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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakangMasalah 

Transportasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap kalangan, yang 

berfungsi untuk memindahkan penumpang dan barang dari suatu tempat ketempat 

lain dan mempermudah hubungan dengan tempat lain. Karna semakin bertambah 

nya penduduk di suatu daerah ataupun kota maka permintaan akan transportasi 

juka akan sekain meningkat .Transportasi juga merupakan sarana yang sangat 

penting yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Hal 

tersebut terlihat semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi 

mobilitas orang serta barang dari tempat yang satu ketempat yang lain. Selain itu 

transportasi juga berperansebagai penunjang(servicing sector), pendorong 

(promoting sector) dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi 

tetapi belum berkembang sebagai upaya peningkatan pemerataan pembangunan. 

 Kota Pekanbaru yang mempunyai tingkat perkembangan yang cukup 

tinggi baik dari aspek sosial ekonominya maupun pertambahan jumlah 

penduduknya. Masyarakat Kota Pekanbaruyang pada umumnya bergerak dalam 

bidang perdagangan, pelayanan, industri dan jasa. Sangat bergantung 

padaangkutan umum penumpang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari di 

samping kendaraan pribadi, baik untuk kawasan perkotaan maupun antar 

kota.Salah satu kendaraan umum di kota Pekanbaru yakni angkutan kota 

(Angkot), 
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Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai peranan penting sebagai 

dinas yang menangani bidang transportasi secara umum termasuk mengatur dan 

menetapkan jaringan trayek angkutan Kota di Pekanbaru. Sehubungan dengan 

usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat, salah satu 

upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru adalah dengan 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidangjasa angkutan kota, 

melakukan uji layak jalan kepada angkutan kota yang ingin beroperasi di kota 

tersebut serta mekalakukan razia kepada angkutan kota yang melanggar dan tidak 

layak jalan . Meski banyakdari masyarakat yang mengeluhkan tentang buruknya 

pelayanan angkutan kota dan efeknya terhadap lalu lintas, Dinas Perhubungan 

tidak dapat melakukan banyak tindakan. Hal ini disebabkan jangka wewenang 

mereka hanyalah sebatas penyedia fasilitas dan pengawas. 

UU NO.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ) 

Pasal 5 dinyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan dan pembinaan dilaksanakan oleh Pemerintah,yang meliputi 

perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.Keputusan Menteri 

Perhubungan NO. KM. 35 Tahun 2003 tentang Pengelenggaran Angkutann Orang 

di Jalan dengan Kendaraan Umum.Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru No.8 

angkutan adalah pemindahan orang dan/barang dari suatu tempat ke tempatlain 

dengan menggunakan kendaraan. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu 

tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten 

dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat 
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dalam trayek. No. 25 Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat 

lain dalam suatu daerah Kota atau Wilayah ibukota Kabupaten . 

Pengawasan terhadap angkutan umum,baik angkutan barang,maupun 

angkutan orang merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. 

Pelaksanaan pengawasan angkutan kota pada dinas perhubungan yaitu melalui 

seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan. Di dalam Dinas 

Perhubungan kota Pekanbaru terdapat unit kerja yaitu pembagian bidang dan 

UPTD, diantara yaitu: 

1. Bidang Angkutan 

2. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas 

3. Bidang Keselamatan,Teknik Sarana,dan Prasaana 

4. Bidang Komunikasi dan Informasi 

5. UPTD Terminal 

6. UPTD Pelabuhan 

7. UPTD Pengujian KIR 

8. UPTD Parkir 

9. UPTD Pengelolaan Angkutan Perkotaan 

Adapun bidang yang menyangkut dengan permasalahan peneliti yaitu 

Bidang Pengawasan dan Lalu Lintas, yang memiliki tugas-tugas pokok nya. Yang 

melalukan pengawasan terhadap angkutan kota yang beroperasi di Kota Pekan 

baru sesuai sengan standar kelayakan yang telah di tetapkan ,serta menindak 

lanjuti angkuta kota yang tidak layak masih beroperasi di Kota pekanbaru. 
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Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Dinas daerah (UPTD) Pengujian adalah 

bagian dari suatu Dinas  Perhubungan Kota Pekanbaru yang bertugas di 

lapangan.Kepala UPTD Pengujian Kendaraan mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala Dinas dalam melakukan pengujian kendaraan.Untuk melaksanakan tugas 

tersebut, Kepala UPTD Pengujian Kendaraan mempunyai fungsi : 

1. Penyusunan rencana kerja UPTD Pengujian Kendaraan; 

2. Penelahaan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis 

operasional pengujian kendaraan; 

3. Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengujian kendaraan; 

4. Pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD Pengujian Kendaraan; 

5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pengujian 

Kendaraan. 

Hubungan kerja Dinas Perhubungan (DISHUB) dan Sat Lantas Kota 

Pekanbaru adalah dua instansi yang memiliki tugas dan fungsi berbeda, yang 

mana telah di atur oleh Undang-Undang No. 22Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan. Dimana dalam melakukan penyidikan pelanggaran angkutan 

umum DISHUB  harus berkoordinasi dengan Penyidik Sat Lantas dalam menyidik 

perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan khusus nya 

angkutan umum. Pengawasan Dinas Perhubungan di lapangan sangat terbatas. 

Karena itu di lapangan Dinas Perhubungan wajib didampingi oleh kepolisian. 

Jika ada anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang melakukan 

pengawasan dan penertiban di lapangan atau di jalan raya tampa ada pengawasan 
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Kepolisian, bisa segera di laporkan karna di anggap ilegal. Kewenangan LLAJ 

melakukan pengawasan tanpa adanya pihak kepolisian hanya di terminal saja, 

itulah yang menjadi kendala dishub dengan kebijakan dari undang-undang 

pengawasan jadi terbatas.Yang mana tugas nya adalah sebagai berikut: 

1. Dinas perhubungan yang mengatur segala urusan transportasi dan 

perhubungan  polantas yang memberikan sangsi. 

2. Tugas dinas perhubungan mengecek fisik kendaraan satlantas yang 

mengecek surat surat. 

3. Dishub menertipkan kendaraan sedangkan satlantas menertipkan 

pengendara. 

Intinya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang mengurusi kelayakan 

kendaraannya, sedangkan satlantas Kota Pekanbaru yang mengurusi orang-orang 

dalam berkendara. 

Jumlah angkot di Kota Pekanbaru pada tahun 2015 sebanyak 1869 unit dan 

20016 sebanyak1869 unit,namun pada dasar nya angkot tersebut banyak yang 

sudah tidak layak digunakan dikarenakan tahun kendaraan, keadaan kendaraan, 

dan  tidak lengkap nya lampu serta rawan kecelakaan. 

Dan dapat di lihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1.1 : 

Jumlah Perusahaan Dan Armada 

Angkutan Kota Pekanbaru Tahun 2015 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru  

Pada tabel diatas dapat di lihat bahwa banyak PO angkutan yang tidak 

mengurus semua izin dan uji layak jalannya, jumlah izin dan realisasinya tidak 

sesuai dengan kenyataan  tapi pada kenyataannya oplet tadi tetap beroperasi, 

No 

  

  

Nama Pemilik 

  

Menurut 

Izin 

Realisasi 

  

Sisa 

  

Ket 

  

1 PO.ASIA Arlis 72 unit 38 unit 34 unit   

2 

PO.BERINGIN 

JAYA H.Albety Pong 149 unit 62 unit 87 unit   

3 

PO.BAYU 

PUTRA 

Yusnaine Yusuf 

S.Sos 289 unit 179 unit 110 unit   

4 

PO.DWI 

GUNA H.Mansyur 114 unit 11 unit 103 unit   

5 

PO.DWI 

BUANA B. Basri 175 unit 67 unit 108 unit   

6 

PO.FAMILI 

KITA Jonny Yusak 73 unit 13 unit 60 unit   

7 

PO.KERINCI 

INDAH Hj.Khadijah 63 unit 20 unit 43 unit   

8 PO.KUPANG Rustam 189 unit 105 unit 84 unit   

9 

PO.KARYA 

VERI Harmensyah 24 unit 7 unit 17 unit   

10 PO.KOPASARI B. Basri 171 unit 42 unit 129 unit   

11 PO.MONAS 

Ade Suryono M 

SH 48 unit 3 unit 45 unit   

12 

PO.PUTRA 

RIAU UTAMA H.Syahril S 100 unit 50 unit 50 unit   

13 

PO.RODA 

MAS Rifda 48 unit 20 unit 28 unit   

14 PO.TUAHTA Mp. Sinuraya 21 unit 10 unit 11 unit   

15 

PO.TIGA 

SAUDARA 

Hj.Asnawati 

Taher 101unit 36 unit 65 unit   

16 

PO.TAMPAN 

INDAH JAYA 

Purnawan Condro 

G 13 unit 2 unit 11 unit   

17 

PO.TRIO 

TRAS M.Syukur 100 unit 24unit 76 unit   

18 

PO.TRI 

TRANS 

ABADI Jon Hendra 96 unit 40 unit 56 unit   

19 PO.SAMAKO 

Dra. Danni 

Ronosari 6 unit 2 unit 4 unit   

20 

PO.SUMBER 

JAYA Asstuti 17 unit 6 unit 11 unit   

  JUMLAH   1869 unit 737 unit 1132unit   
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sehingga dapat membahayakan penumpang karna tidak layak untuk beroperasi, ini 

di karenakan banyaknya komponen-komponen yang tidak menyala seperti 

spidometer yang rusak, klason yang tidak ada, lampu sen yang tidak menyala, 

maupun surat kir serta pajak yang telah mati dan keadaaan kendaraan yang sudah 

tua dilihat dari bentuk dan tahun kendaraan. 

Pada tahun 2016 PO tidak lagi di pakai dikarenakan sekarang peraturan 

dari Dinas Perhubungan semua angkutan kota  harus di ayomi oleh PT ataupun 

koperasi yaitu yang memiliki badan hukum yang jelas. Maka dari itu semua PO  

berkumpul dan bergabung menjadi beberapa PT dan ada juga yang ikut dengan 

koperasi. 

Tabel 1.2 : 

Jumlah Perusahaan Dan Armada 

Angkutan Kota Pekanbaru Tahun 2016 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

Pada tahun 2016 juga dapat di lihat bahwasanya bnyak juga yang tidak 

merealisasi izin angkutan kotanya, tidak layak jalan karna tidak memenuhi sarat 

dan tidak memiliki izin namun tetap beroperasi juga di jalanan perkotaan. 

Permasalahan yang terjadi di Kota Pekanbaru adalahbanyaknya angkutan 

kota yang terjaring dalam operasi penumpang umum dan barang yang kedapatan 

No Nama  PT Nama Pemilik Menurut Realisasi Sisa Ket 

 

    Izin       

1 

Pt.Ratu Dua Tiga 

Saudara Asmawati Taher 101 Unit 18 Unit 83 Unit   

2 

Pt.Riau Citra 

Semesta Sahrilsulaiman 586 Unit 205 Unit 381 Unit   

3 

Koperasi Riau 

Mandiri Jon Hendra 920 Unit 284 Unit 636 Unit   

4 

Pt.Kupang Surya 

Trans Rustam 262 Unit 90 Unit 172 Unit   

  Jumlah   1869 Unit 597 Unit 1272 Unit   
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melakukan pelanggaran izin yang seharusnya dilengkapi seluruh angkutan kota 

sebagian juga tidak memenuhi syarat layak jalan seperti  spidometer yang tidak 

hidup, lampu sen dan lampu depan yang tidak berfungsi, kondisi ban yang tidak 

layak serta dinding yang telah keropos yang bisa membahayakan  hal ini dapat 

menimbulkan masalah berkaitan dengan keselamatan bagi penumpang dan 

pengguna jalan yang lain.Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.3 : 

Daftar Pelanggaran Lalu Lintas 

Tahun 2015 

No Jenis Pelanggaran Oplet Ket 

1 Parkir/ Rambu-Rambu 3  

2 Persaratan Teknis _  

3 Tidak Memiliki Bukti Lulus Uji 45  

4 Izin Usaha Angkutan _  

5 Izin Operasi _  

6 Kaca  Film _  

7 Dispensasi Kelas Jalan _  

8 Speaker  _  

9 Izin Trayek 2  

10 Menaikan Menurunkan Penumpang Di Luar 

Terminal 

1  

11 Argo  _  

12 Penyimpangan Izin Pariwisata _  

13 Penyimpangan Izin Operasi _  

14 Penyimpangan Izin Trayek _  

 Jumlah 51  

Sumber :Dinas PerhubunganKota Pekanbaru 

Pada tabel diatas dapat di lihat bahawasanya banyak oplet yang kena razia 

dan oplet yang kena razia dengan masalah tidak lulus uji atau tidak layak jalan 

akan di sita atau di tahan oleh pengawas lapangan dishub Kota Pekanbaru.Namun 

kenyataan di lapangan pengawasan angkutan kota kurang dalam merazia dan 

menertipkan angkutan kota yang melanggar sehingga jumlah pelanggaran yang 

terdata hanya sedikit. 
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Tabel 1.4 : 

Daftar Pelanggaran Lalu Lintas 

Tahun 2016 

No Jenis Pelanggaran Oplet Ket 

1 Parkir/ Rambu-Rambu _  

2 Persaratan Teknis _  

3 Tidak Memiliki Bukti Lulus Uji 56  

4 Izin Usaha Angkutan _  

5 Izin Operasi _  

6 Kaca  Filem _  

7 Dispensasi Kelas Jalan _  

8 Speaker  19  

9 Izin Trayek _  

10 Menaikan Menurunkan Penumpang Di 

Luar Terminal 

_  

11 Argo  _  

12 Penyimpangan Izin Pariwisata _  

13 Penyimpangan Izin Operasi _  

14 Penyimpangan Izin Trayek _  

 Jumlah 75  

Sumber : Dinas PerhubunganKota Pekanbaru 

Pada tahun 2016 lebih banyak angkutan kota yang kena razia dan masih 

bnyak lagi oplet yang tidak layak untuk beroperasi di jalanan, dan ini sangat tidak 

aman untuk keseelamatan penumpang serta ketidak nyamaan penumpang. 

Selain itu tumpang tindih trayek angkutan kota juga menjadi masalah yang 

harus diawasi agar tidak terjadi kemacetan maupun perselisihan dengan Angkutan 

Kota lainnya yang masih sering terjadi di Kota Pekanbaru. Hal ini menjadi tugas 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk mengawasi Angkutan Kota tersebut. 

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dishub Kota 

Pekanbaru memiliki Tupoksi untuk menjalan tugas .Adapun Tupoksi di Bidang 

Pengawasan Angkutan Kota oleh Dinas Kota Pekanbaru, berdasarkan Peraturan 

Walikota No. 17 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas,Fungsi dan Tata Kerja 

Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: 
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1. Melaksanakan pemeriksaaan kendaraan di jalan sesuai 

kewenangannya. 

2. Pelaksaan penyidikan pelanggaran perda di bidang 

LLAJ,pemenuhan persaratan teknik dan laik jalan, pelanggaran 

ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umun 

3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalina operasional terhadap 

pengguna jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan dalam 

kota 

4. Melakukan pengawasan dan pengendalian pengamatan lalu lintas 

di ruas-ruas persimpangan jalan dan pos-pos pengawasan 

pengendalian dalam kota. 

Berdasarkan fenomena diatas jelaslah bahwa pengawasan sangatlah 

dibutuhkan untuk menyelidiki apakah pelaksanaan dilapangan sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan berdasar peraturan diatas, apabila pelaksanaan 

tidak sesuai dengan yangtelah ditetapkan, maka perlu ada perbaikan kongkrit dari 

aparatur untuk memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh 

pemilik atau supir angkutan kota tersebut. 

Penelitian sebelumnya yang meneliti dibidang yang sama ialah Gita 

Yuliana (2015). Yang berjudul Pengawasan Operasionalisasi Angkutan Kota Oleh 

Pegawai Bidang Perhubungan Darat  Dinas Perhubungan, Komunikasi 

DanInformatikakota Tanjungpinang. Pengawasan dilapangan oleh pegawai 

Bidang Perhubungan Darat merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dalam keberhasilan operasionalisasiangkutan kota oleh Dinas Perhubungan, 
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Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang. Pengawasan Penertiban Rute 

Trayek Angkutan Kota oleh Pegawai Bidang Perhubungan Darat di Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang. Indikator: 

adanya tujuan atau standar yang ingin dicapai, Pengukuran hasil kerja sesuai 

dengan format tujuan atau standar,Kemampuan untuk memprediksi pengaruh 

yang mungkin timbul dari kegiatan pengawasan, dan Kemampuan untuk bisa 

mengurangi penyimpangan dari tujuan. 

Tujuan penelitian yaitu mengetahui tentang pengawasan 

operasionalisasiAngkutan Kota serta hambatan yang dihadapi Pegawai Bidang 

Perhubungan Darat dalam mengawasi operasionalisasiangkutan Kota 

Tanjungpinang. Jenis penelitian kualitatif, dengan informan sebanyak delapan 

Orang terdiri dari supir angkutan kota,masyarakat,Pengurus Organda sebagai 

cross check, Pegawai Bidang Perhubungan Darat, dan Kepala Bidang 

Perhubungan Darat Sebagai Informan.Teknik analisis data dilakukan dengan 

trianggulasi yaitu mengecek keabsahan data dari hasil wawancara dengan 

informan.Kesimpulan hasil penelitian yaituPengawasan operasionalisasiangkutan 

kota di wilayah Kota Tanjungpinang belum terlaksana sepenuhnya sesuai 

peraturan izintrayekangkutankota. Hal ini dilihat dari hasil temuan penelitian yaitu 

indikator adanya tujuan atau standar yang ingin dicapai bahwa pegawai tidak 

tegas dalam mengawasi operasinalisasiangkutan kota sehingga pengawasanaturan 

izinoperasionalangkutankotamasih lemah pengawasannyatermasuk pegawai 

kurang komitmenmenjalankan tanggungjawabnyauntuk melaksanakan 

pengawasanoperasionalangkutankota dilapangan. 
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Berdasarkan masalah diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul:“Analisis Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap 

Kelayakan Angkutan Kota di Kota Pekanbaru” 

I.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Pengawasan Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru? 

2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pengawasanAngkutan Kota oleh Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru? 

I.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Pengawasan Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan 

Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui hambatan yang ada dalam pelaksanaan 

pengawasanAngkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. 

I.4 Manfaat Penelitian 

A. Secara Teoritis 

Menambah ilmu pengetahuan melaui penelitian yang di laksanakan 

sehingga memberikan pemikiran bagi penelitian selanjut nya dan lebih mendalam 

tentang pengawasan angkutan kota.Sebagai bahan pengembangan disiplin dalam  

ilmu administrasi kusus nya di bidang pengawasan. 
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B. Secara Praktis 

1. Bagi pemerintah daerah diharapkan supaya nantinya dapat dijadikan 

sebuah penilaian untuk lebih meningkatkan dalam pengawasan angkutan 

kota. 

2. bagi peneliti sebagai sarana penerapan ilmu administrasi yang di dapat 

delama menjalani perkuliah’an,dan sebagai sarana latihan bagi penulis 

untuk menulis sebuah karya ilmiah  dan terjun langsung ke lapangan untuk 

meniliti permasalah tersebut. 

I.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah,tujuan dan menfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

 a. Teori yang berkenaan dengan variabel yang di ambil  

 b. Pandangan menurut islam 

 c. Penelitian terdahulu 

 d. Kerangka berfikir 

BABIII: METODE PENELITIAN 

 a.Ruang lingkup penelitian 

 b. Penentuan sumber data penelitian 
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 c.metode penentuan sampel 

 d.Teknik pengumpuln data 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah KotaPekanbaru, wilayah 

geografis KotaPekanbaru, sejarah singkat DinasPerhubunganKotaPekanbaru, visi 

misi DinasPerhubunganKotaPekanbaru, tugas pokok dan fungsi 

DinasPerhubunganKotaPekanbaru. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan serta 

menjelaskan hasil penelitian 

BAB VI : PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dalam penelitian 

 


