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LATAR BELAKANG 

Kota Medan, salah satu kota terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Lalu 

lintas yang ramai, sering macet dan cenderung semrawut menjadi pemandangan keseharian 

di jalanan Kota Medan. Kondisi ini menghadirkan pertanyaan “hal apa yang menyebabkan 

demikian?” mungkin dengan cepat orang akan dapat memberikan jawaban berdasarkan 

asumsi bahwa pertumbuhan penggunaan kendaraan tidak sebanding dengan kondisi dan 

jumlah infrastruktur yang ada. Seperti di sampaikan Hairulsyah (2006) bahwa peningkatan 

nyata penggunaan kendaraan pribadi sekitar periode 2000-an ketika masyarakat 

mendapatkan kemudahan akses kredit kendaraan bermotor dengan uang muka yang rendah.    

Melihat tren kemudahan akses kredit tersebut menjadikan peningkatan yang 

signifikan atas kepemilikan  kendaraan bermotor sehingga kondisi jalanan Kota Medan akan 

kurang lebih sama riuhnya dengan kota besar lainnya di Indonesia. Menarik adalah bahwa 

sensasi kesemrawutan jauh lebih terasa di kota Medan lebih terasa jika dibandingkan dengan 

kota besar lainnya. Kesemrawutan tersebut merujuk pada perilaku pengendara sehingga 

menciptakan kondisi ketidakteraturan dalam berkendara, bukan hanya masalah jumlahnya 

kendaraaan atau padatnya lalu lintas. Contoh-contoh kecil adalah kita dapat dengan mudah 

melihat pengendara kendaraan bermotor baik mobil, becak motor maupun sepeda motor 

melanggar rambu lalu lintas, melawan arus, parkir sembarangan, mencuri start di lampu lalu 

lintas, tidak menggunakan helm standar dan lain sebagainya. 

Permasalahan kesemrawutan tersebut secara teoritis terkesan direduksi sebatas pada 

manajemen transportasi berupa perlunya pengetatan peraturan jalan raya yang mengatur 

kepemilikan kendaraan pribadi menuju sarana transportasi masal, serta peningkatan kualitas 

sarana dan prasarana transportasi umum. Dengan pengandaian bilamana upaya-upaya 

tersebut telah dilaksanakan apakah akan berhasil mengurangi kesemrawutan jalanan Kota 

Medan? Adakah hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk mengatasi kesemrawutan 

jalanan Kota Medan? 

 

REALITAS JALANAN KOTA MEDAN 

Sebagai gambaran, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, mulai dengan tahun 

2004 terjadi peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi. Angka yang fantastis 

adalah kepemilikan sepeda motor yang  jika dihitung dari 2014 sampai dengan 2016 

mengalami pertumbuhan total 356%, menembus angka 105.150.082 unit, sehingga angka 
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jumlah seluruh kendaraan yang beroperasi di Kota Medan pada 2016 mencapai 129 juta unit 

kendaraan 2. Pertumbuhan kendaaraan umum dan angkutan barang relatif lamban dibanding 

kendaraan pribadi, nemun demikian hal ini juga tetap menjadi faktor penyebab kemacetan di 

jalan raya Kota Medan. Pertumbuhan jumlah unit kendaraan akan meningkatkan resiko 

kemacetan dan juga angka kecelakaan akan tetap tinggi. Bahkan menurut Wakil Wali Kota 

Medan Akhyar Nasution dalam sebuah surat kabar online, diprediksi Kota Medan akan 

mengalami kemacetan total pada 2024 jika tidak dilakukan upaya antisipatif 3. Dalam 

makalah ini tidak akan membahas angka-angka statistika, ataupun mempersoalkan tata 

kelola sarana dan prasarana transportasinya. Pemaparan ini sekedar memberikan gambaran 

tentang kondisi jalanan Kota Medan. 

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, keterbatasan prasarana transportasi 

menjadi domain ilmu manajemen transportasi. Namun jika mempertanyakan kecenderungan 

orang-orang berkendara dengan arogan maka sudah masuk ranah ilmu sosiologi. Lebih jauh 

lagi jika ditarik masuk ke ranah filsafat, maka akan menghadirkan pertanyaan mengapa 

pengguna jalan raya di Kota Medan seakan-akan terbiasa untuk melanggar aturan, 

berselisih dan ingin menang-menangan? Apakah hal ini menjadi identitas dan eksistensi 

masyarakat Kota Medan? 

Di jalanan Kota Medan, sekalipun salah karena melanggar rambu lalu lintas dan 

menyebabkan persinggungan dengan pengendara lain, sepertinya sudah menjadi kebiasan 

untuk marah dan menggertak duluan kepada pihak lawan, bukanya minta maaf dan 

menyesali perbuatannya. Tidak jarang gertakan saling berbalas gertakan dan makin 

meningkat dengan makian dan kata-kata intimidatif sampai terjadi keributan. Intinya adalah 

rasa ingin menang sendiri. Dalam berbagai perselisihan di jalanan tidak lagi nampak jelas 

perbedaan perilaku pada kelompok masyarakat tertentu baik umur, jenis kelamin, etnis 

bahkan mungkin agama hampir tidak ada bedanya, polanya tidak bisa jelas dibedakan, 

hampir sama4. Para pendatang dari luar daerahpun nampaknya harus menyerah dengan gaya 

berkendara ala jalanan Kota Medan, sampai-sampai ada jargon yang menyebutkan “Ini 

Medan Bung”. Makna di balik jargon “Ini Medan Bung” adalah fenomena domestikasi 

perilaku khas Medan atau disebut juga pemedanan5. 

2 Diolah dari data Badan Pusat Statistik. Statistik Transportasi 2008, Statistik Transportasi 2012, Statistik 
Transportasi Darat 2016.  
3 Artikel di compas.com  
4 Hal ini perlu untuk diteliti lebih lanjut 
5 Berasal dari kata Medan, yang berarti proses menjadi –anggota masyaratkat-“medan”. 
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IDENTITAS JALANAN KOTA MEDAN 

Jalan raya merupakan sarana orang berlalu lalang, orang-orang menggunakan 

komunikasi yang relatif sederhana hanya dengan membaca rambu lalu lintas dan lampu 

isyarat, sangat minim sekali menggunakan komunikasi verbal. Oleh karena itu, apa yang 

nampak di jalan raya pada dasarnya merupakan tumpahan ekspresi yang ada di dalam benak 

masing-masing pengendara. Menjadi menarik ketika ekpresi tersebut tidak bersifat sporadis, 

namun berpola tertentu. Seperti telah disinggung di atas, yaitu sekalipun salah wajib gertak 

duluan, abai terhadap peraturan lalu lintas dan sikap ingin menang-menaggan dalam 

perselisihan di jalanan. Bahkan usai perselisihan, ada kesan kebanggaan bisa melakukan hal 

itu. Hal ini aneh, ketika hal-hal yang pada umumnya dianggap kurang baik namun dianggap 

sebagai suatu yang membanggakan, bukan perasaan bersalah dan penyesalan.  

 

Abai terhadap Peraturan Lalu Lintas 

Sepertinya sudah biasa, bagi masyarakat Kota Medan melihat kendaraan melaju di 

lampu lalu lintas meskipun dalam posisi sedang tidak bewarna hijau, pengendara yang tidak 

menggunakan helm standar, kendaran yang berjalan melawan arus. Bukan tanpa usaha, 

pihak Kepolisianpun sepertinya tidak jarang melakukan operasi dan penindakan terhadap 

para pelanggar. Khusus pada tahun 2016 saja terdapat 35.960 penindakan pelanggaran lalu 

lintas6. Bukan masalah besarnya angka pelanggaran, namun pada alasan apa para 

pengendara cenderung untuk melanggar peraturan lalu lintas? Jika diperhatikan, apa bila di 

sekitar lampu lalu lintas terdapat petugas kepolisian yang jaga, maka para pengendara 

cenderung akan tertib. Meski demikian masih saja ada beberapa pengendara yang nekat 

menerobos atau parkir kendaraan bukan pada tempatnya. Hal ini mengindikasikan bahwa 

kepatuhan terhadap pertaturan lalu lintas karena adanya rasa takut terhadap petugas. 

Sedangkan beberapa pengendara yang nekat melanggar, mengindikasikan bahwa petugas 

kepolisian yang berjaga dinilai hanya menjaga ketertiban lalu lintas, tidak untuk melakukan 

penindakan. Kesadaran masyarakat yang demikian mengingatkan pada gagasan Thomas 

Hobbes, mengenai kedasaran mekanis7. Dimana negara (melalui Kepolisian) harus 

bertindak untuk menentramkan warga masyarakatnya yang tidak tertib. 

Sampai di sini masih juga belum mendapati alasan yang mendasar mengapa 

masyarakat cenderung untuk melanggar peraturan lalu lintas. Namun demikian efektifias 

6 Diambil dari data BPS” Kota Medan Dalam Angka 2017” 
7 Suseno (2016:72) 
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pembangunan kesadaran tidak akan berjalan jika tidak diimbangi dengan penindakan. 

Kehadiran petugas di setiap lampu lalu lintas tidak akan maksimal jika tidak diikuti dengan 

penindakan. Dengan perkembangan teknologi saat ini, di mana pada setiap lampu lalu lintas 

sudah bisa dipasang kamera CC TV8, maka tidaklah terlalu sulit bagi pihak Kepolisian 

untuk melakukan penindakan, sekalipun pada saat kejadian tidak ada petugas Kepolisian di 

lokasi. Keberadaan CC TV dapat dimaksimalkan untuk melakukan penindakan pelanggaran, 

tidak hanya sebatas pemantauan arus lalu lintas. Situasi semacam demikian akan 

menciptakan kondisi dimana masyarakat merasa terus “diawasi”, dengan demikian akan 

membuat para pelanggar aturan berpikir dua kali untuk mengulangi kesalahan yang sama. 

Dalam hal ini fungsi Kepolisian menjadi penentu keberhasilan kontrol sosial. 

 

Arogansi di Jalanan 

Tidak semua pelanggaran lalu lintas akibat dari arogansi di jalanan, misalnya adalah 

dengan membunyikan klason secara sembarangan. Hal ini sangat menggangu sekali, namun 

demikian apakah pernah ada penindakan pelanggaran terhadap pembunyian klason? 

Arogansi lainnya adalah ketika terjadi senggolan antar kendaraan di jalan raya, kemudian 

terjadi perselisihan, yang muncul adalah gertak duluan meskipun salah. Fenomena semacam 

ini menimbulkan kesan urakan dan menang-menangan. Apakah situasi yang demikian 

kemudian membenarkan konsep “yang kuatlah yang memang” seperti diungkapkan Herbert 

Spencer, seorang biolog penganut Darwinian? 9. Dengan tingkat kesadaran masyarakat yang 

demikian mengingatkan kita pada kondisi masyarakat pra Homo Sapien, namun dengan 

situasi jaman yang berbeda, jauh lebih maju dalam hal teknologi.  

Para pengendara di jalanan Kota Medan nampaknya sudah menganggap arogansi 

semacam itu sudah biasa. Hal ini bukan berarti bahwa semua pengendara adalah arogan, 

masih banyak pengendara yang berkendara dengan santun. Yang menjadi menarik untuk 

didiskusikan adalah kesan dari masyarakat yang menggangap arogansi tersebut adalah hal 

biasa. Dalam setiap perselisihan, semua pihak merasa diri sebagai korban di saat yang sama 

juga ingin sebagai pemenang. Meskipun banyak di antaranya selesai begitu saja dan hanya 

terjadi pertengkaran kata-kata, menariknya adalah mengapa mereka terdorong untuk 

menyelesaikan dengan cara-cara begitu? Tidak adakah cara-cara yang lebih bermartabat? 

Menyambung tentang martabat, maka akan terkait dengan harga diri, selanjutnya 

harga diri ditentukan oleh konsep tentang diri. Dalam kaitanya dengan permasalahan 

8 Close Circuit Television, kamera pengawas. 
9  Wikipedia, biografi Herbert Spencer. 

4 
 

                                                           



arogansi di jalanan, konsep diri yang dimaksud lebih menekankan pada pendekatan identitas 

komunal, bukan identitas personal. Petunjuk mengenai identitas komunal Kota Medan 

adalah melalui jargon “Ini Medan Bung”. Seolah-olah tanpa memperhatikan latar belakang 

personal, sekonyong-konyong harus mengikuti kebiasaan di jalanan ala Medan. Individu-

individu dari berbagai daerah yang tinggal di Kota Medan juga harus mengikuti tradisi 

pemedanan supaya eksis di jalanan Kota Medan.  

Proses pemedanan tersebut menjadi masuk di akal ketika melihat latar belakang 

masyarakat Kota Medan yang heterogen dan relatif tidak ada yang dominan. Pada situasi 

yang demikian menciptakan celah untuk lahirnya konsep baru identitas komunal. Konsep 

identitas komunal tersebut lahir secara alamiah dari kondisi lingkungan masyarakat yang 

ada. Namun menjadi lebih menarik dipelajari jika mengacu pada konsep lahirnya nilai sosial 

muncul ketika suatu pandangan akan hal-hal dianggap baik, bermanfaat maka akan diterima 

masyarakat, sebaliknya jika merugikan kehidupan masyarakat maka akan di tolaknya 

(Setiadi, 2013). Jika demikian, siapakah yang menerima manfaat dan apakah masyarakat 

dirugikan? Alasan apakah konsep “Ini Medan Bung” yang dilekatkan dengan arogansi 

jalanan akan terus dipertahankan? 

Jika ditelaah, yang menerima manfaat adalah mereka yang berperilaku arogan di 

jalanan. Para pelaku tersebut tidak berarti akan terus bertindak demikian, namun setiap 

pengendara kendaraan bermotor juga berkesempatan untuk melakukan tindakan arogansi di 

jalan. Pada suatu kesempatan adalah pelaku yang diuntungkan, mungkin pada kesempatan 

yang lain juga menjadi korban atas arogansi orang lain. Sama-sama terbiasa melakukan 

arogansi jalanan yang sama, menjadikan perselisihan di jalanan menjadi semacam pola 

pertikaian secara acak, tidak ada kawan tidak ada lawan yang jelas, yang adalah perebutan 

hak atas akses jalan raya. Jika mengalah maka harus rela hak aksesnya di dahului oleh orang 

lain, oleh karena itu harus diperjuangkan. Lalu mengapa hal ini terus terjadi berlarut-larut? 

Semua merasa pernah menjadi korban, karena hak akses jalan raya pernah diserobot oleh 

orang lain, oleh karena itu menjadi wajar juga ikut menyerobot hak orang lain di lain waktu. 

Dirugikan pada suatu saat, lalu kan mencari keuntungan di lain kesempatan, juga dengan 

menyerobot. 

 

Memperbaharui Makna Identitas Jalanan Kota Medan 

Tidak ada yang salah dengan “Ini Medan Bung” namun seperti halnya kelahiran 

makna identitas tersebut, justru memberikan harapan baru adanya kemungkinan untuk 

memperbaharui makna identitas jalanan Kota Medan. Identitas yang mereduksi arogansi 
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jalanan menuju masyarakat yang santun di jalan raya. Masyarakat yang satun di jalan raya, 

menunjukkan kota tersebut menjadi kota yang nyaman huni (livable). Pertanyaan 

selanjutnya adalah bagaimana mewujudkan hal itu?  

Aspek kesantunan di jalan raya tidak bisa dilakukan tanpa adanya kesadaran yang 

mendasar apakah perilaku di jalan raya yang mereka lakukan itu baik atau tidak. Horton dan 

Hunt dalam Setiadi (2013) mengatakan bahwa “ nilai pada hakikatnya megarahkan perilaku 

dan pertimbangan seseorang tetapi tidak menghakimi apakah sebuah perilaku tertentu benar 

atau salah.  Persepsi baik tidak baik dalam suatu kelompok masyarakat tergantung 

bagaimana masyarakat tersebut memaknainya. Dalam kata lain, Franz Magnis Suseno 

(1992:39) berpendapat “...apakah  sesuatu dianggap benar (dalam bidang fakta) atau betul 

(dalam bidang nilai) apabila sesuatu disepakati dalam suatu diskusi yang terbuka bagi siapa 

saja yang kompeten dan bebas dari segala macam tekanan”. Dengan demikian apakah ada 

forum komunikasi semacam ini bagi para pengendara di Kota Medan? Forum yang 

dimaksud bukan semata-mata tentang lembaganya, namun merupakan kegiatan dan wahana 

bagi masyarakat kota medan untuk menentukan mana yang terbaik untuk mereka. Pilihan-

pilihan mengenai apa yang terbaik bagi masyarakat menjadi konsensus bersama. Hal inilah 

yang perlu untuk senantiasa diperjuangakan, dikomunikasikan dalam berbagai arena. Forum 

semacam demikian mendekati gagasan ruang publik Habermas dalam Poespowardojo 

(2016:163) bahwa ruang publik bukan sebagai tempat atau keterangan lokatif, melainkan 

sebagai kondisi atau syarat-syarat dari kemungkinan suatu klaim yang berlaku secara umum 

mengikat karena persetujuan rasional dari semua anggota masyarakat.  

Gagasan tentang kesantunan di jalan raya mesti terus disuarakan di segala arena, 

seperti di lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, jajaran pemerintah, warung-

warung kopi juga lingkungan keluarga. Permasalahan kesantunan di jalan raya mungkin 

belum menjadi isu bersama, sekalipun hal ini merupakan realitas yang ada di depan mata. 

Ketika di jalan raya, pada dasarnya semua orang ingin cepat sampai tujuan dengan selamat 

dan nyaman, dengan mempertanyakan apakah semua orang ingin selamat sampai tujuan 

dengan tepat waktu? Apakah semuanya ingin merasa nyaman di jalan raya? Untuk 

mencapai hal itu tidak bisa dilakukan dengan mengambil hak orang lain, hak orang yang 

sedang menggunakan jalan. Hak untuk melanjutkan perjalanan ketika lampu hijau, karena 

pada dasarnya semua akan mendapatkan  giliran melintas. Jadi untuk apakah melakukan 

tindak arogansi di jalanan? Pencarian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut kiranya 

bisa menjadi titik awal untuk intropeksi diri dari segenap pengguna jalan raya. Harapannya 

hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk santun berendara. 
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KESIMPULAN DAN PENUTUP 

 Permasalahan kesemrawutan tidak hanya terkait dengan manajemen transportasi. 

Pengaturan lalu lintas dan peningkatan sarana transportasi harus juga di dukung dengan 

penindakan terhadap aksi pelanggaran. Di saat yang bersamaan juga perlu dilakukan upaya 

untuk membangun kesadaran masyarakat.  

Kita bebas memaknai “Ini Medan Bung” apakah akan dimaknai sebagai arogansi 

jalanan atau kesantunan di jalan raya sekaligus sebagai identitas kota yang nyaman huni. 

Ketika kita memilih untuk memaknainya dengan arogansi jalanan maka akan meningkatkan 

kesemrawutan di jalanan, pada kondisi tersebut sangat rawan terhadap pelanggaran hak 

orang lain untuk menggunakan jalan raya dengan aman dan nyaman. Pilihan lainnya untuk 

memaknai identitas kota menjadi kota yang nyaman huni masih terbuka lebar sebagai suatu 

konsensus bersama. Untuk mewujudkan konsensus tersebut perlu untuk dibuka selebar-

lebarnya wahana ruang publik yang mampu membangun dan meningkatkan kesadaran 

masyarakat pengguna jalan raya. Diskursus dan pembahasan-pembahasan informal tentang 

etika dan kesantunan di jalan raya perlu terus diupayakan dalam berbagai kesempatan dan 

arena. Hal ini diperlukan untuk memaksimalkan upaya penertiban dan pengelolalan lalu 

lintas jalan raya. 
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