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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pekanbaru merupakan kota yang tidak lepas dari segala bentuk 

perkembangan dari berbagai aspek seperti peningkatan pembangunan, pendidikan, 

ivestasi dibidang industri, perdagangan, jasa dan faselitas lainnya.oleh karna itu 

dikatakan sebagai kota mertopolitan. Dimana penduduk sebagai penikmat sarana 

dan prasarana yang telah disediakan dari berbagai jenis dan bentuk dari 

perkembangan. Semakin padatnya penduduk maka semakin kompleks pula 

kebutuhan yang digunakan untuk menunjang kehidupan. 

Meningkatnya ekonomi kota maka akan meningkat pula lalu lintas 

distribusi barang dan jasa. Akibatnya lalu lintas dalam kota semakin padat dan 

rentan terhadap kecelakaan lalu lintas perkotaan. Persoalan tersebut sebenarnya 

lebih disebatkan oleh adanya pergerakan sistem primer, khususnya yang berkaitan 

dengan distribusi barang dari luar kota kedalam kota, sehingga pergerakan 

skunder (dalam kota) berbaur dengan pergerakan primer (antar kota). Oleh karna 

itu untuk memperkecil persoalan lalu lintas dalam kota ini, ruas jalam dalam kota 

harus dibebaskan dari pergerakan angkutan barang dan jasa dari luar kota yang 

umumnya mengunakan truk bertonase berat. 

Truk bertonase berat adalah angkutan barang yang membawa hasil industri 

seperti pertambangan, perkebunan dan lain-lain. Truk bertonase berat merupakan 

sebuah kenderaan transportasi yang juga termasuk alat berat. Truk adalah 
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kenderaan angkutan jalan raya dengan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk 

mengangkut barang dalam jumlah yang besar. 

Truk besar tersebut tidak hanya berasal dari luar kota Pekanbaru, 

melainkan dari dalam kota Pekanbaru. Truk bertonase berat tersebut memiliki 

berbagai kepentingan seperti mengantar dan mendistribusikan barang dari luar ke 

dalam kota Pekanbaru. Adapula yang hanya sekedar melintas jalan dalam kota 

sebagai jalur lintas untuk mendistribusikan barang ke kota lainnya. 

Kriteria truk bertonase berat yang tidak boleh melewati jalan yang telah 

dilarang adalah : 

a. Truk sumbu 2 ini adalah truk yang mempunyai 6 roda. 

b. Truk sumbu 3 ini adalah truk yang mempunyai 8 roda. 

c. Truk tangki sumbu 2 ini adalah truk tangki yang memiliki 8-10 roda. 

d. Truk tangki sumbu 3 ini adalah truk tangki yang memiliki 12 roda atau 

lebih.  

e. Truk overhead ini adalah truk yang mempunyai 10 roda atau lebih 

Larangan truk bertonase berat melintas didalam kota Pekanbaru tidak 

hanya difokuskan terhadap truk bertonase berat yang dari luar kota menuju dalam 

kota Pekanbaru. Melainkan truk bertonase yang berasal dari dalam kota sendiri 

juga ditetapkan larangan melintas sesuai dengan aturan lalu lintas atau pun rambu-

rambu yang telah ditetapkan dan dipasang. 

Dikeluarkan Perda No 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan di Kota Pekanbaru. Ternyata tidak dapat sepenuhnya memberikan keadaan 
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berlalu lintas dan pengunaan angkutan  yang bebas dari hambatan dan kemacetan 

di jalan. Pelaksaan Perda No2 Tahun 2009 Tentang  Lalu lintas dan Angkutan 

Jalan di Kota Pekanbaru dirasakan belum maksimal. Hal tersebut di buktikan 

dengan tingkat pelanggran lalu lintas di Kota Pekanbaru yang sangat tinngi. 

Kesemerawutan kota seperti kemacetan masih sering terjadi, dan tingkat 

kecelakaan masih tinggi. 

Salah satu permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus 

ditangani oleh Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Pekanbaru saat ini 

adalah meningkatnya jumlah kenderaan bertonase berat yang ada di Kota 

Pekanbaru. Peningkatan jumlah kenderaan bertonase berat saat ini berdampak 

terhadap ketertiban lalu lintas di Kota Pekanbaru. Kenderaan bertonase berat yang 

sering melewati jalan dalam kota membuat penguna jalan lainya merasa 

terganggu. Berikut jumlah kenderaan bertonase berat yang ada di Kota Pekanbaru. 

Tabel 1.1 

Data jumlah kenderaan bertonase berat di Kota Pekanbaru pada Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru Tahun 2014 

No Jenis Kenderaan spesifikasi 

roda 

Tahun 

2014 2015 2016 

1 Truk sumbu 2 6 roda 10125 10310 14183 

2 Truk sumbu 3 8 roda 605 1184 1184 

3 Tangki sumbu 2 6 roda 420 420 347 

4 Tangki sumbu 3 8/lebih roda 92 213 180 

5 Truckror Head 10/lebih 

roda 

120 293 249 

 Jumlah  11362 12420 16143 

Sumber :dishubkominfo Kota Pekanbaru 2017 

 Berdasarkan tabel dapat diperoleh gambaran jumlah kenderaan bertonase 

berat di Kota Pekanbaru setiap tahunnyam mengalami peningkatan. Secara 
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keseluruhan jumlah peningkatan kenderaan berat di Kota Pekanbaru melebihi 

1000 kenderaan dari tahun 2014 ke tahun 2016. Jumlah kenderaan tersebut 

semakin meningkat pada tahun 2016 yaitu mencapai 3000 kenderaan. Kenaikan 

jumlah kenderaan bertonase berat pada 2 tahun terakhir, menunjukan kenaikan 

yang segnifikan. Tingginya pertumbuhan kederaan bertonase berat tersebut akan 

berdampak pada kesemerawutan, kemacetan dan bahkan tinggat kecelakaan lalu 

lintas  yang merugikan pengguna jalan apabila tidak di tata dengan baik. 

 Pengunaan jalan harus disesuiakan dengan fungsi, intensitas lalu lintas 

guna kepentingan peraturan jalan, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, daya 

dukung untuk menerima muantan truk sumbu terberat. Setiap kenderaan harus 

berjalan pada jalur jalan yang tetah ditetapkan. Dishubkominfo Kota Pekanbaru 

melalui pasal 200 Perda No 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, menyatakan bahwa : 

a. Kenderaan bermotor beroda 3 (tiga) / becak bermotor baik yang 

digunakan sebagai angkuta orang maupun barang dilarang beroperasi 

di wilayah Kota Pekanbaru, Kecuali kenderaan bagi penyandang cacat. 

b. Bagi kenderaan angkutan barang dengan MST (Muatan Sumbu 

Terberat) lebih dari 8 ton yang dapat menganggu kelancaraan lalu 

lintas, mengakibatkan penurunan tingkat pelanyanan jalan dan 

mengakibatkan kerusakan jalan harus mendapat izin penggunaan jalan 

dari Dinas Perhubungan dan Informatikan. 

c. Penggunaan jalan selain dari fungsi jalan yang diduga dapat 

menganggu keselamatan, kelancaran lalu lintas dan mengakibatkan 
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penurunan tingkat pelayanan jalan harus mendapat izin penggunaan 

jalan dari Dinas Perhubungan dan Informatika. 

Bedasarkan pasal 200 ayat (2) tersebut diterangkan bahwa bagi kenderaan 

yang dengan muatan lebih dari 8 ton yang dapat menganggu kelancaraan lalu 

lintas, penurunan tingkat pelayanaan jalan dan mengakibatkan kerusakan jalan 

harus mendapat izin dari Dishupkominfo Kota Pekanbaru. Secara tidak lansung 

kenderaan bertonase berat tidak dibenarkan untuk melewati jalan-jalan dalam 

kota. Disnas Perhubungan dan Informatika Kota Pekanbaru telah menetapkan 

bahwa jalan Lingkkar kota yaitu jalan Garuda sakti dan jalan Kubang raya sebagai 

jalan yang dikhususkan untuk kenderaan angkutan barang dengan bertonase berat. 

Pengawasan kenderaan barang dengan tonase berat salah satunya 

dilakukan melalui jembatan timbang yang ada, jembatan timbang ini berfungsi 

untuk mengetahui berat muatan yang dibawa oleh truk. Namun keluarnya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang 

menyebutkan pengeoperasian jembatan timbang menjadi kewenangan pusat, maka 

untuk sementara jembatan timbang yang ada dihentikan pengeoperasian 

sementara. Hal ini memperburuk pengawasan terhadap kenderaan barang dengan 

tonase berat yang akan memasuki Kota Pekanbaru. 

Dalam hal pelarangan kenderaan bertonase berat untuk melewati jalan-

jalan dalam kota Dinas Perhubungan dan Informatika mengeluarkan rambu-rambu 

pelarangan bagi kenderaantonase berat dijalan-jalan yang sering dilalui kenderaan 

bertonase berat diantaranya di jalan MS amin, Soebranstas, dan Arengka 1. Ini 
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diperkuat oleh pasal 199 Perda No 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, menyatakan bahwa : 

a. Setiap kenderaan harus berjalan pada jalur jalan yang telah ditetapkan. 

b. Setiap kenderaan dilarang melalui jalan yang tidak sesuai dengan kelas 

jalan yang ditentukan kecuali mendapat izin 

Yang mana jalan HR. Soebrantas, SM Amin dan Arengka 1 merupakan 

jalan provinsi dan daya beban maksimal 8 ton, jika kenderaan tonase berat 

melewati jalan ini melanggar UU No 2 Tahun 2009 pasal 199 ayat 2. 

Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Pekanbaru telah melakukan 

sosialisasi terhadap pengalihan arus kenderaan angkutan tonase berat kejalan 

lingkar kota yaitu jalan Garuda sakti dan jalan Kubang raya dengan menepatkan 

anggotanya di titik-titik pintu masuk Kota Pekanbaru, dan pemasangan rambu-

rambu dan marka jalan. Akan tetapi meskipun demikian pelanggaran rambu 

larangan masuk kota masih tetap terjadi. Berikut data jumlah pelangaran 

kenderaan bertonase berat yang memasuki jalan dalam kota Pekanbaru : 

Tabel 1.2 

Data Pelanggaran Rambu-Rambu Larangan Masuk Kota Oleh Kenderaan 

Berat Di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016 

 Jeniskenderaan  
Jumlah Tahun 

 

Truk 

Sumbu 2 

Truk  

Sumbu 3 

Tangki  

Sumbu 2 

Tangki  

Sumbu 3 

2014 292 22 24 15 503 

2015 137 110 8 6 6 

2016 190 159 3 7 7 

Sumber :Dishubkominfo Kota Pekanbaru 

 



 7 

 Berdasarkan tabel diperoleh gambaran masih banyak kenderaan bertonase 

berat yang melintasi jalu-jalur dalam Kota Pekanbaru, serperti pada tahun 2014 

terdapat 503 kenderaan yang melanggar rambu-rambu laranggan masuk Kota 

Pekanbaru. Pada tahun 2015 jumlah kenderaan yang melanggar masuk kota 

mengalami penurunan hingga 50 persen. Akan tetapi pada tahun 2016 

pelanggaran tersebut kembali meningkat hingga lebih dari 50 persen kenderaan 

yang melakukan pelarangan. 

 Pelaranggan terhadap rambu-rambu larangan masuk kota oleh kenderaan 

bertonase berat berdampak terhadap ketertiban lalu lintas dan kerusakan jalan di 

Kota Pekanbaru, seperti terjadinya kemacetan sampai struktur jalan yang 

bergelombang sehingga menganggu aktifitas pengguna jalan lainnya. Salah satu 

jalan yang sering mengalami kecematan dan kerusakan jalan tersebut adalah jalan 

HR Soebrantas panam yang menjadi tempat masuknya kenderaan tonase berat 

padahal jalan HR Soebrantas merupakan jalan provisi yang memiliki daya beban 

maksimal 8 ton. Hal ini tentu tidak sesuai dengan  Perda No 2 Tahun 2009 yang 

berbunyi „‟Setiap kenderaan dilarang melalui jalan yang tidak sesuai dengan 

kelas jalan yang telah ditentukan kecuali telah mendapat izin’’.(Perda Pekanbaru 

No 2 Tahun 2009). 

 Berikut data jumlah pelanggaran kenderaan bertonase berat terhadap 

rambu-rambu larangan masuk Kota Pekanbaru bedasarkan nama jalan : 
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Tabel 1.3 

Data Pelanggaran Kenderaan Bertonase Berat Terhadap Rambu-Rambu 

Larangan Masuk Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016 

 

 Tahun 

 

Nama Jalan Protokol  Jumlah 

HR Soebrantas SM Amin Arenka 1 

2014 262 165 76 503 

2015 154 74 33 261 

2016 193 86 40 319 

Sumber : Dishubkominfo Kota Pekanbaru 2017 

  

 Berdasarkan tabel dapat diperoleh gambaran bahwa rambu-rambu 

kenderaan bertonase berat dilarang melintas paling banyak dilanggar pada jalan 

HR Soebarantas dari tahun 2014 sampai denga tanhun 2016 terlihat sebanyak 549 

Pelanggar (kenderaan bertonase berat). Selain menyebabkan kemacetan, 

kenderaan bertonase berat juga menyebabkan menurunnya kualitas jalan yang ada 

di dalam Kota Pekanbaru, seperti jalan Soekarno Hatta tepatnya didepan pasar 

pagi yang mengalami kerusakan akibat sering dilewati oleh kenderaan bertonase 

berat, juga pada ruas jalan HR Soebrantas menyebabkan banyaknya jalan yang 

bergelombang. Keadaan ini akan menyebabkan kecelakaan yang membahayakan 

keselamatan semua pengguna jalan. Oleh karena itu Pelaksanaan Perda No 2 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru perlu 

dimaksimalkan pelaksanaanya dalam mewujudkan ketertiban lalu lintas dan 

angkutan jalan yang lancar, tertib,aman dan nyaman. 

 Proses pelakasanaan penertiban yang kurang efektif menyebabkan banyak 

truk bertonase berat bebas keluar masuk Kota Pekanbaru dan menimbulkan 

permasalahan kerusakan jalan, kemacetan serta kecelakaan. Berankat dari 

berbagai permasalah tersebut, penulis menganggap perlu adanya evaluasi serta 
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kajian yang bebas yang membahas tentang proses penertiban truk bertonase berat 

yang di canangkan oleh Pemeritah. Dilatar belakangi oleh dasar pemikiran di atas, 

maka proposal ini di angkat dengan judul “ANALISIS PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NO 2 TAHUN 2009 

TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Pada Truk 

Bertonase Berat Yang Memasuki Kota Pekanbaru)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana Pelaksanaan Persturan Daerah Kota Pekanbaru No 2 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam hal Penertiban 

Truk Bertonase Berat yang memasuki Kota Pekanbaruu? 

b. Apa saja hambatan Dinas Perhubungan dan Informatika Kota 

Pekanbaru dalam pelaksanaan Perda Kota Pekanbaru No 2tahun 2009? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pelaksanaa peraturan daerah Kota Pekanbaru No 2 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal 

penertiban truk bertonase berat yang memasuki Kota Pekanbaru? 

b. Untuk mengetahui hambatan Dinas Perhubungan dan Informatika Kota 

Pekanbaru dalam pelaksanaan Perda Kota Pekanbaru No 2 tahun 

2009? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai  

berikut : 
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a. Memberi pengetahuan bagi penulis tentang pelaksanaan peraturan 

daerah Kota Pekanbaru No 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan dalam hal penertiban truk bertonase berat yang 

memasuki Kota Pekanbaru. 

b. Memberikan sumbangsi pemikiran untuk menetukan kebijakan-

kebijakan yang akan dibuat dalam rangka peningkatan kerja pada 

kantor Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Pekanbaru. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam penelitian 

lebih lanjut bagi peneliti lain untuk mengkaji dari aspek yang lain. 

 


