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ABSTRAK

RESOLUSI KONFLIK TRANSPORTASI DALAM JARINGAN DAN
TRANSPORTASI KONVENSIONAL DI KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2017 (STUDI KONFLIK GO-JEK DAN PERSATUAN OJEK

BANDAR LAMPUNG)

Oleh :

AL ARAAF YUSUF

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor penyebab konflik, dampak akibat
konflik, serta solusi konflik internal dan eksternal dalam penyelesaian konflik
antara Go-jek dan Pokbal di Kota Bandar Lampung. Adapun metode penelitian
yang digunakan metode kualitatif deskriptif, jenis datanya data primer dan
sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, konflik yang terjadi disebabkan oleh
faktor keterbatasan sumber (penumpang), pemenuhan kebutuhan yang terhambat,
komunikasi yang tidak baik, perasaan dan emosi, tujuan yang berbeda, kegagalan
pemerintah mengantisipasi perkembangan inovasi teknologi dan informasi serta
media sosial disalahgunakan menjadi tempat perluasan konflik. Konflik ini telah
menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu bertambahnya
solidaritas in-group, membuat berbagai pihak menyadari ada banyak masalah.
Dampak negatif yaitu kerugian secara materiil, membawa dampak psikologis
terhadap korban sweeping dan intimidasi yang dilakukan Pokbal serta psikologi
Pokbal sendiri tertekan setelah adanya transportasi daring di Kota Bandar
Lampung. Solusi konflik internal antara Go-jek dan Pokbal yaitu solusi sementara
gencatan senjata, sedangkan solusi konflik eksternal telah dilakukan lembaga-
lembaga Pemerintah Kota Bandar Lampung seperti pihak Kepolisian, DPRD, dan
Dinas Perhubungan yaitu melalui proses mediasi namun belum maksimal karena
pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung belum turun tangan langsung
menyelesaikan konflik ini sehingga proses mediasi sebagai resolusi konflik yang
dilakukan selama ini cenderung mengalami kebuntuan karena mediator tidak
tegas sehingga pihak yang terlibat konflik tetap dengan keinginannya masing-
masing.

Kata kunci: Konflik, faktor dan dampak konflik, solusi konflik.



ABSTRACT

CONFLICT RESOLUTIONS OF ONLINE TRANSPORTATION AND
CONVENTIONAL TRANSPORTATION IN BANDAR LAMPUNG CITY
IN 2017 (CONFLICT STUDIES OF GO-JEK AND UNDERSTANDING

OJEK BANDAR LAMPUNG)

By:

AL ARAAF YUSUF

This research is aimed to find out the causal factor of conflict, impact of conflict,
and solution of internal and external conflict in settling conflict between Go-jek
and Pokbal in Bandar Lampung City. The research method used qualitative
descriptive method, data type of primary and secondary data obtained by using
the method of interview, observation, and documentation. The results show that
conflicts are caused by factors of limited resources (passengers), impeded needs,
poor communication, feelings and emotions, different goals, government failures
anticipate the development of technological innovation and information and
social media is misused to place the expansion of conflict . This conflict has had a
positive and negative impact. The positive impact is increased in-group solidarity,
making the various parties realize there are many problems. Negative impacts are
material losses, bringing psychological impacts on sweeping and bullying victims
conducted Pokbal and Pokbal psychology itself depressed after the existence of
online transportation in the city of Bandar Lampung. The internal conflict solution
between Go-jek and Pokbal is a temporary ceasefire solution, while the external
conflict solution has been done by the institutions of the City Government of
Bandar Lampung such as the Police, DPRD, and the Transportation Department
through mediation process but not maximized because the Bandar Lampung City
Government has not intervened directly resolve this conflict so that the mediation
process as a conflict resolution that has been done till this time tends to stalemate
because mediator is not firmly so that party to conflict remain with their desire
respectively.

Keywords: Conflict, conflict factors and impacts, conflict solutions.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era Milenium sekarang ini kebutuhan akan transportasi yang besar

berbanding lurus dengan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, sehingga

transportasi menjadi hal yang sangat penting bagi kelancaran mobilitas

tersebut. Transportasi memberikan kemudahan bagi mobilitas masyarakat

untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah. Transportasi

yang terintegrasi, cepat, aman, nyaman dan murah adalah harapan

masyarakat.

Kebutuhan akan transportasi yang terintegrasi, cepat, aman, nyaman dan

murah ini tidak diiringi dengan penyediaan atau pengadaan transportasi yang

layak dan memadai oleh pemerintah. Tidak mengherankan jika munculnya

inovasi teknologi dan informasi dalam bidang jasa transportasi seperti Uber,

Go-jek dan Grab yang sering disebut juga transportasi online atau transportasi

dalam jaringan (daring).

Inovasi transportasi daring ini menjamur di seluruh dunia sebab transportasi

ini dianggap fleksibel dan mampu juga memenuhi pola perjalanan dan

pelayanan yang diinginkan oleh para penumpang. Inovasi teknologi dan
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informasi dalam bidang jasa transportsi yang pertama di dunia yaitu aplikasi

Uber yang berasal dari Amerika Serikat. Uber diluncurkan tahun 2009 oleh

Garret dan Travis yang berawal dari idenya untuk menjalankan mobil mewah

yang nyaman dan terjangkau. Uber menjadi terobosan besar dalam bisnis

transportasi di dunia, banyak inovasi teknologi dan informasi dalam bidang

jasa transportasi yang muncul setelah Uber, seperti Gojek di Indonesia tahun

2011 oleh Nadiem Makarim dan Grab di Malaysia tahun 2012 Oleh Anthony

Tan (https://id.techinasia.com/uber-sejarah-pendirian-startup-taksi edisi 5

Desember 2014 diakses pada 27 Mei 2018 Pukul 14:52 WIB).

Munculnya inovasi transportasi daring tersebut, membuat masyarakat beralih

dari pengguna angkutan transportasi konvensional ke angkutan transportasi

daring yang dipengaruhi oleh faktor keinginan masyarakat yang senantiasa

menghendaki kemudahan. Data dari Center for Urban and Regional Studies

(CURS) Universitas Bandar Lampung, distribusi perjalanan menggunakan

angkutan umum di Kota Bandar Lampung, berdasarkan hasil data analisa

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dari pemerintah kota dan Badan

Pusat Statistik (BPS) Bandar Lampung mengalami penurunan. Pada tahun

2011 ada 12,23% perjalanan menggunakan angkutan umum, namun pada

tahun 2015 lalu hanya ada 5,93% perjalanan yang menggunakan angkutan

umum. Terjadi penurunan pertahunnya yang mencapai 0,3%

(http://lampung.tribunnews.com edisi 15 Oktober 2017 diakses 17 Februari

2018 pukul 13:22 WIB).
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Tahun 2017 total perjalanan masyarakat Kota Bandar Lampung yang

menggunakan angkutan umum perharinya, hanya sebanyak 87 ribu

penumpang dari total 1,4 jutaan penduduk, padahal jumlah tempat duduk

untuk penumpang yang tersedia berjumlah 145 ribu lebih. Penurunan trip

distribution pada angkutan umum ini disebabkan oleh penurunan pelayanan

angkutan umum dari sisi kuantitas dan kualitas. Rute perjalanan yang warga

kota inginkan sudah berubah sebagai akibat perubahan fungsi ruang kota,

tetapi pola rute angkutan umum tidak mengalami perubahan

(http://lampung.tribunnews.com edisi 15 Oktober 2017 diakses 17 Februari

2018 pukul 13:22 WIB).

Hamid (2017: 9) transportasi daring membuat konsumen merasa sangat

nyaman karena kemudahan yang ditawarkan. Terlebih dengan tarif yang

ditetapkan begitu murah membuat banyak konsumen angkutan konvensional

berpindah ke angkutan daring. Kondisi yang ditawarkan tersebut terasa sangat

melengkapi hakikat utama manusia yang selalu mencari kemudahan. Terlebih

sangat cocok dengan karakter penduduk Indonesia yang sangat senang

dengan tarif murah dan juga akses yang mudah. Dua faktor utama,

kemudahan dan kemurahan itulah yang menjadikan angkutan daring sangat

mudah diterima dan berkembang pesat di tengah masyarakat.

Survei yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesi (YKLI)

dalam Anwar (2017: 221) terkait keberadaan transportasi daring,

mengungkap alasan yang dikemukakan oleh masyarakat yang memilih atau

menggunakan transportasi daring, yaitu: murah (84,1%), cepat (81,9%),
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nyaman (78,8%), dan aman (61,4%) dari 4.668 responden. Hal ini

menunjukkan bahwa kemurahan tarif layanan menduduki rangking pertama

pilihan responden. Adapun transportasi yang dipilih adalah jenis mobil dan

motor (55%); mobil saja (24%), dan motor saja (21%). Selain itu, Go-jek

menduduki rating tertinggi pilihan konsumen (72,6%); diikuti oleh Grab

(66,9%); Uber (51%), dan terakhir My BlueBird (4,4%).

Fenomena transportasi daring ini oleh Prihatin (2017: 11) disebut sebagai

fenomena “sharing economy” di mana pemilik sumber daya seperti kendaraan

maupun tenaga manusia dapat memberikan akses sementara atas sumber daya

yang dimiliki kepada pelanggan atau konsumen. Peranan perusahaan

transportasi daring dalam hal ini adalah sebagai perantara dengan

menyediakan platform marketplace yang mempertemukan pemilik sumber

daya tersebut dengan pelanggan.

Transportasi daring juga memiliki keunggulan yang unik jika dibandingkan

dengan transportasi konvensional karena memiliki keunggulan

memanfaaatkan teknologi dan informasi sehingga lebih efektif dan efisien

dalam penggunaannya. Sebagai pemain lama, transportasi konvensional

merasa terganggu semenjak kemunculan transportasi daring dalam dunia

usaha transportasi, terutama masalah tarif yang membuat pendapatan mereka

menurun.

Perbedaan tarif yang sangat menonjol antara ojek konvensional dan ojek

daring (Go-jek) di Kota Bandar Lampung dihimpun dari kupastuntas.co,

seperti rute Teluk ke Kedaton, ojek konvensional memasang tarif Rp. 25.000
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sedangkan Go-jek Rp. 14.000. Pendapatan angkot di Kota Bandar Lampung

mengalami penurunan seperti dihimpun dari lampungnews.com. Anton, salah

satu sopir angkot menuturkan pendapatan biasanya sekitar Rp. 100.000,

termasuk sudah membayar setoran ke juragan sebesar Rp. 120.000. Kini

sehari hanya mampu membawa uang sekitar Rp. 40.000 sesudah membayar

sewa angkot ke juragan (http://kupastuntas.co edisi 2 Agustus 2017 dan

http://lampungnews.com edisi 29 Agustus 2017 diakses 10 September pulul

14:19 WIB).

Anwar (2017: 241) tarif murah transportasi daring juga banyak dikemukakan

oleh konsumen di Makassar. Rahmatia (32 tahun) konsumen Grab-Car,

misalnya, mengemukakan bahwa untuk jarak 7,1 km yang ditempuh dari

Tamalanrea ke Sudiang Raya tarif Grab-Car sekitar Rp. 30.000,-an,

sedangkan untuk taksi konvensional, penumpang membayar sekitar Rp.

50.000,-an atau bahkan lebih karena tarif argo taksi konvensional tidak flat.

Syahril (37 tahun), supir taksi konvensional mengemukakan bahwa satu kali

trayek dari Bandara Sultan Hasanuddin ke jalan A.P. Pettarani, tarif taksi

konvensional sekitar Rp. 150.000,-an, sementara taksi daring tarif yang

dibayarkan hanya berkisar antara Rp. 70.000, dan Rp. 80.000.

Hamid (2017: 2) transportasi daring yang dibawa oleh pendatang baru

bagaikan pisau bermata dua. Pertama, inovasi tersebut mampu memudahkan

pengguna layanan dan juga memberikan efisiensi yang tinggi. Di sisi lain,

inovasi yang dibawa tersebut juga dapat memberikan dampak buruk pada

pelaku usaha di industri yang sama.
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Konflik antara transportasi daring dan transportasi konvensional banyak

muncul diberbagai daerah di Indonesia atas dampak yang ditimbulkan oleh

transportasi daring tersebut. Dihimpun dari Prihatin (2017: 10) tercatat

konflik pertama transportasi daring dan transportasi konvensional di

Indonesia terjadi pada tanggal 3 Oktober 2015, yaitu bentrokan antara

angkutan daring (Go-jek) dengan angkutan konvensional (ojek pangkalan) di

kampus Universitas Indonesia (UI). Konflik transportasi daring dan

transportasi konvensional terus berlanjut dan meluas ke kota-kota lain di

Indonesia seperti Jakarta, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, Solo, Malang

Palembang, Makassar, Medan, Bandar Lampung dan daerah-daerah lainnya

Konflik antara transportasi daring dan transportasi konvensional di Kota

Bandar Lampung seperti Go-jek dengan Pokbal (Persatuan Ojek Bandar

Lampung) berawal dari Pokbal melakukan aksi sweeping terhadap pengemudi

Go-jek pada tanggal 14 Mei 2017, tepatnya di Jalan Zainal Abidin Pagar

Alam, banyak driver Go-jek yang diberhentikan kemudian diambil atribut

nya secara paksa seperti jaket dan helm, ada juga aksi kejar-kejaran antara

driver Go-jek dengan anggota Pokbal. Kemudian atribut yang disita dari

driver Go-jek tersebut dibakar (http://lampung.tribunnews.com edisi 15 Mei

2017 diakses 2 September 2017 pukul 12:21 WIB).

Mediasi konflik telah dilakukan oleh beberapa pihak yaitu Polresta Kota

Bandar Lampung DPRD Kota Bandar Lampung dan Dishub Kota Bandar

Lampung yang pernah terlibat dalam mediasi kedua pihak. Dari mediasi yang

dilakukan lembaga-lembaga pemerintah tersebut, konflik hanya meredam
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sementara karena pada 27 Oktober 2017, kembali terjadi keributan yang

disertai penusukan seorang sopir angkot yang terjadi di Jalan Pulau Sebesi

pertigaan Ambon Sukarame yang terjadi karena kesalahpahaman antara Go-

jek dengan ojek pangkalan dan sopir angkot (https://timeline.line.me diakses

7 November 2017 pukul 21:00 WIB).

Prihatin (2017: 10) konflik transportasi daring dan transportasi konvensional

yang terjadi disebabkan persaingan tidak seimbang antara transportasi daring

dan transportasi konvensional. Ketidakseimbangan tersebut tampak dari

persoalan tarif, pengenaan pajak, uji kelayakan izin registrasi dan pul parkir

kendaraan. Kelebihan dan keunggulan transportasi daring inilah yang pada

akhirnya menggeser eksistensi transportasi konvensional sehingga

menimbulkan konflik antara transportasi daring dan transportasi

konvensional.

Transportasi daring, dilihat dari segi hukum penyelenggaraannya tidak sejalan

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor

74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, yaitu tidak berbadan hukum, tidak

memiliki surat domisili usaha, tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, tidak

memiliki armada minimal lima unit, tidak memiliki pul untuk servis dan

perawatan serta kesiapan administrasi.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan kemudian mengeluarkan

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017. Ada

sebelas poin yang diatur dalam aturan tersebut, yaitu: jenis angkutan sewa,
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kapasitas silinder mesin kendaraan, batas tarif angkutan sewa khusus, kuota

jumlah angkutan sewa khusus, kewajiban Surat Tanda Nomor Kendaraan

(STNK) berbadan hukum, pengujian berkala, keberadaan pul, ketersediaan

bengkel, pajak khusus, akses dasbor untuk kepentingan pengawasan oleh

Dirjen Perhubungan Darat, aturan mengenai kemungkinan pemberian sanksi,

dan pemblokiran sementara.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 hanya mengatur dan

berlaku untuk angkutan sewa berupa mobil seperti layanan pada Uber, Grab-

Car, dan Go-Car, sementara untuk transportasi daring roda dua pemerintah

belum mengaturnya. Tampaknya pemerintah masih belum berani membuat

keputusan boleh tidaknya kendaraan roda dua sebagai angkutan umum

ataupun minimal angkutan sewa. Dengan membiarkan terjadinya kekosongan

regulasi tentang transportasi daring roda dua tersebut maka konflik antara

transportasi konvensional versus angkutan daring roda dua masih berpotensi

terjadi di masa mendatang.

Kementerian Perhubungan kembali mengeluarkan Permenhub Nomor 108

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan

Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah sebagai payung hukum bagi

semua pihak usaha transportasi daring. Diharapkan setelah dikeluarkan

peraturan ini dapat meminimalisir gesekan antara kedua pihak yang saling

serang serta memperjelas status semua transportasi daring yang beroprasi di

Indonesia namun untuk transportasi daring roda 2 masih belum ada payung
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hukumnya (http://dephub.go.id diakses tanggal 7 November 2017 pukul

12.56 WIB).

Realitanya Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 masih menimbulkan polemik,

para driver daring roda 4 melakukan penolakan terhadap 4 poin dalam

Permenhub Nomor 108 Tahun 2017, yatiu pemasangan stiker, uji KIR dan

SIM A umum, mobil terdaftar atas nama badan hukum, dan penetapan kuota

kebutuhan kendaraan. Mereka beranggapan hal tersebut malah membawa

banyak kerugian secara ekonomis dan mengancam keselamatan para driver

daring roda 4 karena belum dipasang stiker saja, driver-driver daring roda 4

sudah terkena dan terjadi sweeping. Ada yang mobilnya dirusak, dianiaya,

dan terjadi persekusi. Kalau ada sistem kuota, sisa driver mau kemana, akan

ada puluhan ribu orang yang akan kehilangan pekerjaan. meskipun begitu

Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 tetap berlaku sebagai dasar legalitas

transportasi daring roda 4 di Indonesia sejauh ini (https://www.liputan6.com/

diakses tanggal 1 Juni 2018 edisi 30 Januari 2018 pukul 18:00 WIB).

Pemerintah di sini terlihat kurang responsif dalam mengatasi konflik

transportasi daring dan transportasi konvensional yang ada di Indonesia,

sehingga awal kemunculan transportasi daring ini mengalami kekosongan

regulasi sehingga memunculkan gesekan di masyarakat terutama pemeran

lama dalam bisnis transportasi dan menyebabkan konflik antara transportasi

daring dan transportasi konvensional.

Masalah inilah yang menjadi daya tarik untuk melakukan penelitian mengenai

konflik antara transportasi daring (Go-jek) dan transportasi konvensional
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(Pokbal) di Kota Bandar Lampung Tahun 2017 dan melihat peran Pemerintah

Daerah Kota Bandar Lampung dalam turut serta menyelesaikan konflik ini.

Topik ini penting untuk diteliti karena menyangkut masyarakat luas terutama

para masyarakat yang berkerja di dalamnya. Hasil penelitian ini akan menjadi

sumbangan yang positif bagi pihak-pihak terkait terutama pemerintah daerah

dalam penyelesaian berbagai konflik terutama konflik antara transportasi

daring dan transportasi konvensional di Kota Bandar Lampung.

Peran Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung sangat diperlukan untuk

meminimalisir konflik ini kembali memanas. Pemangku kepentingan perlu

duduk bersama membahas bagaimana seharusnya kebijakan dibuat untuk

mengayomi semua pihak. Tanpa adanya peran yang jelas dan tegas dari

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung tentu akan memperluas efek

negatif yang ditimbulkan oleh konflik ini. Kesetabilan sosial dalam

masyarakat akan sangat berpengaruh dalam tata kelola Pemerintah Daerah

Kota Bandar Lampung ini sendiri.

Terdapat beberapa penelitian yang sejenis dengan penelitian ini, berikut akan

dijabarkan beberapa contoh penelitian sejenis yang membahas konflik antara

transportasi daring dan transportasi konvensional. Penelitian terdahulu

pertama, yaitu skripsi yang berjudul “Dampak Keberadaan Transportasi Ojek

Online Terhadap Transportasi Angkutan Umum Lainnya di Kota Makassar”

Oleh Wardiman Darmadi (2016). Permasalahan yang melatarbelakangi

penelitian ini adalah persaingan antara pengemudi Go-jek dengan pengemudi

ojek pangkalan. Muncul pro-kontra yang terjadi di antara tukang ojek
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pangkalan dan Go-jek lebih diakibatkan oleh masalah persaingan ojek

pangkalan merasa tersaingi oleh eksistensi Go-jek. Persaingan bisnis ojek

online dengan angkutan umum lain menjadi persoalan bagaimana mereka

memperoleh rezeki dengan persaingan. Fokus penelitian ini adalah masalah

dampak keberadaan ojek online atau Go-jek terhadap angkutan umum lainnya

di Kota Makassar.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan

Yuridis, berpedoman pada Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan

No 22 Tahun 2009 membatasi angkutan umum untuk kendaraan beroda 2 dan

Pasal 47 Ayat 3. Pendekatan sosiologis, penelitian ini melihat dampak dari

ojek online yang menimbulkan konflik dengan angkutan lain di masyarakat

maka dari itu peneliti berinteraksi dengan penumpang dan sopir angkutan

agar menjadi suatu landasan dari masyarakat untuk menjalankan prosedur

yang ingin dikaji peneliti dari dampak angkutan online.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif.

Metode kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang

menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian ini

menggunakan pendekatan sosiologis, penelitian ini melihat dampak dari ojek

online yang menimbulkan konflik dengan angkutan lain di masyarakat. Hasil

penelitian berdasarkan wawancara, obeservasi dan dokumen-dokumen.

Hasil dari penelitian ini adalah dampak dari keberadaan ojek online terhadap

angkutan konvensional mengalami penurunan pangkalan sewa sehingga

pendapatan setoran pengemudi berkurang setiap hari serta pendapatan



12

perusahaan setiap bulannya tidak tercapai dan perusahaan terancam bangkrut.

Ketegasan pemerintah dalam aturan undang-undang transportasi angkutan

harus segera diambil agar konflik angkutan konvensional dan angkutan online

tidak meluas. Bagaimana pun, kehadiran si helm hijau sudah memantik

amarah angkutan konvensional yang sudah memiliki trayek dan regulasi dari

pemerintah.

Penelitian terdahulu kedua, yaitu jurnal yang berjudul “Rasionalitas Ojek

Konvensional Dalam Mempertahankan Eksistensi Di Tengah Adanya Go-jek

Di Kota Surabaya” Oleh Hendita Doni Prasetya dan Maartius Legowo

(2016). Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah persaingan

antara kedua layanan transportasi konvensional (ojek pangkalan) dan virtual

(ojek online) akhir-akhir ini banyak di beritakan di media massa, dengan

permasalahan Go-jek vs Ojek, seperti sudah diketahui, pemukulan-

pemukulan yang terjadi pada sopir Go-jek sudah sering terjadi diberbagai

kota di Indonesia yang menyediakan layanan Go-jek. Kerangka teori yang

digunakan dalam penelitian ini adalah teori pilihan rasionalitas (James

Coleman) dan tindakan sosial (Max Weber).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus dalam

penelitian ini melihat rasionalitas apakah yang digunakan ojek pangkalan

dalam upaya mempertahankan eksistensi mereka di tengah adanya layanan

transportasi Go-jek di Kota Surabaya. Hasil penelitian disimpulkan bahwa,

sumber daya yang dimiliki ojek pangkalan seperti jumlah anggota ojek yang

masih ada karena adanya pasar, pelanggan tetap, dan adanya tempat atau
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pangkalan, maka ia akan mampu merealisasikan tujuannya untuk

mempertahankan eksistensi mereka.

Penelitian terdahulu ketiga, yaitu jurnal yang berujudul “Disruptive

Innovation: Manfaat Dan Kekurangan Dalam Konteks Pembangunan

Ekonomi” oleh Edy Suandi Hamid (2017). Permasalahan yang

melatarbelakangi penelitian ini adalah inovasi yang dibawa newcumbent

sering menyebabkan perselisihan dengan incumbent seperti layanan dalam

jaringan merupakan inovasi dari layanan luar jaringan. Penggunaan teknologi

memberikan pelayanan yang maksimal dengan biaya yang efisien. Faktor

tersebut tentu menyebabkan semakin beralihnya konsumen incumbent ke

produsen newcumbent yang membawa inovasi tersebut. Tidak jarang,

pengusaha incumbent yang merasa terganggu melakukan protes dan demo

agar newcumbent dilarang beroperasi. Bahkan, tidak jarang pula terjadi

bentrokan dalam aksi protes seperti dalam kasus transportasi daring dan

transportasi konvensional.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menitikberatkan

inovasi yang mengganggu milik Joseph Alois Schumpeter. Schumpeter

memperkenalkan sebuah inovasi sebagai (Sukirno, 1978, hal.283):

1. Memperkenalkan suatu barang (dapat diartikan teknologi) baru.

2. Menggunakan cara baru dalam memproduksi barang.

3. Memperluas pasar suatu barang ke daerah- daerah yang baru.

4. Mengadakan reorganisasi dalam suatu perusahaan.

5. Mengembangkan sumber bahan mentah yang baru.
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Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat

deskriptif, karena lebih menekankan pada aspek pemahaman secara

mendalam terhadap suatu masalah. Objek penelitian sesuai dengan rumusan

masalah yang telah dijelaskan dan difokuskan mengenai inovasi yang dibawa

newcumbent sering menyebabkan perselisihan dengan incumbent.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa manfaat yang timbul akibat inovasi

baru yang mengganggu adalah dimudahkannya konsumen dalam mencukupi

kebutuhan, teknologi yang memudahkan, memacu persaingan berbasis

inovasi, mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi. Adapun biaya yang timbul akibat adanya inovasi yang mengganggu

adalah: munculnya konflik kepentingan dari perusahaan incumbent, biaya

finansial dari negara untuk mengatur dan membuat peraturan bagi inovasi

baru yang mengganggu dan kemungkinan disruptive yang berubah menjadi

dispute.

Hal yang paling penting perlu dimengerti adalah bahwa inovasi yang

mengganggu merupakan sebuah keniscayaan. Inovasi tersebut tidak dapat

ditolak karena akan mematikan kretifitas, juga tidak dapat dibiarkan begitu

saja karena akan merusak struktur pasar. Inovasi yang mengganggu

merupakan teknologi berguna yang liar (karena belum diatur) yang perlu

untuk diatur dan diambil manfaatnya. Masa transisi memang merupakan masa

yang riskan akan timbulnya berbagai efek negatif. Maka sangat diperlukan

peran pemerintah untuk mengadakan sebuah regulasi yang mampu mengatur

inovasi yang mengganggu tersebut.
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Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan

saya lakukan adalah penelitian terdahulu pertama, memiliki objek bahasan

yang sama yaitu tentang konflik transportasi daring dan transportasi

konvensional, perbedaannya penelitian ini menjelaskan tentang dampak

keberadaan transportasi di Kota Makassar Sulawesi menggunakan pendekatan

yuridis dan pendekatan sosiologis, sedangkan penelitian yang akan saya

lakukan selain membahas konflik juga membahas tentang resolusi konflik

antara kedua belah pihak baik dari sisi internal maupun eksternal

menggunakan teori Wirawan (2010) dan konflik yang akan saya teliti

berfokus pada konflik Go-jek dan Pokbal di Kota Bandar Lampung.

Penelitian terdahulu kedua, memiliki objek yang sama juga yaitu tentang

transportasi daring dan transportasi konvensional, namun penelitian ini bukan

membahas konfliknya tetapi persaingannya di mana penelitian ini fokus

melihat rasionalitas ojek konvensional dalam mempertahankan eksistensi di

tengah adanya Go-jek di Kota Surabaya menggunakan teori pilihan

rasionalitas (James Coleman) dan tindakan social (Max Weber), sedangkan

penelitian saya membahas konflik transportasi daring (Go-jek) dan

transportasi konvensional (Pokbal) di Kota Bandar Lampung serta resolusi

konflik antara kedua belah pihak baik dari sisi internal maupun eksternal.

Penelitian terdahulu ketiga, memiliki persamaan objek penelitian yaitu tetang

inovasi yang mengganggu salah satunya Go-jek di mana inovasi Go-jek

tersebu memicu gejolak di masyarakat. Teori yang digunakan untuk

menjelaskan menggunakan teori inovasi yang mengganggu milik Joseph
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Alois Schumpeter, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan selain

membahas konflik transportasi daring dan transportasi konvensional juga

membahas tentang resolusi konflik antara kedua belah pihak baik dari sisi

internal maupun eksternal menggunakan teori Wirawan (2010) dan konflik

yang akan saya teliti berfokus pada konflik Go-jek dan Pokbal di Kota

Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Apa faktor penyebab konflik transportasi daring (Go-jek) dan transportasi

konvensional (Pokbal) di Kota Bandar Lampung Tahun 2017 ?

2. Apa dampak dari konflik transportasi daring (Go-jek) dan transportasi

konvensional (Pokbal) di Kota Bandar Lampung Tahun 2017 ?

3. Bagaimana solusi pihak yang terlibat konflik dan solusi Pemerintah

Daerah Kota Bandar Lampung terhadap penyelesaian konflik transportasi

daring (Go-jek) dan transportasi konvensional (Pokbal) tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab konflik antara

transportasi daring (Go-jek) dan transportasi konvensional (Pokbal) di

Kota Bandar Lampung pada Tahun 2017.
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2. Untuk mengetahui dampak dari konflik transportasi daring (Go-jek) dan

transportasi konvensional (Pokbal) di Kota Bandar Lampung Tahun 2017.

3. Untuk mengetahui solusi pihak yang terlibat konflik dan solusi

pemerintah daerah terhadap penyelesaian konflik transportasi daring (Go-

jek) dan Transportasi Konvensional (Pokbal) di Kota Bandar Lampung

Tahun 2017.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi sumber wawasan

dan pengetahuan khususnya untuk perkembangan ilmu politik dan ilmu

pemerintahan, yang berkaitan dengan konflik transportasi daring dan

transportasi konvensional, dan peran pemerintah daerah dalam

penyelesaian konflik sosial antar masyarakat.

2. Kegunaan praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dan

rekomendasi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam

mengambil kebijakan dalam mengatasi konflik antara transportasi daring

dan transportasi konvensional. Terutama bagi Pemerintah Daerah Kota

Bandar Lampung dalam mengatasi konflik Go-jek dan Pokbal, agar

konflik yang sudah terjadi tidak terulang kembali dan bisa mengantisipasi

akan terjadinya konflik yang lain.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Konflik

Wirawan (2010: 4) menuliskan istilah konflik berasal bahasa latin configure

yang memiliki arti saling memukul. Konflik dari bahasa latin diadopsi ke

dalam bahasa Inggris (conflict) yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa

Indonesia (konflik). Konflik merupakan proses pertentangan yang

diekspresikan antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai

objek konflik yang menghasilkan keluaran konflik.

Soekanto dalam Ahmadi (2009: 282) mendefinisikan konflik sebagai suatu

proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha

untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang

disertai dengan ancaman dan kekerasan. Jadi konflik tidak selalu diidentikan

dengan kerusakan. Konflik dalam hal ini dipahami sebagai sebuah keadaan

yang tidak diinginkan karena menimbulkan kecemasan dan perasaan tidak

nyaman. Konflik yang demikian, merupakan konflik yang terjadi antar

individu atau kelompok-kelompok yang menggunakan tindakan ancaman dan

kekerasan untuk memenuhi kebutuhan, melindungi kepentingan maupun

mencapai tujuannya.
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Webster dalam Pickering (2006: 1) mendefinisikan konflik sebagai :

1. Persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu
sama lain.

2. Keadaan atau prilaku yang bertentangan (misalnya: pertentangan
pendapat, kepentiingan, atau petentangan antarindividual).

3. Perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntutan yang
bertentangan.

4. Perseteruan.

Konflik oleh Rahmadi (2011: 2) merunjuk pada perselisihan-perselisihan

yang para pihaknya sudah maupun belum teridentifikasi atau dapat

diidentifikasi secara jelas. Seorang dapat mengalami konflik dengan orang-

orang di lingkungannya atau kondisi-kondisi sosial dan ekonomi yang tidak

sesuai dengan prinsip-prinsip pribadinya, sehingga ia mengalami konflik

dengan lingkungan sosialnya.

Perspektif teori ilmu sosial dalam Hayat (2017: 271) konflik merupakan

sebuah dogma masyarakat terhadap struktural fungsional yang semakin luas

dengan berbagai perbedaan secara substantif dari perubahan dan

perkembagan masyarakat. Keberadaan konflik memberikan ruang kepada

seluruh lapisan masyarakat untuk sadar dan mengerti makna dari

bermasyarakat, terutama dalam konsep masyarakat modern saat ini, situasi

konflik bisa saja terjadi di mana saja, tanpa mengenal ruang dan waktu sesuai

dengan keberadaan perbedaan itu sendiri, baik terhadap individu dengan

individu, atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok.

Konflik dari perspektif sosiologis dalam Usman (2001: 34) bahwa konflik itu

timbul akibat terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan dalam kehidupan

individu, kelompok dan masyarakat. Berbeda konflik dari perspektif



20

komunikasi dalam Usman (2001: 34) konflik dalam proses komunikasi,

terjadi akibat pelemparan pesan yang tidak memuaskan antara komunikan

dengan komunikator. Untuk melihatnya, konflik komunikasi selalu terikat

dengan berbagai teori sosiologi, terutama teori evolusi,interaksi, bahkan teori

integrasi, karena teori konflik berkembang dari teori-teori struktural

fungsional di mana salah satu tokohnya adalah Karl Marx yang

menggambarkan masalah kepentingan-kepentingan manusia.

Berdasarkan pemaparan ahli maka dapat disimpulkan bahwa konflik

merupakan pertentangan atau perselisihan antara dua pihak atau lebih yang

terjadi karena suatu objek konflik yang sama, konflik bisa berupa konflik

fisik ataupun non fisik. Kondisi yang terjadi berupa pertentangan dan

perbedaan yang akibatnya dapat menimbulkan rasa cemas dan rasa tidak

aman sebab sedikitnya konflik yang terjadi menggunakan ancaman dan

tindakan kekerasan dalam mencapai tujuannya.

1. Faktor Penyebab Konflik

Rahmadi (2011: 7) mengatakan konflik dapat timbul karena berbagai

sebab. Paling tidak ada beberapa teori tentang konflik, yaitu teori

hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori identitas, teori

kesalahpahaman, teori transformasi, dan teori kebutuhan manusia.

a. Teori hubungan masyarakat menjelaskan bahwa konflik disebabkan

oleh polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidakpercayaan dan

rivalitas kelompok dalam masyarkat.
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b. Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena

posisi-posisi pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan-

perbedaan di antara para pihak.

c. Teori identitas menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok

yang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain.

d. Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik

terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi di antara orang-

orang dari latar belakang budaya yang berbeda.

e. Teori transformasi menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena

adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang

mewujud dalam bidang-bidang sosial, ekonomi dan politik. Teori

kebutuhan atau kepentingan manusia menjelaskan, bahwa konflik

dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat

terpenuhi atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh pihak lain.

Menurut Wirawan (2010: 8) konflik dapat terjadi secara alami karena

adanya kondisi objektif yang dapat menimbulkan terjadinya konflik.

Berikut adalah kondisi yang bisa menimbulkan konflik menurut Wirawan

dalam bukunya :

a. Keterbatasan Sumber

Manusia selalu mengalami keterbatasan sumber-sumber yang

diperlukan untuk mendukung kehidupannya. Keterbatasan itu

menimbulkan terjadinya kompetisi diantara manusia untuk
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mendapatkan sumber yang diperlukan dan hal ini sering menimbulkan

konflik ;

b. Tujuan yang Berbeda

Dikemukakan oleh Hocker dan Wilmot dalam (Wirawan, 2010: 8),

konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat mempunyai tujuan

yang berbeda. Konflik bisa juga terjadi karena tujuan pihak yang

terlibat konflik berbeda. Konflik juga bisa terjadi karena tujuan pihak

yang terlibat konflik sama, tetapi cara untuk mencapainya berbeda;

c. Komunikasi yang Tidak Baik

Komunikasi yang tidak baik sering menimbulkan konflik dalam

organisasi. Faktor komunikasi yang menyebabkan konflik, misalnya

distorsi, informasi yang tidak tersedia dengan bebas, dan penggunaan

bahasa yang tidak di mengerti oleh pihak-pihak yang melakukan

komunikasi;

d. Beragam Karakteristik Sistem Sosial

Di Indonesi konflik dalam masyarkat sering terjadi karena anggotanya

mempunyai karakteristik yang beragam: suku, agama dan ideologi.

Karakteristik ini sering diikuti dengan pola hidup yang ekslusif satu

sama lain yang menimbulkan konflik ;

e. Pribadi Orang

Ada orang yang memiliki sifat kepribadian yang mudah menimbulkan

konflik, seperti selalu curiga dan berfikiran negatif kepada orang lain,

egois, sombong, merasa yang paling benar, kurang dapat

mengendalikan emosi, dan ingin menang sendiri. Sifat-sifat seperti itu
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mudah untuk meyulut konflik jika berinteraksi dengan orang lain. Ada

orang yang tidak dapat membedakan posisinya sebagai pejabat dalam

organisasi dengan posisinya sebagai individu atau pribadi ;

f. Kebutuhan

Orang memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lain atau

mempunyai kebutuhan yang sama mengenai sesuatu yang terbatas

jumlahnya. Kebutuhan itu merupakan pendorong terjadinya konflik

manusia. Jika kebutuhan orang diabaikan atau terlambat, maka bisa

memicu terjadinya konflik.

g. Perasaan Dan Emosi

Orang juga mempunyai perasaan dan emosi yang berbeda sebagian

orang mengikuti perasaan dan emosinya saat berhubungan dengan

sesuatu atau orang lain. Orang yang sangat dipengaruhi oleh perasaan

dan emosinya menjadi tidak rasional (irasional) saat berinteraksi

dengan orang lain. Perasaan dan emosi tersebut bisa menimbulkan

konflik dan menentukan perilakunya saat terlibat konflik.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab konflik yang dikemukakan oleh para

ahli, dapat disimpulkan konflik dapat terjadi karena berbagai macam hal.

Bisa terjadi karena ekonomi, pribadi orang ataupun dipengruhi perasaan

dan emosinya. Perlu adanya kesadaran dari diri sendiri untuk

meminimalisir konflik seperti sikap toleransi antar individu agar

penyebab-penyebab konflik tersebut dapat dimimalisir sehingga

terciptanya kehidupan yang harmonis.
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2. Dampak Konflik

Pada dasarnya konflik menghasilkan dua dampak yaitu dampak positif

dan negatif. Konflik akan menghasilkan dampak negatif jika konflik itu

dibiarkan, tidak dikelola serta telah mengarah pada tindakan destruktif.

Sebaliknya, konflik akan berdampak positif jika konflik itu dapat dikelola

sehingga konflik kemudian bersifat konstruktif. Sebagaimana pendapat

Coser dalam Susan (2009: 53-57) yang mengatakan bahwa konflik tidak

hanya menghasilkan dampak yang negatif tetapi konflik juga memiliki

dampak positif. Konflik tidak harus merusakkan atau bersifat

disfungsional untuk sistem di mana konflik itu terjadi, melainkan bahwa

konflik itu dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi positif atau

menguntungkan sistem ini

Carpenter dan Kennedy dalam Susan (2009: 7) juga mengatakan konflik

yang destruktif senantiasa muncul dalam bentuk kehancuran disemua sisi,

seperti kehancuran tata sosial dan fisik. Konflik destruktif menyertakan

cara-cara kekerasan di dalamnya. Dampak dari konflik destruktif

diantaranya : (1) korban luka, (2) korban jiwa, (3) kerusakan sarana dan

prasarana sosial, (4) kerugian materil, (5) keretakan dan kehancuran

hubungan sosial. Sedangkan konflik konstruktif akan muncul dalam

bentuk peningkatan kerjasama atau kesepakatan yang menguntungkan

seluruh pihak yang berkonflik.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas,

dapat dimaknai bahwa konflik selain bisa menimbulkan dampak negatif,
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namun nyatanya konflik bisa menimbulkan dampak yang positif seperti

bertambah kuatnya solidaritas antar pihak-pihak yang berkonflik dan

memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik

dalam kekuatan yang seimbang.

3. Resolusi Konflik

Wirawan (2010: 177) menjelaskan resolusi konflik (conflict resolution)

adalah proses untuk mencapai keluaran konflik dengan menggunakan

metode resolusi konflik. Metode resolusi konflik adalah proses

manajemen konflik yang digunakan untuk menghasilkan keluaran konflik.

Metode resolusi konflik bisa dikelompokan menjadi pengaturan sendiri

oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (self regulation) atau melalui

intervensi pihak ketiga (third party intervention). Resolusi konflik melalui

pengaturan sendiri terjadi jika pihak-pihak yang terlibat konflik berupaya

menyelesaikan sendiri konflik mereka. Intervensi pihak ketiga terdiri atas

(1) resolusi melalu pengadilan, (2) proses administratif, (3) resolusi

perselisihan alternatif (alternative dispute resolution) yang terdiri dari :

mediasi, abitrase dan ombudsman serta rekonsiliasi.

Strategi resolusi konflik yang dikemukan oleh Wirawan (2010: 177)

antara lain :

a. Pengaturan sendiri (Internal)

Dalam metode resolusi konflik pengaturan sendiri, pihak-pihak yang

terlibat konflik menyusun strategi konflik dan menggunakan taktik

untuk mencapai tujuan terlibat konfliknya. Pihak-pihak yang terlibat
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konflik saling melakukan pendekatan dan negosiasi untuk

menyelesaikan konflik dan menciptakan keluaran konflik. Berikut

contoh pola interaksi konflik dalam upaya mencapai keluaran konflik

yang diharapkan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik.

1. Interaksi konflik dengan keluaran yang diharapkan mengalahkan

lawan konflik (win&lose solution).

2. Interaksi konflik dengan tujuan menciptakan kaloborasi atau

kompromi (win&win solution).

3. Interaksi konflik menghindar.

4. Interaksi konflik mengakomodasi.

b. Intervensi Pihak Ketiga (Eksternal)

Wirawan (2010: 184) sering kali, pihak yang terlibat konflik tidak

mampu menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung lama dengan

menghabiskan sumber-sumber yang dimiliki dan mengorbanan yang

sangat besar. Akan tetapi, kedua belah pihak yang terlibat konflik

tidak mau mengalah untuk menyelamatkan muka. Menyelamatkan

muka sering terjadi jika konflik berkaitan dengan harga diri dan citra

diri. Berikut resolusi Konflik melalui pihak ketiga :

1. Resolusii Konflik Melalui Proses Pengadilan

Dalam resolusi konflik melalui pengadilan perdata, salah satu

pihak atau kedua belah pihak yang terlibat konflik menyerahkan

solusi konfliknya pada pengadilan perdara di Pengadilan Negeri

melalui gugatan penggugat kepada tergugat. Keputusan hakim

bisa berupa win&lose solution dimana satu pihak dikalahkan atau
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win&win solution dimana solusi kaloborasi atau kompromi

terjadi. Jika kedua pihak tidak puas dengan keputusan hakim

tersebut, mereka bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

2. Resolusi Konflik Melalui Proses atau Pendekatan Legislasi

Resolusi konflik melalui pendekatan legislasi adalah penyelesaian

konflik melalui perudang-undangan yang dikeluarkan oleh

lembaga legislatif. Konflik diselesaikan dengan cara ini adalah

konflik yang besar dan meliputi populasi yang besar, tetapi

mempunyai pengaruh terhadap individu anggota populasi. Dalam

konflik politik, misalnya, konflik mengenai batas daerah dan

konflik pemekaran wilayah. Konflik-konflik ini diselesaikan

melalui dikeluarkannya undang-undang dan/atau peraturan

pemerintah.

3. Resolusi Konflik Melalui Proses Administrasi

Resolusi konflik melalui proses administrasi adalah resolusi

konflik melalui pihak ketiga yang dilakukan oleh lembaga negara

bukan lembaga yudikatif yang menurut undang-undang atau

peraturan pemerintah diberi hak untuk menyelesaikan konflik

atau perselisihan dalam bidang tertentu. Resolusi konflik model

ini banyak digunakan dalam bidang bisnis, ketenagakerjaan,

lingkungan dan hak asasi manusia di Indonesia. Contohnya:

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen, Penggusuran, dan Ombudsman.
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c. Resolusi Perselisihan Alternatif (Eksternal)

Resolusi perselisihan alternatif (alternative dispute resolution) adalah

resolusi konflik melalui pihak ketiga yang bukan pengadilan dan

proses administrasi yang diselenggarakan oleh lembaga yudikatif dan

eksekutif. ADR terdiri dari mediasi dan abitrase.

1. Mediasi

Penyelesaian konflik melalui mediasi merupakan jenis resolusi

konflik alternatif yang telah lama dipakai untuk menyelesaikan

berbagai jenis konflik. Mediasi sebagai proses manajemen konflik

dimana pihak-pihak yang terlibat konflik menyelesaikan konflik

mereka melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama.

2. Abitrase

Abitrase menurut Moore (2003) merupakan istilah penyelesaian

konflik sukarela di mana pihak-pihak yang terlibat konflik

meminta bantuan pihak ketiga yang imparsial (tidak memihak)

dan netral untuk membuat keputusan mengenai objek konflik.

3. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) artinya

perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan

semula. Di samping kata rekonsiliasi ada kata konsolidasi yang

artinya mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk

mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.
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Berdasarkan pemaparan para ahli mengenai resolusi konflik, dapat

disimpulkan bahwa resolusi dalam menyelesaikan sebuah konflik itu

sangatlah banyak. Di sini kedewasaan individu atau kelompok sangat

menentukan resolusi jenis apa yang akan ditempuh dalam menyelesaikan

konflik yang mereka hadapi.

B. Tinjauan Tentang Kebijakan

Berdasarkan pada pelaksanaannya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,

melainkan membutuhkan pihak-pihak lain terutama dalam pelaksanaan

pemerintah di daerah. Atas dasar inilah pemerintah membentuk suatu

perwakilannya di daerah yang lebih kita kenal dengan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah beserta perangkat daerah

lainnya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan. Pemerintah daerah memiliki tugas dan kewajiban dalam

penanganan konflik yang terjadi di daerahnya termasuk membuat kebijakan

untuk meredam atau menyelesaikan konflik tersebut.

Anderson dalam Winarno (2014: 19) kebijakan merupakan arah tindakan

yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah

aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Konsep ini memusatkan

perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan apa yang diusulkan.
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Selain itu konsep ini membedakan antara kebijakan dari keputusan yang

merupakan pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada.

Islamy dalam Tresiana (2015: 4) secara garis besar gambaran fokus dalam

memahami dan melihat pembuatan keputusan dalam siklus kebijakan publik

sebagai berikut :

1. Keputusan dan Fase Perumusan Masalah (Defining Problem)
Pemahaman terhadap masalah dapat membantu menemukan asumsi-
asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab, memetakan
tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan dan
rancangan peluang kebijakan baru. Perumusan masalah merupakan
sumber dari kebijakan publik, dengan pemahaman dan identifikasi
masalah yang baik maka perencanaan kebijakan dapat disusun,
perumusan masalah dilakukan oleh mereka yang terkena masalah atau
orang lain yang mempunyai tanggung jawab dan pembuat kebijakan harus
mempunyai kapasitas itu.

2. Keputusan dan Agenda Pemerintah
Agenda pemerintah disusun atas masalah/isu yang sangat membutuhkan
keaktifan dan keseriusan pembuat kebijakan untuk
mempertimbangkannya. Dalam tahap ini mengingat publik problem
begitu banyak, maka pembuat keputusan kebijakan akan memilih dan
menentukan publik problems mana yang menurut mereka perlu atau
seharusnya memperoleh prioritas utama untuk diperhatikan secara serius
dan aktif.

3. Tahap Penetapan Kebijakan
Proses ini adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama
terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran-ukuran yang diterima.
Menurut Anderson, proses pengesahan kebijakan di awali dengan
kegiatan : (a) Persuasion, yaitu usaha untuk meyakinkan orang lain
tentang suatu kebenaran dan nilai kedudukan seseorang dan mereka mau
menerimanya sebagai milik sendiri; (b) Barganing, yaitu suatu proses di
mana kedua orang atau lebih mempunyai kekekuasaan atau otoritas
mengatur setidak-tidaknya tujuan mereka tidak sepakati agar dapat
merumuskan serangkaian tindakan yang dapat diterima bersama tetapi
tidak ideal buat mereka.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah

arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor

atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Bisa
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suatu lembaga pemerintah, baik pejabat maupun instansi pemerintah.

Kemudian untuk melihat pembuatan keputusan dalam siklus kebijakan publik

ada tiga fase yaitu keputusan dan fase perumusan masalah (defining problem),

keputusan dan agenda pemerintah dan tahap penetapan kebijakan.

C. Kerangka Pikir

Konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan

manusia, konflik terjadi bisa terjadi antar individu dengan individu, kelompok

dengan kelompok atau antar individu dengan kelompok. Seiring

berkembangnya zaman, inovasi dalam bidang terknologi tidak terhindarkan,

termasuk inovasi dalam transportasi. Muncul inovasi transportasi berbasis

online atau daring yang berkembang begitu pesat saat ini, hampir di setiap

negara terkena dampaknya. Banyak negara yang menolak terhadap inovasi

tersebut seperti di negara Brazil, Inggris, Canada, China, Perancis, Jerman,

India, Jepang, Korea, Spanyol, Colombia dan Indonesia.

Di Indonesia sendiri penolakan inovasi transportasi daring karena beberapa

faktor salah satu faktornya usaha transportasi konvensional yang telah lama

beroprasi merasa terancam keberlangsungan usahanya karena usaha mereka

mulai terusik semenjak munculnya inovasi angkutan transportasi daring

karena banyak penumpang yang beralih menggunakan angkutan transportasi

daring terebut. Muncul berbagai penolakan di berbagai daerah di Indonesia

seperti di Tangerang, Jakarta, Bandung, Medan, Palembang, dan kota-kota

besar di Indonesia termasuk di Kota Bandar Lampung.
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Di Kota Bandar Lampung sendiri sudah terjadi penolakan keras terhadap

transportasi daring seperti Go-jek. Bahkan dari penolakan tersebut berujung

pada aksi Sweeping terhadap pengemudi Go-jek pada tanggal 14 Mei 2017,

banyak driver Go-jek yang diberhentikan kemudian diambil atribut nya

secara paksa seperti jaket dan helm, ada juga aksi kejar-kejaran antara driver

Go-jek dengan anggota Pokbal di Jln. ZA Pagar Alam tepatnya di depan

kampus Umitra Kemudian atribut yang disita dari driver Go-jek tersebut

dibakar (http://lampung.tribunnews.com edisi 15 Mei 2017 diakses 2

September 2017 pukul 12:21 WIB).

Atas konflik antara Go-jek dan Pokbal, ada beberapa pihak yang berusaha

melakukan mediasi konflik yang terjadi antarar Go-jek dan Pokbal yaitu

Polresta Kota Bandar Lampung, DPRD Kota Bandar Lampung, dan Dishub

Kota Bandar Lampung yang pernah terlibat dalam mediasi kedua pihak. Dari

mediasi yang dilakukan lembaga-lembaga pemerintah tersebut, konflik hanya

meredam sementara karena pada 27 Oktober 2017, kembali terjadi keributan

yang disertai penusukan seorang sopir angkot yang terjadi di Jalan Pulau

Sebesi pertigaan Ambon Sukarame yang terjadi karena kesalahpahaman

antara Go-jek dengan ojek pangkalan dan sopir angkot

(https://timeline.line.me diakses 7 November 2017 pukul 21:00 WIB).

Fenomena ini terjadi dikarenakan persaingan tidak seimbang antara

transportasi daring dan transportasi konvensional. Ketidakseimbangan

tersebut tampak dari persoalan tarif, pengenaan pajak, uji kir,dan pul parkir

kendaraan. Kelebihan dan keunggulan transportasi daring inilah yang pada
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akhirnya menggeser eksistensi transportasi konvensional sehingga

menimbulkan konflik antara transportasi daring dan transportasi

konvensional. Meskipun telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan

(Permenhub) Nomer 108 Tahun 2017 untuk mengatur transportasi daring

potensi konflik masih akan tetap ada karena sejauh ini pemerintah hanya

mengatur transportasi daring roda 4 sedangkan transportasi daring roda 2

masih abu-abu.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti berhipotesis dari teori Wirawan

(2010: 7) bahwa konflik ini terjadi karena beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Keterbatasan Sumber

Dalam hal ini konsumen dan fasilitas kerja. Konsumen menjadi sumber

terbatas bagi kedua belah pihak karena akan ada persaingan keduanya

untuk memperebutkannya kemudian untuk fasilitas kerja diantara

keduanya tidak seimbang karena satunya menggunakan teknologi dan

satunya tidak menggunakan teknologi sehingga ada kecemburuan disatu

pihak. Keterbatasan sumber itu menimbulkan terjadinya kompetisi

diantara manusia untuk mendapatkan sumber yang diperlukan untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya dan kecemburuan juga terjadi karena

perbedaan dalam fasilitas kerja, hal ini sering menimbulkan konflik.

2. Faktor Kebutuhan

Dalam hal ini penurunan pendapatan transportasi konvensional dari

munculnya transportasi daring memicu terjadinya konflik karena jumlah

penghasilnya tidak mencukupi kebutuhannya.
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3. Faktor Komunikasi Yang Tidak

Faktor komunikasi yang tidak baik antara Go-jek dan Pokbal

memperparah keadaan kedua belah pihak karena kedua belah pihak tidak

duduk bersama dan membicarakannya secara baik-baik dalam menyikapi

persaingan keduanya.

Hal di atas merupakan hipotesis sementara peneliti mengenai faktor yang

menyebabkan terjadinya konflik antara Go-jek dan Pokbal di Kota Bandar

Lampung. Nantinya akan ditelusuri benar atau tidak bahwa konflik ini terjadi

karena 3 faktor tersebut atau ada faktor lain yang menjadi penyebab konflik

ini. Kemudian konflik yang terjadi antara transportasi daring (Go-jek) dan

transportasi konvensional (Pokbal) ini, perlu melibatkan Pemerintah Daerah

Kota Bandar Lampung dalam meresolusinya. Pada penelitian ini peneliti

menitikberatkan pada pemikiran strategi resolusi konflik dari Wirawan (2010:

177) baik dari internal maupun eksternal baik dari pihak-pihak yang terlibat

konflik maupun pemerintah daerah.

Penyelesaian konflik atau resolusi konflik sesungguhnya, proses yang

mendiskusikan sebuah atau serangkaian isu, mencapai kesepakatan, dan

melaksanakannya, kemudian menghilangkan akar penyebab konflik sebisa

mungkin. Sejauh perangkat peraturan itu dipandang adil oleh segenap lapisan

masyarakat dan tidak ada kelompok mayoritas yang menentang atau berniat

mengganti peraturan itu, konflik yang ada bisa dikatakan berhasil

diselesaikan.
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Angkutan Transportasi
Daring (Go-jek)

Angkutan Transportasi
Konvensional (Pokbal)

Konflik akibat gesekan
keduanya di Kota Bandar

Lampung pada 2017

Penyebab Konflik Wirawan (2010: 7)
a. Keterbatasan Sumber
b. Komunikasi yang Tidak Baik
c. Kebutuhan
d. Tujuan Yang Berbeda
e. Pribadi Orang
f. Perasaan dan Emosi
g. Beragam Karakteristik Sosial

Dampak Konflik Coser dan Susan (2009: 53)

a. Positif
b. Negatif

Resolusi Konflik
Wirawan (2010: 177)

Resolusi konflik oleh pemerintah
daerah (Eksternal):

a. Mediasi
b. Abitrase
c. Rekonsiliasi
d. Kebijakan

Resolusi konflik Sendiri antara
yang terlibat konflik (Internal)



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah kualitatif. Boglan dan Biklen

dalam Ibrahim (2015: 9) penelitian kualitatif merupakan paradima sebagai

kumpulan dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama konsep atau proposisi

yang mengarahkan cara berpikir penelitian. Kualitatif juga cara pandang,

kepercayaan, asumsi, konsep, proposisi atau persepsi mengenai cara kerja

penelitian yang bersifat naturalistik , memandang bahwa kenyataan dibangun

secara sosial, karena bersifat komplek, saling terkait, tidak bisa diukur secara

matematis, sebaliknya memerlukan pendekaatan dari dalam prosesnya

Penelitian ini akan mencoba mendeskripsikan fenomena yang ada di lapangan

mengenai konflik yang terjadi antara transportasi daring (Go-jek) dan

transportasi konvensional (Pokbal) di Kota Bandar Lampung menggunakan

pendekatan kualitatif yaitu berdasarkan wawancara mendalam, obeservasi

dan dokumen-dokumen. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan

data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah
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data yang sebenarnya, data yang pasti merupan suatu nilai dibalik data yang

tampak.

Alasan memilih pendekatan kualitatif bukan kuantitatif dalam penelitian ini

karena berdasarkan tujuannya yaitu menggambarkan dan mengungkapkan

secara terperinci mengenail fenomena-fenomena tertentu. Terkait konflik

transportasi daring (Go-jek) dan transportasi konvensional (Pokbal) di Kota

Bandar Lampung tahun 2017 peneliti memerlukan data lapangan yang

sifatnya faktual, untuk mendeskripsikan peristiwa konflik dengan

menganalisis penyebab konflik angkutan transportasi ini, penyelesaian

konflik, serta solusi dari pemerintah daerah maupun pihak yang terlibat

konflik terhadap konflik antara transportasi daring dan transportasi

konvensional di Kota Bandar Lampung Tahun 2017.

B. Fokus Penelitian

Moleong dalam Ibrahim MA (2015: 31) fokus dalam penelitian kualitatif

merupakan pilihan masalah yang dijadikan pusat perhatian atau sasaran

orientasi kajian. Fokus yang dipilih menjadi pembatasan masalah dalam

penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif yang harus diperhatikan

adalah masalah dan fokus penelitian.
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Fokus penelitian ini berfokus pada teori Wirawan (2010) mengenai penyebab

konflik dan Strategi resolusi konflik. Adapun fokus penelitian ini meliputi:

1. Penyebab konflik transportasi daring dan transportasi konvensional.

a. Keterbatasan sumber

 Konsumen dalam hal ini menjadi sumber yang terbatas yang

diperebutkan antara pihak Go-jek dengan Pokbal.

 Fasilitas kerja diantara keduanya tidak seimbang karena satunya

menggunakan teknologi dan satunya tidak menggunakan

teknologi sehingga ada kecemburuan disatu pihak

b. Kebutuhan

 Dalam hal ini penurunan pendapatan transportasi konvensional

memicu terjadinya konflik karena jumlah penghasilnya tidak

mencukupi kebutuhannya.

c. Komunikasi yang tidak baik

 Komunikasi yang tidak baik antara Go-jek dan Pokbal memicu

terjadinya konflik antara kedua belah pihak.

2. Dampak konflik positif (bertambahnya solidaritas in-group, dan membuat

berbagai pihak menyadari ada banyak masalah) dan dampak negatif

(kerugian fisik) :

a. Bertambahnya solidaritas in-group, dan membuat berbagai pihak

menyadari ada banyak masalah.

b. Kerugian fisik: korban jiwa dan kerugian materiil.

 Indikator kerugian materiil (harta): uang, dan kendaraan.
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3. Solusi penyelesaian konflik:

a. Resolusi konflik Sendiri antara yang terlibat konflik/Negosiasi

(Internal)

 Bentuk interaksi yang ditunjukan pihak Go-jek dan pihak Pokbal

dalam menyelesaikan masalah ini.

b. Mediasi (Eksternal)

 Pertemuan antara Go-jek dengan Pokbal dengan bantuan pihak

ketiga (netral) untuk menyelesaikan konflik baik menghasilkan

perjanjian tertulis mapun tidak tertulis atau tidak menghasilkan

kesepakatan apapun.

c. Arbitrasi (Eksternal)

 Pihak ketiga yang di tunjuk pihak yang terlibat konflik untuk

menyelesaikan konflik (arbitrator). Arbitrator bisa tidak ada

apabila pihak terlibat konflik tidak sepakat antara kedua belah

pihak.

d. Rekonsiliasi (Eksternal)
 Mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih untuk

mencapai persetujuan diantara keduanya. Rekonsiliasi antara para

pihak dengan cara perundingan secara damai, pemberian restitusi,

dan pemaafan.

e. Kebijakan (Eksternal)

 Suatu sikap, baik itu tertulis maupun tidan tertulis dari pihak yang

berwenang untuk meredam dan mengakhiri konflik kedua belah

pihak.
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C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang menjadi objek dalam sebuah

penelitian yang menjadi sasaran guna mendapatkan data yang dibutuhkan

dalam penelitian. Terkait dengan penelitian ini maka lokasi penelitian yang

peneliti akan lakukan adalah :

Tabel 1. Lokasi Penelitian

No Lokasi penelitian Alamat
1 Kantor Go-jek Kota Bandar

Lampung
Jln. M. Husni Thamrin No.
57E.

2 Kantor Walikota Bandar Lampung Jln. Dr. Susilo No. 2, Sumur
Batu, Tlk. Betung Utara.

3 Pengurus Persatuan Ojek Kota
Bandar Lampung

Jln. Raden Intan Gn. Sari,
Enggal.

4 Pengamat Kebijakan Publik Gedung B Fisip Universitas
Lampung

5 Driver Go-jek Desa Padang Ratu Kecamatan
Gedong Tataan Kabupaten
Pesawaran

6 Ojek Konvensional/Anggota Pokbal Jln. Raden Intan Gn. Sari,
Enggal.

Sumber: Diolah oleh peneliti
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D. Informan

Sugiyono (2014: 216) pada penelitian kualitatif peneliti memasuki situasi

sosial tertentu dengan melakkan observasi dan wawancara kepada orang-

orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber

data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih

dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang dinamakan sebagai

narasumber, atau partisipan atau informan, dan guru dalam penelitian. Berikut

para informan yang peneliti muat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Informan

No Nama Jabatan

1 Irman Saputra F Kepala Seksi Angkutan Orang Dinas
Perhubungan Kota Bandar Lampung

2 Miftakhul Huda Koordinator Mitra Go-jek Kota Bandar
Lampung

3 Albert Ketua Persatuan Ojek Kota Bandar Lampung

4 Dedy Hermawan Pengamat Kebijakan Publik

5 Dedi Hartono Ojek Pangkalan/Anggota Pokbal

6 Aldin Muharom Driver Go-jek/Mahasiswa

Sumber: Diolah oleh peneliti
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E. Jenis Data

Pada proses penelitan, sumber data peneliti berkaitan erat dengan jenis data

penelitian, maka untuk menentukan data penelitian, peneliti harus mengetahui

jenis data yang akan digunakan, antara lain :

a. Data Primer

Lofland dalam Ibrahim (2015: 69) sumber data primer adalah sumber

utama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa

yang diinginkan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sumber data

utama itu adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau

diwawancarai.

Dalam penelitan ini data primer diperoleh dilapangan melalui wawancara

dengan panduan wawancara kepada sumber data mengenai konflik

transportasi daring (Go-jek) dan transportasi konvensional (Pokbal) di

Kota Bandar Lampung Tahun 2017. Data primer untuk penelitian ini

mendapat data primer yang bersumber dari Irman Saputra F (Kepala Seksi

Angkutan Orang Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung), Miftakhul

Huda (Koordinator Mitra Go-jek Kota Bandar Lampung), Albert (Ketua

Persatuan Ojek Kota Bandar Lampung), Dedy Hemawan (Pengamat

Kebijakan Publik), Dedi Hartono (Ojek Pangkalan/Anggota Pokbal),

Aldin Muharom (driver Go-jek/Mahasiswa).
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b. Data Sekunder

Bungin dalam Ibrahim (2013: 129) data sekunder adalah segala bentuk

dokumen, baik dalam bentuk tertulis atau foto atau sumber data kedua

sesudah sumber data primer. Moleong dalam Ibrahim (2015: 70) meskipun

disebut sebagai sumber data kedua atau tambahan, dokumen tidak bisa

diabaikan dalam sesuatu penelitian, terutama dokumen tertulis seperti

buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi

Data sekunder atau data tambahan dalam penelitian ini, peneliti akan

menggunakan jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan resmi berkaitan

baik yang diperoleh dari lapangan maupun dari media masa yang berkaitan

dengan konflik antara transportasi daring (Go-jek) dan transportasi

konvensional (Pokbal) di Kota Bandar Lampung.

F. Teknik Pengumpulan Data

Ibrahim (2015: 79) mengumpulkan data merupakan pekerjaan penting dan

sangat menentukan dalam suatu penelitian. Sebuah penelitian dapat dikatakan

berhasil apabila data dapat dikumpulkan,penelitian ini menggunakan teknik

pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Bungin dalam Ibrahim (2015: 81) observasi atau pengamatan juga

merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan

pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya, di samping indera lainnya

seperti telinga, hidung, mulut dan kulit. Oleh karena itu observasi
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merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya

melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu panca indera lainnya.

Teknik observasi berguna untuk menjelaskan dan merinci gejala yang

terjadi, dimaksudkan sebagai pengumpulan data selektif sesuai dengan

pandangan seorang ahli ada data yang tidak dapat dinyatakan kepada

informan, ada diantarannya membutuhkan pengamatan secara langsung

peneliti. Pada penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati dan

turun langsung ke fenomena transportasi daring dan transportasi

konvensional di Kota Bandar Lampung.

2. Wawancara

Moloeng dalam Ibrahim (2015: 88) wawancara adalah percakapan dengan

maksud tertentu, yang melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara

(interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dengan

wawancara peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam

tentang narasumber dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena

yang terjadi dimana hal itu tudak bisa didapatkan dari teknik lain,

termasuk observasi.

Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada narasumber atau sumber data

yang kompeten untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti

seputar penelitian ini. Berikut nama-nama informan yanga akan peneliti

wawancarai Irman Saputra F (Kepala Seksi Angkutan Orang Dinas

Perhubungan Kota Bandar Lampung), Miftakhul Huda (Koordinator
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Mitra Go-jek Kota Bandar Lampung), Albert (Ketua Persatuan Ojek Kota

Bandar Lampung), Dedy Hemawan (Pengamat Kebijakan Publik), Dedi

Hartono (Ojek Pangkalan/Anggota Pokbal), Aldin Muharom (driver Go-

jek/Mahasiswa).

3. Dokumentasi

Sugiyono dalam Ibrahim (2015: 94) dokumentasi adalah catatan peristiwa

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau

wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh

sejarah pribadi kehidupan dimasa kecil, sekolah. Tempat kerja,

masyarakat, dan autobiografi. Untuk itu sewaktu peneliti sedang

melakukan observasi atau wawancara maka perlu adanya dokumentasi

agar bisa lebih dipercaya oleh pembaca.

Dokumen dalam penelitian ini bisa berupa tulisan maupun berita media

online maupun cetak, arsip-arsip tertulis dari kantor Go-jek ataupun

Pokbal, ataupun dokumentasi eksternal berisi bahan-bahan informasi

berupa buku, jurnal ilmiah, data internet berkaitan yang membantu

penelitian.
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G. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan, selanjutnya diolah melalui beberapa

tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah

1. Teknik Editing Data

Editing data menurut Sugiyono (2012: 39) yaitu proses mengecek

kebenaran data dan menyesuaikan data agar memudahkan proses seleksi

data. Editing dilakukan dengan mengedit data atau memeriksa kembali

data yang telah diperoleh dari hasil penelitian sesuai dengan kepentingan.

Di dalam penelitian ini, teknik editing dilakukan pada data yang telah

diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen.

2. Interpretasi Data

Tahap interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil

penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisa data

yang diperoleh, tetapi data diinterprestasikan untuk kemudian

mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Ibrahim (2015: 105) analisis data

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa
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yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat

diceritakan kepada orang lain.

Menurut Sugiyono (2014: 247) dalam penelitian ini menggunakan metode

analisis data kuatitatif dengan menggunakan 3 komponen analisis menurut

yaitu :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilapangan akan dirangkum, memilih hal-hal yang

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan

polannya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan

gambaran yang lebih tajam dan mempermudah peneliti untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksud dilakukan dalam bentuk uraian singkat,

bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya serta dapat pula

dalam bentuk naratif, oleh karena itu informasi yang kompleks akan

disederhanakan kedalam kata-kata yang mudah dimengerti.Penyajian data

dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih data yang lebih relevan

sesuai dengan konteks penelitian/disajikan dalam kalimat baku dan mudah

dimengerti.

3. Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan setelah data yang

dibutuhkan telah tersusun secara sistematis dan dipadukan sesuai dengan

kerangka teori serta dokumen yang diperoleh dalam penelitian. Verifikasi
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dala dalam suatu penelitian dimaksudkan agar penelian berusaha mencari

arti, pola, tema, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, penjelasan sebab

akibat dan sebagainnya.

I. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data atau kredibilitas data adalah cara menyelaraskan

antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek

penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji

kredibilitas melalui proses triangulasi. Menurut Sugiyono (2012: 273)

triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan

berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi dibagi menjadi tiga yaitu

triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah

teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang sama

dengan informan satu dan lainnya. Data dari informan dikompilasikan dengan

hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi. Teknik triangulasi

sumber bertujuan untuk memperoleh data yang sama dan memiliki tingkat

validitas yang tinggi.



IV. GAMBARAN UMUM

A. Kota Bandar Lampung
1. Sejarah

Sejak zaman Kemerdekaan Republik Indonesia, Kota Tanjung Karang dan

Kota Teluk Betung menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan hingga

diterbitkannnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 yang memisahkan

kedua kota tersebut dari Kabupaten Lampung Selatan dan mulai

diperkenalkan dengan istilah penyebutan Kota Tanjung Karang-Teluk

Betung.

Pada perkembangannya selanjutnya, status Kota Tanjung Karang dan Kota

Teluk Betung terus berubah dan mengalami beberapa kali perluasan hingga

pada tahun 1965 setelah Keresidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi

Provinsi Lampung (berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965),

Kota Tanjung Karang-Teluk Betung berubah menjadi Kotamadya Daerah

Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung dan sekaligus menjadi ibukota

Provinsi Lampung.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1983, Kotamadya

Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung berubah menjadi
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Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara tahun

1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254). Kemudian

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1998

tentang perubahan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah

Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Indonesia yang kemudian

ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 17

tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari “Pemerintah

Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung” menjadi “Pemerintah Kota

Bandar Lampung” dan tetap dipergunakan hingga saat ini.

2. Geografi

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 50 20’ sampai dengan

50 30’ lintang selatan dan 1050 28’ sampai dengan 1050 37’ bujur timur.

Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan pulau

Sumatera. Berdasarkan kondisi ini, Kota Bandar Lampung menjadi pintu

gerbang utama pulau Sumatera tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat

laut Jakarta dan memiliki peran sangat penting selain dalam kedudukannya

sebagai ibu kota Provinsi Lampung juga merupakan pusat pendidikan,

kebudayaan dan perekonomian bagi masyarakat.

Secara administratif batas daerah Kota Bandar Lampung adalah:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten

Lampung Selatan.
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b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin

Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Ketibung serta Teluk Lampung.

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang

Kabupaten Lampung Selatan.

Selain daripada itu, Kota Bandar Lampung memiliki andil yang sangat vital

dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari

Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya serta memiliki Pelabuhan

Panjang untuk kegiatan ekspor impor dan Pelabuhan Srengsem yang

melayani distribusi batubara dari Sumatera ke Jawa, sehingga secara

langsung Kota Bandar Lampung berkontribusi dalam mendukung

pergerakan ekonomi nasional.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km² yang terbagi  ke

dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan populasi penduduk

879.651 jiwa (berdasarkan sensus 2010) kepadatan penduduk sekitar 8.142

jiwa/km² dan pada tahun 2017 diperkirakan sekitar 1,4 jiwa, dan

diproyeksikan pertumbuhan penduduk mencapai 1,8 juta jiwa pada tahun

2030 (sumber :https://bandarlampungkota.go.id/sekilas-kota/ diakses pada

13 Maret 2018 pukul 10:28 WIB).
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3. Kondisi Transportasi Kota Bandar Lampung.

Kondisi transportasi umum di Kota Bandar Lampung setiap tahunnya terjadi

penurunan yang cukup signifikan, pada tahun 2005 ada 3500-an unit

angkutan umum namun pada tahun 2010 menjadi 1800 an unit (Dishub

Bandar Lampung, 2010). Hal ini terjadi karena rencana pihak Dinas

Perhubungan Kota Bandar Lampung, dan hal ini sejalan dengan yang

diinginkan oleh pihak Organda Kota Bandar Lampung, adalah setiap 3

mikrolet yang dikurangi akan diganti dengan 1 buah bis. Jadi, dengan asumsi

telah berkurang 1500 an mikrolet, maka seharusnya sudah beroprasi 500 bis

di Kota Bandar Lampung.

Pada kenyataannya tidak demikian. Jumlah pertambahan bis di Kota Bandar

Lampung sama sekali tidak signifikan. Adanya trayek baru di jalur Korpri-

Teluk Betung yang dikembangkan dengan jenis moda bis, tidak

meningkatkan jumlah bis yang beroperasi. Bahkan, dijalur yang jumlah

mikroletnya dikurangi, sama sekali tidak ada penambahan kendaraan

angkutan umum berupa bis. Pengurangan tanpa ada pergantian segera, sangat

bersiko dalam sektor transportasi kota. Karena hal tersebut berdampak pada

penambahan penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini bisa dilihat dari hasil

survey yang dilakukan oleh MSST UGM (Projek Pengembangan Angkutan

Umum Bandar Lampung, Dishub Provinsi Lampung, 2010) yang

menunjukkan (LF) penumpang angkutan umum masih tetap 0,4 persen (rata-

rata), sama dengan kondisi saat angkutan umum masih berjumlah 3500-an

unit (Tatralok Bandar Lampung, Dishub Bandar Lampung, 2006).
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Data terakhir pada akhir 2015 total jumlah angkot di Bandar Lampung adalah

949 unit angkot yang tersebar di seluruh trayek di Kota Bandar Lampung.

Sementara, jumlah angkot di Kota Bandar Lampung pada Maret 2015 lalu

mencapai 1.549 unit yang terbagi dalam 14 trayek. Sedangkan pada tahun

2014 jumlah angkot kurang lebih 1.643 unit, penurunan di sini disebabkan

oleh umur dari angkot yang sudah tidak layak pakai dan reganerasi angkot

tidak baik, karena kualitas angkot yang rendah pula banyak masyarakat lebih

memilih angkutan pribadi (Dishub Bandar Lampung).

Tabel 3. Load Factor Angkutan Umum

Sumber: Studi Kelayakan Angkutan Massal Bandar Lampung, Dishub
Lampung, 2010

(Sumber: Jurnal Transportasi, I.B. Ilham Malik, ST, Vol.1 No.1)

B. Perusahaan PT. Go-jek Indonesia

Go-jek Indonesia berdiri pada tahun 2011 sebagai social enterpreneurship

inovatif untuk mendorong perubahan sektor transportasi informal agar dapat

beroperasi secara profesional yang melayani angkutan manusia dan barang

melalui jasa ojek. Perusahaan ini lahir dari ide sang CEO dan Managing

Director Nadiem Makarim yang mengaku seorang pengguna ojek.
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Go-jek juga merupakan perusahaan angkutan roda dua pertama yang

menggunakan media teknologi berupa aplikasi untuk melakukan

pemesanannya. Nadiem memadukan teknologi di usahanya ini di mana

konsumen bisa menggunakan aplikasi di smartphone untuk menggunakan

layanan Go-jek. Selain itu ojeknya pun dilengkapi dengan GPS sehingga

posisi ojek bisa dipantau melalui smartphone. Tarifnya pun bisa terukur dari

seberapa jauh jarak yang ditempuh. Selain itu, cara pembayarannya pun

menggunakan credit (My Wallet). Dari sisi keamanan, selain menggunakan

teknologi tersebut, para penGo-jek di Go-jek sudah berpengalaman dan

memiliki izin berkendara (http://obendon.com/2015/03/12/Go-jek-indonesia/

diakses pada 11 Maret 2018 pukul 18:47 WIB).

Tahun 2018 Go-jek telah beroperasi di 50 kota di seluruh Indonesia, termasuk

Bali, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin,

Banyuwangi, Batam, Belitung, Bukittinggi, Cilacap, Cirebon, Garut, Gresik,

Jakarta, Jambi, Jember, Karawang, Kediri, Madiun, Madura, Magelang,

Makassar, Malang, Manado, Mataram, Medan, Mojokerto, Padang,

Palembang, Pasuruan, Pekalongan, Pekanbaru, Pematang Siantar, Pontianak,

Probolinggo, Purwakarta, Purwokerto, Salatiga, Samarinda, Semarang,

Serang, Sidoarjo, Solo, Sukabumi, Sumedang, Surabaya, Tasikmalaya, Tegal,

dan Yogyakarta (https://www.go-jek.com/about/ diakses pada 11 Maret 2018

pukul 18:47 WIB).

Manajemen Go-jek menerapkan sistem bagi hasil 80% penghasilan untuk

pengemudi ojek dan 20%-nya untuk Go-jek. Pada Desember 2017 ada sekitar
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900.000 mitra pengemudi Go-jek yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia

menurut data yang disampaikan kompas.com. Kemudian berdasarkan hasil

penelitian di Kota Bandar Lampung sendiri mitra pengemudi Go-jek sekitar

7.000 (https://tekno.kompas.com/read/2017/12/18/07092867/berapa-jumlah-

pengguna-dan-pengemudi-go-jek edisi 18 Desember 2017 diakses pada 27

Januari 2018 pukul 18:49 WIB).

Go-jek tidak hanya memberikan pelayanan dalam transportasi angkutan orang

saja, uniknya perusahaan ini memiliki pelayanan lainnya yang ada diaplikasi

Go-jek seperti :

1. Instant courier

Go-jek bisa dimanfaatkan sebagai pengantar barang secara "real time".

Biaya yang dibayar tentu saja sesuai dengan jarak tempuh yang secara

otomatis sudah terteradi aplikasi. Baik dokumen maupun barang bisa

diantar. Dengan catatan untuk barang yang akan dikirimkan tidak boleh

melebihi dari pada jarak stang motor dantinggi pengemudi.

2. Transportation

Ini merupakan fungsi utamanya yaitu sebagai sarana transportasi umum.

3. Go-Food

Layanan ini berfungsi untuk memesan makanan dengan menggunakan

jasa Go-jek dan langsung diantarkan kepada pemesannya.

4. Shopping

Layanan ini digunakan untuk membeli/belanja suatu barang dan langsung

diantarkan kepada pemesannya melalui Go-jek.
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Visi Misi Perusahaan Go-jek

Visi

Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan

kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari

seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan

fasilitas kurir,serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek.

Misi

Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada

konsumen, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat

Indonesiaserta meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap

lingkungan dan sosial.

(sumber :https://www.go-jek.com/about/ diakses pada 11 Maret 2018 pukul

18:57 WIB

C. Persatuan Ojek Kota Bandar Lampung

Persatuan Ojek Kota Bandar Lampung (Pokbal) adalah suatu Organisasi

Profesi yang profesional dan rasional yang bersifat independent dan

berazaskan Pancasila, bertujuan untuk mempersatukan profesi ojek yang

berada di wilayah Bandar Lampung. Yang bermanfaat salah satunya adalah

untuk mempererat tali silaturahmi sesama ojek Bandar Lampung. Pokbal

digagas sejak 2010 oleh senior ojek yang berpangkal di Ramayana Bandar

Lampung pertama kali dengan nama Pokram (Persatuan Ojek Ramayana).

Tahun 2013, seiring dengan berkembangnya. Pokram maka berganti nama
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menjadi Pokbal (Persatuan Ojek Kota Bandar Lampung), dan di Notariskan

tepat di awal tahun 2016.

Sejak saat itulah Pokbal telah mengembangkan sayapnya ke beberapa

kecamatan di wilayah hukum Kota Bandar Lampung dengan merangkul

beberapa pangkalan yang di pandang solid untuk membina satu wilayah

kecamatan bertujuan untuk pendataan anggota ojek di kecamatan tersebut.

Visi Misi Persatuan Ojek Kota Bandar Lampung

Visi

Menjadikan Persatuan Ojek Kota Bandar Lampung suatu wadah hukum

untuk sarana komunikasi sesama ojek.

Misi

Membentuk Ahli Profesi Ojek untuk disiplin yang terstruktur.

Motto Pokbal

"Tertib AKAL" ;

1.  Tertib Administrasi

2.  Tertib Kendaraan

3.  Tertib Lalu Lintas

Alamat Sekretariat Pokbal: Jl. Raden Intan Basement Pasar Bawah

(Ramayana) No. 142-143, Kel. Gunung Sari, Kecamatan Enggal, Bandar

Lampung, Lampung.

(Sumber: http://pokballampung01.blogspot.co.id/2017/03/persatuan-ojek-

kota-bandar-lampung.html diakses pada 6 Maret 2018 pukul 16:22 WIB).
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D. Kronologi Konflik Go-jek dan Pokbal di Kota Bandar Lampung Tahun
2017

Kronologis merujuk pada rangkaian peristiwa secara urut, lengkap, dan padu.

Suatu kronologis perlu untuk dipelajari guna mengetahui peristiwa yang

terjadi, meskipun tidak secara langsung melihat atau terlibat di dalam

peristiwa yang dimaksud. Sehingga dengan didasarkan pada pertimbangan

ini, peneliti juga menyajikan kronologis atau gambaran umum terkait

peristiwa konflik antara Go-jek dan Pokbal di Kota Bandar Lampung Tahun

2017 berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu

1. Pada 14 Mei 2017 Pokbal melakukan sweeping kepada Go-jek dengan

dalih Go-jek melanggar kesepakatan yang telah dibuat dengan tidak

mengambil penumpang didekat pangkalan ojek konvensional radius 100

meter. Dalam sweeping tersebut Pokbal menyita atribut yang dipakai oleh

driver Go-jek dan kemudian membakarnya. Ada sekitar 10 helm dan 9

jaket yang dibakar.

2. Pada 14 Mei 2017 juga dilakukan mediasi oleh Polresta Kota Bandar

Lampung di mana kedua pihak berdamai. Pokbal meminta maaf kepada

Go-jek atas kejadian tersebut dan pihak Go-jek meminta maaf.dan siap

menaati peraturan yang ada. Namun dalam mediasi ini tidak terdapat

kesepakatan tertulis antara kedua pihak dan hanya berdamai secara lisan.

3. Pada kenyataan driver-driver Go-jek masih sering di intimidasi oleh ojek

pangkalan setelah kesepakatan perdamaian tersebut. Sehingga pada 2

Agustus 2017 mediasi yang diinisiasi oleh DPRD Kota Bandar Lampung

dan dihadiri oleh pihak Pokbal, Pihak Go-jek, Polresta, dan Pemerintah
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Kota yang diwakili oleh dinas perhubungan. Dari hasil mediasi ini masih

jalan buntu antara pihak Go-jek dan Pokbal, namun DPRD akan

merumuskan Peraturan Walikota (perwali) untuk mengatur antara ojek

konvensional dan ojek pangkalan.

4. Pada 11 September 2017 Pokbal melakukan sweeping kembali dan

kembali menyita atribut Go-jek berupa helm dan jaket namun tidak terjadi

pembakaran seperti sebelumnya.

5. Pada 12 September 2017 Pokbal mendatangi kantor Go-jek Kota Bandar

Lampung, dan terjadi pelemparan batu ke kantor Go-jek dan memecahkan

satu kaca kantor. Kemudian pada hari yang sama mediasi dilakukan oleh

Polresta Kota Bandar Lampung dan mengalami jalan buntu. Namun pihak

tersebut kembali berdamai secara lisan.

6. Pada 27 Oktober 2017 terjadi keributan di Jalan Pulau Sebesi, Sukarame

antara Go-jek, Ojek Pangkalan dan Sopir Angkot. Hal tersebut terjadi

karena driver Go-jek yang bernama Andi ingin mengambil penumpang

namun mendapat intimidasi serta pemukulan dari ojek pangkalan,

kemudian driver Go-jek yang lain datang melerai. Namun ada sopir angkot

yang tertusuk pisau pada saat kejadian tersebut. Konflik ini berakhir damai

tidak sampai kepengadilan.

7. Pada 4 Januari 2018 kembali terjadi ketegangan antara Go-jek dan Pokbal

di daerah Nyunyai, Kecamatan Rajabasa. Kemudia dilakukan mediasi lagi

oleh pihak kepolisian, namun mengalami jalan buntu kembali karena

pihak-pihak tersebut masih tetap dengan keinginan masing-masing.
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E. Tupoksi Pemerintah Daerah Dalam Konflik

Pemerintah disini diartikan sebagai pemerintah daerah yang terdiri dari kepala

daerah beserta perangkat daerah lainnya. Sesuai dengan amanat Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah

berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah memiliki

tugas dan kewajiban dalam penanganan konflik yang terjadi di daerahnya.

Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik

Sosial, penanganan konflik sosial adalah serangkaian kegiatan yang

dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik

sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup

pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

1. Pencegahan Konflik

Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

dapat mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas

kelembagaan dan sistem peringatan dini. Pencegahan sebagaimana

dimaksud dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Upaya pencegahan konflik dilakukan dengan cara yaitu:

a. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat. Untuk memelihara

kondisi damai dalam masyarakat, pada Pasal 7 setiap orang

berkewajiban:
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1. Mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati

kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan

kepercayaannya.

2. Menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain.

3. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan

martabatnya.

4. Mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban

asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama,

kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;

5. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar

kebhinekatunggalikaan, dan

6. Menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

b. Meredam potensi konflik. Pasal 9 pemerintah dan pemerintah daerah

berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat dengan:

1. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang

memperhatikan aspirasi masyarakat.

2. Menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

3. melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik.

4. Mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat.

5. Menegakkan hukum tanpa diskriminasi.

6. Membangun karakter bangsa.

7. Melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal.
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8. Menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat

untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah

setempat.

c. Membangun sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini dapat

berupa penyampaian informasi mengenai potensi konflik atau

terjadinya konflik di daerah tertentu kepada masyarakat. Pemerintah

dan pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini melalui

media komunikasi. Membangun sistem peringatan dini dilakukan

Pemerintah dan pemerintah daerah dengan cara, penelitian dan

pemetaan wilayah potensi konflik, penyampaian data dan informasi

mengenai konflik secara cepat dan akurat, penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan, peningkatan dan pemanfaatan modal sosial

dan penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penghentian Konflik

Penghentian konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri

kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi

konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta

benda. Penghentian Konflik dilakukan melalui:

a. Penghentian kekerasan fisik. Penghentian kekerasan fisik

dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polri. Penghentian kekerasan

fisik melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat.
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Penghentian kekerasan fisik dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

b. Penetapan status keadaan konflik. Status keadaan konflik ditetapkan

apabila konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya

fungsi pemerintahan. Status keadaan konflik terdiri atas, skala

kabupaten/kota, skala provinsi atau  skala nasional.

c. Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban. Pemerintah

dan pemerintah daerah melakukan tindakan darurat penyelamatan dan

pelindungan korban sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan

wewenangnya. Tindakan darurat yang dilakukan dalam penyelamatan

dan pelindungan korban yaitu, penyelamatan evakuasi, dan

identifikasi korban konflik secara cepat dan tepat; pelindungan

terhadap kelompok rentan; upaya sterilisasi tempat yang rawan

konflik; penyelamatan sarana dan prasarana vital; penegakan hukum;

pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah

konflik; dan penyelamatan harta benda korban konflik.

d. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. Berdasarkan

status keadaan konflik skala kabupaten/kota, bupati/wali kota dapat

meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada pemerintah.

Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan

bantuan penggunaan kekuatan TNI dikoordinasikan oleh Polri.
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3. Pemulihan Pascakonflik

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya

pemulihan pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan

terukur. Upaya pemulihan pascakonflik meliputi:

a. Rekonsiliasi, menurut ketentuan Pasal 37 pemerintah dan pemerintah

daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara

perundingan secara damai, pemberian restitusi, dan pemaafan.

b. Rehabilitasi, Pasal 38 pemerintah dan pemerintah daerah

melaksanakan rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena

dampak konflik sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan

wewenangnya meliputi:

1. Pemulihan psikologis korban konflik dan pelindungan kelompok

rentan.

2. Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan,

danketertiban.

3. Perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah

perdamaian.

4. Penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat.

5. Penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan

lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan

hakmasyarakat.

6. Pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan

pelayanan  pemerintahan.
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7. Pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak,

lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus.

8. Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi

kelompok perempuan.

9. Peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak dan

10. Pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset

korban konflik.

c. Rekonstruksi, Pasal 39 pemerintah dan pemerintah daerah

melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan

wewenangnya meliputi:

1. Pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di

lingkungan dan/atau daerah pascakonflik.

2. Pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata

pencaharian.

3. Perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik.

4. Perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang

menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk

kesenjangan ekonomi.

5. Perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan

kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan

kelompok orang yang berkebutuhan khusus.

6. Perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.
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Pemerintah daerah dalam rangka percepatan penanganan dan penyelesaian

masalah kompleks transportasi daring dan transportasi konvensional di Kota

Bandar Lampung, diperlukan kinerja yang baik dan terukur dalam penangan

konflik dan perkara tersebut secara sistematis baik dalam berpikir dan

bertindak sehingga tidak hanya bersifat informatif akan tetapi juga

menyajikan data-data konflik, akar permasalahan, tipologi permasalahan,

langkah-langkah penanganan serta menemukan solusi pemecahannya.



VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang telah dilakukan

peneliti menarik kesimpulan bahwa konflik antara Go-jek dan Pokbal di Kota

Bandar Lampung Tahun 2017 dapat dikategorikan konflik destruktif di mana

pihak-pihak yang terlibat konflik tidak fleksibel atau kaku karena pihak-pihak

yang berkonflik masih tidak dapat menemukan jalan tengah terhadap konflik

ini, sehingga interaksi konflik berlarut-larut, interaksi pihak-pihak yang

terlibat konflik membentuk alur yang panjang yang makin lama makin

menjauhkan jarak pihak-pihak yang terlibat konflik. Namun apabila analisis

lebih dalam lagi secara tidak langsung sedang terjadi solusi konflik sementara

antara kedua pihak yang berkonflik pada saat mereka sama-sama tidak

melakukan tindakan atau gencata senjata.

Selain itu, peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak

kekurangan, terutama dalam mendapatkan kecukupan data dari informan-

informan yang kredibel sesuai variabel-variabel yang ingin peneliti dapatkan

sehingga kedalaman data yang peneliti dapatkan kurang memuaskan seperti

informan dari Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung peneliti tidak
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mendapatkan informasi dan data yang peneliti inginkkan karena konflik ini

wewenangnya telah dilimpahkan ke pihak Dinas Perhubungan Kota Bandar

Lampung, kemudian dari pihak Dinas Perbungan pun peneliti belum merasa

puas dengan informasi dan data yang ingin peneliti dapatkan. Kemudian dari

pihak Manajemen Go-jek Kota Bandar Lampung pun peneliti tidak

mendapatkan informasi dan data yang peneliti inginkan. Sehingga peneliti

berharap, untuk kedepannya ada yang melanjutkan penelitan ini untuk

mencukupi data-data bahkan mengembangkan penelitian ini sehingga

penelitian ini dapat lebih baik lagi kedepannya.

Hasil penelitiaan yang peneliti lakukan sejauh ini meskipun masih banyak

kekurangan tetapi sudah memberikan manfaat secara teori/akademik dan

manfaat secara praktis terhadap perkembangan ilmu politik dan ilmu

pemerintahan. Secara teori/akademik, hasil penelitian ini sudah menambah

sumber wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai manajemen

pemerintah dalam manajemen konflik, kebijakan merancang/membuat suatu

solusi dari masalah nyata di masyarakat, dan melihat dari sisi administrasi

yang masih kacau karena masalah izin yang masih belum jelas.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan rekomendasi bagi

pihak-pihak yang terkait dalam konflik seperti pihak Go-jek, pihak Pokbal,

dan Pihak Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung pada khususnya. Selain

itu peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat berkontribusi untuk

menyelesaikan konflik ini.
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Adapun faktor penyebab, dampak dan resolusi konflik, maka disimpulkan

bahwa:

1. Konflik Go-jek dan Pokbal di Kota Bandar Lampung Tahun 2017

disebabkan oleh :

a. Keterbatasan sumber (penumpang), menjadi hal yang vital bagi

kedua pihak karena penumpang menjadi sumber yang diperlukan

dan apapun cara akan dilakukan untuk mendapatkan sumber yang

terbatas tersebut. Kompetisi pun tercipta untuk memperebutkan

sumber terbatas tersebut dan mengakibat persaingan usaha yang

tidak seimbang karena pihak Go-jek memiliki tarif lebih murah yang

mengakibatkan penumpang pindah dari transportasi konvensional ke

transportasi online dan berimbas pada penurunan pendapatan ojek

konvensional.

b. Kebutuhan, akibat turunnya pendapatan berimbas pada pemenuhan

kebutuhan yang terhambat sehingga memunculkan konflik.

c. Komunikasi yang tidak baik antara Go-jek dan Pokbal,

mengakibatkan tidak ada penyampaian pesan yang baik antara kedua

belah pihak.

d. Perasaan dan emosi, konflik ini muncul karena adanya perasaan dan

emosi sehingga tidak rasional (irasional) dalam menghadapi sebuah

masalah. Konflik ini terjadi karena adanya juga perasaan dan emosi ,

sehingga memicu konflik ini terjadi.

e. Tujuan yang berbeda, masing-masing pihak tetap pada keinginannya

masing-masing. Pokbal ingin Go-jek di menaati aturan main dan
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masuk shelter family 1 jaya yang mereka buat. Sedangkan Go-jek

tetap ingin beroprasi tanpa ada campur tangan pihak luar (Pokbal)

dan tidak mau masuk wadah yang pokbal buat selagi menunggu

peraturan yang akan di buat pemerintah.

f. Kegagalan pemerintah mengantisipasi perkembangan inovasi

teknologi dan informasi.

g. Media sosial disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk

membuat suatu provokasi-provokasi sehingga menjadi tempat

perluasan konflik.

2. Konflik yang terjadi antara Go-jek dan Pokbal, terdapat beberapa

dampak yang ditimbulkan di atas:

a. Dampak Positif

Dampak positif yang terjadi adalah semakin bertambahnya solidaritas

in-group dalam internal Go-jek dan Pokbal. Selain itu juga membuat

berbagai pihak menyadari ada banyak masalah yang ditimbulkan

akibat adanya konflik.

b. Dampak Negatif

Dampak pada pihak Go-jek yaitu dibakarnya atribut Go-jek oleh

Pokbal sekitar 10 Helm dan 9 jaket, kaca kantor Go-jek pecah, dan

ada dampak psikologis pada driver-driver Go-jek sebab konflik yang

terjadi menimbulkan trauma kepada korban.

Dampak phisikologis juga dirasakan oleh pihak Pokbal, sebelum

konflik ini muncul Pokbal sudah merasakan dampak phisikologis
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karena tekanan dari munculnya transportasi daring di Kota Bandar

Lampung.

3. Resolusi konflik Go-jek dan Pokbal di Kota Bandar Lampung dapat

dijelaskan dari sisi Internal dan Eksternal. Dari sisi Internal, resolusi

konflik tidak ada upaya yang lakukan kedua belah pihak secara mandiri

(internal) untuk menyelesaikan konflik ini dikarenakan pola interaksi

masing-masing pihak yang terlibat konflik berbeda-beda. Dalam konflik

ini juga terlihat adanya upaya untuk memenangkan konflik dan ingin

mengalahkan lawan konflik terlihat dari pihak Pokbal yang melakukan

tindakan-tindakan represif dalam konflik ini seperti sweeping sepihak,

perampasan atribut Go-jek, dan pemukulan. Ini juga menunjukan objek

konflik yang menjadi sumber masalah sangat penting bagi kehidupan

untuk pihak Pokbal.

Sedangkan untuk pihak Go-jek terlihak pola interaksi yang menghindar

dan terkesan tertutup untuk masalah ini, mungkin hal ini terjadi karena

pihak Go-jek yang belum siap melakukan negosiasi karena alasan-alasan

tertentu seperti mungkin menunggu waktu yang tepat untuk melakukan

reaksi, menunggu regulasi dari pemerintah, atau yang lainnya. Namun

apabila analisis lebih dalam lagi secara tidak langsung sedang terjadi

solusi konflik sementara antara kedua pihak yang berkonflik pada saat

mereka sama-sama tidak melakukan tindakan atau gencata senjata.

Dari sisi Eksternal resolusi konflik yang ada baru dari lembaga-lembaga

Pemerintah Kota Bandar Lampung seperti pihak Kepolisian, DPRD, dan



134

Dinas Perhubungan yaitu melalui proses mediasi namun belum

maksimal. Proses mediasi sebagai resolusi konflik yang dilakukan selama

ini cenderung mengalami kebuntuan meskipun secara langsung terbentuk

solusi konflik sementara karena tidak adanya tindakan-tindakan sejauh

ini.

Selain pihak-pihak terlibat konflik tetap dengan keinginannya masing-

masing, hal ini juga dikarenakan kegagalan pemerintah pusat

mengantisipasi perkambangan inovasi teknologi informasi karena hingga

saat ini pengaturan ojek daring/online belum ada, bahkan regulasi untuk

mengatur kendaraan roda 2 menjadi transportasi umum belum ada.

Sehingga dapat dilihat inovasi teknologi informasi bergerak lebih cepat

dari langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah. Kemudian untuk

Pemerintah Kota Bandar Lampung yang seharusnya menjadi penengah

tidak tegas dan kurang serius dalam mengatasi permasalahan konflik

yang berkelanjutan antara Go-jek dan Pokbal di Kota Bandar Lampung.

Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak terlibat langsung dalam

menyelesaikan konflik ini dan hanya menyerahkan masalah ini kepada

lembaga-lembaga di bawahnya. Akibatnya perundingan-perundingan

yang selama ini dilakukan hanya berjalan ditempat dan tidak

menghasilkan hasil yang signifikan.

Peneliti sangat merekomendasikan konflik antara Go-jek dan Pokbal di

Kota Bandar Lampung ini diselesaikan dengan cara eksternal yaitu

abitrase. Peneliti beralasan solusi konflik abitrase menjadi solusi yang
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tepat untuk konflik ini, karena konflik Go-jek dan Pokbal di Kota Bandar

Lampung sudah berlarut-larut dan solusi konflik yang telah dilakukan

sejauh ini belum maksimal. Kedua belah pihakpun masih pada

keinginannya masing-masing.

Solusi konflik arbitrase ini juga menuntut dari kedua belah pihak yang

berkonflik untuk menghilangkan ego mereka untuk memilih pihak arbiter

untuk menyelesaikan konflik ini, karena jika tidak konflik Go-jek dan

Pokbal ini bisa menjadi konflik yang lebih besar lagi jika tidak cepat

diselesaikan.

Pihak yang tepat menjadi arbiter menurut peneliti adalah Pemerintah

Kota Bandar Lampung atau Pemerintah Provinsi Lampung. Peneliti

beralasan kedua pihak tersebut mempunyai pandangan yang luas,

mempunyai wewenang dan dipercaya. Selain itu, Pemerintah Kota

Bandar Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung pun dapat membuat

kebijakan untuk menstimulus solusi konflik dari konflik Go-jek dan

Pokbal ini. Itulah alasan kenapa peneliti memilih Pemerintah Kota

Bandar Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai opsi arbiter

untuk menyelesaikan konflik Go-jek dan Pokbal di Kota Bandar

Lampung. Tergantung dari pihak Go-jek dan Pokbal memilih arbiter

yang mana, atau ada opsi arbiter lain, tergantung dari pihak Go-jek dan

Pokbal, peneliti hanya memberikan saran.
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B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk memasukan

transportasi roda 2 menjadi angkutan umum dan mengatur aturan mainnya

dilapangan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan

pertama, berkembang pesatnya inovasi teknologi dan informasi yang

mempengaruhi masyarakat sehingga telah merubah kebutuhan transportasi

yang ada di masyarakat, perubahan di bidang perhubungan terjadi sangat

cepat namun tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh pemerintah. Kedua

revisi tersebut diperlukan untuk mencegah aksi-aksi kriminalitas dan

perlindungan terhadap konsumen.

2. Pihak Go-jek dan Pokbal harus lebih terbuka dan bersikap tenang dalam

menyikapi masalah ini, sehingga bisa menyelesaikan masalah ini dengan

tidak mengedepankan emosi dan ego serta dapat mencegah konflik ini

kembali terjadi karena belum adanya regulasi yang sah dari pemerintah

tentang transportasi roda 2 sebagai angkutan umum.

3. Pasca terjadinya konflik antara Go-jek dan Pokbal hendaklah pihak yang

berkonflik dapat memahami bahwa konflik merupakan suatu hal yang

merugikan. Sehingga untuk kedepannya tidak bertindak dengan

mengedapankan emosi. Kemudian sehubungan dengan hal ini, pemerintah

hendaknya dapat memberikan edukasi kepada masyarakat berkenaan

dengan bahayanya konflik. Seperti misalnya melalui kegiatan sosialisasi

atau penyuluhan kepada para masyarakat.
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4. Pihak Go-jek dan pihak Pokbal sebaiknya perlu memperhatikan dan juga

mempertimbangkan upaya negosiasi, mediasi dan abitrase serta juga

solusi-solusi yang ditawarkan pemerintah guna mempercepat proses

penyelesaian konflik yang terjadi sehingga terwujud kedamaian antara

kedua pihak.
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