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ABSTRAK 

 

Taufiq Choir. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, 2018. Analisis Konflik Angkutan Kota VS 

Transportasi Online di Kota Malang Tahun 2017-2018. Dosen Pembimbing : 

Restu Karlina Rahayu S.IP., M.Si. dan Tia Subekti S.IP., MA 

 

Judul penelitian ini Analisis Konflik Angkutan Kota VS Transportasi Online di 

Kota Malang Tahun 2017-2018. Adanya permasalahan yang berujung konflik 

sosial berkaitan dengan datang dan beroperasionalnya transportasi online di Kota 

Malang pada awal tahun 2017. Kajian ini menganalisis proses konflik dengan 

menggunakan konsep proses konflik yang dijelaskan oleh Wirawan. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif 

dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu: pertama, terdapat dua 

faktor pemicu konflik yaitu kecemburuan sosial terkait penerapan aturan 

operasional angkutan umum dan kecemburuan ekonomi berkaitan turunnya 

pendapatan sopir angkutan kota. Kedua, ada konflik tersembunyi yaitu rasa benci 

dan tidak suka yang dinyatakan oleh para sopir angkutan kota terhadap keberadaan 

dan operasional transportasi online. Ketiga, adanya pencegatan atau sweeping 

membuat pihak terkait menentukan posisinya dan melakukan strategi interaksi 

konflik, hasilnya adalah kesepakatan zona larangan. Keempat, konflik bereskalasi. 

Ada tiga bentuk perubahan atau transformasi kondisi yang terjadi didalam fase ini, 

berkaitan tentang tindakan sopir angkutan kota, isu di dalam konflik dan 

kolektivitas interaksi konflik. Kelima, adanya penambahan pihak yang ikut 

berkonflik dan tindakan melanggar hukum yang dilakukan kedua pihak yang 

berkonflik. Keenam, resolusi konflik melalui cara arbitrase ditandai adanya PM 

Nomor 108 Tahun 2017, penerapan manajemen konflik yang dilakukan angkutan 

kota adalah kompromi, sedangkan transportasi online adalah menghindar. Ketujuh, 

adanya kemungkinan konflik lanjutan berkaitan tentang aturan PM Nomor 108 

Tahun 2017 seperti penentuan kuota dan penolakan MK terhadap legalisasi ojek 

online sebagai angkutan umum. 

 

Kata Kunci: Konflik, Angkutan Kota, Transportasi Online, Kota Malang 
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ABSTRACT 

 

Taufiq Choir. Governance  Studies  Program,  Faculty  of  Social  and Political  

Sciences.  Brawijaya  University,  2018. The Analysis of Conflict City Transport 

VS Online Transportation In Malang City. Supervisor : Restu Karlina Rahayu 

S.IP.,M.Si. and Tia Subekti S.IP., MA 

 

The title of this research is Analysis Conflict of City Transportation vs. Online 

Transportation in Malang City in 2017-2018. There are problems that culminate in 

social conflicts related to coming and operating online transportation in Malang 

City in early 2017. This study analyzes the conflict process by using the concept of 

the conflict process described by Wirawan. The research method used in this study 

is a qualitative research method with a type of descriptive research. The results of 

this study are: first, there are two factors that trigger conflict, namely social 

jealousy related to the application of operational rules for public transport and 

economic jealousy related to the decline in the income of urban transport drivers. 

Secondly, there is a hidden conflict that is the hatred and dislike expressed by the 

drivers of urban transport towards the existence and operation of online 

transportation. Third, the interception or sweeping makes the parties determine 

their position and conduct conflict interaction strategies, the result is a ban zone 

agreement. Fourth, conflict escalates. There are three forms of change or 

transformation of conditions that occur in this phase, relating to the actions of city 

transport drivers, issues in the conflict and the interaction of conflict interactions. 

Fifth, there are additional parties involved in the conflict and unlawful acts 

committed by both parties to the conflict. Sixth, conflict resolution through 

arbitration is marked by PM Number 108 of 2017, the application of conflict 

management carried out by city transportation is a compromise, while online 

transportation is avoided. Seventh, there is a possibility of continued conflict 

regarding PM rules Number 108 of 2017 such as determining the quota and the 

refusal of the Constitutional Court on the legalization of online motorcycle taxi as 

public transportation. 

 

Keywords: Conflict, City Transportation, Online Transportation, Malang City 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Adanya perkembangan teknologi dan informasi tidak selalu membawa 

dampak positif, namun juga dapat berdampak negatif seperti menimbulkan sebuah 

konflik. Salah satunya adalah transportasi umum online. Transportasi umum online 

ini merupakan bentuk perkembangan teknologi dalam bidang transportasi umum 

yang bisa dipesan secara online berbasis aplikasi oleh masyarakat, seperti Go-Jek, 

Grab, dan Uber.1 Pada awal tahun 2017 Kota Malang mengalami sebuah konflik 

sosial dari adanya munculnya moda transportasi baru tersebut. Pihak yang 

berkonflik adalah pihak transportasi umum konvensional yaitu angkutan Kota 

Malang dengan transportasi umum online yaitu ojek dan taksi online.  

Konflik terjadi dilatarbelakangi oleh kedatangan transportasi umum daring  

ini di Kota Malang pada awal tahun 2017. Namun kedatangan dan beroperasinya 

mereka tidak disertai pemenuhan syarat yang ditentukan sebagai penyedia jasa 

layanan angkutan umum seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan aturan tambahan terkait penyelenggaran 

angkutan online yaitu Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 yang menjadi masalah. 

Menimbulkan rasa kecemburuan sosial antar pelaku usaha bisnis transportasi akibat 

dari ketidaksetaraan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Malang 

terkait operasional transportasi di Kota Malang. Permenhub Nomor 108  mengatur  

tentang

                                                           
1 Diakses dari https://economy.okezone.com/read/2015/09/23/320/1219859/10-jasa-transportasi-

online-di-indonesia-dari-go-jek-hingga-uber pada tanggal 8 Februari 2018 Pukul 17.00 
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2 
 

setiap perusahaan penyedia jasa angkutan umum yang harus melakukan uji KIR, 

pengemudi angkutan umum memiliki SIM khusus dan beberapa aturan lainnya. 

Tapi memang dari pihak transportasi online di Kota Malang tidak melakukan hal 

tersebut untuk memenuhi persyaratan dalam penyelenggaran transportasi 

umumnya. Hal ini yang menyebabkan para sopir angkutan kota merasa tidak 

diadilkan dalam penyelenggaraan angkutan umum.  

Penyebab lain dari konflik ini adalah penurunan pendapatan sopir angkutan 

kota akibat banyaknya angkutan online. Angkutan kota yang beroperasi di Kota 

Malang lebih dari 2158 sopir angkot.2 Rata-rata pendapatannya mulai dari 70 ribu 

hingga 100 ribu perhari, sebelum adanya taksi dan ojek online.3    

Tabel 1.1  

Jumlah Armada Angkutan Kota Di Kota Malang  

No.  Trayek  Jumlah  

Armada 

No. Trayek  Jumlah  

Armada 

1. ADL 124 14. AMG 217 

2. AL 105 15. CKL 88 

3. LDG 170 16. GML 41 

4. AG 300 17. GL 109 

5. AT 44 18. PBB 66 

6. GA 160 19. TAT 6 

7. TSG 27 20. JPK 54 

8. LG 118 21. JDM 49 

9. MK 62 22. MKS 11 

10. MM 68 23. TST 83 

11. AJG 78 24. GM 53 

12. ABG 85 25. ASD 46 

13. MT 17 TOTAL 2158 

Sumber: Data Dishub Kota Malang, 2017 

Namun setelah datang taksi dan ojek online di Kota Malang, pendapatan 

mereka tidak lebih 50 ribu per harinya. Adanya penurunan dari pendapatan para 

                                                           
2 Data Dinas Pehubungan Kota Malang Tahun 2017 
3 Wawancara dengan Pak Edi Sopir Angkutan Kota Malang Trayek Arjosari Dinoyo Landungsari  

pada 26 April 2018 pukul 11.00 di Taman Trunojoyo Kota Malang 
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sopir angkutan kota ini tidak lain karena banyaknya angkutan umum online 

tersebut. Pada tahun 2017 jumlah armada transportasi online yang telah terdaftar di 

Kota Malang khususnya sudah mencapai 3132 armada online.4 

Tabel 1.2 

Jumlah Armada Transportasi Online Di Kota Malang 2017 

No. GRAB Jumlah GO-JEK Jumlah 

1. Grab Bike 478 Go-Ride 1672 

2. Grab Car 547 Go-Car 353 

3. Grab Taxi 82 Jumlah 3132 
     Sumber: Data GO-JEK dan GRAB, 2017 

Jumlah angkutan umum online di Kota Malang yang terlalu banyak ini 

menyebabkan angkutan kota menjadi kalah bersaing, selain karena jumlah 

angkutan online yang terlalu banyak beroperasi, harga yang ditawarkan oleh pihak 

angkutan online yang lebih murah dan fasilitas serta berbagai fitur transportasi yang 

ditawarkan dalam aplikasi angkutan tersebut sangat lengkap. Menyebabkan 

masyarakat pun lebih memilih angkutan online daripada angkutan kota sebagai 

pilihan mobilitas transportasi sehari-hari. Hal ini yang menyebabkan sopir angkutan 

kota di Kota Malang menyerukan penolakan dari adanya taksi dan ojek online 

tersebut.  

Pertentangan yang ada diantara kedua pihak memunculkan perilaku konflik 

sebagai bentuk perilaku yang diciptakan untuk mencapai tujuan atau 

mengekspresikan permusuhan pada lawan konflik.5 Perilaku konflik yang 

ditunjukkan oleh pihak-pihak terkait membuat sebuah proses konflik dan 

menunjukkan pertentangan maupun kontribusi mereka melalui interaksi verbal, 

                                                           
4 Data Driver Go-Jek dan Grab Malang Raya tahun 2017 
5 Otomar J. Bartos dan Wehr,P. 2002. Using Conflict Theory. Cambrdge Universitiy Press New 

York 13-26 
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fisik maupun tulisan. Dalam konflik transportasi terjadi selama tahun 2017 hingga 

2018, banyak sekali interaksi dan kejadian terkait penolakan adanya transporasi 

online di Kota Malang. Seperti tindakan sweeping yang dilakukan para oknum 

angkutan kota kepada driver taksi online pada awal konflik sebagai bentuk 

penolakan dari adanya angkutan daring tersebut.6   

Ada pula upaya resolusi konflik yang dibuat oleh pemerintah Kota Malang 

sebagai pihak yang terlibat konflik, dengan membentuk sebuah penyelesaian 

masalah yaitu kesepakatan zona larangan bagi transportasi online. Meliputi hotel, 

mall, pasar, rumah sakit, stasiun, terminal, tempat hiburan malam, dan jalur yang 

dilalui angkutan kota.7 Adanya zona larangan ini merupakan hal unik yang terjadi 

di dalam konflik transportasi umum yang terjadi di Kota Malang, karena adanya 

kesepakatan zona di Kota Malang merupakan pelopor dari berbagai bentuk 

kesepakatan zona yang ada di daerah-daerah lain seperti Banyumas, Semarang, dan 

Probolinggo. Kesepakatan ini dibuat adalah sebagai bentuk toleransi antar para 

sopir angkutan umum dalam mencari rezeki di Kota Malang.8 Kesepakatan ini 

dibuat pada bulan Februari sebagai upaya pemerintah setempat untuk 

menyelesaikan masalah serta menunggu penerapan dari Permenhub Nomor 32 

Tahun 2016 pada waktu itu. Namun pada kenyataanya upaya resolusi yang dibuat 

oleh pemerintah tersebut malah menyebabkan konflik semakin bereskalasi. 

                                                           
6 Diakses  dari http://suryamalang.tribunnews.com/2017/02/17/kapolres-malang-kota-jangan-

adasweeping-transportasi-online  pada 9 Februari 2018 pukul 12.50 
7  Diakses dari http://suryamalang.tribunnews.com/2017/02/27/sopir-transportasi-online-dilarang-

jemput-penumpang-di-8-zona-ini-perinciannya pada 9 Februari 2018 pukul 14.40  
8 Wawancara dengan Pak Anam Sopir Angkutan Kota Malang Trayek Arjosari Dinoyo Landungsari 

pada 26 April 2018 pukul 11.00 di Taman Trunojoyo Kota Malang 
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 Ada pula kejadian selama proses konflik ini seperti demonstrasi dan mogok 

massal yang dilakukan sopir angkutan kota dan taksi online pada 6 Maret 2017. 

Ada dua ribu sopir angkutan kota beserta taksi kota turun ke jalan menuntut Wali 

Kota Malang menghentikan operasional transportasi online.9 Tidak hanya hal 

tersebut, para supir angkutan kota semakin sering melakukan sweeping kepada para 

driver yang sedang mengangkut penumpang, karena kesepakatan zona larangan 

tidak berjalan sebagai mana niatan awalnya dibuat.  

 Selama konflik berlangsung dari awal 2017 hingga 2018, peraturan menteri 

perhubungan sebagai aturan tambahan untuk angkutan online ini juga mengalami 

setidaknya direvisi sebanyak 2 kali, peraturan pertama yang mengatur terkait 

angkutan online adalah Permenhub Nomor 32 tahun 2016 yang diterapkan pada 1 

April 2016, kemudian direvisi menjadi Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 dan yang 

terakhir adalah Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 terkait Angkutan Orang dengan 

Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek yang diberlakukan pada 1 

November 2017. Berganti-gantinya aturan tersebut disebabkan adanya banyaknya 

penolakan penerapan aturan yang dilayangkan oleh sopir transportasi online kepada 

Kementerian Perhubungan.  

                                                           
9 Diakses dari http://suryamalang.tribunnews.com/2017/03/06/aksi-demo-sopir-angkot-kami-

menolak-transportasi-berbasis-online-di-bumi-arema pada 9 februari 2018 pukul 19.45  
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 Dampak dari perubahan aturan tersebut juga membawa efek buruk pada 

konflik transportasi umum di Kota Malang, seperti semakin meluasnya konflik 

hingga daerah Malang Raya, dibuktikan para sopir angkutan Kota Batu juga 

melakukan penolakan atas keberadaan angkutan online yang sudah meresahkan. 

Berakibat pula pada akumulasi tindakan yang dilakukan oleh sopir angkutan di 

Malang Raya dengan melakukan demo di depan kantor UPTD DLLAJ Provinsi 

Jawa Timur menuntut adanya penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

108 Tahun 2017 guna menertibkan operasional angkutan online. 

 Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis tertarik 

membahas secara runtut proses terjadinya konflik, mulai dari awal adanya konflik 

yaitu awal Januari hingga 2017 hingga pada Juni 2018. Dari analisis yang dilakukan 

maka akan diketahui proses secara urut fase awal terjadinya konflik, faktor pemicu 

masalah dan meluasnya konflik dan juga fase krisis hingga resolusi konflik jika 

memang sudah terjadi. Maka Penulis mengambil judul terkait pembahasan skripsi 

ini yaitu “Analisis Konflik Angkutan Kota VS Transportasi Online di Kota 

Malang Tahun 2017-2018”. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan pada subbab latar belakang , maka rumusan masalah 

yang penulis bahas dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimanakah proses 

terjadinya konflik angkutan kota dan transportasi online yang terjadi di Kota 

Malang. 
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1.3 Tujuan Penelitan 

 Penelitian ini dilakukan penulis untuk bertujuan untuk menjelaskan proses 

terjadinya konflik angkutan kota dan transportasi online yang terjadi di Kota 

Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, maka adapun manfaat 

akademis dan manfaat praktis sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Melalui penelitian tentang proses konflik antara angkutan kota dan 

transportasi online di Kota Malang. Diharapkan memberikan kontribusi 

terhadap perkembangan Ilmu Pemerintahan dalam menganalisa dan 

mengamati konflik transportasi yang terjadi di daerah-daerah. 

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan pengetahuan baru 

tentang mata kuliah yang belum diajarkan di bangku perkuliahan mengenai 

kajian penelitian konflik transportasi umum konvensional dan online. 

3. Penelitian ini memberikan rekomendasi dan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Melalui Penelitian ini dapat menjadi saran untuk daerah-daerah yang sedang 

berkonflik transportasi untuk melihat dasar permasalahan dari konflik 

tersebut. 
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2. Melalui penelitian ini dapat dijadikan sarana bertukar pikiran mengenai teori 

yang mahasiswa peroleh di perkuliahan dengan realitas yang ada di lapangan. 

3. Melalui penelitian ini bisa memberikan informasi kepada pemerintah, instansi, 

masyarakat dan aktor-aktor penting yang sedang ada dalam konflik dalam 

menyelesaikan permasalahan yang ada.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai tiga bagian penting dalam 

proses penelitian yang penulis lakukan, terdiri dari penelitian terdahulu, teori dan 

konsep, serta alur pemikiran penelitian. Pertama, penulis akan membahas 

mengenai penelitian terdahulu yang sama atau relevan dengan pembahasan dari 

penelitian penulis. Kedua, yaitu teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian 

untuk analisis permasalahan. Ketiga, penulis akan membahas terkait alur pikir 

penelitian yang digunakan. Alur pikir digunakan sebagai kerangka teoritik dalam 

penulisan skripsi dan untuk memudahkan bagi pembaca dalam mengikuti alur 

penelitian dalam skripsi ini.  

2.1 Penelitian Terdahulu  

 Dalam penulisan penelitian ini penulis membutuhkan referensi hasil 

penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis lakukan. 

Dengan adanya keterkaitan penelitian terdahulu, maka penelitian tersebut dapat 

dijadikan arahan penulis untuk menentukan fokus pembahasan. Bentuk penyajian 

dari hasil penelitian terdahulu dilakukan dengan mengklasifikasikan berdasakan 

judul penelitian, metode penelitian, titik pembeda dengan penjelasan singkat 

mengenai penelitian terdahulu, diuraikan sebagai berikut: 
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  Tabel 2.1  

Daftar Penelitian Terdahulu 

No. Nama dan Judul  Pembahasan Pembeda 
1. Arland P.Biringkanae, 

2014.  

(Konflik Tanah 

Tongkonan Pada 

Pembangunan Bandar 

Udara Di Kecamatan 

Mengkendek 

Kabupaten Tana 

Toraja). Metode 

Kualitatif Deskriptif 

a. Menganalisis konflik 

tanah pembangunan 

bandara dengan 

menggunakan Teori 

Konflik dan Teori 

Perubahan Sosial 

b. Konflik tersebut 

dijelaskan melalui 

proses terjadinya 

konflik, penyebab 

konflik, dan bentuk 

penyelesaiannya. 

a. Penelitian tentang 

konflik tanah. 

b. Menggunakan teori 

perubahan sosial 

c. Penelitian berfokus 

pada penyebab 

konflik dan bentuk 

penyelesaiannya. 

d. Proses konflik yang 

dijelaskan secara 

umum bukan per 

fase konflik. 

2. Bagus Dimas, Adam 

Idris, dan Nur Fitriyah, 

2014. 

Analisis Konflik 

Lahan Pertambangan 

Batubara (Studi Kasus 

Wilayah pertambangan 

Di Kecamatan 

Marangkayu, 

Kabupaten Kutai 

Kartanegara). Metode 

Kualitatif Deskriptif 

a. Menganalisis konflik 

tanah lahan 

pertambangan dengan 

menggunakan Teori 

Konflik. 

b. Konflik tersebut 

dijelaskan melalui 

proses terjadinya 

konflik, faktor 

penyebab, dan 

pemetaan konflik 

tersebut. 

a. Penelitian tentang 

konflik tanah. 

b. Penelitian berfokus 

pada pemetaan 

konflik dan faktor 

penyebab konflik. 

c. Proses konflik yang 

dijelaskan secara 

umum bukan per 

fase konflik. 

3. Yusup Abdilah,  

2016. 

Konflik Sosial antara 

Ojek Online Dan Ojek 

Konvensional Sebagai 

Akibat Keberadaan 

GO-JEK Kecamatan 

Sukasari Kota 

Bandung. Metode 

Kualitatif Deskriptif 

a. Menganilisis konflik 

sosial terkait 

penggunaan 

transportasi online 

(GO-JEK) dengan 

menggunakan Teori 

Konflik. 

b. Konflik tersebut 

dijelaskan melalui 

bentuk konflik, 

dampak dan 

penyelesaian masalah.  

a. Penelitian membahas 

konflik transportasi 

ojek online dengan 

ojek konvensional. 

b. Penelitian berfokus 

pada bentuk konflik, 

dampak dan bentuk 

penyelesaian 

masalahnya. 

4. Ahsani Amalia Anwar, 

2017. Online vs 

Konvensional: 

Keunggulan dan 

Konflik Antar Moda 

Transportasi di Kota 

Makasar. Metode 

Kualitatif Deskriptif 

a. Menganalisis konflik 

moda transportasi di 

Kota Makasar dengan 

menggunakan konsep 

Konflik. 

b. Konflik tersebut 

dijelaskan melalui 

faktor penyebab 

konflik dan bentuk 

konflik.  

a. Penelitan membahas 

konflik transportasi 

angkutan umum dan 

angkutan online. 

b. Penelitian dilakukan 

untuk 

membandingkan 

keunggulan masing-

masing pihak 
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5. Ina Marina dan Arya 

Hadi Dharmawan, 

2011.  

Analisis Konflik 

Sumberdaya Hutan Di 

Kawasan Konservasi 

Gunung Halimun-

Salak  Desa 

Kasepuhan Sinar  

Resmi Kota Sukabumi. 

Metode Kualitatif 

Deskriptif  

a. Menganalisis konflik 

yang berkaitan dengan 

sumberdaya hutan 

dengan menggunakan 

Teori Konflik  

b. Konflik tersebut 

dijelaskan melalui 

karakteristik, tahapan 

dan dasar penyelesaian 

konflik 

a. Penelitian membahas 

konflik lingkungan 

b. Penelitian berfokus 

pada bentuk konflik 

dan penyelesaian 

konflik. 

c. Bentuk tahapan 

konflik tidak 

menggunakan 

konsep fase konflik 

Wirawan 

6. Sahlan Hariman,2015. 

Konflik Antara 

Masyarakat Dengan 

Pemerintah (Studi 

Kasus pada Eksplorasi 

Tambang Di 

Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima Nusa 

Tenggara Barat). 

Metode Kualitatif 

Deskriptif 

a. Menganalisis Konflik 

Sosial yang terjadi 

antara masyarakat 

dengan pemerintah 

terkait kasus eksplorasi 

tambang, dengan 

menggunakan Teori 

Konflik. 

b. Konflik tersebut 

dijelaskan melalui 

faktor penyebab, faktor 

perluasan ekskalasi 

konflik, dan resolusi 

konflik. 

a. Penelitian membahas 

konflik sosial terkait 

tambang 

b. Fokus penelitian 

pada pada penyebab 

konflik, 

perluasannya dan 

resolusi konflik 

7. Fani Julia Putri, 

Bunyamin Maftuh, dan 

Elly Malihah, 2013. 

Analisis Konflik 

Antara Masyarakat 

Dengan Perhutani 

Akibat Pengambilan 

Lahan Kehutanan Di 

Kampung Sukawana 

Kota Bandung. 

Metode Kualitatif 

Deskriptif. 

a. Menganalisis konflik 

tanah antara 

masyarakat dengan 

PERHUTANI dengan 

menggunakan Teori 

Konflik dan Resolusi 

Konflik. 

b. Konflik tersebut 

dijelaskan melalui 

faktor penyebab 

konflik dan resolusi 

konflik tanah tersebut. 

a. Penelitian membahas 

konflik tanah 

b. Fokus penelitian 

pada penyebab dan 

bentuk resolusi 

konfliknya 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2018 

 Dari tabel yang diuraikan di atas memberikan gambaran mengenai penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan, dimana penelitian tersebut terkait dengan fokus 

penelitian yang penulis bahas. Beberapa penelitian yang penulis temukan diantara 

lain, yaitu:  
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 Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Arland P. Biringkanae 

dengan judul “Konflik Tanah Tongkonan Pada Pembangunan Bandar Udara Di 

Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja”. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan untuk menganalisis konflik ini 

adalah teori konflik dan teori perubahan sosial. Indikator dari analisis konflik 

tersebut adalah proses terjadinya konflik, penyebab konflik, dan bentuk 

penyelesaiannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa proses 

terjadinya konflik adalah pembebasan lahan pembangunan bandara yang 

mememunculkan beberapa permasalahan. Penyebab dari konflik itu sendiri 

disebabkan ketidakjelasan kepemilikan tanah warisan Tongkonan, ketidakjelasan 

batas Tana Tongkonan. Bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan adalah dengan 

melakukan musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat Tongkonan dan upaya 

mediasi dari pemerintah, namun upaya tersebut masih gagal karena semua pihak 

mengakui hak atas Tana Tongkonan. Pada akhirnya permasalahan tersebut dibawa 

ke pengadilan bahkan sampai Mahkamah Agung.1 

 Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Bagus Dimas dkk yang berjudul 

“Analisis Konflik Lahan Pertambangan Batubara (Studi Kasus Wilayah 

pertambangan Di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara)”. 

Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan 

wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Teori yang digunakan untuk 

menganalis konflik ini adalah teori konflik dengan beberapa indikator analisis yaitu 

                                                           
1Arland P. Biringkanae. 2014. Skripsi. “Konflik Tanah Tongkonan Pada Pembangunan  Bandar 

Udara Di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja”. Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu 

Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin. Makassar 
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proses terjadinya konflik, faktor penyebab, dan pemetaan konflik. Dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa faktor penyebab dari konflik 

tersebut karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada P2L 

(Persatuan Pemilik Lahan) Desa Sebuntal terkait lahan yang akan dijadikan tempat 

pertambangan, selain itu antara PT.M sebagai penggarap proyek tersebut dan P2L 

tidak bersedia mengajukan permasalahan ini ke pengadilan untuk mendapatkan 

kepastian hukum. Dari konflik tersebut pula didapatkan pemetaan konflik yang 

menyangkut pihak yang berselisih yaitu: PT.M, P2L, Pemerintah Kabupaten, 

Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa Sebuntal.2 

 Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh yusup yang berjudul “Konflik Sosial 

antara Ojek Online Dan Ojek Konvensional Sebagai Akibat Keberadaan GO-JEK”. 

Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi literatur. Dari hasil 

penelitian diketahui bahwa faktor penyebab konflik terjadi karena masyarakat lebih 

memilih menggunakan GO-JEK atau transportasi online lain karena mereka 

memiliki banyak keunggulan. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya 

transportasi online ini menurunkan pendapatan hingga 20 persen terhadap ojek 

pangkalan. Bentuk konflik yang terjadi adalah dengan cara intimidasi, pemasangan 

baliho adanya penolakan hingga adu fisik. Upaya penyelesaian konflik adalah 

dengan cara mediasi.3 

                                                           
2 Bagus Dimas dkk. 2014. Skripsi. “Analisis Konflik Lahan Pertambangan Batubara (Studi Kasus 

Wilayah Pertambangan Di Kecamatan Marangkayu Kabupeten Kutai Kartanegara”. Ilmu 

Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman 
3  Yusup Abdilah. 2016. Skripsi. “Konflik Sosial antara Ojek Online Dan Ojek Konvensional 

Sebagai Akibat Keberadaan GO-JEK” Pendidikan Sosiologi. Fakultas Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial. Universitas Pendidikan Indonesia 
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 Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ahsani Amalia Anwar pada tahun 

2017 dengan judul “Online vs Konvensional: Keunggulan dan Konflik Antar Moda 

Transportasi di Kota Makasar”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

deskriptif dengan teknik pengambilan data yaitu wawancara dan observasi 

lapangan. Dari hasil penelitian bahwa faktor penyebab dari adanya konflik ini 

terjadi karena pihak transportasi konvensional mempersoalkan izin operasi dari 

transportasi online, permasalahan plat hitam vs plat kuning, tempat pengambilan 

penumpang dan tarif yang terlalu murah. Bentuk konflik yang terjadi adalah 

melakukan demo, pemasangan spanduk dan peringatan larangan operasional 

transportasi online, hingga ada sweeping dan pengerusakan mobil transportasi 

online.4 

 Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ina Marina dan Arya Hadi 

Dharmawan pada tahun 2011 dengan judul “ Analisis Konflik Sumberdaya Hutan 

Di Kawasan Konservasi”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif 

dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Teori yang digunakan adalah 

teori konflik dengan menggunakan indikator yaitu karakteristik, tahapan dan dasar 

penyelesaian konflik. Dari penelitian tersebut menunjukan bahwa pihak yang 

terlibat dalam konflik di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun-

Salah adalah Perhutani dan Balai Taman Nasional Halimun-Salak dengan 

masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi. Penyebab dari konflik dikarenakan empat 

sumber perbedaan, yaitu: perbedaan persepsi, kepentingan, tatanilai, dan akuan hak 

                                                           
4  Ahsani amalia Anwar. 2017. Skripsi. “Online vs Konvensional: Keunggulan dan Konflik Antar 

Moda Transportasi di Kota Makasar. Jurnal Etnografi Indonesia. 
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kepemilikan. Ada upaya yang dilakukan pihak pemerintah dan pihak Kasepuhan 

untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan melakukan negosiasi. Namun 

konflik juga tidak terselesaikan. Diperlukan proses mediasi dan mediator untuk 

mengakomodasi keinginan pihak yang ingin menyelesaian konflik.5 

 Keenam, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sahlan Hariman yang 

berjudul “Konflik Antara Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus pada 

Eksplorasi Tambang Di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara 

Barat)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik 

pengambilan data yaitu wawancara. Teori yang digunakan adalah teori konflik 

dengan beberapa indikator analisis yaitu proses terjadinya konflik, faktor penyebab, 

faktor perluasan ekskalasi konflik, dan resolusi konflik. Dari penelitian yang sudah 

dilakukan diketahui bahwa terjadinya konflik ketika perusahaan tambang mulai 

masuk ke daerah masyarakat tanpa adanya sosisalisasi dari pemerintah dan 

perusahaan itu sendiri. Penyebab konflik itu sendiri dikarenakan tidak adanya 

komunikasi pemerintah kepada masyarakat setempat akan kebijakan yang sudah 

ditetapkan, selain itu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah Bima melanggar 

UU No. 4 Tahun 2009. Perluasan ekskalasi konflik di Kecamatan Lambu ini 

dikarenakan pemerintah dan pihak terkait tidak netral dalam penyelesaian masalah 

ini, yang menyebabkan komunikasi antara kedua belah pihak menjadi macet. Pihak 

pemerintah telah melakukan beberapa upaya penyelesaian konflik seperti negosiasi, 

                                                           
5 Ina Marina dkk. 2011. Jurnal Penelitian. “Analisis Konflik Sumberdaya Hutan Di Kawasan 

Konservasi”. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Fakultas Ekologi 

Manusia. IPB 
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kosuliasi, mediasi dan arbitrasi. Namun upaya tersebut belum berhasil karena 

masyarakat setempat tetap menolak adanya pertambangan didaerah mereka.6 

 Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Fania Julia Putri dkk yang berjudul 

“Analisis Konflik Antara Masyarakat Dengan Perhutani Akibat Pengambilan 

Lahan Kehutanan”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif 

dengan wawancara sebagai teknik pengambilan data. Teori yang digunakan adalah 

teori konflik dan resolusi konflik, indikator analisisnya menggunakan faktor 

penyebab konflik dan resolusi konflik tanah tersebut. Dari penelitian yang sudah 

dilakukan diketahui bahwa faktor utama penyebab konflik antara masyarakat 

dengan Perhutani adalah pengambilan lahan hutan lindung menjadi lahan 

pemukiman. Perhutani menginginkan masyarakat yang mengambil lahan di hutan 

lindung untuk pemukiman segera pindah, namun masyarakat setempat enggan 

untuk pergi karena faktor ekonomi. Selain itu mereka tidak tahu harus tinggal 

dimana jika meninggalkan tempat tersebut. Upaya penyelesaian konflik yang 

dilakukan oleh Perhutani adalah menetapkan peraturan bahwa jumlah masyarakat 

Kampung Sukawana yang tinggal di area hutan lindung milik Perhutani tidak boleh 

bertambah, selain itu mereka menetapkan bahwa pembangunan rumah yang ada di 

area tersebut harus rumah sederhana, tidak boleh semi permanen atau bahkan rumah 

permanen. Akan tetapi tetap saja ada yang membangun rumah semi permanen dan 

mereka tidak mau membongkar rumahnya menjadi rumah sederhana.7 

                                                           
6 Sahlan. 2015. Skirpsi. “Konflik Antara Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Pada 

Eksplorasi Tambang Di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat)”. Fakultas Ilmu 

Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin. Makassar 
7 Fani Julia Putri dkk. 2016. Jurnal Penelitian. “Analisis Konflik Antara Masyarakat Dengan 

Perhutani Akibat Pengambilan Lahan Kehutanan”. Program Studi Pendidikan Sosiologi 
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2.2 Kajian Teori  

2.2.1 Teori Konflik  

 Adanya konflik merupakan salah satu ciri kehidupan dan perkembangan 

masyarakat yang memiliki karakteristik yang beragam. Memiliki perbedaan strata 

sosial ekonomi, agama, budaya dan tujuan hidup. Sehingga konflik tidak dapat 

dihindari dan selalu akan terjadi karena adanya perbedaan antar manusia. Menurut 

Wirawan konflik merupakan proses pertentangan yang diekspresikan diantara dua 

pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola 

perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik.8 Kemudian 

Wirawan menjelaskan secara rinci tentang konflik itu sendiri melalui beberapa 

indikator, yaitu:9 

a. Proses. Konflik terjadi melalui suatu proses yang unik, artinya proses 

terjadinya suatu konflik berbeda dengan konflik lainnya. Proses konflik 

terdiri atas masukan, proses dan keluaran konflik.  

b. Dua pihak atau lebih. Konflik bisa terjadi diantara dua pihak atau lebih, bisa 

individu dan individu, individu dan kelompok, atau kelompok dan kelompok. 

Menurut Dahrendorf pihak yang berkonflik merupakan kelompok 

superordinasi dan kelompok subordinasi. Kelompok superordinasi 

(dominasi) berada pada posisi memiliki kewenangan untuk memerintah, 

sedangkan kelompok subordinasi merupakan kelompok yang tidak memiliki 

kewenangan. Konflik bisa timbul dari kehidupan sosial antara dua kelompok 

sosial karena adanya pembagian kewenangan yang tidak merata.10 

c. Pertentangan objek konflik. para pihak yang berkonflik mempunyai objek 

konflik masing-masing yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat dan 

tujuan dengan dilakukakannya konflik. Dahrendorf menjelaskan bahwa objek 

konflik sebagai dasar penyebab konflik merupakan dampak dari kelompok 

yang memiliki kewenangan ingin mempertahankan status quo, sedangkan 

kelompok subordinasi berusaha untuk mengubah atau menentang 

kepemilikan kewenangan tersebut.11 

                                                           
8 Wirawan. 2016. “Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian”. Jakarta 

:Salemba Humanika. Hlm 5 
9 Ibid, hlm 5-7 
10 Elly M. Setiadi Dkk. 2011. “Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Sosial”. Jakarta 

:Prenadamedia Grup. Hlm 367 
11 George Ritzer dkk. 2004. “Teori Sosiologi Modern”. Jakarta:Prenada Media. Hlm 155 
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d. Diekspresikan. Perbedaan pendapat atau kepentingan akan menjadi konflik 

nyata jika diekspresikan. Jika tidak ditunjukkan maka hanya akan menjadi 

konflik laten. Sebuah konflik memiliki syarat untuk bisa terjadi dari latent 

conflict (konflik tersembunyi) menjadi konflik yang nyata atau manifest 

conflict, yaitu: pertama, kondisi teknis organisasi berupa munculnya 

pemimpin kelompok dan tindakan kolektif. Kedua, kondisi politik berupa 

tingkat kebebasan yang ada untuk membentuk kelompok dan tindakan 

kelompok. Ketiga, kondisi sosial berupa tingkat komunikasi antar anggota 

dari suatu kelompok semu (quasi group).12 Kelompok semu ini merupakan 

sebuah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama, dimana kelompok 

semu akan berubah menjadi kelompok kepentingan dan dari berbagai 

kelompok kepentingan akan muncul sebuah kelompok konflik. Ekspresi 

dapat menggunakan bahasa verbal, bahasa badan, atau bahasa tertulis. 

e. Interaksi konflik. Interaksi konflik. Proses konflik menimbulkan interaksi 

diantara pihak yang terlibat. interaksi bisa berupa agresi, negosiasi atau 

meminta bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

f. Keluaran konflik. Interaksi yang terjadi menghasilkan keluaran konflik dari 

pihak yang terlibat dan juga fungsi dari adanya konflik. Keluaran konflik bisa 

berupa solusi konflik, seperti win and win solution, win and lose solution, dan 

lose and lose solution. Sedangkan fungsi konflik bisa dijelaskan sebagai 

tempat perubahan sosial, rekonsiliasi kepentingan dan dapat mempererat 

kelompok.13 

2.2.1.1 Proses Konflik 

 Konflik merupakan sebuah proses adanya permasalahan yang menyebabkan 

terjadinya konflik, apa yang menjadi objek konflik dan berakhir pada pencarian 

solusi penyelesian konflik. Proses konflik terjadi seperti siklus yang dapat berulang 

kembali pada suatu saat jika akar masalah penyebab konflik tidak terselesaikan 

dalam tiap fase konflik. Berikut bagan proses konflik: 

 

 

 

                                                           
12 Rahmad K.Dwi Susilo. 2016. “20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi 

Modern”. Jogjakarta:AR-Ruzz Media. Hlm 326-327 
13 Dean G.Pruitt. 2011. “Teori Konflik Sosial”. Yogyakarta:Pustakan Pelajar. hlm 14-15 
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Bagan 2.1 Proses Terjadinya Konflik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Fase Penyebab Konflik  

 Fase ini merupakan fase awal dari adanya sebuah konflik, ada penyebab dasar 

konflik terjadi di masyarakat. Menurut Dahrendorf, konflik yang terjadi 

dimasyarakat antara pihak superordinasi dan subordinasi yang memiliki hubungan 

dengan masalah sosial, ekonomi, politik. Akarnya adalah perebutan atas sumber 

kepemilikan, status sosial, dan kekuasaan. Perebutan terjadi antara pihak yang 

mempertahankan status quo dan pihak yang berusaha mendapatkannya atau disebut 

status need. Dari perebutan status quo dan status need menyebabkan timbulnya 

sebuah konflik. Berikut adalah faktor penyebab dari terjadinya konflik:14 

1. Perbedaan antar individu. Setiap individu memiliki perbedaan pendapat, 

tujuan, keinginan, pendirian tentang objek yang dipertentangkan yang 

mempengaruhi timbulnya konflik sosial.  

2. Benturan antar kepentingan baik secara ekonomi atau politik. adanya 

pertentangan yang terjadi karena masing-masing pihak memiliki kepentingan 

khusus. 

                                                           
14 Elly M. Setiadi Dkk. 2011. “Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Sosial”. 

Jakarta:Prenadamedia Grup. Hlm 361-362 

Fase 
Penyebab 

Konflik

Fase 
Laten

Fase 
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Fase 
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Fase 
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Konflik

Fase 
Pasca 

konflik

Sumber: Wirawan, 2016 
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3. Perubahan sosial. Karena jika perubahan sosial terjadi secara mendadak maka 

memungkinkan adanya konflik. 

4. Perbedaan kebudayaan yang mengakibatkan adanya perasaan in group dan 

out group yang di ikuti sikap etnosentrisme kelompok.  

5. Disfungsi sosial. Adanya nilai dan norma sosiak yang ada di dalam struktur 

sosial yang tidak lagi ditaati, pranata sosial dan sistem pengendalian tidak 

berjalan sebagaimana mestinya. 

Faktor penyebab menjadi dasar permasalahan yang mendorong pihak yang 

berkonflik untuk membuat sebuah suasana untuk mempengaruhi lawan yang 

disebut iklim konflik. Dari fase penyebab ini akan muncul sebuah fase konflik 

tersembunyi antara pihak-pihak yang memiliki masalah yaitu fase Laten atau 

konflik tersembunyi. 

b. Fase Laten  

 Dalam fase laten faktor penyebab konflik telah ada, iklim konflik terlah nyata, 

perbedaan kepentingan dan pendapat telah terjadi, tetapi pihak-pihak yang terlibat 

dalam konflik masih memilih untuk diam saja dan belum mengekspresikan bentuk 

pertentanganya.15 Masing-masing pihak mungkin belum menyadari bahwa konflik 

telah terjadi, masih menahan diri atau bahkan belum menanggapi hal tersebut 

sebagai sebuah konflik. Namun jika ada sebuah pemicu yang menyebabkan salah 

satu pihak atau kedua belah pihak yang memicu salah satu faktor penyebab maka 

terjadilah sebuah konflik nyata. Pihak-pihak yang berbeda kepentingan akan 

menjadi pihak-pihak yang berkonflik dan kemudian konflik akan masuk kedalam 

fase pemicu.  

 

 

                                                           
15 Wirawan. 2016. “Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian”. 

Jakarta:Salemba Humanika. Hlm 124 
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c. Fase Pemicu 

 Dalam fase ini, salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menunjukkan 

pertentangan mereka. Hal ini mendorong adanya tringgering event yang memicu 

terjadinya konflik secara terbuka. Ekspresi pertentangan didalam konflik berupa 

sikap, perilaku dan dengan menggunakan kata-kata lisan atau tertulis. 

Pengekspresian ini membuat konflik menjadi terbuka dan menyadarkan masing-

masing pihak akan terjadinya konflik. Dialog Mengenai konflik mulai terjadi, maka 

pihak-pihak yang terkait dalam konflik akan mencari asal-usul konflik, menentukan 

posisinya dalam konflik dan menentukan strategi untuk menghadapi lawan 

konfliknya.16 Hal yang perlu tekankan mengenai fase ini adalah terjadinya proses 

differensiasi dalam diri pihak yang berkonflik. Sebelum terjadinya konflik, pihak 

yang terlibat tidak mempunyai perbedaan mengenai objek konflik, namun setelah 

terjadi kejadian pemicu, mereka menyadai adanya perbedaan diantara mereka. 

Masing-masing pihak menganalisis posisi lawan konfliknya dan membandingkan 

dengan posisinya sendiri. Masing-masing pihak menyadari adanya perbedaan 

terkait objek konflik kemudian menyusun strategi dan taktik konflik untuk 

melakukan interaksi konflik. 

d. Fase Eskalasi 

 Jika dalam fase sebelumnya penerapan strategi konflik diharapkan akan 

menyelesaikan konflik, namun jika konflik tidak terselesaikan. Maka akan terjadi 

polarisasi konflik, konflik akan meluas karena tujuan dari masing-masing pihak 

terhalang oleh lawan konflik. Konflik akan masuk dalam fase eskalasi, fase  

                                                           
16 Ibid  
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transformasi kondisi yang terjadi di dalam konflik. Transformasi ini terjadi antara 

pihak-pihak yang berkonflik dan mempengaruhi proses konflik secara keseluruhan. 

Ada lima jenis transformasi yang terjadi pada fase eskalasi yaitu:17 

1. Dari ringan menjadi berat. Dalam fase eskalasi, jika strategi konflik yang 

diterapkan di fase sebelumnya menggunakan taktik yang cenderung tidak 

kasar, di fase ini menjadi taktik yang lebih berat. Seperti dari sebelumnya 

hanya dengan argumentasi persuasif menjadi ancaman. 

2. Dari kecil menjadi besar. Ketika konflik bereskalasi, ada kecenderungan 

bahwa isu-isu yang ada mengalami perluasan. Pihak yang terlibat semakin 

masuk dalam iklim konflik dan berupaya mengerahkan sumber daya apapun 

untuk memenangkan konflik. 

3. Dari spesifik menjadi umum. Dalam fase ini permasalahan yang awalnya 

merupakan isu spesifik berubah menjadi isu-isu umum. Hubungan konflik 

yang terjadi antara pihak yang berkonflik mengalami kemunduran menjadi 

bersifat umum. 

4. Dari berhasil menjadi menang. Ketika konflik mengalami eskalasi, maka 

kepentingan yang tadinya sederhana menjadi tujuan yang bersifat kompetitif. 

Jika sebelum terjadi eskalasi tujuan dari konflik adalah sebuah keberhasilan 

akan solusi yang dicari, berganti menjadi mencari cara untuk memenangkan 

konflik tersebut. 

5. Dari sedikit menjadi banyak. Dalam fase eskalasi terjadi penambahan pihak 

yang terlibat, dari tindakan yang melibatkan sedikit pihak tumbuh menjadi 

tindakan kolektif jika salah satu pihak yang terlibat konflik merasa gagal 

dalam interaksi konflik. Intinya adalah pihak yang merasa gagal akan mencari 

orang yang sejalan atau sama dalam pihaknya. 

 Jika salah satu atau kelima bentuk transformasi terjadi dalam proses konflik, 

maka konflik akan masuk dalam fase kriris. Fase dimana pihak yang berkonflik 

menunjukkan bentuk interaksi konflik secara terbuka. Tidak hanya melakukan 

kontak fisik atau perkelahian tapi juga demonstrasi. 

e. Fase Krisis 

 Dalam fase krisis, konflik akan semakin membesar dan melibatkan pihak lain 

yang memihak salah satu pihak yang terlibat di dalam konflik. Hal ini terjadi karena 

pihak yang terlibat konflik ingin memperbesar kekuasaanya dengan mencari 

                                                           
17 Dean G.Pruitt. 2011. “Teori Konflik Sosial”. Yogyakarta:Pustakan Pelajar.. hlm 143-147 
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teman.18 Seringkali norma dan peraturan tidak lagi diperhatikan karena perilaku 

pihak yang berkonflik cenderung menjadi irasional dan emosional. Salah satu pihak 

yang merasa memiliki kekuatan akan melakukan agresi. Bentuk agresi yang bisa 

dilakukan bisa berupa verbal, tertulis, fisik dan dalam bentuk sabotase atau merusak 

sesuatu yang berhubungan dengan lawan konflik. Apabila pihak lawan juga merasa 

memiliki kekuasaan dan kekuatan, maka akan membalasnya dengan melakukan 

agresi pula. Pada intinya dalam fase ini pihak yang terlibat konflik berusaha 

menghancurkan lawannya dan memenangkan konflik dengan konsekuensi apapun. 

f. Fase Resolusi Konflik 

 Dalam fase ini pihak-pihak yang telah terlibat mengalami kondisi statis, 

kondisi dimana tidak ada yang menang dan tidak ada pihak yang kalah setelah 

terjadi interaksi konflik. Dalam kondisi ini konflik akan berhenti sementara dan 

kemungkinan akan terjadi kembali di kemudian hari.19 Dalam fase resolusi, pihak 

yang terlibat konflik akan mencari solusi penyelesaian masalah, karena secara laten 

mereka sudah lelah dengan adanya konflik. Dahrendorf menyebutkan setidaknya 

ada tiga cara untuk membentuk sebuah resolusi konflik, yaitu:20 pertama, melalui 

cara konsiliasi. Konsiliasi adalah pengaturan konflik melalui lembaga tertentu yang 

memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan proses pengambilan keputusan 

diantara pihak yang terlibat dalam konflik. 

 Kedua, dengan cara mediasi. Mediasi adalah bentuk penyelesaian konflik 

yang menyertakan pihak ketiga yang ditunjuk dan disepakati oleh pihak yang 

                                                           
18 Wirawan. Op.Cit hlm 125 
19 Ibid, hlm 126 
20 Nasikun. 2004. “Sistem Sosial Indonesia” Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. Hlm  22-25 
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berkonflik untuk memberikan masukan untuk tercapainya kesepakatan bersama 

guna mengakhiri sengketa, dan keputursan yang disepakati bersama di dalam 

mediasi harus disetujui oleh pihak yang berkonflik. Ketiga, melalui arbitrasi. 

Arbitrasi merupakan cara penyelesaian konflik dengan menggunakan pihak ketiga, 

pihak ketiga berperan menjadi “wasit” dan kedua belah pihak harus bersepakat 

untuk menerima atau terpaksa menerima kepuutusan yang dinyatakan oleh arbiter 

untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara kedua belah pihak. 

 Keputusan dari resolusi yang dilakukan bisa menghasilkan banyak hasil. Bisa 

win and win solution, win and lose solution, atau lose dan lose solution. Pemilihan 

resolusi yang dijalankan melalui kedua belah pihak. Berakhirnya konflik tidak 

hanya melalui penentuan penyelesaian konflik, namun juga dapat ditentukan 

berdasarkan manajemen konflik dari masing-masing pihak yang berkonflik. Bentuk 

penerapan manajemen konflik dilakukan untuk mengatur berjalanya konflik 

nantinya, mengendalikan konflik dan mengubah konflik yang memberikan dampak 

positif baginya serta diharapkan menciptakan solusi yang juga menguntungkan. 

Kenneth W.Thomas dan Ralp H.Kilmann membagi gaya manajemen konflik 

menjadi lima jenis, yaitu:21 

1. Kompetisi (Competing), jenis ini berorientasi pada kekuasaan atau 

kewenangan yang dimiliki. Seseorang atau kelompok yang terlibat dalam 

konflik akan menggunakan kekuasaan untuk memenangkan konflik dan 

memaksakan kehendaknya kepada lawan konfliknya. 

2. Kolaborasi (Collaborating), tujuan dari penerapannya adalah untuk mencari 

alternatif dan upaya untuk mencari solusi yang menguntungkan bagi pihak-

pihak yang saling terlibat dalam konflik.  

                                                           
21 Wirawan. 2016. “Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian”. 

Jakarta:Salemba Humanika. Hlm 140-141 
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3. Kompromi (Compromising). Tipe ini menggunakan strategi dengan bentuk 

memberi dan mengambil apa yang disepakati. Pihak yang berkonflik mencari 

alternatif titik tengah untuk memuaskan keinginan mereka. 

4. Menghindar (Avoiding). Pihak yang berkonflik berusaha menghindari adanya 

konflik, mungkin karena kepentingan terhadap objek konflik rendah atau 

tidak mungkin dimenangkan karena kekuasaan dan sumber konflik yang 

dimiliki rendah. 

5. Mengakomodasi (Accomodating). Pihak yang berkonflik berupaya untuk 

memuaskan kepentingan lawan konfliknya dengan mengabaikan kepentingan 

dirinya. 

Jadi adanya sebuah resolusi konflik tercipta jika adanya sebuah upaya 

penyelesaian yang dapat memberikan keputusan win and win solution dan 

keserasian manajemen konflik dari masing-masing pihak. Karena jika keputusan 

dari penyelesaian konflik merugikan salah satu pihak dan tidak ada keserasian 

manajemen konflik maka memungkinkan adanya konflik lanjutan di dalam fase 

selanjutnya yaitu fase pasca konflik. 

g. Fase Pasca Konflik 

 Fase pasca konflik sangat tergantung dengan hasil resolusi konflik yang 

disepakati bersama dan penerapan manajemen konflik, jika dalam resolusi konflik 

menghasilkan kesepakatan win and win solution maka hubungan antara pihak yang 

terlibat konflik akan berangsur membaik dan harmonis.22 Solusi yang dihasilkan 

membentuk kembalinya sikap saling membutuhkan dan saling percaya. Namun jika 

hasil resolusi menghasilkan keputusan win and lose solution, maka hubungan 

diantara pihak yang berselisih akan tetap renggang. Hal ini terjadi karena salah satu 

pihak tidak puas terhadap solusi konflik, walaupun mereka sudah terikat dengan 

solusi konflik.23 Selain itu jika manajemen konflik dari masing-masing pihak 

                                                           
22 Wirawan. 2016. “Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian”. Jakarta 

:Salemba Humanika. Hlm 140-141 
23 Ibid  
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terhalang oleh perbedaan manajemen konflik maka akan membuat pihak terkait 

masih merasakan adanya perbedaan antara mereka dan membuat konflik tidak 

terselesaikan. Dari fase ini dapat diketahui proses konflik selanjutnya, apakah 

konflik akan berakhir atau akan berulang dengan faktor penyebab baru karena ada 

beberapa kepentingan dan keinginan yang tidak terakomodasi dalam hasil resolusi 

yang telah dibuat sebelumnya dan gagalnya manajemen konflik yang diterapkan. 

2.3 Alur Pikir Penelitian 

 Untuk memudahkan dalam penelitian mulai dari pencarian data, proses 

analisis dan memaparkan hasil analisis, maka peneliti membuat alur penelitian. 

Berdasarkan dari pemaparan terkait latar belakang, fokus penelitian, rumusan 

masalah hingga teori dan konsep yang digunakan penulis, maka penulis 

menentukan alur pikir sebagai berikut: 
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Bagan 2.2  

Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan: 

1. Operasional angkutan online di Kota Malang yang beroperasi tanpa menaati aturan 

Kementerian Perhubungan, menyebabkan kecemburuan sosial terkait kesetaraan 

penerapan aturan terkait angkutan umum yang dirasakan oleh angkutan kota. 

2. Penurunan pendapatan sopir angkutan kota disebabkan banyaknya angkutan online 

yang beroperasi. Ada sebanyak 1207 taksi online dan 1925 ojek online. 

Dibandingkan dengan jumlah angkutan kota di Malang yang hanya berjumlah 2158 

armada yang terbagi atas 25 trayek tujuan. 

 

Proses Konflik Menurut  

Wirawan 

1. Fase Penyebab Konflik: Kecemburuan sosial atas ketidakadilan penerapan aturan 

terkait angkutan umum dan permasalahan ekonomi akibat banyaknya angkutan umum 

yang beroperasi di Kota Malang  

2. Fase Laten: adanya rasa benci oleh para sopir angkutan kota dengan adanya 

operasional transportasi online 

3. Fase Pemicu: adanya pencegatan sebagai bentuk interaksi terbuka dalam konflik, serta 

adanya kesepakatan bersama zona larangan sebagai bentuk perbedaan atas objek 

konflik  

4. Fase Eskalasi: Eskalasi karena gagalnya kesepakatan zona larangan, serta ada tiga 

perubahan didalam fase ekskalasi berkaitan tentang tindakan sopir angkutan kota, isu 

di dalam konflik dan kolektivitas interaksi konflik. 

5. Fase Krisis: adanya penambahan pihak yang ikut berkonflik yaitu sopir angkutan kota 

batu dan tindakan melanggar hukum yang dilakukan kedua pihak yang berkonflik.   

6. Fase Resolusi Konflik: resolusi konflik melalui cara arbitrase, penerapan manajemen 

konflik yang dilakukan angkutan kota adalah kompromi, sedangkan transportasi online 

adalah menghindar  

7. Fase Pasca Konflik : adanya kemungkinan konflik lanjutan berkaitan tentang aturan 

PM Nomor 108 Tahun 2017 seperti penentuan kuota dan penolakan MK terhadap  

permintaan legalisasi ojek online sebagai angkutan umum 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2018 

Diketahui bahwa proses konflik angkutan kota dan online di Kota Malang 

pada tahun 2017 hingga 2018 sudah melewati fase resolusi konflik dan 

berada pada fase pasca konflik, dalam fase ini ada kemungkinan bahwa 

konflik baru akan terjadi. Penyebabnya berkaitan dengan aturan PM Nomor 

108 Tahun 2017 dan penolakan MK terhadap permintaan legalisasi ojek 

online  sebagai angkutan umum 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Dalam bab III ini penelitian menjelaskan mengenai metode yang digunakan 

penulis selama penelitian. Metode penelitian pada bagian ini berkaitan dengan jenis 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data 

fokus dan lokasi,serta sistematika penulisan. Untuk jenis data terdiri atas data 

primer dan sekunder yang didapat melalui wawancara, studi pustaka dan 

dokumentasi. 

3.1 Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode peneltitian kualitatif 

dengan jenis penelitian deskriptif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deksriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang 

dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.1 Penelitian kualitatif juga 

merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan 

lain sebagainya dengan cara dideskripsikan melalui kata dan bahasa pada suatu 

konteks khusus dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.2 

 Penulis menggunakan jenis data yang disajikan secara deskriptif dalam 

penelitian kualitatif ini. Data penelitian deskriptif dapat berupa narasi cerita, 

penuturan informan. Dokumen pribadi seperti foto, catatan pribadi, perilaku, gerak

                                                           
1 Rulam Ahmadi. 2016. “Metodologi Peneltian Kualitatif”. Yogyakarta:Ar-Ruzz Media.. Hlm 15 
2 Lexy J.Moleong. 2012.“Metodologi Penelitian Kualitatif”.Bandung:Remaja Rosdakarya.Hlm 6 
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tubuh, mimik dan lain-lain yang tidak didominasi angka.3 Peneliti menggunakan 

metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif diharapkan membuat penelitian 

dilakukan lebih mendalam dalam memahami sebuah fenomena. Sehingga dalam 

penelitian yang membahas terkait konflik ini, penulis akan lebih memahami 

fenomena yang terjadi secara mendalam dari berbagai sudut pandang termasuk 

pihak-pihak yang terlibat didalamnya. 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Kota Malang. Hal ini 

dikarenakan fokus penelitian yang dilakukan adalah terkait konflik yang ada di 

Kota Malang. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada 

Kepala Dinas Pehubungan Kota Malang, Ketua Organisasi Angkutan Darat Kota 

Malang, Ketua Forum Komunikasi Transportasi Online Malang Raya, Media 

Harian Pagi Surya, sopir taksi online, sopir ojek online dan beberapa sopir angkot 

yang ada di Kota Malang. Lokasi ini dipilih karena memiliki kesinambungan 

dengan validitas kualitas hasil penelitian. 

3.3 Fokus Penelitian 

 Penulis berfokus pada konflik transportasi yang ada di Kota Malang. Dari 

penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan proses terjadinya konflik transportasi 

yang terjadi serta memberikan kajian tentang konflik dalam permasalahan sosial 

masyarakat. 

 

                                                           
3 Muhammad Idrus. Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta 

:Erlangga. 2009. Hlm 25 
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3.4 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ada dua jenis, yaitu:4 

a. Data Primer 

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli 

yang memiliki informasi atau data tersebut. Data primer diperoleh dari 

narasumber atau informan melalui wawancara, pengamatan dan pencatatan di 

lapangan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah ada yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki 

informasi tersebut. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur atau studi 

pustaka, seperti dokumen, jurnal, artikel, literatur dan website.  Data ini 

digunakan sebagai data pendukung dari data primer. Dapat dikatakan jika 

data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Penentuan teknik pengumpulan data mempengaruhi objektivitas dalam suatu 

penelitian, diperlukan ketelitian agar pemilahan data sesuai dengan ketentuan 

penelitian yang berlaku. Adapun cara penulis lakukan dalam memperoleh data 

sebagai berikut: 

3.5.1 Wawancara 

 Penulis menggunakan teknik wawancara untuk mengambil informasi dari 

informan atau narasumber terkait fokus penulis. Proses wawancara dilakukan 

secara tanya jawab atau interview yang dilakukan oleh penulis kepada informan. 

                                                           
4 Ibid, hlm 86 
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Wawancara merupakan cara atau metodologi kualitatif untuk memahami persepsi, 

perasaan dan pengetahuan orang-orang mengenai suatu peristiwa. Peneliti akan 

menggunakan jenis wawancara tersturuktur untuk memudahkan penulis dalam 

mendapatkan informasi yang diinginkan. Penentuan narasumber yang dibutuhkan 

penulis untuk mengambil informasi adalah menggunakan teknik purposive 

sampling. Namun tidak menutup kemungkinan ada narasumber lain untuk 

menguatkan informasi yang sudah didapat dari informan sebelumnya. Dalam 

melakukan wawancara penulis juga akan menggukan tape recorder, daftar 

pertanyaan dan alat yang memudahkan penulis dalam pencacatan informasi disaat 

melakukan wawancara. Dari wawancara ini penulis akan mendapatkan data primer 

dengan melalui pertanyaan terbuka kepada informan yang sudah ditentukan. 

Berikut adalah daftar narasumber yang akan menjadi informan bagi peneliti: 

Tabel 3.1  

Daftar Narasumber 

No. Nama Instansi dan Jabatan 

1. Ngodiejono Kepala Bagian Bidang Angkutan Dinas 

Perhubungan Kota Malang 

2.  Hesti Kristanti News Editor Harian Pagi Surya Malang 

3. Beni  Ketua Koordinator Transportasi Online Wilayah 

Kota Malang  

4. Kahlil Wakil Ketua Organisasi Angkutan Darat Kota 

Malang 

5. Tubagus Ahmad M.M Driver Grab Car 

6. Febri Driver GO-JEK 

7. Edi Sopir Angkutan Kota Trayek ADL 

8. Anam Sopir Angkutan Kota AG 

9. Attabik Zuhni Sekjen Forum Komunikasi Transportasi online 

Kota Malang 

10. Andik Kepala Urusan Bidang Operasional Lalu Lintas 

Polres Kota Malang 
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Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018 

11. Eni Wulandari Masyarakat Kota Malang 

 

3.5.2 Studi Pustaka 

 Studi pustaka memiliki fungsi sebagai dasar ilmiah pemecahan masalah, 

dasar ilmiah tersebut harus dipahami secara mendalam dalam proses penelitian 

yang dilakukan.5 Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui 

peninggalan tertulis seperti literatur buku, jurnal, majalah, arsip, atau dokumen lain 

yang sesuai dengan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, studi pustaka menjadi 

pembuktian hipotesa yang berasal dari pendapat, teori dan hukum yang diterima 

keberadaannya.6 Penulis melakukan studi pustaka pada buku teoritik terkait konflik, 

dokumen dari notulensi Dinas Perhubungan Kota Malang terkait perjanjian delapan 

zona larangan, Surat Himbauan pemberhentian aksi mogok massal pasca 

demonstrasi pada 6 Maret 2017, Surat Keterangan Dinas Perhubungan Kota Malang 

Perhubungan terkait penindakan operasional transportasi online, beberapa media 

yang memuat tentang kejadian konflik transportasi umum di Kota Malang, dan juga 

peraturan perundang-undangan terkait angkutan umum seperti UU 22 Tahun 2009 

terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Permenhub 32 Tahun 2016, Permenhub 26 

tahun 2017 dan Permenhub 108 Tahun 2017. 

3.6 Teknis Analisis Data  

 Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan langkah-langkah yang sesuai 

dengan metode penelitian untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan di 

                                                           
5 Yogi Sugito. 2009.”Metodologi Penelitian”. Malang: Ub Press. .Hlm 22 
6 Hadari Nawawi. 1990. “Metode Penelitian Bidang Sosial”. Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press.. Hlm 133. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

33 
 

lapangan. Menurut Huberman dan Miles metode analisis data adalah dengan 

menggunakan model interaktif.7 Model tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu; Data 

Reduction (reduksi data); Data Display (penyajian Data); dan Conclusion Drawing 

(penarikan kesimpulan). Berdasarkan kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang 

berkaitan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk 

sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut sebuah analisis Miles dan 

Huberman. Berikut adalah penjabaran model interaktif Miles dan Huberman: 

Bagan 3.1 

Model Analisis Data Intraktif Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Pengumpulan data merupakan kegiatan utama dalam penelitian, dimana 

peneliti memperoleh dan menghimpun data yang ada di lapangan. Tidak 

dibatasi waktu secara spesifik ataupun khusus dalam pengumpulan data 

sepanjang penelitian berlangsung maka kegiatan pengumpulan data 

                                                           
7 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, Erlangga, Jakarta, 2009 Hlm. 147-148 

Pengumpulan 

Data 

Reduksi Data 
Kesimpulan atau 

Verifikasi 

Penyajian Data 

Sumber: Miles dan Huberman, 1992. 
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dibutuhkan oleh peneliti. Pada proses sebelum penelitian melakukan 

pengambilan data melalui studi pustaka dari beberapa media massa terkait 

pemberitaan konflik transportasi umum di Kota Malang seperti Harian Pagi 

Surya Malang, Radar Malang, Detik.com dan beberapa media massa lainnya.  

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Setelah penelitian melakukan penelitian ke lapangan maka akan ada data yang 

perlu dicatat secara rinci dan teliti. Selanjutnya dilanjutkan pada tahap reduksi 

data, dengan cara merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan hal penting 

dan mencari tema serta polanya. Pada tahap pengumpulan data ada banyak 

data dari wawancara narasumber dan beberapa sumber media seperti 

Kumparan, website Kementerian Perhubungan yang memiliki informasi 

terkait berjalannya konflik transportasi umum ini. Akan tetapi peneliti 

melakukan reduksi data dengan memfokuskan pemilihan data yang 

berhubungan dengan proses konflik transportasi umum di Kota Malang. 

3. Penyajian Data (Data Display) 

Apabila proses reduksi telah dilakukan maka tahap lanjutan adalah penyajian 

data. Pada penelitian kualitatif penyajian data dapat disajikan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan hubungan antra ketegori, flowchart, tabel dan lain-lain. 

Kemudian dalam penyajian data disajikan dalam bentuk teks narasi. 

Penyajian data dalam penelitian dalam bentuk narasi tiap subbab sesuai 

dengan indikator penelitian yaitu tujuh fase proses konflik oleh Wirawan. 

Pada bab 5 peneliti menyajikan data tentang penilangan taksi online oleh 

Polres Kota Malang dalam bentuk tabel, adapula flowchart terkait timeline 
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proses konflik transportasi umum di Kota Malang. Beberapa Tabel berkaitan 

tentang poin penting tiap Peraturan Menteri Perhubungan yang dilakukan 

revisi. Serta beberapa gambar berkaitan kejadian-kejadian yang terjadi saat 

konflik berlangsung. 

4. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) 

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses 

pengumpulan data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yaitu merupakan 

temuan yang sebelumnya belum ada. Data dari kesimpulkan merupakan data 

yang melewati proses analisis dan menjawab pertanyaan penelitian. Hasil 

menunjukan bahwa konflik telah melewati tujuh indikator fase konflik yang 

disebutkan oleh Wirawan. Pada indikator pertama, terdapat dua faktor 

pemicu adanya konflik transportasi umum di Kota Malang yaitu 

kecemburuan sosial terkait penerapan aturan operasional angkutan umum dan 

kecemburuan ekonomi berkaitan turunnya pendapatan sopir angkutan kota. 

Kedua, ada konflik tersembunyi yaitu rasa benci dan tidak suka yang 

dinyatakan oleh para sopir angkutan kota terhadap keberadaan dan 

operasional transportasi online. Ketiga, adanya pencegatan atau sweeping 

sebagai pemicu adanya konflik terbuka, membuat pihak terkait menentukan 

posisinya dan melakukan strategi interaksi konflik. Hasilnya adalah 

kesepakatan zona larangan sebagai bentuk perbedaan kepentingan antar pihak 

terkait. Keempat, penerapan strategi konflik yang gagal diterapkan, membuat 

konflik bereskalasi. Ada tiga bentuk perubahan atau transformasi kondisi 

yang terjadi didalam fase ini, berkaitan tentang tindakan sopir angkutan kota, 
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isu di dalam konflik dan kolektivitas interaksi konflik. Kelima, adanya 

penambahan pihak yang ikut berkonflik yaitu sopir angkutan kota batu dan 

tindakan melanggar hukum yang dilakukan kedua pihak yang berkonflik.  

Keenam, resolusi konflik melalui cara arbitrase, penerapan manajemen 

konflik yang dilakukan angkutan kota adalah kompromi, sedangkan 

transportasi online adalah menghindar. Ketujuh, adanya kemungkinan konflik 

lanjutan berkaitan tentang aturan PM Nomor 108 Tahun 2017 seperti 

penentuan kuota dan penolakan MK terhadap legalisasi ojek online sebagai 

angkutan umum.
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM MUNCULNYA TRANSPORTASI ONLINE  

DI KOTA MALANG 

 Dalam bab IV ini peneliti akan menjelaskan mengenai sejarah adanya 

transportasi online di Indonesia dan Kota Malang. Bab ini terdiri dari atas 

penjelasan mengenai sejarah awal adanya transportasi online di Indonesia, sejarah 

munculnya transportasi online di Kota Malang dan permasalahan yang timbul dari 

adanya transportasi online di Kota Malang. Bab ini menjadi poin awal penjelasan 

dan pembahasan pada bab selanjutnya untuk menganalisis proses konflik angkutan 

kota vs transportasi online di Kota Malang. 

4.1 Munculnya Transportasi Online Di Indonesia 

 Sebuah transportasi merupakan salah satu sarana dan layanan yang bisa 

digunakan oleh masyarakat guna mobilitas sehari-hari dari suatu tempat ke tempat 

yang dituju, perkembangan transportasi di Indonesia sekarang ini cukup cepat dari 

adanya angkutan kota kemudian mulail ada transportasi milik pemerintah atau 

BUMD yang lebih modern dan nyaman seperti TransJakarta pada tahun 20071 dan 

TransJogja pada tahun 20082. Hingga transportasi berbasis aplikasi milik swasta 

seperti GO-JEK, GRAB, dan UBER yang mulai ada di Indonesia pada tahun 2010. 

Namun pada bulan Mei tahun 2018, UBER yang juga menjadi salah satu penyedia

                                                           
1 Diakses dari https://transjakarta.co.id/ pada tanggal 17 Mei 2018 pukul 14.15 
2 Diakses dari http://dishub.jogjaprov.go.id/trans-jogja pada tanggal 17 Mei 2018 pukul 14.20  
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Sumber: https://www.go-jek.com/, 2018 

layanan transportasi online ini berhenti beroperasi di Indonesia dan kawasan asia 

tenggara karena kalah bersaing dengan GO-JEK dan GRAB.  

4.1.1 GO-JEK  

 GO-JEK merupakan sebuah perusahaan teknologi dibidang jasa angkutan, 

nama asli dari perusahaan ini adalah PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang 

didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim.3 Gojek bermula pada 

tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi yang menggunakan transportasi yaitu 

roda dua melalui panggilan telepon, kemudian berkembang pada tahun 2015 

dengan menggunakan aplikasi dan on-demand mobile platform yang menyediakan 

berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran hingga 

layanan antar makanan.4. Kini Gojek telah beroperasi di 50 Kota di Indonesia, 

seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Malang, Medan dan kota-kota lainnya.5 

Berikut adalah logo dari perusahan transportasi Gojek . 

Gambar 4.1 Logo Perusahaan Transportasi Online GO-JEK 

  

 

 

 Tiga pilar visi yang diterapkan GO-JEK adalah, pertama yaitu kecepatan, 

melayani dengan cepat, dan terus belajar dan berkembang dari pengalaman. Kedua 

                                                           
3Diakses dari https://news.detik.com/tokoh/2938089/nadiem-makarim-pendiri-go-jek-yang-sudah-

bantu-10-ribu-sopir-ojek/1 pada tanggal 18 Mei 2018 pukul 02.05  
4 Diakses dari https://www.go-jek.com/about/ pada tanggal 18 Mei 2018 pukul 12.37  
5 Ibid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.go-jek.com/
https://news.detik.com/tokoh/2938089/nadiem-makarim-pendiri-go-jek-yang-sudah-bantu-10-ribu-sopir-ojek/1
https://news.detik.com/tokoh/2938089/nadiem-makarim-pendiri-go-jek-yang-sudah-bantu-10-ribu-sopir-ojek/1
https://www.go-jek.com/about/


39 
 

39 
 

Sumber : Olahan Penulis, 2018 

yaitu inovasi, terus menawarkan teknologi baru untuk mempermudah hidup anda. 

Ketiga yaitu sosial, memberikan dampak positif sosial sebesar-besarnya untuk 

masyarakat Indonesia.6 Misi dari perusahaan ini adalah memberikan dampak sosial 

melalui sebuah teknologi, perusahaan ini merupakan sebuah startup asli Indonesia 

dengan misi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan 

menciptakan efisiensi pasar.7 Melalui teknologi yang diterapkan diharapkan 

menyebarkan dampak sosial yaitu kehidupan lebih baik untuk driver dan keluarga 

dengan meningkatkan jumlah penghasilan mereka. 

 Layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh Gojek memiliki banyak fitur 

yang tidak hanya sebagai transportasi online. Gojek memiliki 17 layanan yang 

disediakan di dalam platform aplikasinya. Berikut adalah tampilan aplikasi Gojek 

dengan beberapa jenis layanan di dalam platform tersebut. 

Gambar 4.2 Layanan yang tersedia oleh GO-JEK 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Ibid 
7 Ibid  
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Sekarang Gojek memiliki lebih dari 400.000 driver GO-RIDE dan masih banyak 

lagi driver yang melayani berbagai layanan yang tertera pada platform aplikasi.8 

Lebih dari 8,8 juta pengguna melakukan transaksi terjadi setiap bulannya di dalam 

aplikasi Gojek yang telah dilakukan oleh mitra Gojek atau driver melalui fitur yang 

tidak hanya transportasi online, namun juga Go-Food, Go-Send dan lain-lain.9 

Ditambah lagi dengan adanya lebih dari 125.000 merchant yang bekerja sama 

dengan Gojek untuk memudahkan kehidupan masyarakat.10 Gojek menjadi 

perusahaan pelopor adanya transportasi online yang mendorong beberapa 

perusahaan transportasi sejenis untuk datang ke Indonesia. 

4.1.2 GRAB 

 Grab merupakan perusahaan penyedia layanan transportasi yang didirikan 

oleh Antony Tan dan Hooi Ling Tan yang merupakan warga negara Malaysia pada 

tahun 2012. Mereka membuat sebuah aplikasi pemesanan transportasi, taksi 

khususnya pada waktu itu karena melihat tidak efisiensinya sistem transportasi 

yang ada. Kini Grab telah hadir di 8 Negara di Asia Tenggara yaitu Malaysia, 

Singapura, Indonesia, Thailand, Vietnam, Cambodia, Myanmar, dan Filipina.11  

 Grab pertama kali datang ke Indonesia bersaing dengan Gojek sebagai 

pelopor adanya transportasi online pada Juni 2014 dengan layanan GrabTaxi, 

karena memang Grab yang dulunya bernama GrabTaxi. Mereka merupakan sebuah 

startup yang hanya menyediakan aplikasi penghubung antara konsumen dengan 

                                                           
8 Diakses dari https://www.go-jek.com/go-ride/ pada 18 Mei 2018 Pukul 21.45 
9 Diakses dari https://www.liputan6.com/tekno/read/3155394/persaingan-sengit-go-jek-grab-dan-

uber-siapa-pemenangnya pada 20 Mei 2018 Pukul 21.05 
10 Ibid 
11 Diakses dari https://www.grab.com/id/about/ pada 19 Mei 2018 Pukul 12.30 
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Sumber: https://www.grab.com/ , 2018 

dengan sopir taksi konvensional. Layanan berupa aplikasi ini digunakan para 

penumpang taksi untuk mencari para sopir taksi konvensional dengan lebih mudah. 

Seiring dengan perkembangannya, pada tahun 2015 Grab melakukan penambahan 

layanan lain untuk menyaingi perusahaan sejenis dengan merilis beberapa layanan 

seperti Grab Bike, Grab Food serta Grab Car pada Juni 2015 di Jakarta12 dengan 

juga mengganti logo mereka dengan model yang lebih modern. Berikut adalah logo 

dari Grab dari awal GrabTaxi hingga berganti menjadi Grab: 

Gambar 4.3 Perubahan Logo GRAB 

 

 

 

 

 

 

 Grab sendiri memiliki 3 misi sebagai penyedia layanan transportasi online, 

yaitu:13 pertama, konsumen berhak mendapatkan platform transportasi yang 

nyaman. Mereka menerapkan beberapa pendekatan dengan melakukan 

penyaringan, pelatihan dan kode etik serta memasang fitur keamanan. Kedua, 

semua orang harus memiliki akses terhadap transportasi, karena bagi mereka 

transportasi merupakan hak dengan mendukung segala kebutuhan tanpa 

memandang pendapatan, usia, dan kebutuhan khusus. Ketiga, kami ingin 

meningkatkan kualitas hidup mitra kami. Grab melakukannya dengan cara 

melakukan pelatihan driver untuk berwirausaha mandiri dan memberikan 

                                                           
12 Diakses dari https://www.money.id/digital/tuai-kontroversi-begini-awal-mula-kisah-taksi-online-

di-indonesia-160316g/grabcar-dan-uber.html pada 20 Mei 2018 pukul 20.40 
13 Diakses dari https://www.grab.com/id/about/ pada 20 Mei 2018 pukul 21.00 
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keistimewaan bagi mitra Grab dengan menciptakan program untuk membantu mitra 

Grab.  

 Berbicara soal layanan, Grab memang tidak memiliki layanan sebanyak 

pesaing mereka seperti GO-JEK yang memiliki 17 layanan. Grab hanya memiliki 7 

layanan didalam platform aplikasinya, sebagian besar memang merupakan layanan 

antar seperti Grab Taxi, Grab Car, Grab Bike dan beberapa layanan lainnya. Grab 

memiliki lebih dari 930.000 mitra pengemudi yang terbagi di beberapa negara di 

Asia Tenggara, salah satunya adalah Indonesia.14 Dari jumlah tersebut didalam 

pasar Indonesia, Grab melayani sekitar 8,6 juta pengguna setiap bulannya.15  

Berikut adalah tampilan aplikasi Grab Indonesia yang ada di android:  

Gambar 4.4 Tampilan Aplikasi Grab

 

Sumber: Olahan Penulis, 2018 

                                                           
14 Diakses dari https://www.grab.com/id/press/business/grab-rayakan-ulang-tahun-ke-5-dan-

pencapaian-signifikan-pengguna/ pada 20 Mei 2018 pukul 21.55 
15 Diakses dari https://www.liputan6.com/tekno/read/3155394/persaingan-sengit-go-jek-grab-dan-

uber-siapa-pemenangnya pada 20 Mei 2018 Pukul 22.00 
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4.2 Munculnya Permasalahan Transportasi Online Di Kota Malang 

 Kabar adanya transportasi online ini dengan cepat menjadi perbincangan 

masyarakat dan mulai masuk ke daerah-daerah, perusahaan transportasi online 

mulai melakukan perluasan pasar dengan melakukan rekruitmen driver di kota-kota 

besar lain. Tidak diketahui secara jelas kapan pastinya transportasi online masuk di 

Kota Malang. Dikutip dari http://suryamalang.tribunnews.com bahwa transportasi 

online ini pertama kali beroperasi di Malang pada Kamis, 26 Mei 2016 dipelopori 

oleh GO-JEK.16 Salah satu driver juga memberikan pernyataan bahwa ojol ini 

pertama kali datang ke Malang adalah Gojek di sekitaran bulan Mei, pernyataan 

tersebut dikemukakan oleh Pak Febri sebagai salah satu driver Gojek di Malang:  

 “Kalo aplikator yang pertama kali datang ke Malang ini iku Gojek mas, saya 

veteran mas kalo soal ojol disini, pertama kali Gojek datang itu sekitaran 

bulan Mei 2016 tapi tanggal pasnya saya tidak tahu. Soalnya pas saya tahu 

ada Gojek ada disini, saya langsung daftar kok”.17  

 Pengguna aplikasi Gojek yang sudah pernah memiliki dan memanfaatkan jasa 

transportasi online ini di Jakarta atau Surabaya sudah bisa menggunakannya di Kota 

Malang meskipun tidak ada pengumuman secara resmi pengoperasiannya di Kota 

Malang. Sedangkan untuk Grab sendiri juga tidak diketahui kapan secara resmi 

masuk di Kota Malang, namun menurut pendapat salah satu driver Grabcar yaitu 

Tubagus bahwa Grab mulai masuk sekitaran bulan Desember 2016 sampai Januari 

2017: 

 “Saya daftar Grab itu awal tahun 2017 sekitar bulan Januari kalo nggak salah, 

itu saya dapat kabar dari teman juga kalo Grab sudah mulai buka di Malang. 

                                                           
16 Diakses dari http://suryamalang.tribunnews.com/2017/02/20/ternyata-angkutan-online-sudah-

hampir-setahun-beroperasi-ini-momen-gojek-pertama-di-kota-malang pada 21 Mei 2018 pukul 

13.30  
17 Wawancara dengan Febri selaku driver GO-JEK di Kota Malang. Rabu, 2 Mei 2018 Pukul 13.10 

WIB di Tempat Kumpul Kelompok Driver Soekarno Hatta Indah Kota Malang 
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Kalo kapan masuknya Grab disini saya juga kurang tahu tapi yang pasti 

sekitaran bulan Desember atau Januari”.18 

 Perkembangan dari transportasi online di Kota Malang pun sangat pesat. Pada 

bulan Februari 2017, Wali Kota Malang Abah Anton menyatakan bahwa layanan 

transporasi ini sudah mulai menjamur di Kota Malang.19 Menurutnya adanya 

perkembangan teknologi memungkinkan warga dengan mudah mendapatkan 

layanan, termasuk transportasi online. Namun disisi lain dengan adanya transportasi 

online ini menimbulkan kekhawatiran dikalangan para sopir angkutan kota dan para 

ojek konvensional karena akan berdampak pada turunnya pendapatan mereka. 

 Mulai banyaknya transportasi online ini di Kota Malang membuat sebuah 

permasalahan baru dengan adanya perselisihan antara para sopir angkot dan driver 

karena persoalan penumpang, hingga adanya sebuah perseteruan dan pertikaian 

antara mereka. Para sopir angkot juga sering melakukan pencegatan secara sepihak 

dengan memaksa penumpang untuk turun dari angkutan online tersebut. Driver 

online pun juga tidak tidak tinggal diam, mereka melaporkan kejadian tersebut ke 

Kantor Polisi Resor Kota Malang. Kejadian-kejadian ini pun sering terjadi karena 

pemerintah Kota Malang tidak mengambil tindakan secara tegas untuk mengurai 

masalah yang menjadi permasalahan. Hingga terjadilah demo secara besar-besaran 

yang dilakukan oleh sopir angkot dan para sopir taksi konvensional di depan Balai 

Kota Malang.  

 

                                                           
18 Wawancara dengan Tubagus selaku driver Grabcar di Kota Malang. Selasa, 17 April 2018 Pukul 

11.30 WIB di FISIP Universitas Brawijaya. 
19 Diakses dari http://suryamalang.tribunnews.com/2017/02/17/abah-anton-ungkap-penyebab-

menjamurnya-transportasi-online-di-kota-malang-ini-langkah-pemkot-malang pada 21 Mei 2018 

pukul 14.00  
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Gambar 4.5 Kegiatan Demonstrasi Sopir Angkutan Konvensional di Balai 

Kota Malang 

 

               Sumber : Detik.Com, 2017 

 Demonstrasi yang dilakukan oleh para sopir angkutan konvensional ini 

dilakukan untuk menolak operasional angkutan online di Kota Malang yang juga 

notabene tidak memiliki aturan hukum operasional yang sah. Permasalahan ini 

berujung menjadi konflik yang luas seiring dengan tidak kunjung diberlakukaknnya 

peraturan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 terkait 

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Maka 

terjadilah konflik antar keduanya yang terjadi sampai sekarang ini dengan ditandai 

adanya zonasi, pencegatan, demonstrasi, dan perselisihan. 
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BAB V  

KONFLIK ANGKUTAN KOTA VS TRANSPORTASI ONLINE  

DI KOTA MALANG TAHUN 2017-2018 

 Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang hasil penelitian terkait 

konflik yang dilakukan di Kota Malang, dibab ini juga akan dijabarkan mengenai 

proses konflik transportasi umum konvensional dan online di Kota Malang pada 

tahun 2017 sampai 2018. Dalam analisis proses konflik yang terjadi penulis akan 

menggunakan konsep siklus konflik yang dijelaskan oleh Wirawan meliputi; fase 

penyebab konflik, fase pemicu, fase eskalasi hingga fase resolusi dan pasca konflik. 

Dari analisis tersebut nantinya dapat dilihat bahwa proses konflik antara 

transportasi umum konvensional dan online ini masih terjadi atau sudah berakhir. 

Berikut adalah analisis mengenai proses konflik transportasi konvensional dan 

online di Kota Malang pada Tahun 2017-2018. 

5.1 Proses Konflik Angkutan Kota VS Transportasi Online di Kota Malang 

Tahun 2017-2018 

 Permasalahan terkait transportasi online di pusat hingga daerah saat ini 

sedang ramai diperbincangkan, hal ini dikarenakan Undang-Undang 22 Tahun 2009 

dan Permenhub 108 Tahun 2017 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak 

terkecuali daerah Kota Malang, akibat dari muncul dan menjamurnya transportasi 

online di Kota Malang berdampak pada resahnya para sopir angkutan konvensional 

yang selama ini mendominasi dan menjadi satu-satunya penyedia angkutan umum 

di Kota Malang. Terlebih lagi peraturan yang selama ini diharapkan oleh para sopir 

angkutan kota yaitu Peraturan Menteri No 108 tahun 2017 yang diharapkan menjadi 

resolusi permasalahan karena tidak adanya legalitas angkutan online ini mengalami   
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masalah dalam penerapannya, membuat para sopir angkutan konvensional ini pun 

merasa digantung yang berujung pada konflik sosial yang terjadi antara sopir 

angkutan konvensional dan driver angkutan online.  

 Awal konflik ini bermula pada bulan Januari tahun 2017 hingga sekarang 

bulan Juli tahun 2018 dan belum menemukan titik terang akan pemecahan masalah. 

Dari berjalannya konflik tersebut penulis akan menganalisis proses dari konflik 

yang terjadi dengan menggunakan teori konflik dan konsep proses konflik menurut 

Wirawan, proses konflik tersebut terdiri atas 7 proses yaitu Fase Penyebab Konflik, 

Fase Laten, Fase Pemicu, Fase Eskalasi, Fase Krisis, Fase Resolusi Konflik, Fase 

Pasca Konflik. Penjelasan lebih lanjut akan dibahas dalam timeline dan subbab di 

bawah ini. 
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  BAGAN 5.1 TIMELINE PROSES KONFLIK ANGKUTAN KOTA DAN ONLINE  

DI KOTA MALANG TAHUN 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase Resolusi konflik  

Fase Penyebab 

Konflik 

6  Mar 2017 

Adanya Demonstrasi 

dan mogok massal 

penolakan angkutan 

online 

17  FEB 2017 

Pertama kali adanya 

sweeping oknum 

sopir angkot terhadap 

taksi online  

JAN       FEB      MAR      APR      MEI      JUN      JUL     AGT      SEP      OKT      NOV      DES      JAN      FEB      MAR      APR      MEI      JUN      

JUL  

1 JAN 2017 

Transportasi online 

mulai masuk dan 

banyak beroperasi di 

Kota Malang  

26 SEP 2017 

Aksi lanjutan demonstrasi 

dan mogok massal  

penolakan angkutan 

online 
27  FEB 2017 

Penandatanganan 

kesepakatan delapan 

zona larangan angkutan 

online 

1 APR 2017 

Penetapan PM 26 Tahun 2017 

revisi PM 32 Tahun 2016  

2 APR- 25 SEP 2017 

Konflik mengalami 

eskalasi dengan 

beberapa perubahan 

kondisi didalam 

konflik 

26 SEP 2017 

Angkutan Kota Batu 

menyatakan 

penolakan adanya 

transportasi online di 

Kota Batu 

1 NOV 2017 

Penetapan PM 108 

Tahun 2017 revisi PM 26 

Tahun 2017  

29 JAN 2018 

Sopir angkutan online 

Kota Malang, 

melakukan demo di 

Surabaya penolakan 

PM 108 Tahun 2017  

14 MAR 2018 

Adanya demonstrasi 

percepatan PM 108 Tahun 

2017 angkutan kota dan taksi 

konvensional Malang Raya di 

Kantor DLLAJ Prov Jawa 

Timur    

29 JUN 2018 

MK menyatakan 

penolakan permintaan 

legalisasi ojek online 

sebagai angkutan 

umum   

Fase Laten 
Fase Eskalasi 

Fase Krisis 

Fase Pemicu 

Fase Pasca Konflik  Sumber: Olahan Penulis, 2018 
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5.1.1 Fase Penyebab Konflik 

 Fase ini merupakan fase awal dari adanya sebuah konflik, adanya penyebab 

dasar permasalahan yang terjadi di masyarakat. Konflik tidak terjadi begitu saja 

menjadi sebuah konflik melainkan ada cerita awal mula permasalahan dan faktor 

yang membuat suatu permasalahan tersebut menjadi sebuah konflik sosial. Dari hal 

tersebut akan diketahui faktor utama yang memicu sebuah konflik transportasi 

umum di Kota Malang. 

 Permasalahan transportasi yang terjadi di Kota Malang adalah berawal dari 

datangnya moda transportasi baru yaitu transportasi online. Transportasi online ini 

ada di Indonesia mulai tahun 2010 bagi Gojek dan 2015 bagi Grab, namun mereka 

mulai datang di malang sekitar bulan Mei tahun 2016 sampai bulan Januari 2017. 

 “Awalmula adanya permasalahan ini adalah disebabkan karena datangnya 

transportasi online di Kota Malang, yang sebelumnya angkutan kota seperti 

angkot dan taksi konvensional dimalang adem ayem dengan menguasai pasar, 

trayek dan mendapat penghasilan cukup sebagai penyedia layanan 

transportasi tunggal di Kota Malang. ketika ada persaing muncul yaitu 

transportasi online mereka pun merasa terancam.”1 

Adanya transportasi online ini membuat para sopir angkutan konvensional merasa 

terancam akan kehilangan pelanggan yang selama ini menggunakan jasanya dan 

berkurangnya pendapatan harian mereka. Tidak hanya kerena datangnya angkutan 

online yang membuat memicu adanya permasalahan transportasi, melainkan juga 

dipertanyakannya legalitas dari angkutan online oleh pihak angkutan konvensional, 

karena operasional transportasi online tidak memiliki izin operasi, surat uji 

kelayakan yaitu KIR dan syarat sebagai perusahaan penyedia jasa angkutan umum.  

                                                           
1 Wawancara dengan Hesti Kristanti Editor Senior Harian Pagi Surya Biro Malang pada 3 Mei 2018 

pukul 14.30 di Ruang Editor Redaksional Harian Pagi Surya Biro Malang 
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 “Lek aku jelasin bedanya angkutan kota sama online ini dari mulai berdirinya 

ini beda mas. Kalau pemerintah ingin membuat angkutan kota ini harus 

menyiapkan armada, semua harus di uji kir, sopir semua punya sim A umum 

dan perizinan ini itu ya, baru itu beroperasi berarti menandakan itu 

resmi...kalo Gak ngurus ini itu seperti angkutan online. Berarti yaa bukan 

angkutan yang resmi.”2 

Menurut Pak Edi salah satu sopir angkutan kota menyatakan bahwa transportasi 

online dianggap tidak resmi karena mereka tidak melewati segala perizinan dan 

aturan yang seharusnya mereka lakukan untuk menjadikan sebuah penyedia 

layanan transportasi umum seperti angkutan kota dan taksi. Sependapat dengan apa 

yang disampaikan oleh  Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota 

Malang Bapak Ngodiejono bahwa angkutan online itu tidak resmi atau belum legal. 

 “Kalau ingin memahami persoalan taksi online baca tentang Permenhub 108 

tahun 2017 dan UU 22 tahun 2009, semua yang ada disini belum terpenuhi 

oleh mereka. Mereka semua (taksi online) tidak mengikuti peraturan LLAJ. 

maka bisa kami bilang mereka belum sah secara aturan dan legalitasnya.”3 

Selain itu dampak dari banyaknya jumlah armada transportasi online di Kota 

Malang membuat para sopir angkutan kota mengalami penurunan pendapatan 

harian. Dari yang awalnya bisa mendapatkan hingga seratus ribu perhari, namun 

setelah angkutan online ada penghasilan mereka tidak lebih dari lima puluh ribu 

rupiah sehari.4 Hal ini disebabkan karena angkutan kota kalah bersaing dengan 

banyaknya moda transportasi berbasis aplikasi tersebut. Dari perbandingan jumlah 

angkutan umum yang ada di Kota Malang sebanyak 2158 dengan jumlah armada 

angkutan online yang tercatat sebanyak 3132, menandakan bahwa angkutan online 

memiliki kendaraan yang lebih banyak. Segala macam fitur dan layanan serta harga 

                                                           
2 Wawancara dengan Edi Sopir Angkutan Kota Malang Trayek Arjosari Dinoyo Landungsari pada 

26 April 2018 pukul 11.00 di Taman Trunojoyo Kota Malang 
3 Wawancara dengan Ngodiejono Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Malang 

Pada 19 April 2018 pukul 09.00 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Malang  
4 Ibid wawancara dengan Edi 
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murah yang ditawarkan menyebabkan masyarakat lebih memilih angkutan online. 

Eni sebagai salah satu pengguna transportasi umum di Kota Malang yang sering 

menggunakan angkutan kota mengaku mulai berganti ke taksi online akhir-akhir 

ini. Selain banyak promo yang ditawarkan, angkutan online juga selalu tersedia 

karena armada yang tersedia banyak ketika beliau membutuhkan serta pelayanan 

yang cepat. 

“Saya suka mas pake Grabcar atau Gojek begitu kalau lagi pengen ke pasar 

atau ke mall beli keperluan rumah, gak perlu nunggu lama langsung dijemput 

dan diantar. Ada promonya juga, mobilnya bagus. Saya sudah jarang naik 

angkot sekarang, dulu kalo mau MOG biasanya naik angkot, kalo sekarang 

ya naik Grab atau Gojek aja, praktis.”5 

Kedua hal terserbut merupakan permasalahan awal kenapa konflik antara 

angkutan kota dengan transportasi online bisa terjadi di Kota Malang. Dari 

permasalahan tersebut akan ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan masalah 

menjadi sebuah konflik sosial. Bapak Edi selaku salah satu sopir angkutan kota 

menjelaskan bahwa faktor yang menjadikan mereka mempermasalahkan adanya 

transportasi online Di Kota Malang adalah karena persoalan kecemburuan sosial 

terkait ketidakadilan pemerintah dalam menerapkan peraturan tentang transportasi.  

 “Kita jujur aja mas ada rasa cemburu sosial. Kita kontribusinya kepada 

pemerintah sudah banyak, semua perizinan kita lakukan, semua peraturan kita 

taati....Trus online ini apa mas kontribusinya kepada pemerintah ini apa? 

Peraturan baru yang dibuat untuk mereka saja tidak ditaati, sudah jelas tidak 

resmi juga, tidak ada perizininannya, tidak ada retribusinya. Yaa wajar kami 

cemburu sosial mas, kami seperti dianak tirikan, harus izin ini itu bayar ini 

itu mereka kok tidak.”6 

                                                           
5 Wawancara dengan Eni Wulandari Masyarakat Kota Malang pada 14 Mei 2018 pukul 14.00 di 

Kediaman Ibu Eni Wulandari Jln.Sumbersari gang 2 Nomor 51 Lowokwaru Kota Malang 
6 Ibid wawancara dengan Edi 
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Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan raya (LLAJ) serta Peraturan Menteri Perhubungan 

108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan 

Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 ini 

merupakan revisi dari peraturan sebelumnya yaitu Permenhub 32 Tahun 2016 dan 

26 Tahun 2017 yang diterapkan pada tanggal 1 November 2017. Jika transportasi 

online ini ingin menjadi salah satu moda transportasi umum maka mereka harus 

menaati UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 

sebagai aturan tambahan untuk mengatur transportasi online. Ada pula Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan juga mengharuskan 

semua perusahaan angkutan umum wajib berbadan hukum berbentuk BUMN, 

BUMD, PT atau Koperasi. Ada 16 pasal di UU 26 Tahun 2009 yang harus ditaati 

agar Grab dan Gojek menjadi perusahaan transportasi umum yang legal, yaitu: 

Tabel 5.1 Peraturan Yang Harus Ditaati Angkutan Umum Berdasarkan UU 

NO 22 Tahun 2009 

NO. PASAL ISI PASAL 

1. Pasal 141 Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar 

pelayanan minimal, yang meliputi keteraturan, keamanan, 

kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keselamatan. 

2. Pasal 73 Identifikasi kendaraan umum atas dasar usulan pejabat 

berwenang memberi izin angkutan umum dan kendaraan 

yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar registrasi. 

3. Pasal 77 

Ayat 4 

Untuk mendapatkan SIM kendaraan bermotor umum, calon 

pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan 

pengemudi angkutan umum. SIM umum ada tiga jenis yaitu 

A umum, BI umum, dan BII umum. 

4. 

 

Pasal 83 Persyaratan khusus bagi pengemudi angkutan umum adalah 

lulus ujian teori terkait angkutan umum. 
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5. Pasal 30 Waktu kerja pengemudi angkutan umum paling lama 

delapan jam sehari. Setelah mengemudi selama empat jam 

berturut-turut maka wajib beristirahat minimal 30 menit. 

6. Pasal 92 Setiap perusahaan angkutan umum yang tidak patuh 

ketentuan waktu kerja, waktu istirahat, pergantian 

pengemudi dapat dikenakan sanksi administratif. 

7. Pasal 124  Pengemudi angkutan umum harus patuh terhadap batas 

kecepatan untuk angkutan umum. 

8. Pasal 185 Subsidi angkutan penupang umum dapat diberi oleh 

pemerintah termasuk pemerintah daerah 

9. Pasal 186-

189 

Kewajiban perusahaan angkutan umum adalah wajib 

mengangkut sesuai kesepakatan, wajib kembalikan biaya 

angkut jika terjadi pembatalan, wajib ganti kerugian yang 

diderita penumpang, dan wajib mengasuransikan. 

10. Pasal 197 Pemerintah wajib memberikan jaminan pelayanan, 

perlindungan, pemantauan, dan evaluasi baik kepada 

pengguna maupun pengusaha jasa angkutan umum 

11. Pasal 121 Setiap  pengusaha atau pengemudi angkutan umum, wajib 

mencegah terjadi pencemaran udara dan kebisingan. 

12. Pasal 125 Perusahaan angkutan umum wajib melaksanakan program 

ramah lingkungan, menyediakan sarana LLAJ yang ramah 

lingkungan, memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur 

mengenai kondisi jasa angkutan umum, memberi penjelasan 

mengenai pengguaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana 

angkutan umum dan mematuhi baku mutu lingkungan 

hidup. 

13. Pasal 234 Pengemudi angkutan umum yang lalai atau bersalah 

bertanggungjawab atas kerugian yang diderita penumpang, 

kerusakasan jalan dan atau perlengkapan jalan. 

14. Pasal 237 Perusahaan angkutan umum wajib ikuti program kecelakaan 

sebagai wujud tanggungjawabnya atas jaminan asuransi 

bagi korban kecelakaan. 

15. Pasal 242 Perusahaan  angkutan umum wajib memberikan perlakuan 

khusus pada disabilitas, manula, anak-anak, wanita hamil 

dan orang sakit. 

16. Pasal 254 Pemerintah termasuk pemda wajib melakukan pembinaan 

terhadap manajemen usaha angkutan umum untuk 

tingkatkan kualitas pelayanan, keamanan, keselamatan, 

ketertiban dan kelancaran. 
Sumber : www.republika.co.id, 2018 
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Bapak Ngodiejono sebagai pihak dari Dinas Perhubungan yang bertanggungjawab 

atas jalannya Angkutan di Kota Malang juga menambahkan bahwa Grab dan Gojek 

yang ada di Kota Malang selama ini tidak menaati peraturan yang telah ditentukan 

untuk sebagai penyedia jasa angkutan umum. Maka sudah sepantasnya sopir 

angkutan kota dan taksi konvensional cemburu akan tidak adilnya peraturan yang 

berlaku. 

 “Memang mereka adalah berbasis aplikasi penyedia jasa, namun setelah 

diturunkan jasa apa yang mereka berikan? Kan ya transportasi. Harus menaati 

aturan LLAJ sesuai UU 22 tahun 2009 dan permenhub yang baru, Ya kalau 

ingin ikut aturan LLAJ semua penyedia jasa transportasi ya harus uji KIR, 

berbadan hukum, SIM A umum dan sebagainya....jika ada perselisihan maka 

itu wajar, karena mereka yang resmi (angkot) harus bayar retribusi dan pajak 

KIR, biaya semua ini yang mereka keluarkan. Yang satunya kok enak gak 

usah ngurus begituan dan tidak menaati perundangan dan peraturan terkait 

perhubungan.”7 

Secara badan hukum Gojek dan Grab merupakan perusahaan penyedia aplikasi jasa, 

namun diketahui bahwa jasa mereka adalah transportasi. Maka Gojek dan Grab 

harus juga tunduk dengan peraturan terkait transportasi tidak hanya terikat akan 

peraturan Kominfo tapi juga Kemenhub. Seperti contohnya OLX yang merupakan 

perusahaan penyedia aplikasi jasa jual beli, mereka tunduk dengan undang-undang 

ITE dan perdagangan. Oleh karena itu Gojek dan Grab sebagai perusahaan 

penyedia aplikasi jasa transportasi harus tunduk dengan undang-undang ITE dan 

perhubungan yaitu LLAJ. Tapi selama ini Gojek dan Grab mengabaikan hal 

tersebut yang membuat mereka tidak bisa dikatakan bahwa sebagai angkutan umum 

yang legal. Maka hal yang wajar kenapa sopir angkutan konvensonal merasa tidak 

adil dalam hal ini.  

                                                           
7 Op.cit wawancara dengan Bapak Ngodiejono 
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Berbeda pendapat para sopir angkutan kota dan kepala bagian Dinas 

Perhubungan tersebut, dari pihak angkutan atau transportasi online memiliki opini 

sendiri bahwa faktor yang menyebabkan adanya konflik adalah persoalan 

kecemburuan ekonomi yang dialami oleh para sopir angkutan kota. 

“Kalau boleh saya katakan mungkin permasalahan ini berbicara soal ekonomi 

mas ya, jujur saja mungkin pendapatan angkot akhir ini mulai menurun, kalau 

saya menilai bukan berarti penghasilan mereka menurun dikarenakan oleh 

gojek ini mas. Karena mungkin uang sebanyak 500 ribu rupiah bagi 

masyarakat bisa kridit motor kan mas, otomatis sudah mengurangi 

penggunaan angkot itu. Jadi jauh sebelum adanya ojol, penghasilan mereka 

juga sudah menurun karena banyaknya penggunaan kendaraan pribadi mas, 

kebetulan yang mereka pantau adalah ojek online ini.”8 

Akan tetapi Mereka menyangkal bahwa turunnya pendapatan para sopir angkutan 

kota disebabkan karena adanya transportasi online, yang selama ini dituduh 

mengambil penumpang angkot menurut pendapat mereka. Melainkan karena 

banyaknya penggunaan kendaraan pribadi yang digunakan masyarakat. Akan tetapi 

mereka tidak menyadari hal tersebut, setelah ada angkutan online mulai 

berdatangan maka mereka mengira bahwa penyebab angkutan kota sepi penumpang 

adalah angkutan online. Selain itu mereka berpendapat bahwa pelanggan atau 

pengguna dari transportasi online dan konvensional memiliki segmentasi pasar 

tersendiri.  

 “Menurut saya segmennya beda kok mas. Pengguna ojol disuruh naik angkot 

tidak akan mau, begitupun sebaliknya yang naik angkot disuruh naik ojol 

tidak akan mau....Maka dari itu saya katakan kita sudah punya pelanggan atau 

pasar sendiri. Jadi mungkin terjadi konflik seperti ini karena para angkot 

merasa pasar mereka sudah kami rebut.”9 

                                                           
8 Wawancara dengan Beni Ketua Koordinator Ojek Online Kota Malang pada tanggal 16 April 2018 

Pukul 12.30 di Sekretariat Bersama Soekarno Hatta Indah 
9 ibid 
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Kelompok yang memang mempunyai permasalahan terkait jalannya 

transportasi umum di Kota Malang ini adalah pihak transportasi umum 

konvensional yaitu angkutan kota dan di pihak lain adalah transportasi online yang 

terdiri atas taksi dan ojek online. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Ngodiejono yang 

menyatakan bahwa memang pihak yang bermasalah adalah transportasi 

konvensional dan transportasi online. Sudah beberapa kali beliau ada di pertemuan 

antara Dinas Perhubungan Kota Malang dengan Organisasi Angkutan Darat Kota 

Malang yang datang mempertanyakan persoalan legalitas transportasi online yang 

mulai ramai di Kota Malang. 

“Sekitar Bulan Desember 2016 itu sudah ada beberapa kali pertemuan tidak 

resmi yang saya lakukan secara personal karena diundang oleh Organda Kota 

Malang bahwa ada permasalahan yang dirasakan oleh angkutan konvensional 

seperti angkot dan taksi kota dengan adanya taksi online dan ojol itu.” 

Dari pihak transportasi konvensional sendiri memberi pendapat bahwa pihak yang 

ikut berperan dan bertanggung jawab atas hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota 

Malang dan pihak terkait dalam pemerintah. Karena penerapan aturan atas Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Permenhub yang dibuat tidak dilaksanakan 

dalam penyelenggaraan operasional transportasi online, dan terkesan membiarkan 

masalah tersebut bergulir membesar begitu saja. Sedangkan mereka tidak memberi 

tanggapan lebih terkait pihak yang berlawanan dengan kepentingan mereka yaitu 

pihak transportasi online yang memang menjadi masalah utama dalam 

permasalahan ini. 

“Pihak mana saja yang bermasalah dengan kami (angkot) saya pikir gak usah 

tak jelasno maneh mas. Tapi pihak yang bertanggung jawab atas hal ini 

adalah Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kota Malang yang jelas, 

Pemerintah pusat juga mungkin hehehe..saya kira mereka terlalu membiarkan 
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masalah ini di Indonesia bergulir menjadi besar begitu saja tidak melihat 

permasalahan yang timbul nantinya akan seperti apa.”10 

Melihat adanya permasalahan ini Edi sebagai salah satu sopir angkutan kota 

mengaku pasrah saja pada pemerintah Kota Malang, dia menunggu ada kejelasan 

terkait masalah tersebut. Namun Edi menyatakan takut akan adanya kontak fisik 

yang terjadi oleh oknum angkot terhadap sopir-sopir taksi dan ojek online. Karena 

memang tidak akan terbendung emosi dari para sopir angkot melihat angkutan 

online berkeliaran tidak memiliki izin. 

“Sebenarnya saya takut mas kalau ada teman-teman sopir (angkot) yang main 

hakim sendiri kepada ojol atau taksi online. Saya kira mereka (angkutan 

online) juga saudara kita masyarakat Kota Malang. Tapi ini persoalan nafkah 

mas, saya juga perlu menafkahi anak istri saya, kita juga punya batas emosi 

tapi tidak dengan cara fisik.. Kami (sopir-sopir angkot) pasrah saja dengan 

keputusan pemerintah Kota Malang, yok opo apike.”11 

Dari wawancara dengan Febri sebagai driver ojek online pun juga mengatakan hal 

yang sama, bahwa dia juga pasrah terkait jika ada konflik yang timbul. Menurutnya 

pemerintahlah perlu membenahi hal tersebut, Beliau menambahkan bahwa 

permasalahan ini adalah hanya karena perbedaan pendapat dan sudut pandang 

berfikir antara para sopir angkutan kota dan taksi online.12 Beliau juga berpendapat 

bahwa antara transportasi konvensional dan online ini harus saling bisa 

menghormati karena sama-sama cari nafkah dan merupakan masyarakat Kota 

Malang pula. 

Adanya perbedaan pendapat dan kepentingan antara kedua pihak yang terlibat 

menyebabkan permasalahan yang sebenarnya bisa diatasi secara administatif 

                                                           
10 Wawancara dengan Edi Sopir Angkutan Kota Malang Trayek Arjosari Dinoyo Landungsari pada 

26 April 2018 pukul 11.00 di Taman Trunojoyo Kota Malang 
11 ibid 
12 Wawancara dengan Febri Driver Ojek online pada tanggal 5 Mei 2018 Pukul 14.20 di Sekretariat 

Bersama Soekarno Hatta Indah 
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berjalan menjadi sebuah konflik sosial. Dari pihak transportasi online berpendapat 

bahwa dasar permasalahan dan faktor yang menyebabkan konflik transportasi 

umum di Kota Malang ini karena disebabkan kecemburuan ekonomi yang dialami 

oleh para sopir angkutan kota yang merasa penumpang dan pasar mereka telah 

direbut oleh angkutan online. Sedangkan pihak transportasi konvensional 

memberikan pendapat mereka bahwa faktor penyebab adanya konflik ini adalah 

karena dari angkutan online ini tidak menaati peraturan dan persyaratan 

administrasi yang harus dilengkapi untuk menjadi sebuah perusahaan penyedia 

layanan transportasi umum.  

Berawal dari permasalahan dan beberapa faktor penyebab inilah yang 

menyebabkan adanya sebuah konflik tersembunyi antara pihak transportasi umum 

konvensional dan online di Kota Malang. Beberapa masalah dalam fase ini seperti 

mulai datangnya transportasi online di Kota Malang yang dianggap tidak legal 

hingga anggapan bahwa sopir angkutan kota yang cemburu terkait turunnya 

penghasilan dan berkurangnya penumpang mereka serta banyaknya jumlah angkuta 

online tersebut, membentuk adanya sebuah suasana konflik karena diantara mereka 

ada rasa tidak suka. Maka akan ada rasa benci di dalam pihak-pihak terkait yang 

belum terluapkan dan membentuk sebuah konflik tersembunyi didalam diri mereka. 

5.1.2 Fase Laten 

 Fase ini merupakan tahap lanjutan dari adanya sebuah permasalahan yang 

berujung pada sebuah konflik tersembunyi antar pihak terkait yaitu transportasi 

umum konvensional dan online di Kota Malang. Konflik tersembunyi tersebut 

membuat adanya suasana konflik atau ketegangan yang dirasakan oleh beberapa 
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pihak yang terlibat maupun pihak lain. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu 

driver ojek online bahwa pada awal terjadinya konflik tersembunyi pada bulan 

Januari hingga Februari, mereka merasakan ketidaknyamanan saat membawa 

penumpang atau mengambil penumpang jika terlihat oleh para sopir angkutan kota. 

namun baiknya para sopir tersebut tidak melakukan hal yang anarkis. 

 “Waktu Gojek mulai banyak mas, Grab juga udah datang. Kalo gak salah 

bulan Januari sampe Februari itu kami sudah mulai ngerasa tidak nyaman 

kalo ada angkot saat kami lagi ngangkut penumpang, apalagi kalo kami harus 

ambil penumpang didaerah yang banyak angkotnya. Banyak dari para sopir 

angkot itu ngeliatin begitu. Saya rasa mereka tidak suka gitu dengan kami 

(ojek online) tapi untungnya mereka tidak anarkis.”13 

 Pihak angkutan kota mengkonfirmasi adanya rasa tidak suka terhadap para 

sopir angkutan online ini karena mereka sering mengambil penumpang di daerah 

yang dianggap banyak masyarakat menaiki angkot seperti di stasiun, terminal, pasar 

dan mall. Beberapa sopir dari paguyupan trayek angkot juga mengatakan bahwa 

jumlah ojek dan taksi online di Malang sudah sangat banyak beroperasi di beberapa 

trayek seperti ADL, AL, LDG dan daerah Jalan. Soekarno Hatta. 

 “Siapa mas yang ngerasa suka sumber penghasilan satu-satunya direbut sama 

orang lain, mereka (transportasi online) sering sekali ngambil penumpang di 

stasiun, terminal. Padahal disitu ada kami, apa mereka tidak merasa malu 

ngambil lahan rejeki kami sebagai angkot. Dari temen-temen paguyupan saya 

banyak yang bilang taksi dan ojek online ini kelihatan lalu lalang trayek AL, 

ADL, LDG. Pokoknya daerah yang rame mahasiswa terutama suhat.”14 

Dalam fase laten ini, pihak angkutan kota sudah menyatakan bahwa mereka 

memiliki rasa tidak suka kepada para sopir angkutan online yang beroperasi di Kota 

Malang, mereka memendam rasa tidak suka dan benci tersebut di dalam fase laten. 

                                                           
13 Wawancara dengan Febri Driver Ojek online pada tanggal 5 Mei 2018 Pukul 14.20 di Sekretariat 

Bersama Soekarno Hatta Indah 
14 Wawancara dengan Anam Sopir Angkutan Kota Malang Trayek Arjosari Dinoyo Landungsari 

pada 26 April 2018 pukul 11.00 di Taman Trunojoyo Kota Malang 
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Rasa benci tersebut suatu saat dapat terluapkan dan membuat sebuah interaksi 

terbuka yang melibatkan angkutan online. 

5.1.3 Fase Pemicu 

Fase pemicu merupakan fase lanjutan dari adanya konflik laten, Rasa benci 

yang terus-menerus terkumpul didalam fase laten memunculkan rasa benci dan iri 

karena sering sekali para taksi dan ojek online melakukan “pencurian” dilahan 

tempat biasa angkutan kota menunggu penumpang, berujung adanya pencegatan 

transportasi online yang dilakukan oleh oknum sopir angkot. Pada 17 Februari 2018 

ada laporan ke Polres Kota Malang bahwa terjadi sweeping yang berujung pada 

pengerusakan salah satu mobil taksi online. Dari adanya sweeping sebagai bentuk 

pertentangan secara terang-trangan oleh sopir angkutan konvensional terhadap 

angkutan online. Kejadian sweeping yang terjadi menunjukan adanya konflik 

semakin terbuka dan memicu adanya konflik yang lebih luas. Kejadian tersebut 

merupakan sebuah luapan emosi yang dialami para sopir yang ditunjukkan melalui 

tindakan anarki, karena mereka merasa kesal terhadap para angkutan online. 

“Memang ada dari kami yang melakukan pencegatan taksi online itu, ini 

dilakukan sebagai bentuk kekecewaan dari para sopir angkot iki nang taksi 

online sing gak gelem ngerti lek iki daerah tempat para angkot nunggu 

penumpang dan juga kami kecewa sama pemerintah Kota Malang yang tidak 

tegas mengambil tindakan padahal kami sudah beberapa kali bertemu 

mereka.”15 

Para sopir angkutan kota mengaku kecewa terhadap pemerintah Kota Malang yang 

tidak mengambil tindakan apapun atas permasalahan yang terjadi, yang berdampak 

pada tindakan sepihak yang dilakukan oleh oknum sopir angkot sebagai bentuk 

kekecewaan mereka. Berdasarkan wawancara dengan Attabik sebagai Sekjen 

                                                           
15 Op.cit wawancara dengan Anam 
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Forum Komunikasi Transportasi Online, pihaknya menyayangkan adanya tindakan 

sweeping dan pengerusakan yang dilakukan, karena akan lebih memperburuk 

permasalahan. Beliau juga berpendapat bahwa kejadian tersebut menjadi titik 

penanda adanya konflik terbuka yang ditunjukkan oleh para sopir angkutan kota.16 

Para sopir angkutan kota menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya berupa 

pencegatan dan pengerusakan terhadap mobil angkutan online membuat masalah 

lebih buruk lagi. Respon yang diambil dari pihak angkutan konvensional adalah 

melakukan kajian bersama antar paguyupan trayek angkutan Kota Malang beserta 

Serikat Sopir Indonesia di Malang untuk meredam adanya aksi kekerasan oknum 

angkot.17 Respon dari pihak angkutan online sendiri mengaku hanya berusaha 

menghindari kumpulan para sopir angkutan kota jika mereka sedang membawa atau 

menjemput penumpang didaerah yang ramai sopir angkutan kota berhenti 

menunggu penumpang, hal ini dilakukan agar mereka juga merasa aman dan tidak 

terjadi tindakan sweeping seperti yang pernah terjadi.18 

Adanya pemicu konflik yang dilakukan oleh para sopir angkutan kota 

terhadap taksi dan ojek online membuat pihak-pihak terkait akan mencari asal-usul 

konflik, menentukan posisinya dan menentukan strategi untuk menghadapi lawan 

konfliknya. Strategi konflik ini digunakan untuk mengatur bagaimana interaksi 

konflik yang akan terjadi terjadi, karena adanya perbedaan akan objek konflik. 

Pihak transportasi online memberikan pernyataan bahwa pihaknya mempunyai 

                                                           
16 Wawancara dengan Attabik Zuhni Sekjen Forum Komunikasi Transportasi Online Kota Malang 

pada 16 Mei 2018 pukul 15.30 di Sekretariat FKTO Kota Malang 
17 Wawancara dengan Edi Sopir Angkutan Kota Malang Trayek Arjosari Dinoyo Landungsari pada 

26 April 2018 pukul 11.00 di Taman Trunojoyo Kota Malang 
18 Wawancara dengan Febri Driver Ojek online pada tanggal 5 Mei 2018 Pukul 14.20 di Sekretariat 

Bersama Soekarno Hatta Indah 
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kekuatan yang lemah, terutama terkait legalitas mereka sebagai angkutan umum. 

Seperti yang disampaikan oleh Attabik selaku Sekjen Forum Komunikasi 

Transportasi Online Kota Malang bahwa: 

“Kami sadar mas ada dipihak yang lemah, dalam arti lemah secara hukum. 

Tapi kami juga tidak terima jika teman-teman kami ada yang dirusak 

kendaraannya seperti itu, kalau mau bilang yaa baik-baik kan bisa. Kami juga 

tidak naif jika masalah ini berhubungan dengan kami, maka dari itu kami 

menerima jika ada undangan mediasi dan dialog bersama dari pihak 

pemerintah maupun angkot.”19 

Dari pihak angkutan kota menyatakan bahwa dasar permasalahan ada pada 

transportasi online, hal ini dikarenakan mereka menyalahi aturan. Tidak ada 

salahnya pihak angkutan kota mempermasalahkan dan mempertanyakan keseteraan 

penerapan kebijakan terkait penyelenggaraan angkutan umum di Kota Malang. 

Mereka sadar bahwa angkutan kota dan taksi online ini tidak akan bertahan di Kota 

Malang jika angkutan online tidak segera diatur, mereka menyatakan berada pada 

pihak yang benar disisi hukum karena mereka adalah angkutan umum yang legal 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Bahkan mereka menyatakan 

bentuk pencegatan yang dilakukan adalah bentuk penerapan hukum yang tidak 

dijalankan selama ini oleh Kepolisian maupun Dinas Perhubungan Kota Malang. 

 “Kami ini dipihak yang benar mas, benar disisi hukum. Mungkin bagi 

oknum sopir angkot melakukan tindakan sweeping adalah tindakan yang 

benar untuk menegakkan hukum kan, karena kita semua harus menegakkan 

hukum kan?. Kami bangkrut mas kalo angkutan online ini tidak diatur, maka 

dari itu apa salahnya mereka melakukan tindakan sebagai bentuk kekecewaan 

kami atas ketidakadilan aturan angkutan umum ini”20   

                                                           
19 Wawancara dengan Attabik Zuhni Sekjen Forum Komunikasi Transportasi Online Kota Malang 

pada 16 Mei 2018 pukul 15.30 di Sekretariat FKTO Kota Malang 
20 Wawancara dengan Kahlil Wakil Ketua Organisasi Angkutan Darat Kota Malang pada 24 April 

2018 pukul 13.15 di Ruang Kerja Citra Perdana Kendedes  
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Sumber : Suryamalang.com, 2018 

Adanya perbedaan atas objek konflik menegaskan bahwa kedua belah pihak 

terlah berlawanan tujuan hal ini memunculkan dialog-dialog pembahasan terkait 

konflik tersebut untuk menentukan strategi interaksi konflik . Seperti yang 

dilakukan oleh pihak angkutan konvensional setelah tau bahwa teman-teman 

mereka melakukan sweeping kepada taksi online, mereka mencoba membuat 

pertemuan dengan stakeholder pemerintahan untuk menanggulangi terjadinya hal 

tersebut terulang kembali karena persoalan legalitas angkutan online. Pada 18 

Februari 2018 akhirnya Dinas Perhubungan memberikan pernyataan bahwa Kota 

Malang belum membutuhkan transportasi online, keputusan ini adalah hasil dialog 

pihak angkutan kota dengan pihak pemerintah untuk menanggulangi adanya 

sweeping yang dilakukan oleh beberapa oknum sopir angkot kepada driver taksi 

online.  

Gambar 5.1 Pertemuan Pihak Transportasi Konvensional Dengan Pihak 

Pemerintah 

 

  

 

 

 

 

Selain mengadakan pertemuan itu, Organda Kota Malang juga mengirim surat 

penolakan adanya transportasi online dan percepatan penerapan Permenhub Nomor 

32 Tahun 2016 kepada Kementerian Perhubungan di Jakarta.  
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Kesepakatan sepihak itu ditanggapi baik oleh pihak transportasi online 

diwakili oleh Uber yaitu Dian Safitri, menyatakan bahwa pihak Uber akan 

melakukan dialog dengan pihak terkait agar aplikasi mobilitas seperti Uber, Grab 

dan Gojek dapat mendukung mobilitas di Kota Malang. Dia juga menambahkan 

bahwa angkutan online ini mendapat respon positif dari pengguna di Kota Malang 

yang menunjukkan bahwa warga dan pengunjung Kota Malang membutuhkan 

pilihan dan kesempatan tersebut.21 Maka perlu dikaji lagi adanya penolakan dari 

operasional transportasi online di Kota Malang. 

 Melihat adanya potensi gesekan yang berkelanjutan karena adanya 

kekosongan hukum, pada 27 Februari 20017 pemerintah Kota Malang akhirnya 

turun tangan dengan menjadi pihak ketiga sebagai mediator antara pihak 

transportasi umum konvensional dan online bertempat di ruang sidang balaikota 

untuk membahas solusi terbaik terkait permasalahan transportasi yang terjadi. Dari 

hasil mediasi yang dilakukan, tercipta kesepakatan antara angkutan umum 

konvensional dan online. Berikut adalah kesepakatan bersama yang dibuat oleh 

pihak yang terkait di dalam konflik, ada 3 poin kesepakatan :22 

a. Angkutan berbasis online dilarang mengambil dan atau menaikkan 

penumpang pada lokasi : 

1. Perhotelan 

2. Mall 

3. Stasiun 

4. Terminal 

5. Tempat Hiburan 

6. Pasar 

                                                           
21 Diakses dari http://suryamalang.tribunnews.com/2017/02/20/begini-jawaban-uber-soal-demo-

penolakan-angkutan-berbasis-aplikasi pada 7 Juli 2018 pukul 16.15  
22 Berita acara kesepakatan bersama delapan zona yang dibuat pada 27 Februari 2017 di Ruang 

Sidang Balaikota Malang 

7. Rumah Sakit 

8. Jalan yang dilalui angkutan kota 
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b. Angkutan berbasis online hanya diperbolehkan mengantar penumpang pada 

zona diatas. 

c. Kesepakatan bersifat sementara tentang angkutan berbasis aplikasi sambil 

menunggu ketentuan lebih lanjut terkait angkutan online. 

Kesepakatan bersama ditandatangani lebih dari 18 orang dari stakeholder terkait, 

yaitu pihak Organda Kota Malang, paguyupan trayek sopir angkutan kota, pihak 

Forum Komunikasi Transportasi Online, Dinas Perhubungan, Polres Kota Malang 

dan Kodim 0833 Kota Malang. Namun yang disayangkan adalah dari pihak kantor 

Grab maupun Gojek tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Adanya kesepakatan 

diharapkan membuat kondisi kondusif yang terjadi di Kota Malang terkait 

penyelenggaraan transportasi umum meski ada perubahan dan pihak yang menolak 

adanya angkutan online. 

Gambar 5.2 Penandatanganan Kesepakatan Zonasi Transportasi Online di 

Kota Malang 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

            Sumber : regional.kompas.com, 2018 

 Kesepakatan ini dilakukan setelah terjadi keresahan yang dirasakan oleh 

pihak transportasi konvensional, tidak hanya pengemudi namun juga pengelola 

angkutan selama lima bulan terakhir pasca masuknya angkutan online di Kota 

Malang. Keresahan ini terjadi karena adanya pembiaran terkait berjalanya 
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transportasi online yang harusnya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya serta aturan tambahan 

yaitu Permenhub Nomor 32 Tahun 2016. Seperti yang telah dijelaskan menurut 

pihak angkutan konvensional bahwa penyebab konflik ini adalah tidak adanya 

regulasi yang jelas terkait operasional angkutan online berdampak pada 

menurunnya pendapatan sopir angkutan konvensional. Sebelum adanya 

kesepakatan zonasi, pihak transportasi menyatakan penolakannya terhadap 

keberadaan angkutan online. Maka diharapkan setelah adanya zonasi tersebut akan 

ada sikap toleransi yang terjadi mengingat tentang kemajuan dan perubahan 

transportasi dan teknologi.  

 Kesepakatan zonasi merupakan langkah bagus yang diambil pemerintah Kota 

Malang untuk meminimalkan gesekan yang terjadi antara pihak angkutan kota dan 

online yang juga menunggu penerapan aturan dari pusat. Menurut Kahlil sebagai 

wakil organda Kota Malang, di dalam rapat pembahasan mediasi zona tersebut. 

Pihak angkutan konvensional memberikan masukan dan pendapat mereka terkait 

angkutan online, serta menginisiasi adanya zona-zona yang akan dijadikan 

kesepakatan.  

 “Kami disini sebagai warga dan sebagai sopir angkutan kota di Malang mas, 

pengen kotanya tenang. Kami menginisiasi adanya zona larangan angkutan 

online dalam mediasi kemarin. Kami juga memberikan masukan dan 

pendapat kami terhadap mereka (angkutan online). Maka terbentuklah zonasi 

itu. Kami apresiasi pihak angkutan online yang sudah sepakat. Dalam hal ini 

saya berkompromi bersama pemerintah dan angkutan online guna Malang 

yang damai.”23 

                                                           
23 Wawancara dengan Edi Sopir Angkutan Kota Malang Trayek Arjosari Dinoyo Landungsari pada 

26 April 2018 pukul 11.00 di Taman Trunojoyo Kota Malang 
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Harapan bagi pihak angkutan konvensional bahwa kesepakatan ini bisa membuat 

Kota Malang lebih damai, dan berdampak pada meratanya penumpang antar kedua 

jenis transportasi tersebut. Juga tidak ada lagi sweeping yang dilakukan karena 

diharapkan para sopir angkutan online dan perusahaan terkait menaati zona 

larangan. 

 Dalam pembahasan zonasi tersebut, pihak angkutan online menyutujui 

adanya pembahasan adanya zona larangan angkutan online, padahal adanya zona 

tersebut akan membatasi ruang dan mengurangi jumlah penumpang yang ingin 

menggunakan jasa mereka. Hal ini dikarenakan karena adanya pembatasan 

pendapat dan kesempatan untuk mereka beropini dari forum sidang yang diadakan 

di balaikota kepada pihak transportasi online. Mereka tidak melakukan protes 

karena mereka tahu bahwa kesepakatan ini adalah cara terbaik untuk meredam 

permasalahan yang terjadi. Di lain sisi mereka melihat adanya poin positif, secara 

tidak langsung mereka telah diakui keberadaannya di Kota Malang dan 

dipertimbangkan dalam rapat yang diadakan di balaikota tersebut.  

“Pas disidang itu mas kami hanya mendengarkan dan disuruh tanda tangan 

saja, kami ikut saja. Kami tahu kalau kami protes jadi ribut nanti. Adanya 

zona ini kan sebenarnya merugikan kami sebagai angkutan online dengan 

membatasi ruang kami untuk mengambil rezeki, tapi yasudah yang penting 

kami aman. Yang penting kami diakui mas disini, itu sisi positif nya, karena 

sebelumnya mereka mengambil keputusan penolakan operasional secara 

sepihak.”24 

Adanya delapan zona larangan yang telah disepakati memberikan dampak 

positif dan negatif dari masing-masing pihak yang terlibat konflik. Pihak 

transportasi konvensional melihat dampak positif zona ini adalah adanya 

                                                           
24 Wawancara dengan Attabik Zuhni Sekjen Forum Komunikasi Transportasi Online Kota Malang 

pada 16 Mei 2018 pukul 15.30 di Sekretariat FKTO Kota Malang 
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kesepakatan bersama secara tertulis bahwa di area potensial penumpang angkutan 

kota dan taksi konvensional tidak akan ada taksi atau ojek online yang ikut 

mengambil. Namun disisi lain bahwa mereka harus menerima kenyataan bahwa 

operasional dari transportasi online yang tidak legal secara administratif maupun 

hukum tetap berjalan di Kota Malang.25 Dipihak transportasi online menilai bahwa 

kesepakatan tersebut lebih memberikan dampak positif kepada mereka, karena 

secara tidak langsung sudah ada di Kota Malang dan diperhitungkan 

keberadaannya. Selain itu mereka memiliki perlindungan melalui kesepakatan 

bawah tangan bersama pihak terkait di dalam perumusan zona, jika ada 

permasalahan pada sopir atau driver online terkena masalah didaerah zona yang 

sudah disepakati.  

“Saya melihat banyak dampak positifnya ya mas dari adanya zonasi, kami 

diakui dan diterima di Kota Malang, oleh pemerintah, oleh angkutan kota 

juga. Kami yakin bakal ada empati dan simpati yang tercipta antara kami 

(angkutan konvensional dan online). Untuk masalah zona dimana kami tidak 

boleh mengambil yaa sudahlah.... saya kira nanti bakalan hilang sendiri itu 

jika sopir-sopir angkot ini sudah menerima adanya kami. Inshaallah kami 

aman setelah adanya kesepakatan tersebut.”26 

Namun inisiatif baik pihak angkutan konvensional dengan menyetujui keberadaan 

angkutan online di Kota Malang melalui persetujuan zona tidak ditanggapi baik 

oleh pihak Grab maupun Gojek. Banyak dari sopir ojek maupun taksi online tidak 

menaati kesepakatan yang telah ditandatangani bersama. Mereka masih saja 

mengambil penumpang didaerah zona yang telah dilarang. Sudah beberapa kali 

mereka ketahuan melakukan hal tersebut dan telah diadukan ke Dinas Perhubungan 

                                                           
25 Op.cit wawancara dengan Edi 
26 Wawancara dengan Beni Ketua Koordinator Ojek Online Kota Malang pada tanggal 16 April 

2018 Pukul 12.30 di Sekretariat Bersama Soekarno Hatta Indah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

69 
 
 

karena hal ini menyangkut kesepakatan bersama yang telah dibuat. Tidak tahu 

alasan kenapa mereka masih melanggar aturan yang telah dibuat bersama tersebut.  

 “Saya tidak paham kenapa para sopir ojek dan taksi online ini, kok mereka 

masih saja ngambil di zona merah (zona larangan). Apa dari kantor (grab dan 

gojek) atau forkom gak ngasih pengumuman dan himbauan sama mereka kalo 

gak boleh ngambil penumpang disana. Hal ini membuat kami (Organda) 

merasa sangat kecewa dengan sikap yang mereka tunjukan. Apakah mereka 

acuh tehadap kesepakatan itu, saya juga tidak tahu.”27 

Dari pihak transportasi online pun mereka banyak tidak banyak mengetahui terkait 

adanya zonasi yang telah disepakati, Forum Komunikasi Transportasi Online Kota 

Malang juga mengaku tidak bisa memberikan pengumuman dan himbauan kepada 

seluruh sopir taksi dan ojek online yang ada karena jumlah mereka ada lebih dari 

1000 taksi dan 5.000 ribu ojek online sedangkan yang terdaftar dalam forum 

tersebut hanya sekitar 200 driver taksi online dam 500 pengendara ojek online.28  

Kejadian pencegatan sesudah adanya zonasi ini pernah terjadi pada salah satu 

sopir Grab yaitu Tubagus yang pernah merasakan mobilnya hampir dirusak di 

depan Stasiun Malang Kota baru pada tanggal 1 Maret 2017. Dia mengaku bahwa 

pada saat itu memang permintaan penumpang sangat tinggi, dan kebetulan 

mendapat penumpang yang turun dari kereta sekitar jam 3 sore, sewaktu ia ingin 

menaikan penumpang tiba-tiba kaca mobilnya dipukul dan oknum sopir angkot 

tersebut mengatakan bahwa “mending awakmu ngaleh timbang ngamuk wong-

wong iki”. Seketika dia langsung membatalkan pesanan dan memberi pengertian 

kepada pelanggan terkait hal yang terjadi. Tubagus juga mengatakan tidak tahu 

                                                           
27 Wawancara dengan Kahlil Wakil Ketua Organisasi Angkutan Darat Kota Malang pada 24 April 

2018 pukul 13.15 di Ruang Kerja Citra Perdana Kendedes 
28 Wawancara dengan Attabik Zuhni Sekjen Forum Komunikasi Transportasi Online Kota Malang 

pada 16 Mei 2018 pukul 15.30 di Sekretariat FKTO Kota Malang 
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terkait adanya zona larangan, karena memang dari kantor Grab sendiri tidak 

memberi pengumunan dan dia tidak tergabung dalam forum komunikasi 

transportasi online.  

“Wah saya kurang tau ya kalo ada zona larangan seperti di stasiun, mall, dll. 

Dari kantor (Grab) juga tidak memberikan pengumuman seperti itu kepada 

kami sebagai mitra, saya juga tidak tergabung dalam forum komunikasi 

transportasi online seperti mas bicarakan. Jadi yaa gak tau pas kejadian ada 

pencegatan itu kalau sudah ada kesepakatan.” 29 

Dari Sekjen Forum Komunikasi Transportasi Online Kota Malang menyatakan 

bahwa memang dari kantor Grab maupun Gojek tidak pernah ikut dalam acara 

mediasi ataupun pertemuan yang melibatkan atau mengatasnamakan Grab dan 

Gojek, mereka hanya menyediakan SATGAS jika terjadi masalah aplikasi atau 

komplain yang ada di kantor.30 Jadi adanya kesepakatan zona ini ditandatangai 

perwakilan driver angkutan online dan tidak melibatkan pihak Grab maupun Gojek.  

  Penerapan strategi interaksi konflik yang dilakukan oleh masing-masing 

pihak untuk mencapai tujuan dan memberikan dampak yang menguntungkan 

baginya. Tampaknya terhalang oleh kepentingan dari pihak lawan konflik. Seperti 

yang dilakukan oleh pihak transportasi konvensional, mereka sudah berupaya 

melakukan dialog bersama untuk menghilangkan perbedaan kepentingan atas objek 

konflik yang dipertentangkan, dengan menyetujui kesepakatan bersama adanya 

delapan zona larangan. Dari kesepakatan tersebut secara tidak langsung mereka 

juga menerima kenyataan bahwa harus berbagi penghasilan dengan taksi dan ojek 

online yang belum legal beroperasi. Akan tetapi pihak transportasi online 

                                                           
29 Wawancara dengan Tubagus selaku driver Grabcar di Kota Malang. Selasa, 17 April 2018 Pukul 

11.30 WIB di FISIP Universitas Brawijaya. 
30 Op.cit wawancara dengan Attabik Zuhni 
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menyalahi kesepakatan yang dilakukan bersama, dengan tetap tidak menaati 

delapan zona larangan yang dibuat.  

 Adanya delapan zona larangan ini yang awalnya digadang-gadang menjadi 

solusi pemecahan masalah transportasi umum di Kota Malang ternyata tidak bisa 

berhasil. Penerapan strategi interaksi konflik oleh pihak transportasi konvensional 

dengan berusaha melakukan dialog bersama guna menghilangkan perbedaan 

kepentingan terkait objek konflik yaitu permasalahan legalitas angkutan online 

malah dibalas dengan ditunjukan masih adanya penyelewengan zona larangan dan 

sikap acuhnya dari pihak kantor Grab dan Gojek dalam konflik ini. Berdampak pada 

semakin membesarnya konflik yang terjadi, karena pihak angkutan kota dan taksi 

tersebut sudah merasa tidak diperdulikan lagi usaha mereka yang berusaha untuk 

menerima angkutan online di Kota Malang. Maka konflik pun berjalan menuju fase 

selanjutnya yaitu fase eskalasi, fase konflik yang semakin membesar dan meluas. 

Karena penerapan strategi interaksi konflik yang dilakukan tidak bisa memberikan 

keuntungan dan solusi bagi pihak terkait.  

5.1.4 Fase Eskalasi 

 Fase eskalasi adalah fase lanjutan dari fase pemicu, terjadinya fase ini karena 

konflik tidak terselesaikan pada fase sebelumnya disebabkan karena penerapan 

strategi konflik tidak menyelesaikan masalah. Penerapan dari strategi konflik guna 

mendapatkan dampak dan tujuan yang diinginkan oleh pihak terkait tidak berjalan 

karena terhadalang oleh kepentingan masing-masing pihak. Maka akan terjadi 

polarisasi konflik atau meluasnya konflik yang terjadi. Dalam konflik transportasi 

umum di Kota Malang sendiri sudah masuk dalam fase eskalasi. Penyebab dari 
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meluasnya konflik ini karena pihak transportasi online tidak menaati kesepakatan 

zona yang telah ditentukan, seperti mengambil penumpang di tempat zona larangan. 

Kejadian tersebut sudah sering terjadi hingga para sopir angkot ini merasa perlu 

bertindak lebih agar pemerintah juga melihat permasalahan yang terjadi terkait 

transportasi ini.  

 Akhirnya terjadilah demo besar-besaran yang dilakukan oleh seluruh elemen 

sopir angkutan kota dan taksi konvensional pada Senin, 6 Maret 2017 di depan Balai 

Kota Malang. Dalam demo tersebut ada lebih dari 2000 sopir angkot dan taksi yang 

melakukan orasi menyuarakan penolakan transportasi berbasis aplikasi di Kota 

Malang. Menurut salah satu koordinator aksi yaitu Muhammad Lutfi menyatakan 

bahwa seluruh angkutan berbasis aplikasi sudah melanggar Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jadi mereka 

menuntut kepada pemerintah Kota Malang untuk menertibkan semua jenis 

angkutan online yang melanggar aturan.31 Kemudian pada Selasa, 7 Maret 2017 

terjadilah aksi mogok masal yang dilakukan sopir angkutan kota dan taksi 

konvensional sebagai bentuk tindakan lanjutan dari penolakan angkutan online di 

Kota Malang yang berlangsung selama 2 hari. Pemerintah pun akhirnya turun 

tangan dengan melakukan rapat koordinasi dengan 18 orang stakeholder 

pemerintah kota yang dihadiri oleh DPRD Kota Malang, Dishub Kota Malang, 

Dishub Provinsi Jawa Timur, dan pihak Kepolisian Kota Malang untuk membahas 

                                                           
31 Diakses dari http://suryamalang.tribunnews.com/2017/03/05/senin-6-maret-sopir-angkot-kota-

malang-gelar-unjuk-rasa-ini-upaya-polres-malang-kota pada 15 Juli 2017 pukul 19.55 WIB 
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lebih lanjut terkait regulasi angkutan online. Maka disepakati hasil rapat koordinasi 

seperti berikut:32 

a. Bahwa setiap pengusaha angkutan online dan kendaraananya yang tidak 

mempunyai ijin operasional, Pemerintah Kota Malang bersama pihak 

Kepolisian dan Dishub Propinsi Jawa Timur akan melakukan tidakan dan 

penertiban kepada pengusaha angkutan online yang tidak memiliki ijin 

operasional sesusai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.32 Tahun 

2016. 

b. Bahwa langkah penindakan dan penertiban akan dilakukan sesegera 

mungkin 

c. Bahwa penindakan dan penertibab terhadap ojek online akan 

dikonsultasikan ke Kementerian Perhubungan sesegera mungkin. 

Dari hasil rapat tersebut dinyatakan secara langsung bahwa angkutan online ini 

tidak sah selama belum mempunyai ijin operasional. Maka pihak Dinas 

Perhubungan dan Kepolisian Kota Malang berhak melakukan penertiban terkait 

pengusaha atau sopir angkutan online yang tidak memiliki ijin operasional 

berdasarkan Permenhub Nomor 32 Tahun 2016.  

 Peraturan Menteri 32 Tahun 2016 merupakan aturan pertama yang dibuat 

untuk mengatur angkutan berbasis aplikasi berlandaskan Undang-Undang Nomor 

22 tahun 2009 terkait LLAJ. Peraturan Menteri tersebut sudah berlaku sejak 1 April 

2016 guna memberikan payung hukum bagi angkutan online. Dalam peraturan 

tersebut ada beberapa poin penting yaitu:33 

a. Terkait ketentuan kendaraan bermotor umum adalah kendaraan yang 

digunakan mengangkut barang dan atau orang dengan pungutan bayaran. 

b. Terkait ketentuan pengemudi adalah setiap orang yang mengemudikan 

kendaraan bermotor umum harus memiliki surat izin mengemudi yang sesuai 

                                                           
32 Hasil notulensi kegiatan rapat berdasarkan surat keterangan nomor :072/570/35.73.310.2017 yang 

ditanda tangani Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang pada 9 Maret 2017 
33 Diakses dari http://www.dephub.go.id/post/read/permenhub-32-tahun-2016-payung-hukum-taxi-

aplikasi-yang-transparan pada 16 Juli 2018 pukul 14.45 WIB 
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dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan, yang dimaksud adalah 

SIM kendaraan bermotor umum. 

c. Terkait izin adalah perusahaan angkutan online atau tidak dalam trayek wajib 

mempunyai izin yang dikenakan PNBP, dan harus berbadan hukum Indonesia. 

Izin diperoleh dengan beberapa syarat yaitu kendaraan dengan STNK atas 

nama perusahaan, memiliki pool, dan fasilitas perawatan kendaraan. 

d. Serta yang paling penting adalah dalam operasionalnya perusahaan angkutan 

umum dapat mengunakan aplikasi berbasis teknologi informasi baik yang 

dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa 

aplikasi yang berbadan hukum. Perusahaan penyedia jasa aplikasi informasi 

yang memberikan layanan reservasi ankutan umum, harus bekerjasama dengan 

perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin penyelenggara angkutan, 

dilarang sebagai penyelenggara angkutan umum seperti menetapkan tarif dan 

memungut bayaran, merekrut pegemudi dan mementukan besaran penghasilan 

pengemudi. 

Sejak diberlakukannya aturan tersebut, pihak transportasi online tidak menaati 

regulasi yang ada. Bahkan mereka melanggar aturan yang ada dengan melakukan 

rekruitmen pengemudi dengan jumlah yang sangat banyak. Akhirnya pada awal 

Januari hingga Maret 2017 mulailah muncul masalah yang massive di daerah-

daerah terkait angkutan online. 

  Pada 14 Maret 2017, Dirjen Perhubungan Darat melakukan revisi terkait 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016. Revisi dilakukan untuk 

memberi kejelasan hukum terhadap operasional transportasi online, karena 

beberapa kali pihak transportasi online melakukan penolakan dari permenhub 

tersebut. Terdapat sebelas aturan baru yang ditetapkan dalam peraturan baru yaitu 

Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 sebagi aturan baru revisi terhadap permenhub 

yang lama. Permenhub baru ini akan ditetapkan per 1 april 2017. Berikut poin revisi 

dalam Permenhub Nomor 26 Tahun 2017: 34 

                                                           
34 Diakses dari https://news.detik.com/berita/d-3446817/ini-11-poin-aturan-taksi-online-dalam-

revisi-pm-322016 pada 17 Juli 2018 pukul 09.45 
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Tabel 5.2 Poin Penting Dalam Peraturan Menteri Perhubungan  

Nomor 26 Tahun 2017 

No. Poin Revisi Penjelasan 

1. Jenis Angkutan 

Sewa 

Kendaraan bermotor umum yang memiliki tanda nomor 

kendaraan bermotor (TNKB) warna hitam hanya 

kendaraan angkutan sewa; nomenklatur angkutan sewa 

khusus untuk mengakomodir pelayanan angkutan taksi 

online.  

2.  Kapasitas Mesin 

Kendaraan 

Angkutan sewa umum minimal 1.300 cc dan angkutan 

sewa khusus minimal 1.000 cc. 

3. Batas Tarif 

Angkutan Sewa 

Khusus 

Tarif angkutan tercantum pada aplikasi berbasis 

teknologi informasi; penetapan tarif ditentukan 

sepenuhnya kepada Gubernur sesuai domisili 

perusahaan. 

4. Kuota Jumlah 

Angkutan Sewa 

Khusus 

Penetapan kebutuhan jumlah kendaraan dilakukan 

gubernur sesuai domisili perusahaan 

5. STNK Berbadan 

Hukum  

Surat Tanda Nomor Kendaraan bisa atas nama badan 

hukum, jika STNK masih atas nama perorangan masih 

tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. Sebelum 

menjadi STNK atas nama badan hukum harus 

dilampirkan akta notaris. 

6. Pengujian 

Berkala (KIR) 

Tanda uji berkala kendaraan bermotor pertama akan 

dilakukan dengan penandaan yang disesuaikan menjadi 

dengan pemberian plat. 

7. Pool Persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum 

harus mempunyai tempat penyimpanan kendaraan dan 

menampung jumlah kendaraan yang dimiliki.  

8. Bengkel Dapat menyediakan fasilitas pemeliharaan; atau 

kerjasama dengan pihak lain. 

9. Pajak Terkait pajak yang dikenakan perusahaan aplikasi 

sesuai usul dari Direktorat Jenderal Pajak 

10. Akses 

Dashboard 

Wajib memberikan akses digital kepada Dirjen 

Perhubungan Darat dan pemberi izin penyelenggaraan 

angkutan umum guna pengawasan operasional. 

11. Sanksi  Pemberian sanksi dikenakan baik ke perusahaan 

angkutan umum maupun aplikasi oleh Menteri 

Kominfo dengan melakukan pemutusan akses terhadap 

aplikasi sampai dengan dilakukan perbaikan 
Sumber: news.detik.com, 2018 

 Namun belum ada sebulan permenhub baru ditetapkan, ada lima orang driver 

angkutan online mengajukan uji materi peraturan tersebut ke Mahkamah Agung, 

Uji materi yang disampaikan ke MA pun diterima dan dibahas pada rapat 
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permusyawaratan pada 20 Juni 2017. Hasilnya pada rapat musyawarah MA tersebut 

dinyatakan ada 14 poin yang berkaitan dengan tarif, wilayah operasi, bukti 

kepemilikan kendaraan bermotor dan izin operasional yang diminta untuk 

dilakukan peninjauan kembali.35 Butuh waktu hingga bulan November, 

Kementerian menerbitkan peraturan baru terkait penyelenggaraan Angkutan Orang 

dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yaitu Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017. 

 Ada 9 poin revisi peraturan sebelumnya yang diatur kembali pada Permenhub 

Nomor 108 Tahun 2017 yaitu; argometer, tarif, wilayah operasi, kuota atau 

perencanaa kebutuhan, penyaratan kendaraan, bukti kepemilikikan kendaraaan 

bermotor, domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Sertifikat 

Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan peran aplikator. Berikut penjelasan terkait revisi 

yang terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017:36  

a. Didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa transportasi online termasuk 

dalam angkutan sewa khusus dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi 

informasi.  

b. Perihal transportasi online dikategorikan sebagai angkutan sewa khusus 

karena bukan merupakan taksi yang diidentifikasi sebagai taksi, yang 

memiliki plat kuning dan memakai argometer. Karena selama ini transportasi 

online merupakan kendaraan berplat hitam dan tidak memakai argometer, 

oleh karena itu dalam Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 dibuatlah 

penyebutan angkutan sewa khusus atau online sebagai bentuk pengakuan 

secara hukum keberadaan angkutan berbasis aplikasi. 

c.  Penentuan tarif ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atas 

Usulan Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Penentuan tarif ini juga 

ditetapkan tarif atas dan bawah agar melindungi kepentingan masyarakat 

terhadap kenaikan tarif yang sewenang-wenang. Untuk besaran tarif angkutan 

                                                           
35 Diakses dari https://kumparan.com/@kumparannews/ini-14-poin-permenhub-taksi-online-yang-

dicabut-mahkamah-agung pada 18 Juli 2018 pukul 10.00 WIB 
36 Diakses dari http://dephub.go.id/post/read/mengenal-dan-memahami-pm-108-tahun-2017 pada 

19 Juli 2018 pukul 10.25 WIB 
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sesuai dengan yang tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi 

yang ada di kendaraan.  

d. Penetapan wilayah operasional transportasi online perlu dilakukan untuk 

menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan pasar. Bila 

wilayah operasi dan jumlah kendaraan yang beroperasi tidak dibatasi maka 

terjadi over supply yang berdampak pada penambahan beban jalan raya yang 

semakin macet, dan penurunan penghasilan pengemudi karena terlalu banyak 

angkutan umum yang beroprasi. Penentuan wilayah operasi dan rencana 

kebutuhan kendaraan angkutan sewa khusus ditetapkan oleh Direktorat 

Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya. 

e. Persyaratan bagi perusahaan angkutan umum wajib memiliki sedikitnya lima 

kendaraan, tempat penyimpanan, dan fasilitias pemeliharaan. Bagi 

perorangan yang memiliki kurang dari jumlah kendaraan yang ditentukan 

dapat bergabung dalam badan hukum berbentuk koperasi yang memiliki izin 

sebagai penyelenggara angkutan umum. 

f. Penentuan Surat Tanda Nomor Kendaraan haruslah berbada hukum atau 

dapat diatas namakan perorangan berbadan hukum seperti koperasi karena 

sebuah kendaraan yang mengangkut penumpang umum dan berbayar,  secara 

undang-undang bukan lagi sebuah angkutan pribadi dan harus menaati aturan 

sebagai kendaraan umum. 

g. Adanya Uji Kir diwajibkan bagi kendaraan umum karena berdasarkan UU 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ mewajibkan bagi angkutan melakukan 

peraturan menjalani uji KIR demi keselamatan penumpang. 

h. Peran perusahaan aplikasi berbasis teknologi informasi adalah menyediakan 

layanan pemesanan transportasi, bukan sebagai penyelenggara angkutan 

umum. Beberapa hal yang dilarang adalah memberikan layanan aplikasi 

kepada perorangan, merekrut pengemudi, menerapkan tarif, dan memberikan 

promosi tarif dibawah tarif batas bawah 

 Selama peraturan tersebut mengalami kondisi revisi yang berulang-ulang. 

Selama itu pula eskalasi konflik transportasi di Kota Malang juga semakin meluas 

pada bulan Maret hingga November. Menurut Attabik, Konflik semakin membesar 

karena ketidaktegasan dari pemerintah, yang seharusnya setiap peraturan yang telah 

dibuat menampung seluruh aspirasi dan masukan dari berbagai pihak agar tidak 

terciptanya berbagai bentuk penolakan.  
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 “Menurut saya karena tidak ada ketegasan dari pemerintah dalam 

menerapkan peraturan, baru ditetapkan tidak lama langsung revisi, kan 

bingung. Yaa mungkin ada peraturan yang mengatakan bahwa kami harus uji 

kir dan sim harus A umum, tapi temen-temen kami dijakarta menolak itu. 

Maka setiap peraturan yang dibuat haruslah menampung seluruh aspirasi”37 

Dari pihak transportasi konvensional Kota Malang juga menyatakan hal yang sama 

bahwa penyebab meluasnya konflik ini dikarenakan lambannya penerapan dan 

banyaknya revisi peraturan menjadi penyebab ketidakjelasan hukum yang 

mengatur terkait penyelenggaraan transportasi online, terutama di Kota Malang.38  

Dasar penyebab konflik bereskalasi memberikan dampak berupa perubahan 

kondisi yang dirasakan dalam konflik yang terjadi, selama konflik bereskalasi ada 

beberapa perubahan kondisi konflik yang terjadi antara kedua belah pihak. pertama 

adalah berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh para sopir angkutan kota dan 

taksi yang menurut pihak transportasi online semakin intens dan berubah menjadi 

kasar. Memang pada fase sebelumnya banyak tindakan seperti pencegatan, namun 

pada fase ini dilakukan menjadi lebih anarkis. 

“Tindakan yang dilakukan oleh temen-temen angkot semakin intens dan 

berubah menjadi lebih kasar kepada kami. Pada awal waktu adanya 

permasalahan angkutan online ini para sopir angkot hanya melakukan aksi 

yang berdampak pada diri mereka sendiri seperti aksi mogok massal dan 

demontrasi seperti itu. Tapi semenjak peraturan yang baru dari mulai 32, 26 

hingga 108 ini tidak berjalan. Aksi sweeping yang mereka lakukan semakin 

anarkis.39  

Seperti yang terjadi pada 16 Maret 2017. Pada saat itu sopir angkutan bernama 

Yanto menghentikan angkutan online yang dinaiki oleh dua orang perempuan di 

daerah depan balaikota. Sopir angkot tersebut masuk ke dalam mobil karena pintu 

                                                           
37 Wawancara dengan Attabik Zuhni Sekjen Forum Komunikasi Transportasi Online Kota Malang 

pada 16 Mei 2018 pukul 15.30 di Sekretariat FKTO Kota Malang 
38 Wawancara dengan Kahlil Wakil Ketua Organisasi Angkutan Darat Kota Malang pada 24 April 

2018 pukul 13.15 di Ruang Kerja Citra Perdana Kendedes 
39 Op.cit wawancara dengan Mas Attabik Zuhni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

79 
 
 

depan mobil tidak terkunci, dan seketika langsung teriak-teriak pada petugas 

keamanan disekitar balaikota. Ia menyatakan bahwa sudah kesal dengan taksi 

online yang kerap main “kucing-kucingan” dengan sopir angkot terkait ketetapan 

zona larangan.40 Namun kejadian sweeping yang dianggap anarkis tersebut 

disanggah oleh Bapak Anam, ia mengaku sebagai salah satu sopir angkot yang 

sering menangkap oknum angkutan online, hal ini dilakukan karena mereka sering 

melakukan pelanggaran kesepakatan zona larangan. Akan tetapi tidak pernah 

melakukan dengan cara anarkis. Para sopir angkutan kota hanya ingin memberikan 

pengertian terkait kesepakatan zona dan legalitas angkutan online. 

“Kami melakukan penangkapan ini karena kami ingin memberikan 

pengertian kepada mereka bahwa mereka itu tidak resmi dan penegakan 

peraturan, itu juga kami tidak anarkis. Cuman kita ambil sim nya dan kita 

bawa ke polres kota malang supaya ditilang, begitu saja.”41 

Dari sudut pandang Eni sebagai masyarakat kota Malang, adanya penangkapan 

seperti itu adalah bentuk kekerasan mental yang dilakukan oleh pihak angkot yang 

tidak hanya dilakukan kepada sopir angkutan online tetapi juga pada penumpang 

yang menaiki kendaraan taksi daring tersebut.42 Menurut Eni hal tersebut juga 

termasuk hal kriminal yang bisa dipidanakan. Keesokan harinya yaitu 17 Maret 

2017, pihak Dinas Perhubungan Kota Malang bersama Satlantas Polres Kota 

Malang juga melakukan operasi gabungan yang menyasar angkutan penumpang 

umum dan barang.43 Operasi ini dilakukan untuk menindak angkutan umum yang 

                                                           
40 Diakses dari http://suryamalang.tribunnews.com/2017/03/16/video-sopir-angkot-di-kota-malang-

hentikan-mobil-transportasi-berbasis-online pada 19 Juli 2018 pukul 20.05 WIB 
41 Wawancara dengan Anam Sopir Angkutan Kota Malang Trayek Arjosari Dinoyo Landungsari 

pada 26 April 2018 pukul 11.00 di Taman Trunojoyo Kota Malang 
42 Wawancara dengan Eni Wulandari Masyarakat Kota Malang pada 14 Mei 2018 pukul 14.00 di 

Kediaman Ibu Eni Wulandari Jln.Sumbersari gang 2 Nomor 51 Lowokwaru Kota Malang 
43 Diakses dari http://suryamalang.tribunnews.com/2017/03/17/operasi-gabungan-di-kota-malang-

sasaran-utamanya-adalah-transportasi-umum pada 19 Juli 2017 pukul 20.15 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://suryamalang.tribunnews.com/2017/03/16/video-sopir-angkot-di-kota-malang-hentikan-mobil-transportasi-berbasis-online
http://suryamalang.tribunnews.com/2017/03/16/video-sopir-angkot-di-kota-malang-hentikan-mobil-transportasi-berbasis-online
http://suryamalang.tribunnews.com/2017/03/17/operasi-gabungan-di-kota-malang-sasaran-utamanya-adalah-transportasi-umum
http://suryamalang.tribunnews.com/2017/03/17/operasi-gabungan-di-kota-malang-sasaran-utamanya-adalah-transportasi-umum


80 
 

80 
 
 

tidak berizin sebagai bentuk penerapan kesepakatan rapat koodinasi beberapa 

waktu lalu. Operasi ditujukan bagi angkutan kota yang habis izin uji KIR atau taksi 

online yang belum memiliki izin berdasarkan Permenhub 32 Tahun 2016. Pihak 

Dishub Kota Malang menghimbau kepada para sopir angkutan online agar 

menunggu revisi permenhub rampung pada bulan april 2017 pada waktu itu. 

Kedua adalah terkait isu-isu yang beredar di Kota Malang adalah awalnya 

spesifik membahas persoalan konflik di Kota Malang seperti adanya zona larangan, 

dilarangnya operasional transportasi online berubah menjadi isu yang umum yang 

dibahas di pemerintah pusat bahwa diharuskannya menginduk pada perusahaan 

berbadan hukum serta beberapa hal yang diatur dalam permenhub yang baru.  

 “Isu yang mereka bahas ini semakin meluas lagi saya kira, awalnya mereka 

menginginkan kami diatur operasinya, kemudian kami dilarang beroperasi 

selagi menunggu penerapan pm 108 tahun 2017, kami rasa tidak bisa yaa mas 

karena pm ini juga tidak diterapkan oleh kantor ke kami sebagai mitra untuk 

diharuskan melakukan hal itu, seperti kami diharuskan untuk menginduk di 

suatu perusahaan berbadan hukum. Kemudian isu yang berkembang di pusat 

adalah perusahaan Gojek dan Grab ini tidak boleh melakukan rekrutimen 

driver, adanya kuota, tarif hingga wilayah operasional.”44 

 Perihal isu yang pertama adalah dilarangnya beroperasinya transportasi 

online menunggu penerapan Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 memang 

benar adanya jika memang beroperasinya angkutan online tidak memiliki izin resmi 

untuk beroperasi, maka dari itu Polres Kota Malang melakukan razia angkutan 

umum untuk mengindari operasional angkutan online yang belum resmi. Bahkan 

setiap ada revisi peraturan terkait angkutan online atau angkutan sewa khusus 

tersebut diharapkan tidak beroperasi untuk mengindari gesekan dengan pihak lain 

selagi adanya kekosongan hukum.  

                                                           
44 Ibid  
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 Isu lain yang dibahas adalah perihal wilayah operasional, keharusan untuk 

menginduk pada suatu perusahaan berbadan hukum dan tidak bolehnya perusahaan 

penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi merekrut sopir atau pengemudi. 

Terkait isu tersebut dijawab oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017. Dalam Pasal 37-39 dijelaskan bahwa syarat 

sebuah perusahaan angkutan umum harus memiliki setidaknya lima kendaraan, jika 

perorangan memiliki kurang dari syarat yang ditentukan maka bisa bergabung 

dengan perusahaan berbadan hukum atau koperasi yang memiliki izin sebagai 

penyelenggara transportasi umum.45 Permasalahan wilayah operasi angkutan online 

dijelaskan dalam Pasal 29 Ayat 2 poin C bahwa operasional angkutan online 

ditetapkan oleh Gubernur jika menyangkut kota/kabupaten yang seluruhnya di 

dalam satu daerah provinsi.46 Untuk persoalan larangan perusahaan aplikasi 

dibidang transportasi dilarang merekrut sopir atau pengemudi memang dibenarkan 

karena dalam Pasal 65 poin C Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 telah disebutkan 

salah satu larangan perusahaan aplikasi penyedia layanan transportasi darat dilarang 

melakukan rekruitmen pengemudi.47 

 Isu yang terakhir adalah terkait jumlah kuota taksi yang dibatasi dan tarif. Isu 

ini memang benar sebagai bentuk lanjutan dari penerapan Permenhub 26 Tahun 

2017 berdasarkan draf peraturan Gubernur Jawa Timur yang ditetapkan pada 1 

April 2017. Terkait kuota jumlah taksi online berdasarkan peraturan Gubernur Jawa 

                                                           
45 Berdasarkan Pasal 37-39 Peraturan Menteri Perhubungan  Republik Indonesia Nomor Pm 108 

Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak 

Dalam Trayek  
46 Ibid, pasal 29 Ayat 2 Poin C 
47 Ibid, Pasal 65 Poin C 
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Timur, Kota Malang diberikan kuota taksi online sebanyak 150 armada. Selain itu 

penentuan tarif batas bawah juga telah ditentukan sebesar Rp. 3.450 per kilometer.48 

Untuk Penentuan tarif yang berlaku sekarang tertera pada Pasal 28 Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017, dan Pasal 30 untuk penentuan 

jumlah kuota kebutuhan kendaraan atau armada angkutan sewa khusus atau 

online.49 

Ketiga adalah perubahan tindakan yang kolektif dengan ditandai adanya 

bentuk mogok massal dan demontransi yang terjadi beberapa waktu yang lalu serta 

pernyataan penolakan transportasi online oleh pihak angkutan Kota Batu. Mogok 

massal dan demo menandakan adanya penambahan pihak yang terlibat di dalam 

konflik karena setelah melakukan tindakan secara separatif seperti pencegatan tidak 

membuahkan hasil, akhirnya mereka melakukan tindakan secara kolektif agar 

mencari cara supaya aspirasi mereka didengarkan, pihaknya semakin kompak dan 

bersatu menyerukan penolakan terhadap keberadaan transportasi online di Kota 

Malang. 

 “Para paguyupan trayek angkot ini sudah bersatu semua mas melakukan 

penolakan terhadap angkutan online ini. makanya kemarin yang demo di balai 

kota itu semua trayek angkot turun lebih dari 2000 orang itu mas dan aksi 

mogok massal. Kebanyakan dari kami para sopir angkot kota malang.”50 

Aksi demontrasi dan mogok masal yang dilakukan oleh angkutan kota dan taksi ini 

tidak hanya berlangsung pada 6 Maret tahun 2017 lalu, melainkan juga pada 26 

                                                           
48 Diakses dari http://www.radarmalang.id/taksi-online-dibatasi-150-armada/ pada 19 Juli 2017 

Pukul 21.30 WIB 
49 Op.cit Pasal 28 dan 30  
50 Wawancara dengan Anam Sopir Angkutan Kota Malang Trayek Arjosari Dinoyo Landungsari 

pada 26 April 2018 pukul 11.00 di Taman Trunojoyo Kota Malang 
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September 2017,51 mogok masal terjadi lebih dari 4 hari hingga 30 September 2017. 

Mogok massal tersebut dilakukan sebagai upaya lanjutan penolakan adanya 

angkutan online di Kota Malang dan bentuk penegasan penerapan Permenhub 

Nomor 108 Tahun 2017. Selain itu bertepatan pada aksi demonstrasi angkutan kota 

di Kota Malang, sopir angkutan Kota Batu menyerukan penolakan adanya 

transportasi online di daerah mereka52. Hal ini dilakukan karena mereka juga sudah 

marah akan maraknya operasional taksi dan ojek online.  

Jadi dalam perubahan yang terjadi selain mulai adanya tindakan kolektif 

namun juga bertambahnya pihak yang sejalan dengan pihak sopir angkutan Kota 

Malang yaitu sopir angkutan Kota Batu. Menandakan permasalahan transportasi 

online sudah merambah di daerah Malang Raya. Namun sebaliknya tidak banyak 

hal yang disampaikan dari pihak transportasi online, mereka hanya mengaku saling 

mendukung satu sama lain dengan membuat Forum Komunikasi Transportasi 

Online sebagai wadah bersama untuk saling bertukar informasi dan dukungan 

terhadap para sopir taksi dan ojek online. Selain itu juga berkoordinasi dengan 

sesama forum komunikasi se Malang Raya dan lingkup Jawa Timur terkait polemik 

transportasi umum ini 53  

 Didalam fase eskalasi ini banyak hal yang sudah terjadi dari bulan Maret 

hingga November, ada perubahan aturan terkait transportasi online dari Peraturan 

Menteri Perhubungan 32, 26 hingga 108. Selama itu pula konflik semakin 

                                                           
51 Diakses dari http://suryamalang.tribunnews.com/2017/09/26/video-ini-tuntutan-sopir-angkot-

saat-aksi-demo-di-balai-kota-malang pada 20 Juli 2017 Pukul 10.40 WIB 
52 Diakses dari http://suryamalang.tribunnews.com/2017/09/26/polemik-transportasi-online-

merambah-kota-batu-tegas-larang-ojek-dan-taksi-online pada 20 Juli Pukul 10.50 WIB 
53 Wawancara dengan Attabik Zuhni Sekjen Forum Komunikasi Transportasi Online Kota Malang 

pada 16 Mei 2018 pukul 15.30 di Sekretariat FKTO Kota Malang 
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bertambah luas di Kota Malang. Meluasnya berbagai isu yang beredar, tindakan 

dari para oknum sopir angkutan kota yang semakin anarkis hingga sopir angkutan 

Kota Batu ikut menyuarakan penolakan terhadap angkutan online. Hal ini 

menandakan polemik transportasi online sudah mulai meluas ke daerah Malang 

Raya. Dengan ditandainya berbagai bentuk perubahan atau transformasi kondisi 

yang terjadi pada fase eskalasi maka konflik pun berjalan menuju masa atau fase 

krisis, fase konflik yang semakin membesar dan melibatkan pihak lain yang sejalan 

dan satu kepentingan dalam konflik tersebut. 

5.1.5 Fase Krisis  

 Fase krisis merupakan fase lanjutan dari fase eskalasi yang terjadi pada 

konflik transportasi umum dan online di Kota Malang pada bulan September 2017. 

Fase krisis dalam konflik ini terjadi pasca pernyataan penolakan angkutan online 

oleh transportasi umum konvensional di Kota Batu pada 26 September 2017 lalu. 

Adanya fase krisis ditandainya pihak di dalam konflik yang mencari teman 

seperjuangan dan memiliki kepentingan yang sama. Hal ini tejadi pada konflik 

transportasi umum yang terjadi di Kota Malang, setelah beberapa saat lalu para 

sopir angkutan Kota Batu menyatakan sependapat dengan para sopir angkutan Kota 

Malang melakukan penolakan keberadaan transportasi online di daerah Malang 

Raya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kahlil bahwa ada pihak-pihak yang 

mendukung mereka dalam konflik ini, yaitu Serikat Sopir Indonesia Malang Raya 

dan para sopir angkutan Kota Batu menyatakan penolakan yang sama dengan 

mereka.  

 “Alhamdulillah mas, setelah sekian lama kami menyerukan penolakan 

angkutan online.....ada saudara kami  juga yang merasakan dan menyuarakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

85 
 
 

hal yang sama. Mereka adalah para sopir angkot Kota Batu dan Serikat Sopir 

Indonesia daerah Malang Raya”54 

Kahlil bisa mengatakan hal ini karena setelah adanya pernyataan penolakan 

tersebut, pihak Organda Kota Batu melakukan pertemuan dengan pihak Organda 

Kota Malang membahas permasalahan transportasi online yang ada di daerah 

Malang Raya. Dari pertemuan itu mereka menyepakati bahwa saling berkoordinasi 

terkait polemik transportasi umum tersebut.55  

 Dari pihak transportasi online melalui wewancara penulis kepada Attabik 

bahwa pihak angkutan online merasa bahwa pihaknya tidak sendirian dalam 

menghadapi konflik yang terjadi. Ada masyarakat yang selalu mendukung mereka 

walaupun tidak secara nyata terbukti tapi mereka tetap menggunakan jasa angkutan 

online serta teman-teman driver taksi dan ojek online sesama forum komunikasi 

transportasi online se Malang Raya dan lingkup Jawa Timur yang selalu solid.56 

Bentuk dukungan masyarakat memang ada ditandai dengan munculnya sebuah 

petisi online yang ada di change.org yang ditujukan kepada Walikota Malang Abah 

Anton, bahwa masyarakat Kota Malang membutuhkan transportasi online sebagai 

pilihan lain dari adanya angkutan umum selama ini dan meminta operasional 

angkutan sewa khusus seperti nomenklatur dalam PM 108 Tahun 2017 ini tidak 

dihentikan. Petisi online tersebut telah mendapat sekitar 10.327 dukungan.57 

                                                           
54 Wawancara dengan Kahlil Wakil Ketua Organisasi Angkutan Darat Kota Malang pada 24 April 

2018 pukul 13.15 di Ruang Kerja Citra Perdana Kendedes 
55 Ibid  
56 Wawancara dengan Attabik Zuhni Sekjen Forum Komunikasi Transportasi Online Kota Malang 

pada 16 Mei 2018 pukul 15.30 di Sekretariat FKTO Kota Malang 
57 Diakses dari https://www.change.org/p/abah-anton-biarkan-moda-transportasi-berbasis-online-

tetap-berjalan-di-kota-malang-pemkotmalang pada 20 Juli 2017 Pukul 14.35 WIB 
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 Terlepas dari adanya petisi tersebut, dalam konflik terdapat kejadian-kejadian 

selama fase krisis berlangsung pada bulan September hingga November 2017. 

Pertama, berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak transportasi umum 

konvensional dan online selama adanya konflik di Kota Malang. Dari data Polres 

Kota Malang yang disampaikan oleh Bapak Andik selaku Kepala Bidang 

Operasional Lalu lintas selama konflik berlangsung, dihitung mulai bulan Maret 

2017 hingga Mei 2018 saat penulis melakukan wawancara. Taksi online yang 

pernah ditilang saat diadakannya operasi ataupun dari hasil sweeping para angkutan 

kota yang dilakukan didaerah zona larangan lebih dari 520 sopir. Rata-rata tidak 

menaati Peraturan Menteri Perhubungan seperti tidak memiliki izin operasional 

angkutan umum, tidak memiliki SIM A umum dan tidak melakukan uji KIR. 

Berikut rincian jumlah taksi online yang pernah ditilang. 

Tabel 5.3 Data Taksi Online yang pernah ditilang  

Bulan Maret 2017-Mei 2018 

Tahun 2017 Tahun 2018 

No Bulan Jumlah No Bulan Jumlah 

1. Maret  32 Mobil 11. Januari 37 Mobil 

2. April 28 Mobil 12. Februari 40 Mobil 

3. Mei 39 Mobil 13. Maret 29 Mobil 

4. Juni 40 Mobil 14. April 38 Mobil 

5. Juli 25 Mobil 15. Mei 22 Mobil 

6. Agustus 34 Mobil    

7. September 42 Mobil    

8. Oktober  44 Mobil    

9. November 50 Mobil    

10. Desember 25 Mobil    

Jumlah 525 Mobil 

Tindakan yang melanggar hukum didalam konflik transportasi umum di Kota 

Malang tidak hanya dilakukan oleh pihak angkutan online tetapi juga pihak 

Sumber: Data wawancara Andik Kaur Bin Ops.Lantas Polres Kota Malang, 2018 
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angkutan kota. Menurut Forum Komunikasi Transportasi Online Kota Malang, 

tercatat lebih dari 60 Kali pengerusakan yang dilakukan selama konflik terjadi.  

 “Para sopir angkot ini juga sering mas melakukan pelanggaran hukum, saya 

kira ada 68 laporan dari temen-temen sopir, adanya pengerusakan selama 

konflik ini terjadi, pelanggaran hukumnya ya berupa pengerusakan. Seperti 

kacanya di retakin, badan mobil penyok dan baret, kadang ada yang dipukul. 

Tidak semua sweeping yang dikatakan mereka tidak anarkis itu benar, kami 

ada buktinya”58 

  Kejadian adanya pelangaran hukum di dalam sebuah konflik memang tidak 

bisa dihindarkan, karena disatu sisi pihak angkutan kota merasa kesal karena 

ketidakdiadilkan aturan dalam penyelengaraan transportasi umum di Kota Malang 

menyebabkan tindakan yang mungkin melanggar hukum seperti razia yang juga 

dibarengi dengan kekerasan dan pengerusakan.59 Dipihak lain yaitu transportasi 

online melakukan pelanggaran kesepakatan zona larangan yang telah dibuat atau 

belum memenuhi izin operasional. Adanya zona larangan seperti membatasi ruang 

taksi dan ojek online dalam mencari penumpang dan menghalangi rezeki mereka. 

Maka dari itu mereka terkadang melanggar zona larang karena memang karena 

tuntutan.60 Masalah izin operasional sendiri dari pihak Grab atau Gojek menurut 

Tubagus sebagai salah satu driver taksi online dan Febri sebagai salah satu sopir 

ojek online tidak pernah menghimbau driver untuk mengurus Uji KIR, mengurus 

izin operasional, membuat SIM Golongan A Umum atau menginduk kedalam 

sebuah perusahaan berbadan hukum atau koperasi. Di dalam fase krisis terdapat 

beberapa kejadian yang berkaitan dengan kepentingan dari masing-masing pihak 

                                                           
58 Wawancara dengan Attabik Zuhni Sekjen Forum Komunikasi Transportasi Online Kota Malang 

pada 16 Mei 2018 pukul 15.30 di Sekretariat FKTO Kota Malang 
59 Wawancara dengan Hesti Kristanti Editor Senior Harian Pagi Surya Biro Malang pada 3 Mei 2018 

pukul 14.30 di Ruang Editor Redaksional Harian Pagi Surya Biro Malang 
60 Ibid  
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yang berkonflik guna memenangkan tujuan dan membuat solusi berdasarkan 

keinginan masing-masing pihak, memungkinkan adanya resolusi konflik karena 

tindakan yang dilakukan oleh pihak terkait tidak menghasilkan keuntungan apa-apa 

bagi kedua belah pihak. Terlebih pada 1 November 2017, pemerintah pusat 

menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 untuk mengatur angkutan 

online tersebut dengan sangat detail. Maka fase konflik sangat memungkinkan 

menuju fase resolusi konflik.  

5.1.6 Fase Resolusi Konflik 

 Fase resolusi konflik merupakan fase anti klimaks dari sebuah konflik. 

Konflik transportasi umum di Kota Malang mulai masuk fase resolusi konflik, dari 

wawancara penulis dengan beberapa narasumber menyatakan merasakan kondisi 

statis tanpa hasil dari melakukan konflik. Dari kondisi dimana konflik tidak 

dimenangkan oleh pihak tertentu, maka kedua belah pihak menginginkan solusi 

pemecahan permasalahan. Beberapa pihak dari transportasi online menyatakan 

setelah melakukan serangkaian bentuk konflik dalam polemik transportasi umum 

ini, mereka menginginkan timbulnya sikap toleransi antar sopir angkutan selain 

adanya penerapan peraturan yang wajib untuk ditaati. Karena mereka sesama warga 

ngalam, sama-sama aremania.61 Zaman sekarang sudah berada didalam era digital, 

era yang penuh adanya teknologi informasi. Memang memungkinkan adanya 

perubahan yang ada di masyarakat yang bisa menyebabkan konflik, tapi harapannya 

sopir angkutan kota dan taksi konvensional bisa menerima perubahan itu. 

                                                           
61 Wawancara dengan Tubagus selaku driver Grabcar di Kota Malang. Selasa, 17 April 2018 Pukul 

11.30 WIB di FISIP Universitas Brawijaya. 
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 Dari pihak sopir angkutan kota memberikan pendapat bahwa mereka sudah 

lelah dengan tindakan pelanggaran kesepakatan zona, padahal jika para sopir taksi 

online tidak melanggar, mereka juga tidak melakukan sweeping yang berujung 

perkelahian atau pengerusakan.  

“Saya sama Anam ini sudah lelah mas kucing-kucingan sama para sopir taksi 

online iku. Hampir tiap hari kami nangkepin mereka, padahal kalo gak 

ngelanggar kami juga gak bakal muter-muter nyari mereka.”62 

Para sopir angkutan kota ini juga menginginkan adanya sikap toleransi yang 

ditunjukan oleh para sopir transportasi online dengan tidak melanggar kesepakatan 

zona. Hanya dengan tidak melanggar zona, oleh para sopir angkutan kota sudah 

menganggap para sopir angkutan online ini menghormati mereka karena tidak 

mengambil lahan ekonomi para sopir angkot.63 Ada berbagai upaya yang juga 

diusahakan oleh pihak pemerintah dan kepolisian untuk menyelesaikan masalah 

tersebut. Dinas Perhubungan mengaku sudah sering mengadakan mediasi guna 

menemukan solusi, salah satunya adalah terciptanya kesepakatan bersama yaitu 

zona. 

 “Kami koordinasikan semua kalau mereka (online) harus menaati peraturan 

yang sudah ditetapkan....Kami juga bersama polres malang kota menginisasi 

mediasi yang hasilkan kesepakan zona itu, tapi kan itu bukan sebagai solusi 

akhir, itu hanya sebuah keputusan bersama agar masalah ini mereka, karena 

mereka kan sama-sama cari uang dari kegiatan transportasi. Selama online 

belum juga menaati perundangan dari LLAJ dan menteri perhubungan maka 

permasalahan ini tetap saja ada dan kami tidak bisa melakukan hal yang lebih 

jauh lagi.”64  

                                                           
62 Wawancara dengan Pak Edi dan Anam Sopir Angkutan Kota Malang pada 26 April 2018 pukul 

11.00 di Taman Trunojoyo Kota Malang 
63 Ibid  
64 Wawancara dengan Ngodiejono Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Malang 

Pada 19 April 2018 pukul 09.00 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Malang 
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Menurut Dinas Perhubungan adanya kesepakatan zona bukan solusi akhir dari 

adanya permasalahan transportasi umum di Kota Malang, namun untuk membuat 

pihak yang berkonflik saling menghormati satu sama lain. Hanya dengan cara pihak 

transportasi online menaati peraturan yang ada maka konflik akan bisa berakhir. 

Dari sudut pandang media juga menilai bahwa adanya zona larangan merupakan 

upaya pemerintah dalam meredam masalah sebagai solusi sementara yang paling 

baik yang dianggap sebagai “perda”, yang dibuat bersama oleh pihak terkait 

didalam konflik selagi menggu peraturan dari pemerintah pusat diterapkan. Solusi 

pemecahan masalah yang utama untuk sekarang ini adalah penerapan Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017. Jadi jika dari permenhub itu 

diterapkan maka kesepakatan ini juga akan hilang karena memang kesepakatan ini 

tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.65 Attabik juga menambahkan 

bahwa aturan zona memang sebuah solusi sementara, adanya zona merupakan 

bentuk keunikan atau kearifan lokal berdasar kesepakatan bersama untuk membuat 

suasana menjadi lebih kondusif, namun kembali lagi yang terbaik adalah hukum 

sebagai konsensus terbaik yang mengikat.66 

 Dari Pihak Kepolisian Resor Kota Malang juga melakukan beberapa tindakan 

sebagai upaya pencegahan adanya interaksi konflik secara terbuka antara angkutan 

online dan konvensional. pertama adalah tindakan preemtif yaitu dengan 

melakukan himbauan melalui media seperti spanduk, banner atau melalui 

penyuluhan. Kedua adalah tindakan preventif yaitu dengan melakukan upaya 

                                                           
65 Wawancara dengan Hesti Kristanti Editor Senior Harian Pagi Surya Biro Malang pada 3 Mei 2018 

pukul 14.30 di Ruang Editor Redaksional Harian Pagi Surya Biro Malang 
66 Wawancara dengan Attabik Zuhni Sekjen Forum Komunikasi Transportasi Online Kota Malang 

pada 16 Mei 2018 pukul 15.30 di Sekretariat FKTO Kota Malang 
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penanggulangan interaksi dengan melakukan patroli dan hunting bila ada terjadi 

suatu kejadian. Ketiga adalah upaya represif yaitu dengan melakukan tindakan jika 

menemuka tindak kekerasan, akan dilakukan penindakan dan proses hukum.67 

 Upaya pencarian solusi pemecahan masalah didalam polemik transportasi 

umum di Kota Malang juga dilakukan oleh pihak yang bermasalah didalam konflik. 

Dari Organisasi Angkutan Darat Kota Malang menyatakan bahwa mereka sudah 

melakukan diskusi selama lebih dari satu tahun dengan internal organisasi guna 

mencari solusi terbaik bagi pihak mereka. Organda Kota Malang juga andil dalam 

diskusi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota dan Provinsi serta Kementerian,  

 “Kami disitu selalu aktif dalam mengupayakan baiknya di Kota Malang ini 

seperti apa biar kembali kondusif seperti dulu. Hasilnya yang kami terima 

sekarang paling tidak adanya kesepakatan zonasi yang telah diterima dari 

kedua belah pihak. itu adalah hasil terbaik kami selama melakukan diskusi 

yang memediasi kami (angkot dan taksi online) oleh DISHUB Kota Malang 

selain menunggu peraturan Permenhub itu jalan.”68 

Organda Kota Malang juga mengupayakan diskusi dengan pelaku bisnis angkutan 

online agar mengerti cara atau pola pikir mereka kemana, harapan yang diinginkan 

adalah Kota Malang yang kondusif. Begitu pula keinginan dari pihak transportasi 

online, dengan melakukan mediasi dengan tiap paguyupan angkutan kota, dengan 

maksud membuat kesepakatan “bawah tangan” agar sama-sama enak dan nyaman 

dalam mencari rezeki serta menghindari adananya konflik itu sendiri. Harapan lain 

yang diinginkan oleh pihak transportasi online adalah kembalinya semua pada 

hukum. Semua harus taat akan hukum tidak terkecuali angkutan online maupun 

                                                           
67 Wawancara dengan Andik Kepala Bidang Operasional Lalu Lintas Kota Malang pada 22 Mei 

2018 pukul 12.30 di Ruang Kerja Kepala Bidang Ops Lalu Lintas Polres Kota Malang 
68 Wawancara dengan Kahlil Wakil Ketua Organisasi Angkutan Darat Kota Malang pada 24 April 

2018 pukul 13.15 di Ruang Kerja Citra Perdana Kendedes 
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konvensional. Karena hukum adalah solusi dari sebuah permasalahan dan gejala 

sosial. Jika penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Permenhub 

Nomor 108 Tahun 2017 sudah berlaku, maka tidak ada sistem tebang pilih, jika 

angkutan konvensional maupun online tidak sesuai aturan maka diberikan sanksi.69   

  Fase resolusi konflik di dalam konflik transportasi umum di Kota Malang 

telah terjadi, dari pernyataan yang disampaikan melalui wawancara dapat dikatakan 

bahwa mereka memilih cara resolusi konflik melalui arbitrase, yaitu penyelesaian 

konflik melalui pihak ketiga, dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan yang 

mengeluarkan aturan terkait transportasi online yaitu Permenhub 108 Tahun 2017. 

Melalui arbitrase ini kedua belah pihak harus bersepakat untuk menerima tau 

terpaksa menerima keputusan yang dinyatakan oleh kemernterian untuk 

menyelesaikan konflik. Akan tetapi apakah keputusan penyelesaian konflik ini 

sesuai dengan penerapan manajemen konflik masing-masing pihak, manajemen 

konflik diberlakukan oleh pihak terkait untuk menghasilkan tujuan dan dampak 

konflik yang positif bagi pihaknya, dan apakah penyelesaian konflik memberikan 

hasil win and win solution bagi mereka?. Hal ini menentukan penerapan manajemen 

konflik pihak terkait. 

 Dari hasil wawancara peneliti, pihak angkutan kota menyatakan bahwa 

mereka menerapkan manajemen konflik dengan berkompromi dengan segala 

keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur angkutan online 

tersebut. Mereka menyatakan setuju dengan Permenhub Nomor 108 Tahun 2018 

                                                           
69 Wawancara dengan Attabik Zuhni Sekjen Forum Komunikasi Transportasi Online Kota Malang 

pada 16 Mei 2018 pukul 15.30 di Sekretariat FKTO Kota Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

93 
 
 

yang mengharuskan angkutan online melakukan uji KIR, pembatasan kuota dan 

berbagai syarat izin operasional angkutan online. Mereka berharap dari adanya 

penerapan aturan tersebut, keberadaan angkutan online tidak lagi menjadi 

“momok” bagi sopir angkutan kota untuk mencari rezeki. Dengan memberlakukan 

strategi kompromi ini diharapkan permasalahan yang diakibatkan persoalan hukum 

terkait angkutan online bisa selesai karena para sopir angkutan kota ini menerima 

transportasi online tersebut dan aturan tambahan berkaitan penyelengaraannya.70 

 Sedangkan dari pihak angkutan online sendiri mengaku berusaha 

menghindari dari adanya konflik, atau menerapkan manajemen konflik menghindar 

untuk berusaha mengurangi gesekan atau interaksi langsung dengan para sopir 

angkutan kota.71 Akan tetapi mereka tetap menuntut keadilan dan pertimbangan 

dari pemerintah yang sebagai aparat yang membuat peraturan agar 

mempertimbangkan dampak dan konsekuensi dari tiap aturan yang diberlakukan. 

Menurut Attabik bahwa, aturan didalam Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 yang 

diantaranya mengatur tentang kuota armada tiap daerah, driver harus menginduk ke 

suatu perusahaan berbadan hukum serta beberapa poin-poin aturan, dinilai 

memberatkan para sopir angkutan online, namun yang sangat disayangkan adalah 

keinginan mereka untuk menyelesaikan konflik dengan menghindari interaksi 

dengan para sopir angkutan online juga dibarengi dengan sikap menghindar 

terhadap peraturan yang seharusnya mereka taati. Berkaitan tentang Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 ditetapkan per 1 November. Hanya 

                                                           
70 Op.cit wawancara dengan Kahlil 
71 Op.Cit wawancara dengan Attabik Zuhni 
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ada 50 buah mobil armada taksi online yang mengikuti perintah untuk melakukan 

uji KIR.72 Padahal menurut data dari Gojek dan Grab ada lebih dari 1000 taksi 

online yang beroperasi di Kota Malang. Hal ini disadari oleh pihak Forum 

Komunikasi Transportasi Online bahwa menurut mereka kebanyakan dari driver ini 

bertindak semaunya sendiri, tidak ingin diatur oleh pihak angkutan online sendiri. 

Rata-rata mereka juga acuh terhadap berita atau aturan yang ada karena 

beranggapan bahwa mobil yang mereka pakai adalah milik sendiri dan pekerjaan 

sebagai supir angkutan online ini adalah pekerjaan sampingan, terlebih lagi adanya 

pelanggaran zona larangan dinilai sangat fatal akibatnya.73 Hal inilah yang 

disayangkan oleh Forkom tersebut, karena dampaknya adalah persoalan 

transportasi umum di Kota Malang ini tidak akan pernah selesai. 

 Upaya dari pemerintah Kota Malang, pihak yang terkait di dalam konflik 

sudah dilakukan untuk mencari solusi konflik, mereka juga mengaku Pemenhub 

108 tahun 2017 merupakan solusi terbaik untuk saat ini sebagai bentuk cara 

penyelesaian konflik melalui cara arbitrase, namun karena perbedaan manajemen 

konflik dari pihak dalam menanggapi hasil resolusi tersebut berbeda maka akan 

mungkin terjadi permasalahan lanjutan karena ada kepentingan dan keinginan dari 

pihak yang berkonflik tidak terakomodasi, manajemen konflik yang dilakukan 

untuk menghasilkan konflik sesuai dengan keinginan mereka akan menentukan 

konflik, apakah selesai dalam fase ini ataukah ada permasalahan lanjutan dalam 

fase pasca konflik. 

                                                           
72 Diakses dari http://suryamalang.tribunnews.com/2017/11/01/50-armada-transportasi-online-

ajukan-uji-kir-ke-dinas-perhubungan-kota-malang pada 20 Juli 2017 Pukul 19.45 WIB 
73 Wawancara dengan Attabik Zuhni Sekjen Forum Komunikasi Transportasi Online Kota Malang 

pada 16 Mei 2018 pukul 15.30 di Sekretariat FKTO Kota Malang 
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5.1.7 Fase Pasca Konflik 

 Konflik transportasi umum di Kota Malang sudah masuk pada fase pasca 

konflik, fase ini sangat bergantung pada hasil resolusi konflik yang tercipta dan 

manajemen konflik yang diterapkan. Jika resolusi konflik menghasilkan 

kesepakatan win and win solution maka hubungan antar pihak yang berkonflik akan 

membaik, begitu sebaliknya. Serta jika manajemen konflik sebagai bentuk 

tanggapan dari hasil resolusi tidak memicu adanya permasalahan lain, maka konflik 

akan selesai, begitu juga sebaliknya. Dari fase ini juga akan diketahui apakah 

konflik akan berakhir ataukah berulang dengan faktor penyebab baru.  

 Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa resolusi yang dibuat 

berdasarkan cara arbitrase dengan hasil adanya Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Umum Orang Tidak Dalam Trayek, 

menghasilkan resolusi win and lose solution bagi pihak terkait. Penulis menyatakan 

bahwa pihak angkutan kota mendapatkan win solution dengan adanya peraturan 

tersebut, karena telah terdapat payung hukum untuk mengatur transportasi online 

serta sanksi yang jelas jika mereka melanggar aturan. Akan tetapi mereka juga tetap 

menuntut adanya percepatan dan efektivitas penerapan agar tidak ada lagi ojek dan 

taksi online yang beroperasi tanpa izin. Bagi pihak transportasi online, dengan 

adanya peraturan menteri tersebut berarti mereka mendapatakan lose solution 

karena mereka harus menaati segalam peraturan yang ada di dalam peraturan terkait 

lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) dan aturan tambahan dari permenhub tersebut. 

mereka menilai peraturan yang dibuat, terlalu memberatkan pihak angkutan online. 

Dengan segala aturan yang harus ditaati agar bisa beroperasi dan juga harus 
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menerima adanya sebuah pembatasan jumlah kuota armada angkutan online yang 

boleh beroperasi dan beberapa aturan lain yang membatasi operasional mereka. 

 Pihak-pihak didalam konflik juga menunjukan manajemen konflik mereka 

pada fase pasca konflik ini. Setelah adanya resolusi yang dianggap tidak 

menguntungkan bagi mereka maka manajemen konflik akan terus dilakukan sampai 

mereka mendapatkan dampak positif dari konflik tersebut. Kejadian tersebut terjadi 

pada 29 Januari 2018, Ratusan sopir taksi online dari berbagai daerah termasuk 

Kota Malang berkumpul ke Surabaya melakukan aksi penolakan dari Permenhub 

Nomor 108 Tahun 2017, karena peraturan tersebut dianggap memberatkan driver 

Seperti stikerisasi, wilayah operasi, masalah ijin dan nomor polisi khusus taksi 

online. Serta, driver taksi online yang dikhususkan untuk bergabung di koperasi.74 

Aksi ini juga merupakan respon dari pihak Forum Komunikasi Transportasi Online 

yang ingin menyampaikan bahwa penentuan kuota taksi online sebanyak 150 

armada untuk Kota Malang dinilai tidak sesuai. Melihat permintaan pasar akan taksi 

online sangatlah tinggi untuk daerah Malang Raya. Aksi ini dibalas oleh pihak 

angkutan kota se Malang Raya dengan melakukan demonstrasi di depan Kantor 

UPTD DLLAJ Provinsi Jawa Timur di Karanglo pada 14 Maret 2018.75  

 Mereka mendesak diterapkannya Permenhub Nomor 108 Tahun 2017. 

Mereka berpendapat bahwa pemerintah hanya membuat aturan namun tidak berani 

menjalankan. Dampak buruk akan terus membayangi para sopir angkot jika aturan 

                                                           
74  Diakses dari http://suryamalang.tribunnews.com/2018/01/29/ratusan-sopir-taksi-online-dari-

beberapa-kota-berkumpul-di-surabaya-ini-aksi-yang-mereka-lakukan pada 21 Juli 2018 pukul 

09.00 WIB 
75 Diakses dari https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3915939/sopir-angkot-di-malang-demo-

ini-yang-dilakukan-dishub?_ga=2.187990632.1962905691.1532067740-284726726.1504874058 

pada 21 Juli 2018 pukul 09.10 WIB 
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terus diabaikan. Melalui Harian Surya Malang yang mewawancarai Sekjen Forum 

Komunikasi Transportasi Online Kota Malang tidak masalah jika ada penerapan 

PM 108 Tahun 2017. Namun aturan yang sama terkait angkutan kota dan taksi 

konvensional di Kota Malang harus ditegakkan pula seperti uji KIR dan sebagainya, 

penerapan aturan tidak asal tebang pilih seperti yang disampaikan oleh Attabik. 

Selain itu ada 2000 an taksi online yang ada di kota Malang, penentuan kuota juga 

harus sesuai dengan permintaan pasar.76 Dari pendapat masyarakat menyatakan 

bahwa jika adanya pembatasan jumlah angkutan online dengan jumlah armada yang 

sedikit akan berdampak pada mobilitas masyarakat, karena sebagian masyarakat 

memang sangat membutuhkan angkutan orang tidak dalam trayek tersebut.77 

Sebagai contoh adalah jika ada orang membutuhkan kendaraan untuk membawa 

keluarganya yang sehabis sakit dari rumah sakit dan tidak mempunyai kendaraan. 

Maka salah satu pilihan adalah dengan menggunakan angkutan online yang dapat 

membawa penumpang langsung ke rumah dan tidak perlu berdesakan dengan 

penumpang di dalam kendaraan.  

 Hingga pada 29 Juni 2018 masih saja ada bentuk protes lanjutan dari pihak 

transportasi online, kali ini pihak angkutan online melakukakn uji materi Pasal 47 

Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (LLAJ). Mereka menguji pasal tersebut untuk melegalkan ojek online sebagai 

alat transportasi umum, namun Mahkamah Konstitusi menyatakan penolakannya. 

Beberapa masalah mungkin dialami dari adanya peraturan yang ditetapkan seperti 

                                                           
76 Diakses dari http://suryamalang.tribunnews.com/2018/03/15/70-persen-dari-2000-pengemudi-

taksi-online-di-malang-raya-beli-mobil-secara-kredit pada 21 Juli 2018 pukul 09.40 
77 Wawancara dengan Eni Wulandari Masyarakat Kota Malang pada 14 Mei 2018 pukul 14.00 di 

Kediaman Ibu Eni Wulandari Jln.Sumbersari gang 2 Nomor 51 Lowokwaru Kota Malang 
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penentuan kuota armada angkutan online yang boleh beroperasi, hal ini dinilai oleh 

pihak Forum Komunikasi Transportasi Online merupakan masalah pelik dan bisa 

memunculkan permasalahan lanjutan antara aplikator (Grab dan Gojek) terkait 

driver mana yang akan diputus kemitraanya dan bagaimana kualifikasinya, 

sedangkan ada ribuan sopir taksi dan ojek online yang ada di Kota Malang.  

 Selain itu juga akan ada permasalahan lain terkait ojek online, karena 

memang ojek bukan merupakan angkutan umum dan tidak memiliki standar 

keselamatan, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terkait Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan pun tidak ada dan belum dibuat peraturan terkait ojek tersebut. 

Terlebih Mahkamah Agung sudah menyatakan penolakan permintaan pengakuan 

ojek online sebagai angkutan umum pada 29 Juni 2018 kemarin. Kemungkinan 

kedua hal ini akan menjadi permasalahan baru dikemudian hari terlepas dari konflik 

yang terjadi antara angkutan konvensional dan online ini. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 Pada bab ini penulis akan membahas dua subbab diantaranya adalah 

kesimpulan dan rekomendasi. Penulis akan menjelaskan beberapa temuan yang ada 

di lapangan pada saat melakukan proses penelitian. Selain itu penulis juga akan 

memberikan saran bagi penelitian selanjutnya terkait konflik transportasi umum 

konvensional dan online yang ada di Kota Malang, dan juga bagi pihak yang terlibat 

di dalam konflik transportasi tersebut guna solusi penyelesaian masalah yang 

sedang diupayakan. 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan di dalam penulisan penulis tentang analisis konflik 

angkutan kota vs online di Kota Malang pada 2017-2018, penulis dapat menarik 

kesimpulan dengan menganalisis proses konflik yang terjadi melalui konsep proses 

konflik yang disampaikan oleh Wirawan bahwa proses konflik melewati tujuh 

proses yakni; fase penyebab konflik, fase laten, fase pemicu, fase eskalasi, fase 

krisis, fase resolusi konflik, dan fase pasca konflik. Dari proses penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa konflik angkutan kota 

dan online telah melewati tujuh fase yang disebutkan oleh Wirawan sampai penulis 

menulis laporan ini atau pada Juli 2018. Konflik sekarang ini berjalan di dalam fase 

pasca konflik karena di dalam konflik masih ada permasalahan, memungkinkan 

adanya konflik yang akan timbul kembali. 
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 Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan tiap proses konflik yang 

terjadi sebagai berikut. Pertama, fase penyebab konflik. fase ini terdapat dasar 

penyebab konflik yang terjadi di masyarakat. Konflik transportasi umum di Kota 

Malang terjadi pada bulan Januari 2017 lalu, faktor yang melatarbelakangi adalah 

permasalahan kecemburuan sosial terkait penerapan aturan terkait penyelenggaran 

operasional angkutan umum dan kecemburuan ekonomi akibat operasional 

transportasi online. Kedua, fase laten. fase ini berjalan pada bulan Januari hingga 

pertengahan Februari 2017. Dalam fase ini ada konflik tersembunyi yang diantara 

pihak yang berkonflik, ditunjukkan oleh pihak angkutan kota yang menyatakan 

adanya rasa tidak suka terhadap keberadaan angkutan online yang beroperasi dan 

mengambil penumpang didaerah mereka. Ketiga, fase pemicu. Fase ini terjadi pada 

pertengahan bulan Februari hingga awal bulan Maret 2017. Adanya interaksi 

terbuka yaitu pencegatan sebagai bentuk luapan rasa tidak suka oleh sopir angkutan 

kota, menunjukkan adanya perbedaan atas objek konflik. Kemudian di dalam fase 

ini ada pula kesepakatan zona larangan yang kemudian gagal dalam penerapannya, 

berdampak konflik yang bereskalasi.  

 Keempat, fase eskalasi. Fase eskalasi konflik berlangsung pada bulan Maret 

hingga September 2017. Banyak kejadian terjadi saat konflik bereskalasi, mulai 

dari perubahan berkali-kali dari peraturan menteri perhubungan yang mengatur 

tentang transportasi online, kemudian ada 3 perubahan kondisi selama eskalasi 

yaitu tindakan para sopir angkutan yang semakin anarkis dan juga adanya 

perubahan isu-isu yang beredar hingga adanya pernyataan dari sopir angkutan Kota 

Batu yang ikut menyerukan penolakan adanya transportasi online. Kelima, fase 
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krisis. Fase krisis merupakan fase klimaks dari sebuah konflik. Dalam konflik 

transportasi umum di Kota Malang, fase krisis dimulai pada Bulan September 

hingga November 2017. Ketika pihak angkutan Kota Batu juga ikut menyuarakan 

penolakan angkutan online. Serta adanya berbagai macam tindakan yang melanggar 

hukum yang dilakukan oleh pihak transportasi online dan angkutan kota. fase krisis 

terjadi mulai bulan September hingga Oktober 2017. Keenam, fase resolusi konflik 

yang terjadi pada November 2017 hingga Januari 2018. resolusi konflik telah 

tercipta melalui cara arbitrase, Kementerian Perhubungan mengeluarkan 

Permenhub 108 tahun 2017. Pihak angkutan kota menerapkan manajemen konflik 

dengan cara berkompromi dan pihak angkutan online menerapkan manajemen 

konflik dengan cara menghindar. Ketujuh, fase pasca konflik. Terjadi pada bulan 

Februari hingga Juni 2018. Adanya kemungkinan konflik kembali berlanjut karena 

permasalahan terkait aturan penentuan kuota dari Permenhub 108 tahun 2017, serta 

penolakan Mahkamah Konstitusi melegalisasi ojek online sebagai angkutan umum. 

6.2 Saran 

6.2.1 Bagi Penelitian Selanjutnya 

 Jika nanti ada penelitian selanjutnya yang membahas terkait konflik 

transportasi angkutan kota dan online di Kota Malang, dapat dilakukan pembahasan 

terkait konflik lanjutan berkaitan dengan adanya permasalahan lain yang tercipta 

pasca konflik yang terjadi di Kota Malang.  
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6.2.2 Bagi Pihak Terkait Di dalam Konflik 

Dari penelitian yang penulis lakukan menghasilkan beberapa saran yang dapat 

menjadi alternatif dalam penyelesaian polemik transportasi umum di Kota Malang. 

diantaranya: 

A. Pemerintah 

1. Selagi menunggu penerapan peraturan permenhub, diadakannya mediasi 

kembali terhadap kesepakatan zona larangan, dengan pembahasan adanya 

zona khusus yang dibuat untuk angkutan online menunggu penumpang di 

dalam zona larangan tersebut dengan batasan jumlah armada yang boleh 

menunggu. Agar tidak ada lagi bentuk sweeping yang terjadi, karena tidak 

dapat dipungkiri bahwa beberapa segmentasi masyarakat yang memang 

membutuhkan jasa mereka dan sopir angkutan online ini juga berhak untuk 

mencari nafkah mereka. 

2. Melakukan pengawasan dan kontrol didaerah zona larangan dan mungkin 

zona khusus yang akan dibuat, upaya pencegahan adanya pertikaian atau 

pencegatan tidak terjadi lagi. 

3. Melakukan koordinasi dengan pihak Grab dan Gojek Kota Malang terkait 

jumlah armada yang terdaftar, karena selama penelian yang penulis lakukan. 

Dinas Perhubungan Kota Malang dan Satlantas Polres Kota Malang tidak 

memiliki data tersebut. Hal ini berkaitan dengan mobilitas kendaraan yang 

ada, karena bertambahnya angkutan online yang semakin banyak juga akan 

menambah beban jalan yang menyebabkan kemacetan di Kota Malang. 
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B. Pihak Angkutan Kota dan Online 

1. Saling melakukan koordinasi terkait kesepakatan zona khusus di dalam 

delapan zona larangan dengan jumlah armada yang dibatasi sebelum 

diadakannya mediasi yang diinisasi pemerintah. Agar kedua belah pihak telah 

memiliki kesepakatan bawah tangan sebelum terjadinya mediasi. 

2. Bagi pihak angkutan online sebaiknya memiliki tempat untuk memarkirkan 

kendaraannya dan juga sebagai tempat berkumpul. Agar tidak tercecer 

dimana-mana disepanjang jalan Kota Malang ada taksi atau ojek online, yang 

dapat menimbulkan konflik tersembunyi para sopir angkutan kota dan taksi 

konvensional. Selain itu jika memang sopir angkutan kota ini berkonflik 

terkait kecemburuan ekonomi, maka tidak ada salahnya jika Grab dan Gojek 

Kota Malang mengeluarkan dana CSR (Civil Social Responsibilities) yang 

mungkin bisa membantu para sopir angkutan kota agar tidak terjadi 

kecemburuan sosial dan kesenjangan ekonomi, hal ini juga membentu empati 

dan simpati sopir angkutan kota atas keberadaan angkutan online. 

3. Bagi pihak angkutan kota, jika memang masih ada oknum sopir angkutan 

online yang menyalahi kesepakatan zona larangan atau zona khusus yang 

memang akan dibuat, pihak transportasi konvensional dapat membuat sebuah 

panitia khusus untuk menegakkan kesepakatan dan aturan terkait operasional 

angkutan umum tersebut. jadi panitia tersebut bertugas bergiliran setiap hari 

mengawasi daerah depalan zona tadi, panitia tersebut juga memiliki aturan-

aturan khusus dan anggotanya dipilih. Panitia ini dibuat agar tidak adanya 

sweeping yang anarkis yang dilakukan oknum sopir angkutan kota dan taksi. 
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Akan tetapi opsi ini memang merupakan jika memang terjadi kemungkinan 

terburuk bahwa peraturan permenhub tidak berjalan sebagaimana mestinya 

atau angkutan online tidak menjalankannya. 
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14.20 di Sekretariat Bersama Soekarno Hatta Indah. 
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Lintas Polres Kota Malang. 

Wawancara  dengan Attabik  Zuhni  Sekjen  Forum  Komunikasi  Transportasi 
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Wawancara dengan Eni Wulandari Masyarakat Kota Malang pada 14 Mei 2018 

pukul 14.00 di Kediaman Ibu Eni Wulandari Jln.Sumbersari gang 2 Nomor 

51 Lowokwaru Kota Malang 

Wawancara dengan Kahlil Wakil Ketua Organisasi Angkutan Darat Kota 

Malang pada 24 April 2018 pukul 13.15 di Ruang Kerja Citra Perdana 

Kendedes 

Wawancara dengan Tubagus selaku driver Grabcar di Kota Malang. Selasa, 17 

April 2018 Pukul 11.30 WIB di FISIP Universitas Brawijaya. 

Arsip 

Berita acara kesepakatan bersama delapan zona yang dibuat pada 27 Februari 

2017 di Ruang Sidang Balaikota Malang 

Surat Himbauan Organda Kota Malang kepada para sopir angkutan kota agar 

beroperasi kembali setelah aksi mogok masal. 

Hasil notulensi kegiatan rapat berdasarkan surat keterangan nomor 

:072/570/35.73.310.2017 yang ditanda tangani Kepala Dinas Perhubungan 

Kota Malang pada 9 Maret 2017 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Angkutan 

Umum Orang Tidak Dalam Trayek 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Angkutan 

Umum Orang Tidak Dalam Trayek 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Angkutan 

Umum Orang Tidak Dalam Trayek 
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