek terse

but menyebabkan di kalangan pemilik bema terjadi transaksi 

jual bel i trayek, meskipun ada ketentuan pemindahan hak 

atas surat ijin trayek dinyatakan tidak sah apabila tidak 

mendapat persetujuan dari kepala daerah atau pejabat yang 

di tunjuk (kepala bagian Pemerintahan). Hingga menjelang 

persetujuan kredit diimplementasikan sulit untuk mengeta

hui apakah pemilik bemo yang berijin trayek memang benar

benar pemilik bemo asli (sebenarnya). Harga pasar untuk 

trayek menjelang peremajaan adalah antara Rp. 1.000.000,-



sampai Rp. 1.500.000,- dan ada dua sebab mengapa pemilik 

bemo menjual ijin trayeknya. Pertama, dengan sistem kredit 

mereka tidak menginginkan terbebani oleh adanya hutang 

karena harus menanggung beban angsuran kepada dealer (in-

vestor) , mereka sudah cukup puas dengan kondisi pekerjaan 

yang sekarang, selain berharap meskipun tanpa trayek mere-

ka tetap bisa menjalankan kendaraannya, hal yang memang 

kemudian benar-benar terjadi dan menjadi penyebab adanya 

bemo i legal (tanpa sura t resmi) namun tetap menj alankan 

kendaraannya. Kedua, adanya pendatang baru yang merasa 

bahwa sektor jasa angkutan memberikan prospek yang baik di 

bidang ekonomi, mereka memiliki modal yang diharapkan mam-

pu memberikan keuntungan. Kondisi yang membuat harga pasar 

trayek terpengaruh. Sementara ada pula rnereka yang tetap 

bertahan untuk tidak menjual trayek maupun bernonya karena 

ketiadaan uang muka untuk mengarnbil kredit mikrolet, mere-

ka inilah yang kemudian sampai saat ini diantaranya tetap 

merniliki trayek-trayek resmi. 

Menyangkut penyiapan dan pelaksanaan sis tern kredi t. 

pemerintah daerah "terpaksa" mengadakan jalinan kerjasama 

dengan investor. Pertimbangan utama adalah tidak adanya 

anggaran besar yang mampu disediakan oleh pemerintah dae-

rah sehingga pemerintah tidak bisa bertindak sebaga publik 

servis murni sebagai mana Damri. Dalam klausulnya team pe-

laksana berfungsi sebagai mediator (penghubung) bagi ter-



capainya kesepakatan atas transaksi sistem kredit menyang

kut besarnya uang muka, jumlah angsuran harian, cara ang

suran dan sebagainya antara calon pemilik mikrolet dengan 

deal er (i nves tor). Sedangkan i nves tor berkewaj i ban un tuk 

menyediakan kebutuhan kendaraan. Kesepakatan transaksi 

jual beli kendaraan dengan sistem kredit merupakan satu

satunya pilihan yang disepakati oleh semua pihak dengan 

tuj uan t i dak mempersul i t calon pembeli,selain itu yang 

mampu diperkenankan membeli secara tunai. Sistem pengajuan 

kredit yang ditetapkan pemerintah daerah memungkinkan para 

pemilik trayek resmi sebagai target groups untuk mengambil 

kendaraan de-ngan perbandingan 1 banding 1, yang berarti 

kepemilikan satu trayek resmi bema diganti dengan satu hak 

pengajuan kredit mikrolet. Dalam kaitan ini pemerintah 

berharap: pertama, kepemilikan bema tetap menjadi hak 

milik sah pemilik bema dengan kansekuensi pencabutan 

trayek bema yang berarti bema tersebut sebenarnya tidak 

dibenarkan beroperasi lagi. Sedangkan hak trayek yang 

dimiliki secara otamatis beralih kepada trayek mikrolet 

yang baru. Kedua, perbandingan 1 1, memungkinkan 

bertambahnya kapas i tas angku t penumpang, dar i bema yang 

berkapas i tas 7 orang 

standard resmi 13 

menjadi 

orang, 

mikrolet 

hal ini 

yang berkapas i tas 

membuka peluang 

kemungkinan lapangan kerja baru tenaga pembantu pengemudi 

(kernet). Dengan demikian kendaraan yang beroperas i d i 
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Kotamadya Malang jumlah kendaraan akan tetap sedangkan 

kapasitas angkut penumpang meningkat. Ketiga. 

delapan desa bekas kabupaten Malang melalui 

Presiden di tahun 1992 mengakibatkan jumlah 

Masuknya 

Keputusan 

penduduk 

bertambah, kebutuhan aka angkutan penumpang bertambah yang 

diharapkan mampu memperlancar pengembalian kredit 

kendaraan. 

Untuk memperlancar mekanisme angsuran kredit kenda

raan pad a awalnya pihak investor menempatkan pegawainya 

disetiap terminal dengan dibantu supervisor dari pemerin

tah daerah dalam menerima setoran kredit harian. Kondisi 

ini berlangsung kurang lebih sampai dua tahun, sebelum 

akhirnya team pelaksana peremajaan mengalih fungsikan tu

gas ini kepada Primer Koperasi AngkutanDarat (Primkopang

da). Pengambil alihan ini disebabkan kurang lancarnya ang

suran kredit harian yang dilakukan oleh pemilik/pengemudi 

sementara tindakan tegas kurangberani diambil oleh dealer 

(i nves tor) . Primkopangda merupakan perkumpulan koperasi 

yang menghimpun kepentingan pemilik kendaraan (dalam rea

Ii tasnya hanya pemi 1 ik mikrol et) dan pengemudi. yang tu

juannya melayani pemilik kendaraan dan pengemudi dalam 

bentuk simpan pinjam. penyediaan suku cadang kendaraan, 

perlengkapan kendaraan dan realitas utamanya adalah mena

rik angsuran kredi t kendaraan. Untuk yang terakhir ini 

mereka berfungsi menarik setoran kredit harian kendaraan. 



memberikan bantuan bila kesulitan mengangsur, memberikan 

teguran, peringatan, denda dan hak s ita kendaraan b i 1 a 

terlambat mengangsur atas nama investor. 

Bila dilihat dari riwayat pendiriannya, Primkopangda meru

pakan koperasi yang terbent~ dari intruks i yang berasal 

dari tingkat satu kepada daerah tingkat II untuk membentuk 

koperasi angkutan darat. Primkopangda Malang dalam pendi

riannya melakukan pengambil alihan (kooptasi) terhadap 

koperasi angkutan darat (Kopangda) yang didirikan "dari 

bawah" oleh pemilik bengkel, pengemudi dan pemilik kenda

raan berdasarkan akte Badan Hukum Koperasi: 

48224/BH/II/1981. Koperasi yang tumbuh dari bawah tersebut 

diambil alih tahun 1992 dengan dalih pengelolaan keuangan 

yang tidak benar, namun nampaknya lebih pada kekuatiran 

adanya dua koperasi angkutan darat di Malang. Team Pelak

sana Peremajaan Angkutan Kota kemudian memasukkan pimpinan 

dan anggotanya ke dalam jajaran kepengurusan Primkopangda, 

yang terlihat dari masuknya ketua team pelaksana perema

jaan sebagai ketua I, Ketua Organda, dan kepala SPSI 

(sebelum diganti) sebagai ketua II dan rII, sementara Ke

tua Umum Koperasi dijabat oleh bekas wakil ketua DPRD Ma

lang. Dalam penarikan angsuran kredit ini pihak investor 

berkewajiban untuk memberi balas jasa (fee) kepada kopera

si dan Kolektor di terminal-terminal serta Kantor Pemda 

berhak me nahan maupun mendenda (per hari Rp. 1.000,-) ke-



terlambatan angsuran kredi t. Sebagai gambaran pendapatan 

tahun 1993 Primkopangda adalah sebagai berikut 

Dari Unit Usaha Rp. 2.850.000,-

Sentral Motor Rp. 2.007.000,-

Bunga Bank Rp. 220.826,-

Surya Gatra Wira Rp. 23.035.300.-

Perdana Motor Rp. 4.482.850,-

Kelola Angkota Rp. 2.500.000,-

Dari kondisi keuangan di atas terlihat aktifitas ekonomi 

koperasi sangat mengandalkan keuntungannya dari investor. 

Indikasi ini menunjukkan adanya peluang kesempatan usaha 

(dan keuntungan finansial) yang sangat besar dengan 

didirikannya Primkopangda. Namun yang perlu dipertanyakan 

keuntungan ini kemudian akan melayani siapa? Dalam 

kenyataannya meskipun koperasi ini ditujukan melayani 

kepentingan pemilik dan pengemudi, sulit untuk dikatakan 

aktifitas jalannya koperasi melayani pengemudi karena 

wujud aktifitas usaha cenderung kepada pemilik. Itupun 

pemilik lebih suka untuk mengambil suku cadang atau 

keperluan kendaraan kepada dealer resmi dari pada ke 

koperasi. Kohesifitas anggota hanya terjadi pada waktu 

mereka diharuskan mengangsur kredit kendaraan meskipun 

denda keterlambatan per hari banyak mereka keluhkan 



sebagai pungutan tak resmi. Kope-rasi ini pun tidak 

berkeinginan menghimpun kepentingan pemilik dan pengemudi 

bemo karena tampaknya mereka dipandang tidak bisa 

dilayani oleh kegiatan ekonomi koperasi. 

B.lnteraksi antar Pelaku 

Bagaimana mekanisme sesungguhnya yang ditempuh oleh 

team pelaksana peremajaan dalam menentukan kri teria yang 

tepat penunjukan dan penetapan investor? Implementasi pe

laksanaan peremajaannya sendiri terbagi dalam tiga tahap 

dengan kelompok pelaku berbeda. Yang jelas masuknya para 

investor pada pelaksanaan tahap pertama sampai tahap keti

ga tidak berdasarkan tender, melainkan hanya berdasarkan 

proposal yang kemudian ditentukan pilihannya oleh team pe

laksana peremajaan. PT. Surya Gatra Wira merupakan inves

tor tunggal pada tahapan I dan ke II diberi kewajiban 

menyediakan mikrolet merk Daihatsu Zebra sebagai satu-sa

tunya pilihan yang ditawarkan untuk pengganti bema (ta

hap I-1989) dan Damitsu (tahap 1I-1991). Kondisi tersebut 

mengesankan adanya monopoli (yang diakui Pemda), sementara 

calon pemilik kendaraan menginginkan jenis kendaraan lain 

dan calon investor lain pun menginginkan masuk menanamkan 

modalnya. Baru pada tahun 1993 pada peremajaan tahap III 

alternatif untuk memilih merek lain dilaksanakan dengan 

.penunjukan PT. Putra Perdana Indoniaga sebagai pemasok Su-



zuki Carry dan PT. Sentral Armada Sejahtera sebagai pema-

sok Daihatsu dan Mitsubishi. Berikut gambaran kondisi ken-

daraan setelah peremajaan dilaksanakan, dimana nomor 1-8 

investornya adalah PT. Surya Gatra wira, dan nomor 9-17 

investornya PT. Putra Perdana Indoniaga dan PT. Sentral 

Armada Sejahtera. Besar angsuran pada tahap I Rp. 14.500,-

angsuran tahap II delapan belas bulan pertama sebesar 

Rp. 20.500,-untuk selanjutnya Rp. 14.500,-. Semen tara 

angsuran tahap III bervariasi antara Rp.17.500,- sampai 

Rp. 19.500,-; yang dimaksud angsuran kredit disini adalah 

angsuran dari pemilik kendaraan kepada investor melalui 

Primkopangda yang dilaksanakan setiap hari. 

Tabel 2 

KONDISI KENDARAAN HASIL PELAKSANAAtl\i PEREMAJAAN 

D I KOT AMADY A MALAt"JG 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No. Jalur Trayek Jumlah Tahun Status 

Unit Peremajaan Kredit 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 AG (Arjosari-Gadang) 300 1989 Lunas 

2 GA (Gadang-Arjosari) 156 1989 Lunas 

3 LDG (Landung~ari-Dinoyo-Gadang) 169 1989 Lunas 
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4 ADL (Arjosari-Dinoyo-Landungsa 

ri) 123 1989 Lunas 

5 MM (Madyopuro-Mulyorejo) 61 1989 Lunas 

6 MW (Mulyorejo-Wagir) 48 1989 Lunas 

7 MT (Madyopuro-Tidar) 23 1991 Kredit 

8 MK (Madyopuro-Karangbesuki) 62 1991 Kredit 

9 ABG (Arjosari-Borobudur-Gadang) 80 1993 Kredit 

10 AJG (Arjosari-Jagir-Gadang) 72 1993 Kredit 

11 AMG (Arjosari-Mergosono-Gadang) 239 1993 Kredit 

12 CkL (Cemorokandang-Landungsari 82 1993 Kredit 

13 AT (Arjosari-Tidar) 37 1993 Kredi t 

14 GL (Gadang-Landungsari) 110 1993 Kredit 

15 LG (Landungsari-Gadang) 112 1993 Kredit 

16 GML (Gadang-Mergan-Landungsari) 30 1993 Kredit 

17 AL (Arjosari-Landungsari 131 1993 Kredit 

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

Jumlah unit 1.833 

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

Sumber: berbagai sumber setelah diolah. 

1. Implementasi Peremajaan Angkota tahap I 

Pelaksanaan angsuran kredi t pada tahun-tahun awal 

merupakan tahun yang menurut pemilik mikrolet yang dulunya 

pemilik satu bemo yang berarti mereka hanya memiliki satu 

ikrolet sebagai tahun yang sulit untuk mengangsur. Dengan 
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alasan tersebut mereka meminta kepada pemerintah daerah 

untuk diperbolehkan mengoperasikan kembali bema yang telah 

dicabut trayeknya guna menunjang terpenuhinya angsuran 

kredit per hari yang diperoleh dari mikrolet mereka. Bagi 

investor hal ini juga menguntungkan mereka untuk menunjang 

perputaran modal yang harus mereka pinjam dari bank 

untuk penyediaan kendaraannya. Demi memenuhi jumlah 

angsuran kredit data dari lapangan menunjukkan adanya 

peralihan kepemilikan bemo tanpa trayek kepada pihak lain, 

yang sebenarnya pemilik harus "mengandangkan" bemonya, 

atau menjualnya keluar wilayah kotamadya Malang. Penjualan 

didalam wilayah Kodya berarti masih memungkinkan 

beroperasinya bema tersebut (ilegal) yang sebenarnya tidak 

diinginkan Pemerintah daerah. Melihat dilema tersebut 

Pemerintah Daerah setelah peremajaan tahap I dan II masih 

memberikan kesempatan kepada bema yang ada (legal maupun 

ilegal) untuk beroperasi hingga bulan November 1993. 

Secara resmi alasannya adalah faktor manusiawi dengan 

memberikan peluang pula 

Kesepakatan tersebut dibuat 

yang mengikat, sehingga 

permasalahan yang belum 

beroperasinya bema. 

un tuk memper 1 uas peker jaan. 

tanpa adanya surat keputusan 

sampai saat in! menjadi 

terselesaikan dengan masih 



2. Implementasi Peremajaan Angkota tahap II 

Didalam agenda tugasnya peremajaan angkutan kota tidak 

pernah menempatkan Damitsu sebagai kelompok sasaran 

(target groups) untuk diremajakan. Trayek-trayek utama 

yang sebelumnya diprioritaskan bagi Dami tsu dengan 

bertambahnya 857 mikrolet baru hasil peremajaan tahap I 

telah mengambil peran untuk menyaingi dami tsu. Jal ul' 

trayek baru yang dilalui pun banyak bersinggungan dan 

kapasitas angkut penumpangpun lebih banyak. Mengingat 

kondisi ini pemilik damitsu meminta kepada pihak 

pula, Pemerintah daerah untuk melakukan peremajaan 

meskipun dilihat dari perbandingan usia operasional 

dami tsu yang 13 tahun efek polusinya bukan dasar yang 

kuat untuk diremajakan sebagaimana bemo. Team Pelaksana 

peremajaan 

melakukan 

kemudian mengambil keputusan untuk juga 

peremajaan terhadap damitsu dengan 

mempersyaratkan kepemilikan trayek resmi dan kewajiban 

"memplathitamkan" seluruh kendaraan yang ada sebagai 

prasyarat tambahan pengajuan kredit. Memplathitamkan bema 

sebenarnya juga pernah menjadi a1 terna t if sebagai usaha 

menyingkirkan bemo, belum adanya aturan tertulis sebagai 

dasar pelaksanaan dari pihak kepolisian menyebabkan hal 

ini tak bisa diimplementasikan. Peraturan perundangan 

maupun peraturan pelaksanaan yang ada memang tidak pernah 



menggolongkan bemo (karena 

kendaraan pribadi, kategorinya 
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faktor kelaikan)sebagai 

tetap sebagai bagian dari 

kendaraan angkutan umum. Bisa dikatakan peremajaan tahap 

II ini tidak menemui hambatan berarti. karena permintaan 

memang murni dari pemilik maupun pengemudi serta kemampuan 

untuk menyediakan uang muka maupun kemungkinan angsuran 

kred it 1 eb i h besar pe 1 uang pemi 1 ik dami tsu d i band ingkan 

bemo yang strata ekonominya pun berbeda. 

3.Implementasi Peremajaan Angkota tahap III 

Pada peremajaan tahap III tahun 1993 pihak pemerintah 

daerah 

tahapan 

memang mengharapkan peremajaan 

terakhir. Cakupan penerapannya 

ini merupakan 

diharapkan mampu 

memenuhi keinginan dan kebutuhan baik pemilik bemo maupun 

pemilik damitsu yang belum memperoleh jatah peremajaan. 

Pada tahap ini jalur trayek D~ E, H yang sebelumnya 

merupakan trayek dami tsu dengan adanya peremajaan jalur 

ini berubah menjadi satu jalur AMG yang kemudian dipecah 

lagi menjadi jalur trayek AT, dan CKL. Jumlah armada 

kendaraan terbesar tetap pada jalur AMG (239 kendaraan), 

team peremajaan pada awal peremajaan memang pernah 

menjanjikan untuk membuka jalur barn lagi untuk mengurangi 

jumlah kendaraan yang banyak ini, suatu hal yang tak 

ernah terlaksana sehingga mengaki ba tkan sumber konfl ik 

ikemudian hari. Damitsu pada tahap ini memang secara 
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keseluruhan bisa diplathitamkan, namun masih tersisa 246 

pemegang ijin trayek resmi bemo dengan jumlah mereka yang 

laik jalan 301 bemo. Sedangkan jumlah kendaraan bemo yang 

beroperasi pada tahun 1993 (diperkirakan angka yang tak 

jauh berbeda dari yang beroperasi saat ini) secara 

keseluruhan 711 buah, ini berarti masih ada 465 bema tidak 

resmi (i 1 ega!) 

resmi" yang 

yang secara bersama-sama melayani 

diakui (dengan persetujuan DPRD) 

"trayek 

oleh 

pemerintah. Kebijaksanaan pemerintah tampaknya membiarkan 

kondisi diatas belangsung dasar pemikirannya adalah 

pemerintah daerah memperoleh keuntungan dari retribusi 

yang ada dan trayek bema yang ada umumnya melayani wilayah 

"pinggiran". 

tahun 1989, 

berdasarkan Surat Keputusan Walikota no. 175 

9 lintasan trayek bemo bertumpu pada 

"terminal" pasar-pasar yang tergolong sedang dan kecil 

yakni pasar Mergan, pasar Dinoyo, pasar Bunul. 

kun, pasar Gadang maupun pasar Borobudur. Hal 

pasar Su

yang diha-

rapkan oleh pemerintah daerah tidak menimbulkan gejolak 

"benturan" karena berhimpitan jalur dengan mikrolet. 

Sebagai kesimpulan pada bagian ini berikut kami 

sampaikan gambaran proses implementasi kebijaksanaan 

peremajaan angkutan kota ~alang. 
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Pemerintah Daerah 
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Team Pelaksana 
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[] 

Kopangda »»» Primkopangda><><><><Pemilik Bemo/Damitsu 

++ 

++ 

++ 

PEREMAJA~~ .\NGKOTA 

(Tahap I 1989} 

(Tahap I I 1991) 

(Tahap I II 1993) 

KETERANGAN' 

Pembentukan berdasar SK Walikota no.28/1989 

~asuknya Tim pelaksana kedalam kepengurusan 

Primer Koperasi Angkutan Darat 
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» Kerjasama pengaturan sistem kredit dengan In-

vestor swasta 

» Pengambil alihan Kopangda (1992) 

<> Setoran angsuran kredit per hari dari pemilik 

melalui koperasi 

[] Pelaksanaan akad kredit kendaraan 

++ Realisasi peremajaan angkutan kota. 

Fee atas jasa sebagai mediator pengurusan kredit. 
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C.Struktur Ekonomi Peremajaan Transportasi kota 

Kebijaksanaan peremajaan yang berdimensi ekonomi menim

bulkan pengaruh terutama terhadap sumber-sumber pendapatan 

kelompok sasaran. Keluaran kebijaksanaan yang ada telah 

menciptakan efek ekonomi yang bisa digambarkan sebagai 

berikut : 

Diskripsi Efek Ekonomi 

Ketiijaksanaan terhadap Kelompok sasaran 

Bentuk Kebijaksanaan 

Kebijaksanaan Tarip Angkota 

Sistem Kredit 

Trayek Angkota 

Efek Kebijaksanaan 

Struktur Pasar tak seimbang 

antara Bemo dan Mikrolet 

- Kepemilikan > Mikrolet 

- Prioritas pada Mikrolet 

- Jumlah armada > Mikrolet 

Pungutan "ekonomi biaya 

tinggi" 

Setoran Harian Pengemudi 

Angsuran Kredit Pemilik 

Dalam struktur pasarnya, dengan implementasi perema

jaan beroperasinya industri jasa bemo dan mikrolet secara 

bersama-sama jika diperbandingkan telah mendekati persain-



gan yang tidak murni lagi. Pertama, sejumlah besar kenda

raan bema dimiliki oleh sejumlah begitu banyak pemilik ke

c iI, semen tara banyak pemi 1 ik mikro 1 et menguasai armada 

yang cukup besar. Dari informasi para ketua lin/jurusan 

bema menyatakan hampir sernua kendaraan bema saat ini sete

lah periode peremajaan dijalankan aleh pemiliknya sendiri, 

mereka yang memiliki armada tiga buah bemo sudah dapat di

ka tegor ikan sebagai "pengusaha" besar bemo. Si tuas i berbe

da terjadi pada mikrolet, pemilik dengan armada lebih dari 

tiga merupakan hal yang jamak. BahRan pimpinan team pere

majaan sendiri memiliki lebih dari sebelas, isue yang ber

kembang di kalangan pengemudi angkutan beliau memi 1 iki 

antara 25 - 40 armada dan hampir setiap trayek ada. Kon

disi tersebut menjadikan persaingan tak sempurna, operasi

nya bahkan lebih terpecah-pecah lagi, karena adanya seto

ran harian minimal yang harus dicapai pengernudi dan kewaj

iban pemi 1 ik kepada investor menyebabkan untuk mencapai 

targetpun menjadi mutlak terpenuhi. 

di tetapkan pemerintah daerah untuk 

Kedua, trayek yang 

jalur yang sama bagi 

semna kendaraan dengan jurusan yang sarna rnernang telah mem

berikan hasil pelayanan yang sarna. Yeskipun masih saja di

temnkan persaingan antar sesarna jalur yang sarna untuk 

memperoleh penumpang, hal ini terlihat dari maraknya ja

lur-jalur tertentu aleh adanya terminal bayangan yang 

disebabkan terlalu banyaknya jumlah kendaraan dan adanya 



pertemuan dari berbagai jurusan di satu titik ruas jalan 

tertentu. Bila diperbandingkan dengan bemo, penempatan 

trayek bemo pada dasarnya ditetapkan hanya melayani wila-

yah pinggiran dengan jarak yang pendek (antara 5 - 10 ki-

lometerl, sementara mikolet menempati trayek-trayek prio-

ritas (jalan utama dan besar) supaya bisa memenuhi angsu-

ran kredit dengan jarak trayek panjang (antara 15 - 26 ki-

lometer). Kondisi ini telah menyebabkan persaingan tak 

sempurna yang menjurus kearah konflik begitu trayek mereka 

bersinggungan (bertemu/berimpit), ditambah lagi dengan 

adanya perbedaan kapasitas angkut dan kenyamanan penumpang 

yang berbeda diantara keduanya, meskipun tarip angkutan 

lebih murah bemo. 

Dimensi ekonomi politik bemo pada dasarnya berkisar 

pula pada dua hal pokok tarip penumpang dan trayek yang 

di tempuh. Yang pertama adalah penentu utama pendapa tan 

kotor yang menentukan pula pembagian pendapatan antara 

pemilik dan pengemudi, sementara untuk mikrolet juga 

menentukan tercapai tidaknya target angsuran kredit oleh 

pemi 1 ik kepada investor (dealer). Sedangkan trayek yang 

ditempuh baik mikrolet maupun bemo akan sangat 

mempengaruhi hal tersebut di atas~ Keterlibatan politik 

pemerintah selaku elit formal menyebabkan pemerintah 

memi 1 iki kewenangan menuru t pera turan perundang-undangan 
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untuk menetapkan keputusan menyangkut tarip angkutan dan 

trayek tempuh kendaraan. Asumsi dasarnya adalah dalam 

situasi normal setiap keputusan (untuk melakukan atau 

bahkan tidak melakukan sesuatu) selalu berusaha membuat 

keputusan yang menguntungkan diri atau golongannya, 

setidak-tidaknya tidak merugikan diri dan golongan atau 

kelompok yang ingin dilindungi. Siapa yang diuntungkan 

dengan kebijaksanaan trayek dan angkutan ini tercermin 

dalam kaitan ini. 

Tarip penumpang 

(kotamadya) sejalan 

Jenderal 

di tetapkan oleh pemerintah lokal 

dengan kenaikan yang ditetapkan 

Perhubungan Darat di Jakarta. Direktorat 

Perundingan dan kesepakatan biasanya dibicarakan 

sebelumnya an tara pemerintah daerah, pihak Organda dan 

Serikat Pekerja Seluruh Indonosia unit Transpartasi demgan 

mengacu pada apa yang telah di tetapkan oleh Pemerintah 

Daerah Tingkat I Jawa Timur. Selama periade implementasi 

peremajaan transportasi kata telah dua kali terjadi 

"penyesuaian" tarip angkutan, yang pertama tahnn 1989 dan 

yang terakhir melalui Surat Keputusan Walikota no. 47 

tahun 1993. Dengan perbedaan kenaikan sebesar Rp. 50,

klausul inti pada SK terakhir menyebutkan : 

Tarip bema untuk semua jalur trayek (nail< dari 



terminal/pasar dan turun di terminal yang dituju), 

sebesar Rp. 250,-

Tarip kendaraan roda empat (mikrolet) untuk semua 

jurusan trayek (naik dari terminal dan turun 

sebelum terminal yang dituju), sebesar Rp. 300,-

sementara untuk tarip mahasiswa dan pelajar 

rata-rata sebesar Rp. 200,-

Tarip kendaraan roda empat semua jalur trayek 

{naik dari ter minal dan turun di terminal yang 

dituju), sebesar Rp. 350,-

Mewajibkan pengusaha angkutan penumpang umum baik 

kendaraan baru maupun lama memasang dalam 

kendaraannya tarip angkutan sesuai keputusan. 

Kenyataannya tarip resmi tak pernah berlaku untuk mikro-

let, terutama mikrolet yang belum lunas dan baru mengambil 

kredit di tahun 1993. Tarip tidak resmi yang ditetapkan 

pengemudi (dan pemilik) adalah tarip rata-rata Rp. 350,-

untuk semua jurusan dimanapun turunnya penumpang, kecuali 

untuk pelajar dan mahasiswa mereka mau menerima tarip res-

mi. Alasan utama adalah untuk memenuhi setoran pada jalur 

sepi penumpang. Reaksi pemerintah lokal tampak memang ber-

sedia menutup mata sebagai usaha untuk membantu kelancaran 

pembayaran angsuran kredit dan mencegah timbulnya konflik 

antara pemilik, pengemudi dan pemerintah. Peneliti menemu-

kan memo dari Humas pemerintah daerah kepada bagian pereko-
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nomian supaya konfl ik yang sempa t ter jadi sehubungan de

ngan hal ini tidak oocor kepada pers. Kemampuan pers seba

gai pembentuk pendapat umum nampaknya diperhitungkan. Bagi 

penumpang umumnya menerima begitu saja ketentuan di atas 

berhubung pengusaha tidak pernah memasang tarip resmi 

sebagaimana diwajibkan, kalau terpasang tarip resmi biasa

nya berbentuk striker promosi sekolah/universitas/dunia 

us aha yang mencantumkan tarip rata-rata angkota Rp. 350,-

Kondisi berbeda dialami bemo, para pengemudi pada 

umumnya mentaati batas tarip resmi angkutan. Pada jalur 

mati dimana bemo tak bersinggungan dengan mikrolet, fungsi 

bemo berubah menjadi semacam ojek, dimana transaksi tarip 

terjadi atas dasar kesepakatan antara pengemudi dengan ca

Ion penumpang serta kemauan bemo untuk mengantarkan sampai 

kedepan rumah yang umumnya komplek perumahan. Biasanya ta

rip tak resmi yang disepakati adalah dua kali tarip resmi. 

hal yang kami ketemukan di terminal pasar Bunul. Kebebasan 

dan keleluasaan menetapkan tarip juga ditemukan pada jalur 

yang melewati universitas (Universitas Muhamadiyah, Uni

versitas Merda, dan IKIP Malang), bagi bema tarip dibawah 

ongkos resmi bagi pelajar dan mahasiswa merupakan hal 

yang wajar. 

Biaya-biaya suku cadang yang meningkat. kenaikan harga 

oli, maupun inflasi bukan merupakan alasan yang tepat un

tuk menaikkan tarip angkutan. Ukuran kenaikan resmi yang 



bisa diterima pemerintah biasanya hanya disetujui sesudah 

terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BEM). Moral 

dibalik ini agaknya adalah tarip resmi akan diikuti kalau 

ditetapkan lebih tinggi dari yang bisa disangga oleh keku

atan-kekuatan pasar, tetapi para pemilik dan pengemudi 

akan mendesakkan kebebasannya kalau tarip resmi ditetapkan 

terlalu rendah. Dengan kata lain pengaturan tarip agaknya 

tidak efektif bila berlawanan dengan kepentingan pemilik 

dan pengemudi, meskipun dibalik itu masih terdapat kepen

tingan investor yang juga berharap kembalinya modal dan 

memperoleh keuntungan karena juga harus menanggung pinja

man kredit perbankan. Toleransi yang diberikan terhadap 

mikrolet agaknya sebagai usaha untuk menjaga keseimbangan 

dari berbagai kepentingan supaya setiap konflik yang ada 

bisa terkendali (meminimalkan konflik). 

Setoran harian dikalangan sektor angkutan kota 

bukanlah harga tetap, namun 

disepakati kedua belah pihak. 

ada titik tengah 

Setor-an harian untuk 

yang 

bema 

cenderung naik mengikuti inflasi meskipun tidak ter-dapat 

kenaikan tar-ip penumpang. Pimpinan trayek dimana ada 

paguyubannya di tingkat kotamadya Malang agakny~ memainkan 

per-an sebagai wasi t yang menentukan kesepakatan besarnya 

setoran harian, meskipun sebagian besar pemilik bema 

adalah sekaligus pengemudi. Masih ada saja bema yang 

dikemudikan oleh orang lain mengingat tidak mungkin 



seorang pengemudi secara terus menerus selama satu minggu 

menjalankan bemonya, ada masa mereka harus beristirahat. 

Setoran harian yang pada tahun 1994 untuk bema rata-rata 

Rp. 4.000,- telah meningkat menjadi Rp. 5.000,- ditahun 

1995, sementara apabila pemilik mengemudikan sendiri 

kendaraannya penghasilan mereka berkisar antar Rp. 7.500,

sampai Rp. 10.000,-. 

Hal berbeda terjadi pada mikrolet, dimana ada beberapa va

riasi diseputar setoran harian rata-rata. Kadang-kadang 

ini mencerminkan pengaturan yang beraneka ragam untuk ber

bagai pengeluaran yang "harus" mereka lakukan. Dilihat 

dari faktor ke dalam, dikaitkan dengan hubungan kerja an

tara pemi lik dengan pengemud i kendaraan setoran hari an 

secara umum dibedakan oleh dua segi, yakni trayek sepi 

dan trayek ramai. Bagi pemilik yang masih menanggung 

beban untuk mengangsur kredit kendaraan, 

menj alani tray~k-trayek yang rela t i f 

biasanya harus 

sepi dibandingkan 

mereka yang telah lunas kreditnya. Trayek ini terjadi pada 

kendaraan mikro 1 e t yang mengal ami peremaj aan tahap I I I . 

Pengemudi yang menjalani trayek ini sering mengalami ke

sulitan untuk mencapai target minimal setoran harian yang 

dianggap cukup untuk menghidupi keluarganya. Efek sam

pingnya adalah pengemudi cenderung untuk lebih memaksa 

kendaraan bekerja secara 

pemeliharaan pun menjadi 

maksimal sehingga 

berat bagi pemilik. 

biaya 

Ukuran 



setoran harian pada trayek ini pun menjadi bervariasi 

an tara Rp. 23.500,- sampai 

besarnya pemilik menanggung 

Rp. 25.000, - tergan tung 

angsuran kredit yang 

dari 

juga 

bervariasi antara Rp. 17.000,- sampai Rp. 19.500,-. 

Berbeda pada trayek-trayek yang ramai penumpang, pengemudi 

akan lebih mudah mendapatkan uang. Trayek ini terjadi pada 

trayek dimana pemilik sudah tidak memiliki tanggungan 

beban mengangsur kredit kendaraan. Trayek mereka merupakan 

trayek-trayek yang pertama dibuka (tahap I), sehingga 

jalan yang diambil alihpun merupakan jalan utama yang 

melalui pusat kota. Relatif lebih mudahnya pendapatan 

dicapai, menyebabkan hukum pasar berlaku bagi mereka untuk 

memenuhi kewajiban setoran harian yang lebih tinggi. Pada 

kondisi kedua ini setoran harian bisa mencapai Rp. 

27.500,- , bahkan pada beberapa pengemudi ada yang berani 

sampai Rp. 30.000,-. Efek yang ditimbulkan adalah harga 

ij'in trayek dan harga kendaraan menjadi tinggi di pasaran 

mobil penumpang. Pada dua kond is i di atas tampak 

pengemudi tetap pada posisi marjinal yang harus memenuhi 

kewajiban lebih berat sejalan dengan hukum permintaan dan 

penawaran yang ada. Sehingga tidak mengherankan bila 

posisi kerja mereka sangat sensitif dari tekanan 

kebijaksanaan baru hila me- nyangkut nasip mereka. 

Organda dan SPSI unit transportasi seperti banyak 

d i ungkapkan pengemud i agaknya kurang merna i nkan fungs i nya 



dalam dunia usaha mikrolet ini. ){eskipun pemi 1 ik dan pe

ngemudi masuk sebagai anggota kelompok kepeotingan ioi, 

batas setoran harian bukan ditentukan oleh SPSI dan Organ

da melainkan lebih pada kesepakatan antara pemilik 

dan pengemudi serta kelompok Jalur Trayek masing-masing. 

Pemilik juga mengeluh menyangkut fungsi Organda yang hanya 

menarik iuran wajib setiap {jin laik jalao tanpa pertang

gung jawaoan keuaogan yang jelas, dan sulitnya mengkoordi

nasikan pengemudi oleh SPSI menunjukkan indikasi ini. Fak

tor yang justru juga sangat mempengaruhi setoran harian 

adalah keandalan pengemudi menangani kendaraan (keahl ian 

pemeliharaan) dan ikatan hubungan informal yang ada antara 

pemilik dan pengemudi. 

Pengaruh Iuar apa yang bisa mempengaruh per-

olehan setoran pengemudi? Untuk mencapai target minimal 

setoran, pengemudi harus pandai mengatur keuangan, karena 

ada kewajiban pengeluaran lain yang juga harus diperhi

tungkan mempengaruhi sumber penghasilan rnereka. Hampir se

mua pimpinan jalur trayek mengharuskan anggota kelornpoknya 

untuk menyetor iuran wajib harian yang tujuannya selain 

untuk kepentingan perkumpulan, kepentingan sosial anggota 

bila ada musibah, juga terutama untuk kepentingan pem-

biayaan "ekooomi biaya tinggi" yang harus dianggarkan 

bagi pihak luar. Ada semacam kewajioan bulanan yang harus 

mereka setorkan, yang besarnya bervariasi antara Rp. 



30.000,- sampai Rp. 200.000,-, tergantung dari jumlah dan 

jenis kendaraan serta panjang jalur trayek yang dilalui. 

Bagi mikrolet faktor penyebab utamanya mereka ingin menda

pa t "jami nan keamanan" hi la memua t kapas i tas penumpang 

berlehihan ketika di jalan, beroperasi dengan "ngetem" 

(menunggu penumpang) di terminal bayangan, memperoleh 

"prioritas" saat di terminal rnaupun jenis pelanggaran lain 

yang memerlukan adanya "saling pengertian'! dengan pihak 

keamanan. Sementara uatuk bemo biasanya berkai tan erat 

dengan kondisi pasca peremajaan dimana banyak bemo tidak 

resmi (kurang syara t uj i kendaraan/STNK/i j in usaha) yang 

beroperasi pada jalur resmi trayek yang ditetapkan Pemda 

(mereka masih di tarik retribusi terminal) hal yang meski 

diantisipasi hila tidak ingin ditindak. Bagi pemilik ken

daraan selain harus memelihara dan menjamin kondisi kenda

raannya laik jalan, dengan pihak luar seperti organda 

dimana pemilik kendaraan menjadi anggotanya, rnereka berke

wajihan mengeluarkan biaya pungutan anggota setiap uji 

laik kendaraan. DLLAJR mengenakan pungutan Rp. 2.500,- un

tuk bemo dan Rp. 3.500,- untuk mikrolet. Pungutan yang 

banyak dikeluhkan para pemilik karena tidak ada per tang

gungjawaban segi keuangannya, dalam kondisi yang hampir 

sarna mereka juga dikenakan denda sebesar seri bu rup iah 

hila terlampat per hari dalam rnembayar angsuran kredit 

kendaraan. 


