
BAH VI 

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBI.TAKSANAAN 

PEREMA.T AAN TRANSPORTASI KOTA 

Usaha untuk melakukan perubahan terhadap sistem 

angkutan kota di Kotamadya Mal!lng tidak· pernah berhenti. 

sejarah menunjukkan ada semacam obsesiyang terus menerus 

pada pemerintah untuk lebih memperbarui sarana/ kendaraan 

angku tan kota, namun real i tasnya kurang d i lakukan secara 

terpadu dan menyeluruh terhadap sistem angkutan kota seba

gai satu kesatuan. Oleh sebab itu dari penelitian ini te

rungkap begitu satu sisi kebijaksanaan menyangkut peruba

han sarana angkutan kota diterapkan ternyata tidak didu

kung dengan prasarana lain yang ada. Kebijaksanaan trayek 

yang terutama sangat erat kaitannya dengan penempatan moda· 

angkutan ketika diimplementasikan telah menimbulkan kon

flik yang faktanya menunjukkan belwm terselesaikan secara 

tuntas sampai saat ini. 

Implementasi kebijaksanaan peremajaan ini pada da

sarnya adalah suatu "proyek besar" dilihat dari sudut be

sarnya perputaran ekonomi yang akan tel'jadi. Penyediaan 

dana awal sampai dua puluh tujuh milyal' rupiah untuk ting

kat loka! Kotamadya merupakan indikasi besarnya kegiatan 
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dan kompleksitas penerapannya 

atas (elite). Dilibatkannya 

yang seolah-olah mewakili 

pada 

kelompok 

pelaksana tingkat 

kepentingan resmi 

kelompok sasaran (target 

groups) telah mengesankan adanya keterbukaan dalam proses 

implementasi kebijaksanaan. Birokrat pelaksana membentuk 

perilaku dengan mengadakan interaksi dengan lingkungannya 

dengan demikian birokrat bercirikan menerapkan model orga

nik atau non mekanistik (Henry, 1975). Namun dalam reali

tas untuk mengefektifkan pelaksanaan yang ada, terdapat 

kecenderungan perilaku ketertutupan pihak birokrat pe

laksana lokal. Indikator nya terasa teruma pada penetapan 

inves tor waktu pertama di laksanakan yang terkesan kua t 

terjadi monopoli; penerapan trayek sepihak tanpa pemberi

tahuan kepada DPRD maupun konsultasi ketua masing-masing 

trayek yang k~mungkinan dirugikan. Birokrat pelaksana 

cenderung lebih suka berinteraksi sendiri untuk memperta

hankan hidupnya dan koalisi dengan kelompok yang dianggap 

menguntungkan (mekanistik), meskipun masih ada indikator 

keterbukaan menampung semua masukan yang timbul dari mere

ka menuntut perubahan kebijaksanaan. Secara materi meneri

ma masukan namun secara substantif tetap berpegang pada 

pertimbangan menguntungkan kepentingan birokrat. Se

hingga tidak mengherankan hila terjadi us aha untuk menem

patkan kepentingan kelompok dan birokrasi dalam menda-
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patkan sumber-sumber yang ada. Semen tara dikalangan inves-

tor sebenarnya ter j ad i 

sumber tersebut. Siapa 

pula persaingan untuk mendapatkan 

yang mempero 1 eh keun tungan pada 

tingkat ini dan bagaimana mereka mencapainya? Unsur birok

rat yang dominan ditempatkan dalam struktur team pelaksana 

memiliki otoritas kekuasaan "tak terbatas" dalam imple-

mentasi.Proses implementasi bisa disebut relatif tertutup. 

Melalui kerjasama dengan elite kelompok kepentingan mereka 

mengkooptasi dan melakukan penetrasi terhadap bangun 

ekonomi kerakyatan (koperasi), menempatkan diri dalam 

kepengurusan, membuatnya seolah-olah mendapatkan 

legitimasi yang sah untuk mendapatkan pengakuan dari 

kelompok sasaran. Kerjasama elite birokrat dengan elite 

kelompok kepentingan (SPSI dan OrgandaJ telah menempatkan 

posisi mereka semakin kuat meskipun elite kelompok 

diragukan perannya dalam penyelesaian permasalahann pada 

perangkat bawah. Dalam tataran ini (koperasi) mereka 

memang belum sampai pada kedudukan kepemilikan atas 

fasilitas dan sarana produksi namun sudah sampai pada 

penguasaan terbatas yang dominan (ketua umum dari eks 

wakil DPRD) sarana tersebut. Namun pada segi mo(ia arlgklJt~n 

ada fakta elite birokrasi ikut memiliKi Sari'ina peOQiJK!51 

yang ada. Pada perangkat kerjasama p denlan otorita!5 t~k 

terbatas yang dimiliki saat implementasi, kerjasama lebih 

berarti memberikan pula perlakuan khusus (pcivilege) pad a 



dua tahap peremajaan !.In t uk me 1 ak ukan monopoli atas 

penyediaan moda sarana produksi. Segi inilah yang kemudian 

mengundang reaksi kelompok (investor) lain ingin 

memperoleh sumber ekonomi yang ada, reaksi timbul karena 

memang mereka merasa berbeda moda sarana produksinya. 

Desakan dari kelompok sasaran (target groups) yang ingin 

memperoleh alternatif lain moda sarana produksi, telah 

memaksa elite menerimanya. Pada posisi ini nampak meskipun 

elite pelaksana peremajaan tetap dominan dalam menentukan 

dan menetapkan kebijaksanaan pilihan keberpihakan terhadap 

kelompok lain tetap menjadi pertimbangan utama dalam 

mengambil keputusan. Interaksi antar kekuatan-kekuatan 

kelompok ekonomi sosial dan politik membuktikan adanya 

indikasi bahwa kekuatan itu tetap ada sebagai penyeimbang 

dominasi (yang nampaknya menetap dan sulit diubah) dari 

perilaku elite birokrasi dengan kepentingannya. 

Bagaimana pada peringkat bawah? ·Siapa yang 

diuntungkan pada peringkat • • <:> 
I n I •• Pad a tingkat bawah 

(target groupsi sUbstansi utama implementasi kebijaksanaan 

peremajaan transportasi kota adalah ketika moda sistem 

transportasi kota berubah dari yang dianggap tradisional 

beral ih kepada yang lebih modern maka dalam masyarakat 

sasaran (target groups) terjadi kesenjangan karena 

sebagian masyarakat memperoleh keuntungan sedang sebagian 

lagi karena tidak/kurang memi 1 iki sumber ekonomi t idak 



merasakan keuntungan. Ini disebabkan distribusi terhadap 

sumber-sumber menjadi tidak merata karena bagaimanapun 

juga akhirnya kekuatan pasar yang akan menentukan. 

Realitas ini terutama bisa dilihat dari adanya penjualan 

hak atas perolehan moda transportasi (trayek resmi) kepada 

pihak lain menjelang implementasi dilakukan, yang dilaku-

kan atas dasar ketidak beranian mengambil resiko, namun 

berharap memperoleh kesempatan akan adannya kebijaksanaan 

baru maupun memperoleh keuntungan "capital gain" dari si-

tuasi maraknya hukum penawaran dan permintaan yang ada. 

Pada tataran ini efek yang ditimbulkan dari ketentuan 

kepemilikan trayek resmi sebagai prasyarat pengajuan kre-

dit ternyata lebih menguntungkan bagi para pendatang baru 

(yang berarti bukan target groups asl i), maupun mereka 

yang memiliki keberanian mengambil resiko atas opportunity 

cost yang mungkin timbul. Indikasi adanya sejumlah 575 

kendaraan mikro 1 et yang kepemi 1 ikannya t i dak menggunakan 

prosedur resmi telah mendukung fakta di atas. Disisi lain 

kebijaksanaan awal dalam klausulnya tidak pernah 

mencantumkan kelompok sasaran diluar moda angku.tan bemo, 

realitas di lapangan karena situasi persaingan memperoleh 

sumber-sumber menjadi semakin tajam bagi moda angkutan 

lain, kebijaksanaan telah berubah arahnya untuk melayani 

kepentingan moda angkutan yang sebenarnya masih sangat 

laik jalan (dami tsu) . Bagi pelaksana implementasi 
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kebijaksanaan, melihat situasi lingkungan seperti ini 

harus mencari pembenaran atas setiap keputusan yang 

dikeluarkannya. Pembenaran memang bisa dicari 

(memplathi tamkan) dan menguntungkan nontargetgroups (yang 

akhirnya menjadi target groups), namun efek yang 

ditimbulkannya adalah kemampuan kota dalam menampung 

jumlah angkutan kota sebenarnya sudah tidak memadai lagi 

(timbulnya terminal bayangan) sementara prasarana jalan 

alternatif (ring road) tidak/belum ada. Efek selanjutnya 

adalah kebijaksanaan baru apapun yang dibuat dan 

diimplementasikan oleh pelaksana birokrasi selalu 

menimbulkan konflik pada peringkat bawah (antar target 

groups maupun target groups dengan pemerintah), sedangkan 

yang menjadi korban adalah kelompok yang tidak memperoleh 

kesempatan karena tidak memiliki sumber (pemilik bemo saat 

ini sebagai kalangan terbawah) yang akan selalu dikalahkan 

bila konflik terjadi. Ada kecenderungan yang kuat pada 

elite birokrasi untuk tetap menjaga terjaminnya 

kepentingan pemberi kredit, 

kelompok 

timbul 

yang 

sasaran, 

tentunya 

sehing,ga 

menguntungkan moda 

ditentukan/tergantung pada 

pembelaan atas konflik yang 

angkutan baru. Siapa yang diuntungkan dari adanya 

kebijaksanaan politik yang berdimensi ekonomi ini sedikit 

banyak ditentukan oleh siapa atau koalisi yang membuat dan 

melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Karena keputusan 
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politik apapun bila menguntungkan lapisan terbawah ( bemo) 

masyaraka t berart i pengenaan beban yang 1 ebih besar dan 

pengurangan keuntungan bagi lapisan di atasnya (mikrolet) 

atau yang lebih atas (investor), sementara team pelaksana 

telah menempatkan skala prioritasnya (alasan pragmatis) 

terhadap mada transportas i yang baru. Sedangkan lapisan 

atas (investor) te1ah memberikan aksesnya atas kerjasama 

dengan birokrasi (Team Peremajaan) . 

Teori e1 i te berpandangan bahwa kebi jaksanaan 

pub1ik tidak mencerminkan tuntutan "rakyat" tetapi 

kepentingan dan ni1ai-nilai para elite. Maka perubahan 

dalam implementasi kebijaksanaan publik akan bersifat 

inkremental (sediki t demi sediki t), karena perubahan yang 

cepa t akan mengancam pas is i eli te. Rea 1 i tas memang 

menunjukkan dari dimensi waktu, implementasi kebijaksanaan 

pub1ik ini selama rentang waktu empat tahun berlangsung 

secara inkremental mulai dari tahap I sampai III 

pelaksanaan peremajaan. Namun selama waktu itu sedikit 

banyak ada pencerminan tuntutan dari bawah yang 

mengindikasikan adanya pertimbangan el it untuk akhirnya 

merubah (isi) tujuan awalnya, sebagai contoh dimasukkannya 

damitsu sebagai sasaran peremajaan yang baru. Respon yang 

timbul dari target groups tidak pernah apatis dan pasif 

bahkan cenderung sangat rasianal dalam memperjuangkan ke

pentingannya, mereka juga mampu memberikan alternatif ra-
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sional yang justru tidak ditunjukkan oleh kelompok elite 

meskipun ada alasan dibalik rencana keputusan yang tidak 

rasional. Diskripsi ini terlihat pada perjuangan yang 

dilakukan oleh pemilik bemo resmi yang menginginkan pola 

pergantian peremajaan bemo 2:1 dengan alternatif trayek

nya. diperbandingkan dengan rencana kelompok lokal yang 

menawarkan 4:1, meskipun hal ini menjadi rasional dilihat 

dari kepentingan elite penguasa. Massa yang apatis dalam 

implementasi kebijaksanaan publik nampaknya tidak berlaku 

lagi, lebih-lebih bi la menghadapi kepentingan yang men

yangku t mempertahankan dan a tau mempero I eh sumber-sumber 

yang menentukan hajat hidupnya. Bahkan pada beberapa kasus 

ada kecenderungan cepat bereaksi (responsif) meskipun 

kebijaksanaan masih dalam taraf perencanaan (Konflik AMG) 

dan mas i h memberikan al terna t i f-al terna t i f pemecahan ra

sional (permintaan peremajaan tahap IV). Kesimpulannya 

adalah konflik yang terjadi bukan sekedar usaha untuk men

dapatkan dan mempertahankan sumber-sumber lagi, melainkan 

ancaman terhadap sumber pun sudah menjadi alasan bagi 

mereka untuk bertindak karena sensi tifnya sumber-sumber 

tersebut bagi mereka. Realitas penemuan penelitian menun

jukkan pula bahwa kemampuan dalam usaha melakukan peruba

han saat terjadinya konflik hanya sampai pada taraf ini

siatif belum sampai kepada taraf memang benar-benar mampu 

melakukan perubahan kebijaksanaan yang menjadi sumber kon-
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flik itu sendiri bila situasi ini dikaitkan dengan pelak

sana kebijaksanaan yang diimplementasikan pasca perema

jaan. Begitu juga kewenangan lembaga yudikatif (DPRD) be-

lum mampu memainkan per an berarti dalam perubahan kebi-

jaksanaan yang ada dan bahkan cenderung 

<lihat konflik GML) birokrat pelaksana 

diabaikan oleh 

BPTD/team pere-

majaan) meski mereka cukup berfungsi sebagai jalur komu

nikasi, menarik dukungan (peremajaan bemo) tapi kurang 

bisa mendorong tercapainya konsensus. Pada tahap adopsi 

kebijaksanaan ini meskipun tuntutan kelompok sasaran di

lakukan melalui parlemen agar tuntutannya memperoleh legi

timasi masih belum berhasil. Pemerintah belum bisa dipaksa 

melalui proses tawar menawar untuk menerima jalan keluar 

sebagaimana yang disinyalir Bullock, Anderson dan Brady 

(1983:S) • Target group masih terkesan hanya digunakan 

sebagai a.lat untnk menggalang suara menjelang pemilihan 

umum di tahun 1992, dengan janji memperjuangkan kepentin

gan mereka (bemo resmi yang tersisa). Konsensus bagaima

napun juga tercapai apabi la pemerintah menginginkannya, 

namun konsensus (dalam pengertian .elakukan atau tidak me

lakukan keputusan pemerintah) faktanya masih keputusan 

yang tidak mengandung konsekuensi secara hukum dan bersi-

fat verbal belaka sebagai upaya menenangkan 

sasaran yang sedang konflik. Keputusan ini 

masyarakat 

dinyatakan 

sekedar bukti semu atas perhatian dan komitmen pemerintah 
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terhadap suatu konflik permasalahan yang mendapatkan per

hatian masyarakat, atau hanya untuk memberikan harapan 

dan janji sebagai alat untuk mendapat dukungan masyarakat. 

Hal ini terjadi dalam setiap konflik implementasi perema

jaan yang timbul saat ini. Di tengah kelompok-kelompok 

kepentingan di tarik kedalam team pelaksana tapi tak ber

fungsi sebagai sarana penyalur aspirasi kelompok kepentin

gan yang sesungguhnya (Kelompok Jalur). Kelompok jalur 

trayek justru lebih mendapat pengakuan mewakili kepentin

gan anggotanya dalam penyampaian aspiras i. Penemuan ini 

juga mengungkapkan fakta bahwa dibandingkan pemilik kenda

raan, pengemudi yang banyak berusaha mempengaruhi kebijak

sanan pemerintah setelah pengaturan beberapa trayek diter

apkan, tekanan atas sumber-sumber penghasilan yang dirasa

kan di lapangan umumnya dijadikan alasan menginginkan per

ubahan maupun bertahan. Toleransi kepada kelompok ini ha

nya terjadi apabila memang menguntungkan bagi keberhasilan 

kebijaksanaan yang ada dan tidak menimbulkan gangguan sta

b iIi tas keamanan masyaraka t secara kese 1 uruhan (to 1 erans i 

terhadap tarif angkutan). Namun penemuan juga menunjukkan 

bahwa pasisi mereka tetap dibawah tekanan pemilik (setaran 

harian) dan situasi pekerjaan yang penuh persaingan. 

Penelitian ini juga menemukan telah terjadi dualisme 

dalam kebijaksanaan transpartasi terhadap moda angkutan 

yang sebenarnya menjadi sasaran peremajaan (bema) . 



Keberadaannya bagaimanapun juga disatu sisi aleh pelaksana 

kebijaksanaan masih dibutuhkan namun di lain sisi ingin di 

singkirkan dari kota Malang. Diperbolehkannya bemo resmi 

-dan tidak resmi beroperasi pada trayek resmi yang diakui 

oleh pemerintah menunjukkan indikasi adanya pengakuan 

terhadap keberadaan mereka. Kebijaksanan beroperasinya 

bema ini menguntungkan bagi pemi 1 ik bemo pad a awal 

peremaj an dan pemi 1 i k bemo yang mas i h d i ber i kesempa tan 

saat ini. Namun kondisi di atas menimbulkan kontradiksi 

disebabkan kota yang sebenarnya sudah tidak mampu 

menampung menjadi terbebani sementara aktor-aktor dua moda 

angku tan berbeda sal i ng memperebu tkan dan mempertahankan 

sumber-sumber (trayek) yang terbatas prasarananya karena 

harus berimpitan. Dilema yang sangat sulit dicarikan 

jalan komprominya, meskipun formula k~bijaksanaan telah 

di tawarkan (4: 1), real i tas bahwa mereka juga seharusnya 

memi 1 iki hak yang sarna dengan tahap peremaj aan sebel um 

(1 : 1) tidak pernah terpenuhi. meskipun mereka sudah 

mengalah (2:1). Posisi dalam interaksi antar kekuatan ini 

nampaknya tetap menempatkan mereka pada posisi marjinal. 

sebagaimana trayek-trayek pinggiran yang selama ini mereka 

jalani. 

Bagaimanapun implementasi kebijaksanaan peremajaan 

adanya, kebijaksanaan ini telah mampn memberikan kemudahan 

memperoleh angkutan bagi warga kota. Tujuan ke pusat kota 



dari daerah pinggiran maupun antar daerah pinggiran memang 

rutenya telah terlayani oleh jumlah kendaraan yang mema

dai. Antrian panjang untuk menunggu angkutan jarang dite

mukan, namun pengguna jasa dari golongan orang yang tidak 

mempunyai akses terhadap mobil pribadi ini masih mera-

sakan kapasitas angkut yang "dijejalkan" pada jam-jam si

bUk dan tarip penumpang (mikrolet) yang bukan tarip resmi. 

Adanya ekonomi biaya tinggi di jalanan dan target penca

paian setoran harian yang harus diperoleh pengemudi serta 

pemenuhan angsuran kredit kendaraan menyebabkan transpor

tasi kota telah mampu memberikan kemudahan, namun belum 

mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi kaum urban. 


