
Kompas/Lasti Kurnia

Agung, seorang remaja berusia 14 tahun, mengendarai

metromini di Jalan Prof Dr Soepomo, Jakarta, Sabtu (17/9).

Remaja tanggung itu mengaku tidak mempunyai SIM dan

KTP. Jika terjadi pemeriksaan oleh pihak kepolisian di jalan,

menurut Candil (17), sesama sopir metromini, mereka

biasanya mengambil jalan damai, yaitu dengan memberi

uang Rp 50.000 hingga Rp 100.000 kepada petugas.
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Modal Nekat Para Sopir Tembak
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Lasti Kurnia dan Neli Triana

Sore itu, Sabtu (17/9), bus S-62 jurusan

Manggarai-Pasar Minggu sedang

dikendarai oleh, sebut saja, Agung (14),

dengan Budi (11) sebagai kernetnya.

Budi yang bertubuh kecil bergelantungan di

pintu bus berteriak memanggil calon

penumpang. Ia juga bertugas menarik

ongkos penumpang.

Remaja belia Agung lihai mengendalikan

setir. Ia memakai kaus merah lengan

panjang dan celana jeans hitam model

stretch yang menyempit pada bagian kaki

dan aksesori ikat pinggang berhiaskan

ornamen metal.

Bersama mereka, duduk di kursi paling depan samping Agung, kakak beradik Candil (17) dan Dedi (16).

Sama seperti Agung, keduanya juga sopir tembak.

Agung membawa busnya menuju Terminal Manggarai. Saat menerobos kemacetan, ia perlahan

memajukan busnya sedikit demi sedikit dengan jarak hanya beberapa sentimeter dari kendaraan di

depannya. Dengan rokok mengepul di mulutnya, Budi turun lalu menggunakan dirinya sebagai tameng.

Ia maju memosisikan dirinya di antara bus dan kendaraan dari arah berlawanan, sambil mengangkat

tangannya. Dengan celah yang tersedia, Agung bisa bermanuver memajukan busnya. ”Memang begitu

tugas kenek,” kata Agung.

Agung tidak bisa ngetem lama di Manggarai. Sudah ada antrean sesama bus S-62 di depan dan

belakangnya. ”Aduh, Bang, baru tiga orang nih!” teriak Agung mengeluh. Ia pun melaju dari Terminal

Manggarai hanya dengan empat penumpang di busnya.

Sejak anak-anak



Agung, Candil, dan Dedi mengaku dapat mengemudikan mobil sejak belia. ”Dari 12 tahun,” kata Candil,

yang mengaku belajar dari ayahnya, seorang sopir.

Ia mengaku pernah mencoba pekerjaan lain sebelum menjadi sopir bus. Menjadi tukang penagih kredit

motor dan menjadi pengantar makanan di sebuah restoran. Namun, menurut dia, pendapatan dari

menarik bus lebih besar.

Dengan setoran kepada pemilik bus sebesar Rp 270.000 per hari, pendapatan menarik bus bisa

mencapai Rp 100.000. Kenek lebih rendah, yaitu sekitar Rp 90.000. Dikurangi biaya untuk membeli solar

yang harus ditanggung sopir, mereka paling sedikit bisa membawa sekitar Rp 25.000 per hari. Uang

tersebut dipakai untuk bayar kontrakan, makan, dan lainnya.

Mereka berempat menyewa kamar di daerah Cilandak. Hari libur mungkin tidak ada dalam agenda

mereka. ”Kalau libur, ya tidur atau nembak (narik bus),” kata Candil. Cara menembak adalah ikut dengan

bus yang sedang dibawa teman dan minta untuk menyopir dua putaran.

Saat ditanya apakah mereka juga menabung, serentak mereka menjawab, ”Nabung!”

Candil mengatakan, walau memilih meninggalkan orangtuanya di Tangerang, saat Lebaran ia pulang.

”Saya bawa uang untuk ibu,” kata Candil tanpa menyebutkan jumlah uang yang dibawa.

Candil tidak tinggal dengan orangtua karena tidak suka diatur. ”Kami ini bonek. Modal nekat. SIM enggak

ada, KTP enggak ada,” kata Candil.

Kalau ada pemeriksaan KTP atau SIM, Agung atau Candil memakai kartu tanda pelajar sebagai identitas.

Bekal identitas itu, menurut pengalaman Agung, sudah cukup. Ia selalu lolos kalau ada razia KTP. ”Gue

sempet SMA, kalo Agung SMP,” kata Candil.

Namun, kalau ada razia polisi, mereka memilih kabur. Menurut Agung, melanggar atau tidak melanggar

aturan, selalu saja ada yang salah kalau tertangkap razia. ”Kami kasih gocap. Kalo enggak, ya cepek,”

kata Candil.

”Salah juga sih enggak punya SIM. Tapi, biar enggak punya SIM, gue tahu aturan lalu lintas. Waktu

sekolah, kan, ada pelajaran rambu-rambu,” kata Agung.

Ditinggalkan sopir

Odi (47), pemilik tiga mikrolet C-14 jurusan Lebak Bulus-Cileduk saat ditemui di Terminal Lebak Bulus,

Jakarta Selatan, Minggu, mengatakan, sebagian besar sopir memang tidak memiliki SIM A Umum.

”Jangankan sopir tembak, yang sopir senior saja banyak yang tidak punya SIM A Umum. Biaya membuat

SIM A Umum ini mahal, Rp 800.000-Rp 900.000,” katanya.

Odi mengelak menjawab pertanyaan apakah biaya pembuatan SIM A Umum yang disebutkannya adalah



biaya resmi. ”Dengan penghasilan rata-rata setiap sopir Rp 25.000-Rp 30.000 sehari, tidak mungkin

cukup nabung untuk bikin SIM. Uang penghasilan itu habis untuk kebutuhan hidup,” ujarnya.

Menurut Odi, setoran yang ia terima Rp 110.000-Rp 120.000 per hari dari setiap sopir. ”Saya bayar

cicilan leasing mobil Rp 3,4 juta per bulan. Saya saja tidak untung banyak, apalagi sopir saya.

Pendapatan mereka paling top, di luar uang setoran, maksimal Rp 60.000 dan tidak setiap hari,” ujarnya.

Minimnya penghasilan membuat banyak pengemudi berkualitas yang memiliki SIM A Umum memilih

meninggalkan pekerjaan sebagai sopir angkutan umum. ”Jadi siapa saja, yang gak jelas pun, asal bisa

nyetir bawa angkot, silakan saja. Mau pemulung atau siapa saja. Daripada mobil tidak jalan,” kata Odi

lagi.

Menurut empat sekawan, Agung, Budi, Candil, dan Dedi, syarat diperkenankan pemilik bus untuk narik

adalah berani tanggung jawab. ”Kalau nabrak, kami tanggung jawab. Pokoknya kami urus,” kata Agung

enggan menjelaskan detailnya.

Menurut Agung, butuh waktu sekitar setahun sampai ia dipercaya menarik bus oleh pemilik. Biasanya

pemula mengawali dengan menjadi kernet. Lalu dites membawa mobil dan dilihat kemampuannya

mengurus mobil.

Agung dan Candil tidak tahu sampai kapan akan menjadi sopir bus. Berulang kali mereka menanyakan

soal ada tidaknya peluang pekerjaan.

Sebelum Kompas turun meninggalkan mereka, Agung bertanya lagi soal ada tidaknya informasi

pekerjaan. Mereka sudah bosan rupanya menjadi sopir tembak.
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