
BAB V 

DlMENSI KONFLIK-KONSENSUS IMPELENTASI 

KEBIJAKSANAAN PEREMAJAAN TRANSPORTASI KOTA 

Setiap implementasi kebijaksanaan yang ideal diha

rapkan mampu memberikan manfaat dan atau pengenaan beban 

dan pengaturan perilaku terhadap individu dan masyararakat 

pada umumnya. Sebagai akibat implementasi kegiatan yang 

terakhir ini sejumlah pihak yang tidak kebagian manfaat 

a tau yang menanggung beban yang d ianggapnya t idak adi 1 

akan kecewa atau frustasi sehingga minimbulkan konflik 

sesama maupun dengan pemerintah. Sejumlah langkah 

strategis untuk mencapai integrasi (konsensus) biasanya 

perlu ditempuh oleh pemerintah. Setiap konflik senantiasa 

mempunya i dua tujuan dasar, yakni mendapa tkan dan a tau 

mempertahankan sumber-sumber. Tujuan konflik untuk 

mendapatkan sumber-sumber merupakan ciri manusia yang 

hidup bermasyarakat karena manusia memerlukan sumber

sumber tertentu yang bersifat material-jasmaniah maupun; 

spiritual-rohaniah untuk hidup secara layak dan terhormat 

dalam masyarakat. Yang ingin diperoleh manusia (individu 

maupun kelompok) meliputi hal-hal yang sesuai dengan 

kehendak bebas dan kepentingannya. Tujuan konflik untuk 

mempertahankan sumber-sumber yang selama ini s'udah dimi-

liki juga merupakan kecenderungan hidup manusia. 

9Lt 
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Manusia ingin mernelihara surnber-sumber yang rnenjadi 

mi 1 iknya t dan berupaya mempertahankan surnber-sumber yang 

dianggap penting pelakunya. 

Konflik terjadi antar kelornpok yang rnernperebutkan 

hal yang sarna, tetapi konflik akan selalu rnenuju ke arah 

kesepakatan (konsensus). Selain rnasyarakat tidak mungkin 

terintegrasi secara perrnanen dengan rnengandalkan kekuasaan 

paksaan dari kelompok yang dominan, juga masyarakat yang 

terintegrasi atas dasar konsensuS sekalipun, tak mungkin 

bertahan secara permanen tanpa adanya kekuasaan paksaan. 

Konflik dan konsensus merupakan gejala-gejala yang tak 

terelakkan dalam masyarakat. 

Demikian pula yang terjadi pada kebijaksanan politik 

peremajaan transportasi kota ini, banyak pihak yang 

terlibat 

terhadap 

dengan sumber 

kelompok-kelompok 

kelompok lain mewarnai 

terbatas 

tertentu 

menyebabkan tekanan 

dan keuntungan bagi 

setiap rangkaian implementasi 

kebijaksanaan yang dibuat. Diskripsi-diskripsi yang telah 

diuraikan dalam bagian-bagian sebelumnya telah sedikit 

banyak memberikan ilustrasi adanya kecenderungan kearah 

konflik . 



A. Pihak-pihak yang Terlibat Konflik 

Sumber konflik berasal dari pihak pemerintah dalam 

mengimplementasikan kebijaksanaannya lebih lanjut/pengatu

ran lebih lanjut. Konflik yang terjadi pada implementasi 

kebijaksanaan transportasi kota ini bila dikategorikan 

pad a dasarnya melibatkan dua pihak utama: Konflik pada ke

lompok angkutan kota Mikrolet dan konflik pada kelompok 

angkutan kota Bemo. Sehingga dilihat dari keterlibatan 

mereka dalam konflik bisa dikategorikan dalam dua lingkup 

kasus: konflik Bemo dan konflik Mikrolet ~ karena bagaima

napun juga melihat konflik implementasi angkutan kota nam

paknya harus dilihat kasus per kasus. Berikut bagan dis

kripsi pelaku konflik yang ada: 



Diskripsi Kebijakan dan Pelaku Konflik 

Peremajaan Transportasi Kota 

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

Sumber konflik K a sus Pelaku Konflik 

Mikrolet 

Keb. Trayek Rencana Pemecahan- AMG Vs ABG, ADL, Loo 

Jalur trayek barn AJG dan MK Vs Pemda 

Pengalihan ke tra- GML Vs Bemo dan LG 

yek lain CKL Vs Bemo Vs Pemda 

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

Bemo 

Pasca peremaja Tuntutan atas hak Bemo Resmi Vs Peme-

an ke III diremajakan rintah lokal 

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

Dimens i Konfl ik terbagi dalam dna kaj ian yakni konfl ik 

pada mikrolet dan Konflik pada Bemo. Masing-masing memi-

liki ciri tertensu secara teoritis maupun praktis, sehing-

ga perlu dibedakan. Meskipun pada beberapa kasus diketemu-

kan persamaan diantara keduanya. 

Konflik mikrolet secara keseluruhan disebabkan pengaturan 

/ keputusan kebijaksanaan trayek yang ditetapkan oleh team 
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pelaksana peremajaan terhadap eks damitsu (AMG cs), tidak 

bisa diterima impelementasinya baik oleh kalangan pemilik 

maupun terutama para pengemudi. Efeknya adalah setiap 

keputusan yang berkaitan erat dengan jalur AMG yang pada 

awalnya terlanjur menampung jumlah kendaraan terlalu ba

nyak, pengaturan kemudian melalui tindakan pemecahan jalur 

dengan membentuk jalur trayek baru maupun pengalihan jalur 

dengan menambahkannya ke dalam jalur trayek yang sudah ada 

senantiasa menjadi pencetus timbulnya konflik. Pemecahan 

jalur dengan membentuk trayek baru cenderung (telah) me

nimbulkan konflik dengan pemilik/pengemudi trayek lama 

yang dilalui/berimpit jalur, sedangkan pengalihan ke jalur 

trayek lain dianggap memberikan beban bagi penerima jalur 

yang bisa mengancam hi langnya/berkurangnya sumber-sumber 

penghasilan. Rencana pemecahan jalur AMG menjadi sumber 

pertentangan dengan Jalur ABG, ADL, LDG, AJG dan MK. Pem

bentukan jalur barti GML menimbulkan konflik dengan jalur 

bema Dinoyo-Mergan dan jalur angkutan LG. Fakta di lapa

ngan mengindikasikan konflik senantiasa "dipelopori"/ter

jadi antar kalangan pengemudi dan kurang melibatkan pemi

I ik. 

Konflik Bemo terjadi pada periode pasca peremajaan tahap 

ketiga, ketika pemerintah mengultimatum pengoperasian bema 

di kota Malang hanya diperkenankan sampai bulan November 

1993. Kontroversi kemudian timbul disebabkan masih adanya 



bemo resmi yang merasa sebenarnya masih memiliki/memegang 

hak diremajakan meminta untuk juga segera diremajakan. 

Sehingga bisa dikatakan konflik ini terjadi melibatkan 

secara langsung an tara pihak pemerintah lokallBPTD/Team 

Pelaksana Peremajaan dengan para pemilik bemo. 

Konflik transportasi kota sebagaimana konflik lain juga 

melibatkan pihak-pihak luar yang berusaha mempengaruhi ke

bijaksanaan yang menjadi sumber konflik. Baik konflik mi

krolet maupun Bemo telah melibatkan kalangan DPRD, pihak 

keamanan/militer, maupun pers sebagai pembentuk opini. Na

mun ternyata kurang dirasakan terlibatnya SPSI dan Organda 

oleh pihak yang terkena efek langsung kebijaksanaan 

(kelompok sasaran) terlibatnya. 

B. Motivasi Pelaku Konflik 

Tekanan yang nampaknya lebih dirasakan oleh pengemudi di 

bidang ekonomi, sebagai sumber pengnasilan. Usaha pemenu

han setoran harian yang menentukan pendapatan mereka yang 

terancam merupakan motivasi/alasan utama dibalik konflik 

yang melibatkan kelompok pengemudi .ikrolet. Jalur trayek 

yang di tetapkan dan dijalani merupakan penentu kehidupan 

keseharian mereka untuk memperoleh hasar kecilnya pendapa

tan yang bisa dibawa pulang. Kepentingan atas sumber yang 

sama antar kelompok jalur yang saling bertemu telah menim

bulkan persaingan memperebutkan sumber tersebut. sehingga 
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ancaman terhadap sumber-sumber yang ada juga mengancam 

secara langsung kehidupan ekonomi mereka. Pad a konflik 

mikrolet secara umum motivasi dasar pihak-pihak yang kon

flik adalah usaha satu pihak untuk mendapatkan sumber-sum

ber ekonomi disisi lain ada pihak yang ingin mempertahan

kan sumber-sumber ekonomi yang telah mereka miliki selama 

ini. Yang ingin didapatkan dan dipertahankan cenderung 

berkaitan erat dengan keselamatan dan kesejahteraan hidup 

keluarganya dan ini berkaitan erat dengan kepemilikan wi

layah kerja (trayek) yang ingin diperoleh dan dipertahan

kan. Di tengah keduanya terdapat pihak yang memiliki ke

kuasaan untuk mendistribusikan atau mengalokasikan sumber 

sebagai pilihan yang menentukan tercapai tidaknya konsen

sus antara keduanya. Ketergantungan keduanya pada pemilik 

sumber sangat besar sehingga masing-masing berusaha mende

kati penentu sumber demi pertimbangan keuntungan yang 

mungkin dapat mereka capai. Bila dikatakan ada konflik 

dengan penguasa lebih pada bagaimana supaya kepentingan 

mereka masing-masing dapat tersalurkan dan diterima seba

gai pilihan yang harus dijalankan dan ditetapkan oleh pem

erintah tanpa merugikan. 

Bagi pemerintah laka! motivasi misi mensukseSkan pelaksa-

naan peremajaan ditentukan juga terutama dari kelancaran 

pada pemilik modal/investor dalam memperoleh kembali pe

ngembalian kredit kendaraan. Selaku pengurus Primkapangda, 



team pelaksana mengetahui seeara persis data-data trayek

trayek yang kurang lanear angsuran kreditnya, sehingga 

misi mereka identik dengan misi· investor untuk menjamin 

kelancaran pengembalian kredit. 

jal inan kepentingan yang sarna 

pelaksana (Primkopangda) untuk 

pengembalian kredit yang efektif 

Dengan demikian ada 

antara investor-team 

meneiptakan sistem 

hanya bisa berjalan 

dengan pengaturan terhadap trayek yang ada. Motivasi 

dibalik itu diduga tidak lepas dari. adanya kepentingan 

pribadi-pribadi yang masuk selaku /atas nama kepentingan 

kelompok ekonomi. Apalagi seperti diinformasikan para 

pengemudi, ada kalangan pengurus tertinggi yang memiliki 

kendaraan pada hampir semua jalur. Pengaturan trayek 

sebagai sumber Konflik pun akhirnya muneul dari 

pertimbangan keuntungan dan kerugian pelaksana bukan pada 

pertimbangan rasionalitas obyektif data lapangan yang 

paling layak diimplementasikan. Meskipun kondisi tersebut 

meneiptakan konflik di kalangan kelompok sasaran yang 

merasakan langsung efek implementasi yang 

menentukan p~rjuangan mereka 

harian/angsuran kredit. 

memperoleh 

trayek 

target setoran 

Berbeda dengan konflik mikroIet, konflik bemo (resmi) 

yang terjadi berkaitan langsung dengan penguasa. Konflik 

memiliki satu sisi yakni usaha mendapatkan hak-~ak yang 

merasa mereka miliki sebagai pemilik sah surat-surat res-
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mi. Bila faktor material (kepemilikan mikrolet) berhasil 

mereka miliki sebagai sumber penggerak ekonomi, ada hara

pan kehidupan ekonomi keluarga dapat lebih diatasi di ten

gah konflik yang sebenarnya juga terjadi pada diri mereka 

ketika harus berhadapan dengan kondisi persaingan yang tak 

seimbang dengan mikrolet. Motivasi utama pemerintah sesuai 

dengan tujuan awal peremajaan adalah menghapuskan kebera

daan bema dari kota Malang. Fakta dimana secara prosedural 

pelaksanaan peremajaan tidak mampu menghapuskan seluruh 

bema dari kota menimbulkan konflik baru yang tidak di

inginkan. Kebijaksanaan di atas kebijaksanaan dengan masih 

diperbolehkan nya bema beroperasi. serta masih tersisanya 

bema dengan latar belakang yang lagis (lihat bagian dis

kripsi konflik bemo) menimbulka~ diperlukannya kebijaksa

naan baru dari pemerintah. Namun kebijaksanaan itu sulit 

diimplementasikan mengingat kondisi daya tampung kota yang 

sudah terlalu banyak bila masih ditambah dengan mikrolet 

baru. Secara faktual pengaturan atas trayek yang lama saja 

telah menimbulkan konflik, akan se.akin parah bila ditam

bah dengan mikrolet melalui peremajaan tahap keempat. For

mula 4:1 yang ditawarkan dibanding 2:1 sebagaimana yang 

ditnntut pemilik bemo resmi menjadi sulit untuk dipenuhi. 

C. Mekanisme Penyaluran Tuntutan 

SPSI dan Organda sebagai kelompok kepentingan "resmi" yang 



diakui, menurut pandangan pemilik maupun pengemudi tidak 

memiliki peran dalam penyelesaian konflik. Kohesifitas 

pengemudi yang lebih kuat kedalam kelompok jalurnya ma

sing-masing membuat kepercayaansebagai saluran aspirasi 

terhadap organisasi resmi tersebut berkurang. Ini disebab

kan sifat dan perilaku organisasi kelompok jalur yang 

menghimpun pengemudi terkondisi berbeda (berciri paguyu

ban) dibandingkari dengan dunia usaha/perusahaan yang ba

nyak dinaungi SPSI, sedangkan masuknya mereka dirasakan 

sebagai pemaksaan, meski tanpa ikatan. Penyaluran tuntutan 

mereka masih dalam batas ~enggunakan saluran resmi peme

rintah baik melalui lembagai eksek~tif (Walikota/BPTD dan 

Team Pelaksana maupun legeslatif (DPRD/PDI). Sementara 

jalur komunikasi lain untuk menyampaikan aspirasi juga di

gunakan melalui forum seminar angkuta~ kota dengan pihak 

Universitas Merdeka Malang. KNPI dan wawancara pers. Fakta 

tersebu t menunj ukkan mekanisme penyal uran tun tu tan yang 

melalui lembaga resmi merupakan indikasi usaha penyelesai

an sudah cukup melembaga. Bentuk pengajuan usulan/tuntutan 

ada dua yakni tak berwujud kekerasan, yakni dengan dialog 

atau musyawarah, pernyataan tuntutan melalui surat, pole

mik melalui surat kabar (setelah diskusi) dan unjuk rasa 

(demonstrasi). Demonstrasi dilakukan dengan cara membawa 

seluruh kendaraan ke gedung DPRD/Kotamadya yang kebetulan 

masih dalam satu kawasan (berjarak 25 m). Respon yang tim-
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bul dari pemerintah setelah demonstrasi biasanya diikuti 

dengan ajakan dialog/musyawarah. Demonstrasi sebenarnya 

merupakan jalan terakhir setelah semua jalan ditempuh. 

Dari pihak eksekutif penanganan tuntutan biasanya diwakili 

Badan Pembina Transportasi Daerah. Sementara pada kalangan 

legislatif bagi Mikrolet saluran tuntutan lebih ditangani 

secara bersama. Hal berbeda terjadi pada konflik Bemo ke

percayaan penyaluran lebih di tujukan kepada PDI (sampai 

kepada kedekatan hubungan pribadi dengan Ketua PDI), ke

pentingan politik menjelang pemilu di tahun 1992 dengan 

janji memperjuangkan keinginan pemilik bemo nampaknya 

menja dikan komunikasi antara keduanya masih tetap terja

lin sampai saat penelitian ini. Aspek pemanfaatan kepen

tingan politik faktanya terlihat disini. Bentuk yang kedua 

dengan kekerasan, terjadi pada satu kasus berujud penggu

lingan kendaraan (lihat konflik CKL) , setelah pihak bemo 

me lakukan dialog/musyawarah yang tak berhas i 1 mewuj udkan 

keingan mereka. 

D. Intensitas Konflik 

Intensitas konflik disini lebih merujuk pada besarnya 

energi (ongkos) yang dikeluarkan dan tingkat keterlibatan 

partisipan dalam konflik. Konflik mikrolet dilihat dari 

durasi waktu mulai muncul tahun 1993 saat jalur AMG dijan

jikan Team pelaksana untuk direncanakan dipecah menjadi 



jalur baru ASG (Arjosari-Sarangan-Gadang) dikurangi 40 

kendaraan tidak pernah terwujud. Meskipun jalur ini telah 

sebelumnya telah terpecah menjadi jalur CKL, AT dan GML, 

rencana ini telah menimbulkan penentangan dari 5 jalur 

lain yang menunjukkan intensitas konflik yang cukup ting-

gi. Biaya yang dikeluarkan dengan indikasi kurang lan-

carnya angsuran kredit melalui Primkopangda (rata-rata ku-

rang lebih 500 hari kerja), merupakan indikasi lain inten-

sifnya konflik yang ada. Kelas sosial ekonomi yang sama 

an tara yang ingin mempertahankan dan mendapatkan sumber 

yang ada meskipun masing-masing tergabung dalam organisasi 

kelompok jalur yang bersifat sama, tetap memiliki peluang 

yang tinggi bagi timbuinya pertentangan yang intens. Fak-

tor terancam berkurangnya sumber penghas i Ian karena dari 

situlah indikator stratifikasi sosial mereka berada menim-

bulkan tindak demonstrasi. Pada sisi AMG yang ingin menda-

patkan sumber-sumber baru tersebut perubahan status ekono-

mi/sosial yang lebih baik nampaknya semakin sulit untuk 

ditempuh, apalagi kemudian timbul penggalangan secara or-

ganisatoris oleh penentangnya untuk membentuk kelompok 

bersama (Forum Komunikasi) seolah-oleh ingin menyelesai-

kan permasalahan tetapi diduga kelompok AMG justru ingin 

mempertahankan sumber yang telah mereka miliki. Stratifi-

kasi sosial/ekonomi, kondisi organisasi, dan prospek peru-

bahan status nampak memiliki pengaruh pacta intensitas kon-



flik yang ada. Kesirnpulannya meskipun mereka sama-sarna 

wong cilik karena berkaitan dengan kepentingan hidup yang 

diprioritaskan konflik pun menjadi intens. Secara nominal 

rupiah bagi kelompok ini uang sejurnlah Rp. 5.000,- sampai 

Rp. 10. 000, - penghas i Ian perhari merupakan sumber ekonomi 

yang sangat berarti bagi dirinya. Resiko yang harus mereka 

tanggung untuk mau menghadapi tantangan dengan bertambah

nya sejumlah 40 kendaraan pada pertemuan jalur mereka ba

kal lebih besar sebagai ancaman kurangnya pendapatan. Por

si pemerintah sebagai mediator yang baik menjadi dilematis 

bagi membagi keuntungan pihak satu namun resiko kerugian 

bagi pihak lain. lni berkaitan dengan pilihan apakah pe

merintah menetapkan atau tidak menetapkan kebijaksanaan 

sebagai arti dari kebijaksanaan i tu sendiri. Sementara 

dalarn tubuh team pelaksana pun memiliki kepentingan 

sendiri. 

lntensitas konflik pada berno (resmi) rnemang telah melibat

kan banyak partisipan yang ingin memecahkannya. Perdebatan 

lebih pada pilihan apakah bema ini akan dihapus,sama seka

Ii dari kota Malang, ataakah memang masih diberi kesempa

tan untuk beroperasi pada jalur tertentu. Kemauan berkor

ban para pemilik bemo untuk hanya mengusulkan perbandingan 

penggantian bema ke mikrolet 2 1, dibanding tiga tahap 

sebelurnnya yang 

kebu tuhan hidup 

1 1 , 

mereka. 

menunjukkan indikasi terdesaknya 

Semen tara pemerintah hanya mampu 
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memberikan penggantian dengan perbandingan 4 : 1. Persepsi 

pemilik untuk mau berbagi tersebut tentunya berharap akan 

lebih baiknya resiko yang timbul dari pada hanya bertahan 

dengan satu bemo, meskipun fakta di lapangan menunjukkan 

pemilik mikrolet yang hanya mengandalkan satu mobil dengan 

tanggungan pengembal ian kredi t tetap beresiko tinggi me

ngalami kerugian. Bagi mereka nampaknya mempertaruhkan 

diri pada bemo merupakan alternatif menghidupi keluarga 

sa tu-sa tunya dari pada t idak ada sarna sekal i gantungan 

hidup. Inilah yang tercermin dari pernyataan Sujak, ketua 

paguyuban pengemudi Malang : "Saat ini kami sedang dalam 

kesulitan. Kami masih diijinkan beroperasi~ tapi jalur 

kami dihimpi t oleh kendaraan angkatan lain. Penumpangnya 

diserobot teras oleh mikrolet. Jadi tak usah di.asalahkan 

bemo akan habis dengan sendirinya bila tidak direl11ajakan. " 

Secara organisatoris kelompok ini paling lemah. karena 

didalam setiap jalur ada dua keanggotaan, yakni bemo resmi 

dan tak resmi yang masih beroperasi bersama-sama. Bemo ti

dak resmi umumnya bersifat apatis dalam memperjuangkan 

tuntutan mereka karena kesadaran akan posisi mereka yang 

telah pernah diremajakan. Dukungan kelembagaan partisipan 

lebih mereka andalkan pada pengguna jasa, dan legeslatif 

(khususnya PDI). Sementara justru prospek perubahan status 

yang kurang menguntungkan mereka karena rasio tawaran yang 

yang ditawarkan pemerintah !oka! rendah membuat kelompok 
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ini berjuang lebih intens melalui lebih banyak saluran ko

munikasi dibandingkan dengan kelompok mikrolet. Beban yang 

besar ditanggung kelompok ini menimbulkan usaha untuk men

eari jalan-jalan yang memungkinkan untuk mewujudkan tuntu

tan mereka, meski prospeknya keeil. 

D. Pengaturan dan Penyelesaian Konflik 

Asumsi pengaturan konflik adalah konflik tidak akan dapat 

diselesaikan dan dibasmi, konflik hanya dapat diatur saja 

sehingga konflik tidak mengakibatkan perpeeahan pada ma

syarakat. Porsi pemerintah dalam pengaturan konflik ini 

sangat besar mengingat sumber konflik berasal dari kebi

jaksanaan lanjutan yang dikeluarkan pemerintah dalam im

plementasi kebijaksanaannya. 

Konflik pada mikrolet memiliki dua sisi ;tuntutan non ke

kerasan melalui demonstrasi dan musyawarah serta satu sisi 

tindakan kekerasan (penggulingan kendaraan) yang timbul 

dari mereka yang berkonflik. Pemerintah lokal yang memi-

1 iki ot~ri tas untuk melakukan intervensi dengan kewena

ngannya yang sah dalam melakukan pengendalian konflik, 

faktanya menunjukkan respon yang berbeda sesuai dengan 

jenis dan intensitas konflik. Pada tuntutan bersifat 

nonkekerasan fungsi mediator dan pengambil keputusan 

dijalankan pemerintah dalam bentuk. melakukan pertemuan 

antara mereka yang terlibat konflik. sebagai pilihan utama 



(Kanflik AMG). Sedangkan sanksi negatif dengan melakukan 

t indakan repres i f dengan memaksankan tetap berjalannya 

jalur CKL dilakukan, yang mengandung unsur kekerasan 

dengan dalih telah mengganggu kepentingan umum. 

Penyelesaian melalui sanksi negatif ini untuk sementara 

mampu mengembalikan kebijaksanaan jalur yang telah 

ditetapkan. meskipun kelampak bema masih memendam ketidak 

setujuannya. Posisi mereka yang lebih lemah. karena memang 

seharusnya mereka tidak beroperasi lagi membuat mereka 

lebih bersifat apatis. Fungsi apapun yang dijalankan pe

merintah dalam penaturan konflik adanya kepentingan yang 

utama untuk melancarkan pelaksanaan kebijaksanaan yang 

dibuat, membuat penyelesaian konfl ik melalui konsensus 

yang bisa disepakati semua pihak suli t dicapai. Fakta 

dipermukaan memang bisa meredam konflik yang ada namun 

pihak yang berkonflik masih memendam ketidak sepatan atas 

apa yang telah disepakati. Pengaturan konflik mikrolet 

nampaknya belum efektif disebabkan kedua belah pihak 

be 1 um mengaku i dan mener ima kepent ingan p ihak I ai n yang 

berkonflik dan cenderung apriori terhadap kepentingan 

pihak lain meskipun sudah ada pertemuan antara mereka. 

Pertemuan sebagai sarana pemecahan masalah subs tans i nya 

belum diakomodir oleh pihak yang saling berkonflik. Forum 

kamunikasi (dalam kanfl ik AMG) sebagai hasi I kesepakatan 

bersama masih dicurigai sebagai dalih mengalihkan konflik 
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yang sebenarnya (rencana pemecahan jalur). Sehingga 

masing-masing pihak sebenarnya masih bertahan pada 

pendapat mereka. Meskipun mekanisme aturan main <rules of 

game) dan interaksi antara mereka telah disepakati meIaIui 

pertemuan antara mereka yang berkonflik dan masing-masing 

pihak mengetahui kepentingan yang diperjuangkan dan mema-

hami lingkup tuntutanya. Pada konflik GML pengaturan 

konflik yang ada cenderung mengambil tindakan tidak 

melakukan tindakan apapun/tidak menanggapi konflik yang 

timbul. Membiarkan kebijaksanaan yang telah 

ber j alan terus sebagai mana apa adanya. Cara 

bisa disebut sebagai avoidance model (model 

ditetapkan 

ini lebih 

menghindari 

konflik) . Tanggapan yang keras dari kalangan DPRD, 

pemilik/pengemudi bema, dan jalur GL yang berimpitan tidak 

ditanggapi oleh pelaksana kebijaksanaan. 

Pada Konfl ik Bema, peran pemerintah merupakan pihak yang 

Iangsung mengalami tuntutan dari pemilik bemo. Pengaturan 

konfl ik yang d i imp 1 ementas ikan te lah sampai kepada sub-

stansi yakni persetujuan untuk dilakukan kembali perema-

jaan, namun substansi paling utama menyangkut kesepakatan 

jumlah perbandingan penggantian yang sesuai dan di terima 

kedua belah pihak tidak pernah tercapai. Pemilik bema 

bertahan pada pendapat kelaikan penggantian 2:1 sedangkan 

pemer i n tah daerah pada perband ingan 4: 1. Kompromi yang 

dicirikan mengharuskan semua pihak yang berkonflik saling 
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menyesuaikan dengan kepentingan pihak lain (mungkin dengan 

perbandingan 3:1) tidak pernah tercapai. Begitu juga 

konsesi dimana seharusnya salah satu pihak mengalah tidak 

pernah tercapai dalam konflik bema ini. Masing-masing 

bertahan pada kepentingannya meskipun pihak investor sudah 

bersedia untuk menyediakan kendaraan, maupun membeli bemo 

resmi yang tersisa. 

E.Diskripsi konflik 

Berikut diskripsi masing-masing konflik yang timbul dalam 

implementasi kebijaksanaan peremajaan transportasi kota. 

Diskripsi ini penting diungkapkan mengingat masing-masing 

konflik per kasusnya memiliki ciri-ciri, maupun respon pe-

laku konflik yang berbeda. 

1. Konflik Kelompok Jalur AMG 

Pad a awal peremajaan tahap III di tahun 1993 jalur 

AMG, CKL dan AT dengan jumlah kendaraan kesell1ruhan 358 

buah menjalani satu jalur Arjosari-Mergosono-Gadang. Per-

timbangan team pelaksana peremajaan menempatkan begi tu 

banyak kendaraan dalam satu jalur yang sarna adalah perta-

rna, rnereka sebelumnya berasal dari satu satuan kendaraan 

Damitsu (jalur D,E,H) yang diremajakan dan menjalani jalur 

samaiKedua, belum dilakukan sigi atas trayek barn sehingga 

mikrolet hasil peremajaan yang baru belum bisa ditempatkan 
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pada jalur semestinya; Ketiga, jalur jalan yang dilalui 

merupakan jalur jalan utama (sebagian besar jalan propin

si) sehingga perkiraan team pelaksana kendaraan tersebut 

t idak akan mengalami kesul i tan memenuhi setoran harian 

maupun mengangsur kredit kendaraan, apalagi terminal Arjo

sari dan Gadang sebagai terminal tujuan merupakan terminal 

utama Malang. Baru setahun kemudian jalur tersebut dipecah 

menjadi tiga jalur, dengan AMG sebagai jalur induk meneri

ma beban jumlah kendaraan yang masih banyak (237 uni t), 

dan team pelaksana peremajaan menjanjikan jalur ini dipe

cah lagi ditambah satu trayek baru. Hal ini tidak pernah 

terlaksana dan sampai sekarang tetap menjadi tuntutan ke

tria jalur dan anggotanya. Ada dua alasan kelompok ini me

nuntut segera terealisasikannya pemecahan jalur tersebut 

pertama, pengemudi dan pemilik dalam posisi suIit karena 

dituntut Primkopangda melunasi kredit kendaraanya. Secara 

umum primkopangda mencatat banyaknya pemilik yang hanya 

memenuhi 300 kali angsuran harian padahal kewajiban seha

rusnya sudah 800 kali. Kedua, terdapatnya terminal bayan

gan bis antar kota pada dua tempat yakni di Pakisaji (Bis 

dari Blitar) dan Bululawang (Bis dari Dampit/Lumajang) 

yang seharusnya langsung ke terminal Arjosari telah men-

gurangi peluang jatah penumpang yang akan ke terminal Ar

josari (ke Surabaya/selatan). Tuntatan untuk menghapuskan 

terminal bayangan suIit dilakukan berhubung wilayah terse-



but masuk ke dalam yuridiksi wilayah kabupaten Malang. 

Koordinasi/kerjasama antara pemerintah lokal kabupaten dan 

kotamadya untuk menghapuskan terminal bayangan tidak per-

nah tercapai meskipun ketua organda kabupaten dan kotamdya 

dijabat dalam satu kesatuan wilayah. 

Rencana pemecahan jalur tersebut menjadi sumber 

penentangan dari jalur lain yakni Jalur ABG. ADL, LDG, AJG 

dan MK. Mereka keberatan atas rencana pemecahan jalur 

tersebut dengan tiga alasan. Pertama, rutenya dianggap 

akan berhimpitan dengan jalur trayek yang selama ini 

mereka jalani. Kedua, mereka kuatir (menolak) akan adanya 

tambahan kendaraan baru pada jalurnya. Kedua hal tersebut 

tidak mereka inginkan karena berarti akan mengurangi 

pendapatan mereka yang berakibat mempersulit pencapaian 

target setoran harian. Ketiga, Pemerintah daerah dituntut 

untuk mengikut sertakan semua masing-masing ketua kelompok 

jalur bila ada pemecahan jalur, agar tidak ada sengketa 

diantara pengemudi setelah ditetapkannya jalur baru. 

Pemerintah daerah nampaknya tidak pernah menyertakan 

kelompok jalur ini dalam sigi dan pengambilan keputusan 

trayek, SK Walikota nomor 39 tahun 1991 tidak melibatkan 

organda maupun SPSI sebagai anggota. meskipun sebelumnya 

team peremaj aan mengi ku t sertakan SPSI dan Organda, 'f rasa 

terwakili" pengemudi tidak ada terhadap SPSI unit 
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transportasi. 

Kebijaksanaan team pelaksana peremajaan tidak segera 

dari awal memecah jalur AMG dan janji kepada AMG membuat 

jalur trayek baru agaknya telah menimbulkan konflik antara 

kelompok jalur trayek AMG disatu sisi dengan kelompok 

jalur trayek disisi lain, dan antara kedua kelompok jalur 

tersebut dengan pemerintah (Badan Pembina transportasi 

daerah}. Selama ini dalam penyaluran aspirasinya 

(pengaduan) lebih banyak menggunakan lembaga-Iembaga resmi 

untuk memperjuangkan tercapainya tujuan memperoleh (AMG) 

dan mempertahankan (ABG, ADL,LDG, AJG, MK) sumber-sumber 

(hak milik atas trayek) yang ingin mereka capai dan 

pertahankan. Yang membedakan kedua kelompok tersebut 

adalah apabila kelompok ABG cs menembuh cara melalui 

dialog (musyawarah) dengan Pemerintah lokal, kelompok 

jalur AMG dan AL menempuh cara demonstrasi (unjuk rasa) 

sebagai pi 1 ihan dengan bersama-sama membawa armada 

mikroletnya ke Kotamdya dan DPRD (JP, 2 Juli 1995). 

Tekanan ekonomi yang lebih dirasakan mengancam sumber 

pendapatan kelompok jalur AMG nampaknya telah membedakan 

cara mereka mengekspresikan keinginan dan aspirasi masing

masing. 

Dalam upaya mencapai konsensus pada tanggal 13 



Oktober 1995 berdasarkan kesepakatan dalam forum pertemuan 

seluruh ketua-ketua kelompok jalur trayek dengan anggota 

BPTD, Wal ikota, dan DPRD secara informal di bentuk Forum 

Komunikasi Angkutan Kota untuk menjembatani kepentingan 

pengemudi, pengusaha angkutan kota, dan pemerintah karena 

adanya konflik di atas. Forum komunikasi tersebut sampai 

saat ini tak pernah terbentuk meskipun walikota berjanji 

untuk menyediakan tanah di terminal arjosari dan bantuan 

dana awal sepuluh juta rupiah. Konsensus yang terjadi 

menjadi mengambang setelah ketua jalur AMG mensinyalir 

adanya pertemuan rahasia sebelumnya oleh kelompok jalur 

ABGcs untuk sengaja membentuk forum komunikasi sebagai 

usaha menggagalkan pemecahan jalur meskipun kelihatannya 

forum tersebut mengandung nilai positif untuk 

menyelesaikan setiap konflik yang ada dalam kalangan 

mereka sendiri. 

Team peremajaan agaknya mulai dari awal belum siap 

menentukan pola yang tepat bagaimana menentukan pengaturan 

jalur yang adil dan representatif, terlihat ada unsur 

mencoba-coba karena kurang koordinasi dengan pihak-pihak 

yang terlibat dan bersifat sepihak dalam setiap keputusan 

menyangku t penetapan jal ur baru. lumlah kendaraan yang 

bertambah akibat peremajaan tahap ketiga sementara behan 

kota untuk menampung bertambahnya jumlah kendaraan 

tersebut sebenarnya sudah tidak memungkinkan memberikan 
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·dampak konflik dibalik alasan memberikan pelayanan 

transportasi yang baik kepada masyarakat. Beban yang tak 

tertampung ters ebu t ter 1 iha t dari i nd ikas i muncul nya 

terminal-terminal bayangan mikrolet pada beberapa titik 

pertemuan jalur trayek (di depan bioskop mutiara, SMP 5, 

stasiun kota, pasar besar, BNI 46, di depan terminal 

Landungsari, 

peralihan 

dan sebagainya) 

penumpang antar 

dimana terjadi kemungkinan 

m i k r ole t . Set i apt e am 

pelaksanaan mencoba merencanakan maupun menerapkan adanya 

jalur baru seialu terjadi "benturan". Dua diskripsi 

konflik yang terjadi pada j al ur CKL dan GML beriku t 

mengungkap pula indikasi-indikasi di atas. 

2.Konflik Kelompok Jalur GMt 

Peluncuran jalur baru GML (Gadang-Mergan

Landungsari) pada tanggal 18 Januari 1995 sejumlah 19 ken

daraan yang kemudian pada akhirnya di tambah menjadi 30 

uni t kendaraan merupakan indikasi dominasi Badan Pembina 

Transportasi Daerah (ketua Team Pelaksana Peremajaan). GML 

merupakan "jalur jelmaan" yang terbentuk tanpa melalui 

prosedur pengesahan trayek yang secara yuridis seharusnya 

diketahui dan disahkan oleh Dewan perwakilan Rakyat Daer

ah. Disebut jalur jelmaan karena jalur ini sebelumnya 

tidak ada, jalur trayek Gadang-Landungsari sebagai jalur 

induk yang dulu berjumlah 251 unit dipecah masing-masing 
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menjadi jalur trayek GL 140 unit dan LG (Landungsari-Ga

dang) dengan rute berbeda 111 unit kendaraan, tidak pernah 

ada jalur trayek GML nya. Laporan resmi BPTD kepada Wali

kota dan DPRD jalur ini memang diambil dari GL dan LG, 

penemuan pene 1 it i menunj ukkan adanya pengurangan 30 uni t 

kendaraan dari jalur AMG. Latar belakang tersebut kemu

dian menimbulkan konflik ketika keputusan sepihak team 

peremajaan dimplementasikan. 

Pertentangan antar kelompok jalur trayek terjadi 

pada tingkat bawah, ketika enam pengurus Bemo lin Dinoyo

Mergan yang merasa jalurnya banyak berimpitan diambil alih 

oleh jalur GML melakukan demonstrasi ke DPRD dengan 

mengerahkan armada bemonya tanggal 16 Juni 1995. Mereka 

sempat menghentikan tiga mobil mikrolet jalur GML sebagai 

tindak lanjut protes mereka. Ketua DPRD menduga adanya 

kolusi antara pengusaha dengan pihak oknum BPTD yang 

akhirnya menyudutkan para pengemudi dan angkutan 1 in LG 

yang jalurnya berimpitan. Masih beroperasinya jalur trayek 

GML bahkan kemudian di tambahnya jumlah kendaraan pada 

jalur ini serta tidak adanya tindak lanjut memecahkan 

permasalahan di atas mengindikasikan kurang berfungsinya 

kekuatan kontrol dan merubah keputusan DPRD terhadap 

kebijaksanaan Pemerintah daerah. Dari jalur AMG yang 

secara tersembunyi disalurkan ke jalur GML nampak juga 
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sebagai us aha EPTD untuk mengatasi "krisis" yang terjadi 

pada jalur tersebut. Asumsinya adalah kesulitan angsuran 

kredit jalur AMG juga berarti menyulitkan investor yang 

memiliki kepentingan di dalamnya. Konsensus pada jalur ini 

tidak pernah tercapai yang bisa tercapai adalah 

terpenuhinya kepentingan investor dan beberapa pemilik 

kendaraan jalur AMG. Tarik menarik kepentingan antara 

berbagai pihak yang terlibat menandakan apapun keputusan 

kebijaksanaan yang dibuat akan mengurangi kepentingan 

\ 
1 

\ 

pihak lain atas sumber-sumber yang ada dan efeknya 

menambah/menguntungkan kepentingan pihak lain atas sumber-

sumber yang sarna-sama mereka perebutkan dan pertahankan 

tersebut. 

3. Konflik Kelompok Jalur CKL 

Jalur trayek Cemorokandang-Landungsari merupakan ja-

lur yang terpanjang (26 ki lometer) dalam menempuh 

per j al anan trayeknya dan merupakan pemecahan dar i j al ur 

AMG sebagai jalur induk. Konflik CKL merupakan satu-

satunya konflik yang mengandung unsur "kekerasan" 

didalamnya setelah awal peluncurannya di tahun 1994 

mendapat tantangan dari bemo trayek pasar Dinoyo-pasar 

Borobudur. Kelompok trayek bema ini menganggap jalur 

trayek CKL telah menghimpit jalur trayek yang mereka 

rintis (istilah mereka babat alas} pernbentukannya mulai 
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dari awal, setelah bemo terkena peremajaan dan boleh 

beroperasi asal tidak mengganggu jalur mikrolet. Masuknya 

mikrolet ke jalan kecil daerah Kedawung sampai Dinoyo 

sepanjang kurang lebih 5 kilometer merupakan titik dimana 

kedua jalur ini akhirnya banyak bertemu. Dari segi 

pandangan calon penumpang masuknya mikrolet memang 

menguntungkan, namun bagi bema masuknya mikrolet ke jalan 

kecil (bukan jalan besar) telah mereka anggap menyalahi 

aturan seharusnya apalagi jalur yang berimpit lebih dari 

dua kilometer sebagai batas minimal diperbolehkannya 

pertemuan antara dua jalur. CKL yang merasa sudah memegang 

hak dari pemerintah daerah melalui trayek yang telah 

disahkan melakukan penggulingan terhadap bemo yang 

menghalangi jalur mereka sehingga menimbulkan benturan 

fisik antar pengemudi. Kekerasan yang akhirnya terhenti 

setelah "pihak keamanan" sebagai anggota BPTD memper-

temukan pihak-pihak yang bersengketa. 

Bemo yang beroperasinya karena adanya "kebijaksanaan 

khusus" pemerintah daerah dan umumnya memang tidak 

memiliki ijin trayek resmi <ilegal) diharuskan sebagai 

pihak yang mengalah, sementara aikralet yang memiliki 

trayek resmi harus menanggung beban kredi t dan setoran 

harian seharusnya merupakan pihak yang menang. Konsensus 

yang terjadi disinipun akhirnya bersifat kalah-menang 

meskipun bagi pengemudi bema kond i s i yang mereka a lami 

j 

1 • 
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oleh pengemudi dibandingkan pemilik yang tidak melakukan 

usulan ataupun permintaan tertentu kepada pemerintah. 

Ketiga, dalam usaha mencapai konsensus pemerintah umumnya 

bersifat "mengambangkan" permasalahan (menunda) dengan 

harapan berlalunya waktu akan meredakan permasalahan, 

dalam posisi ini pemerintah (BPTD/team pelaksana 

peremajaan) tidak pernah merubah keputusan yang telah 

diimplementasikan. Konsensus umumnya diharapkan dari 

pemerintah (elite politik), karena awal timtiulnya konflik 

berasal dari kebijaksanaan yang diimplementasikan 

pemerintah. Sementara forum komunikasi yang diharapkan ada 

belum atau tidak pernah terbentuk. Keempa t. SPSI dan 

organda sebagai kelompok kepentingan "resmi" yang diakui 

i 

\ 
tidak dalam konflik. memiliki peran penyelesaian 

Kohesifitas pengemudi yang lebih kuat ke kelompok jalurnya 

masing-masing membuat kepercayaan terhadap organisasi 

resmi menjadi berkurang. Ini disebabkan sifat 

organanisatoris kelompok jalur (pengemudi) yang kondisinya 

berheda (paguyuban) dibanding dengan dunia usaha 

(perusahaan) , sedangkan masuknya mereka sendiri ke 

organisasi resmi lebih sebagai "pemaksaan/tercatat 

anggota" tanpa ikatan. Penyaluran melalui lembaga resmi 

DPRD merupakan mekanisme yang mereka anggap tepat, 

meskipun kekuatan untuk merubah kebijaksanaan tidak ada. 
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4. Konflik Bemo 

Implemtasi kebijaksanaan pemerintah daerah menyang-

kut peremajaan sejak awal memang dimaksudkan untuk meng-

gantikan/meremajakan secara keseluruhan bemo yang ada. 

Keberadaannya sampai saat ini merupakan beban dan sekali-

gus berkah bag i sis tern transportas i kota. Beban karena 

pemerintah tidak bisa menghapuskan begitu saja keberadaan 

bemo, rnengingat masih begitu banyaknya (711 kendaraan) 

yang beroperasi sehingga keinginan pemerintah untuk men-

ciptakan kota yang bebas polusi nampak sulit diwujudkan. 

Apabila tidak disertai dengan kebijaksanaan yang tepat dan 

bisa diterima oleh para pemilik dan pengemudi bemo. Dite-

1 usuri dari awal menyangkut keberadaan bemo, sebenarnya 

berarti pula menelusuri adanya kepentingan berbagai pihak 

yang terlibat langsung dalam implementasi kebijaksanaan 

peremajaan seperti yang telah diungkapkan di bab III, per-

masalahannya cukup kompleks. Pemerintah menginginkan in-

vestor lancar dalam menerima pengembalian kredit, pemilik 

bemo ingin memperlancar pengembalian kredit pula akibatnya 

bemo akhirnya boleh beroperasi sampai batas waktu bulan 

november 1993, namun tidak bisa terlaksana hingga saat 

ini. Dibalik itu semua pemerintah sebenarnya juga mempero-

leh keuntungan dari retribusi terminal (per hari Rp. 

200, -) dan dari Bemo resmi yang mas i h beroperas i dengan 

perincian : 
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Biaya Ijin trayek Rp. 17.500,- (Pemerintahan) 

Uji kendaraan/KIR Rp. 30.000,- (DLLAJR) 

Ijin Usaha Rp. 35.000,- (Perekonomian) 

STNK Rp. 82.000,- (Polri,Pemda,Jasa 

Raharja) 

Sehingga menghapuskannya berarti menghilangkan pendapatan 

asli daerah yang cukup besar dari retribusi terminal Rp. 

4.220.000, - per tahun (dari asumsi 600 bema yang 

beroperasi) dan Rp. 12.815.000,- per tahun dari Ij'in 

trayek dan Usaha (dari 246 bemo resmi). 

- erkah bemo terutama memang dirasakan oleh para pedagang 

pasar yang harus kulakandipagi buta, mahasiswa/pelajar, 

ibu rumah tangga yang daerahnya tadak dUal.ui mikrolet 

dan terutama adalah penduduk daerah pinggiran kota Malang 

serta para pemilik dan pengemudi ilegal yang hidupnya 

tergantung dari bemo. Konflik ini pun mulai timbul 

setelah pasca peremajaan tahap ketiga pemerintah 

berkeinginan untuk menghapuskan bema dari Malang, dengan 

alasan kesempatan telah cukup diberikan sampai bulan 

November 1993. Kontroversi rencana ini menjadi tajam 

karena dikalangan pemelik/pengemudi bemo sendiri terdapat 

dua pendapa t . Bagi bemo Resmi (sura t-sura tnya 1 engkap) 

rencana ini disambut dengan baik. berhubung pendapatan 

mereka semakin menurun dalam bersaing dengan mikrolet 

setelah bertambahnya mikrolet hasil peremajaan tahap ke 
-., -r~---M-:-:I L;-;-l KU 
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I I I, bahkan mereka cenderung meminta pemerintah segera 

merealisasikannya. Saat ini kami sedang dalam kesulitan. 

Kami masih diiiinkan beroperasi, tapi ialur kami dihimpit 

oleh kendaraan angkutan lain. Penumpangnya diserobot terus 

oleh mikrolet. Jadi tak usah dimasalahkan bemo akan habis 

dengan sendirinya bi la 

Paguyuban Pengemud i Bemo 

tidak diremaiakan (Sujak, Ketua 

Malang) Bagi bema ilegal (tak 

resmi) rencana tersebut meskipun berarti mengancam sumber 

pendapatan, mereka cenderung bersikap apatis menyadari 

situasi ini. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa di 

kalangan kelompok Jalur Bemo sendiri terdapat sikap pro 

dan kontra terhadap rencana penghapusan ini, karena dari 

setiap jalur bema yang ada pasti terdapat bema resmi dan 

tak resmi. Kunci permasalahan rencana peremajaan ini 

akhirnya mengundang konflik setelah formula yang 

di tawarkan pemerintah ternyata tidak sarna dengan formula 

peremajaan tahap pertama sampai ketiga, perbandingan yang 

di tawarkan tidak lagi 1: 1 melainkan 4: 1 (empa t band i ng 

satu) .sedang bagi yang tak resmi di tawarkan perbandingan 

7: 1 . rni berart i pemerintah t idak lagi berpedoman bahwa 

sa tu trayek bemo berhak a tas sa tu hak kred it mikro I et , 

me I ai nkan empa t trayek resmi bema berhak a tas pengaj uan 

satu kredit bemo. Ketentuan ini sangat memberatkan dan 

sulit bisa diterima pemilik bemo resmi dengan pertimbangan 

pertama, kebanyakan mereka hanya memiliki satu bemo; 
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kedua, untuk mendapat satu hak pengajuan kredit berarti 

mereka harus terpaksa membeli tiga trayek resmi bema lain 

yang harganya sudah satu juta rupiah lebih, sementara 

perkiraan uang muka pembelian mikrolet sekitar tiga sampai 

1 ima juta; ketiga, dengan perbandingan tersebut apabi la 

mereka bergabung dengan pemi 1 ik trayek resmi lain untuk 

bekerjasama akan kesulitan dalam pembagian keuntungan, 

pemeliharaan kendaraan. dan terutama dalam pembagian 

kerja. Mengingat kondisi di atas paguyuban bema di Malang 

mengajukan formula perbandingan baru yakni 2:1 dan 

peleburan 13 jalur trayek bemo yang saat ini ada kedalam 

dua trayek panjang dengan masing-masing jalur 

diperkirakan dilalui 125 kendaraan serta bersedia mencari 

\ 

investor sendiri. Pertimbangannya dengan perbandingan 

tersebut pemi I ik bema bisa oergaoung dengan rekan yang 

lain dan bisa memecahkan kesulitan pembagian kerja, bila 

\ 
i 

selama ini mikrolet bisa 14 jam beroperasi per hari. maka 

dengan pembagian ini bisa dibuat perbandingan masing-

masing 7 jam kerja mikrolet. Sedangkan jika alasan pemda 

kesulitan menentukan trayek baru mereka bersedia menjalani 

trayek sepanjang pinggiran Malang seperti trayek bema yang 

mereka tempuh saat ini. Betapapun logis usulan tersebut 

pemerintah daerah sampai saat ini ~asih bersikukuh dengan 

pendapatnya, dibalik itu sebenarnya memang sulit bagi 

pemda segera memenuhi keinginan pemilik bema, pertimbangan 



utamanya adalah masih terlalu banyaknya komposisi tambahan 

jumlah kendaraan yang akan ada di Malang jika 

diimplementasikan.Meski alasan resminya adalah Para 

pemilik bemo sebenarnya sudah diuntungkan dalam proses 

peremajaan angkutannya. Dalam peremajaan tahap pertama, 

mereka juga bisa mengoperasikan bemonya. Tapi ya itu tadi 

kemudian dipindah tangankan. Sedangkan pemilik yang baru 

itulah yang sekarang ini menanggung resiko peremajaan lagi 

(Soesamto, Walikota Maiang: Jawa Pos ) . Hal yang 

sebenarnya hanya berlaku bagi kendaraan bema ilegal, 

karena fakta lain menunjukkan Pemerintah sendiri saat ini 

kesul i tan untuk memecah jal ur AMG yang bermasalah (239 

kendaraan) dengan di tambahnya seki tar 246 kendaraan akan 

lebih menyulitkan pemda apabila nantinya trayek tersebut 

berhimpitan dengan mikrolet yang sudah ada, karena tidak 

mungkin untuk tidak saling berimpitan. Sedangkan jika 

diterapkan perbandingan pola 4:1 pemerintah hanya akan 

menambah seki tar 1 1~ L::> kendaraan mikro 1 et baru, 

bisa meminimalkan konflik yang mungkin timbul. 

Bagaimana mereka menyampaikan aspirasinya? 

hal yang 

Kansensus 

nampaknya memang sulit untuk dicapai namun harapan mereka 

paling tidak sudah menjadi pertimbangan yang kuat bagi 

pembuat kebijaksanaan. Seperti halnya dua konflik 

terdahulu konflik bema sebenarnya cenderung bisa 

menimbulkan gejolak keamanan yang serius. Selama ini 
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konflik bemo memang tidak pernah sampai pada tindakan 

demonstrasi penggunaan cara musyawarah (dialog) masih 

dipergunakan. Sebagai warga PDI. aspirasi mereka salurkan 

kepada Ketua PDI Malang. Kalau selama ini tidak ada a.ksi 

bemo turun ke ja.lan, itu karena mereka saya penggak untak 

tidak sampai berunjuk rasa. Sebenarnya sadah lama mereka 

ingin unjuk rasa dengan jalan membawa bemonya ke Balai 

kota, tapi saya minta mereka menahan diri. Saya tidak 

ingin sejarah teru1ang 1agi saat kusir dokar menentang 

penghapusan kendaraan tradisional. Waktu i tu mereka 

membawa jagang beramai-ramai menentang penghapusan dokar 

(Wiluyo Soetopo, Wakil Ketua DPRD Kodya MaIang). Mekanisme 

kelembagaan (meialui DPRD) nampak masih mereka percayai 

sebagai cara yang tepat menyampaikan pendapat. Mekanisme 

ini menjadi satu-satunya pilihan disebabkan Kelompok ini 

memang tidak diakui baik i tu oleh Organda, SPSI maupun 

Primkopangda sejalan dengan impelemtasi kebijaksanaan 

transportasi kota yang memang hanya memberikan kesempatan 

beroperasi sampai batas bulan November 1993. Posisi mereka 

sebagai armada transportasi kota memang seperti posisi 

trayek yang mereka tempuh saat ini, posisi pinggiran 

(mar j ina 1) , sehingga alasan resmi apapun menyangkut 

rencana peremajaan tahap ke IV (?). di bal ik i tu mereka 

sebenarnya adalah "anak tiri" dalam sistem transportasi 

kota Malang. Keberadaannya diakui ~ . "apl diabaikan. bisa 
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saja bemo hilang, karena tidak sesuai dengan perkembangan 

jaman, tapi orang-orangnya tidak bisa dihilangkan. 


