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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka pengembangan Kota Pekanbaru sebagai Provinsi Riau yang 

merupakan kegiatan pusat beragam, memerlukan dukungan prasarana kota yang 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menunjang kegiatannya dalam sehari - 

hari, baik yang bertujuan didalam kota maupun yang bertujuan keluar kota. 

Sebagian besar dari orang - orang yang kreatif, telah memanfaatkan 

kesempatan kepadatan penduduk tersebut sebagai mata pencarian perekonomian 

mereka dengan menyediakan sarana transportasi umum atau kendaraan umum. 

Dengan sebuah mobil mini bus, pemilik mobil menyediakan sarana atar jemput 

penumpang baik antar daerah maupun antar provinsi. Kendaraan Bermotor Umum 

adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang 

dengan dipungut bayaran (UU No.22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10) . 

Angkutan antar jemput atau yang biasanya dikenal oleh masyarakat 

dengan Travel merupakan jasa pelayanan transportasi antar daerah dengan 

menggunakan minibus berkapasitas 8-15 orang. Perusahaan Angkutan Umum 

adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang 

dengan Kendaraan Bermotor Umum (UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 21). 

Angkutan Antar Jemput adalah angkutan penumpang yang resmi 

beroperasi di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru. Angkutan Antar Jemput 

ini memiliki izin trayek atau izin beroperasi dari pemerintah yang dapat dilihat 

dari plat bewarna kuning serta memberikan tiket kepada penumpang. Sedangkan 
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trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan 

orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan 

perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau 

tidak berjadwal. 

Pada awalnya travel hanya menggunakan kendaraan bermotor sejenis bus 

mini. Namun seiring berkembangnya zaman dan permintaan masyarakat, travel 

yang digunakan tidak hanya sejenis bus mini melainkan mobil – mobil yang 

digunakan orang - orang sebagai mobil pribadi. 

Pada hakikatnya untuk menjadi angkutan umum (travel), sebuah mobil 

harus memenuhi persyaratan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, apabila sudah memenuhi 

persyaratan yang dimaksud maka kendaraan bermotor tersebut layak dijadikan 

angkutan umum (travel) resmi dengan plat kuning bertulisan warna hitam serta 

memberikan tiket kepada penumpang, dimana tiket yang resmi memiliki asuransi 

jiwa bagi penumpangnya. Oleh sebab itu masyarakat cenderung lebih banyak 

memilih travel untuk bepergian karena travel melayani penumpang dengan 

fasilitas antar jemput ke alamat karena dinilai nyaman. 

Namun tidak sedikit travel yang beroperasi di Kota Pekanbaru yang tidak 

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, seperti yang telah diatur dalam UU 

No. 22 Tahun 2009. Sebagian travel tersebut  tidak  memiliki  izin  layaknya  

sebagai  angkutan  umum, inilah yang dinamakan dengan travel ilegal. Dimana 

ilegal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 
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Kalau kita teliti di daerah seperti simpang empat Garuda Sakti bahkan 

sampai di kota-kota seringkali dijumpai travel yang beroperasi dengan 

menggunakan plat hitam dengan berani parkir di pinggir ruas jalan, dimana hal ini 

jelas nantinya akan merugikan para pemilik mobil penumpang umum yang resmi 

(plat kuning), yang sudah memiliki izin trayek resmi dan membayar retribusi 

kepada Pemerintah Kota.  

Di Pekanbaru sendiri travel ilegal hampir mendominasi trayek yang ada, 

kalau hal ini dibiarkan secara terus-menerus hal yang paling ditakutkan nantinya 

akan terjadi misalnya saja iklim usaha jasa yang ada di daerah Pekanbaru akan 

sedikit demi sedikit tidak akan kondusif. Pemerintah seharusnya dengan tegas 

segera menegur bahkan menertibkan keberadaan travel illegal ini. 

Penertiban terhadap angkutan umum, baik angkutan barang maupun 

angkutan orang/travelmerupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi 

Riau. Pelaksaaan pengawasan pada dinas perhubangan yaitu melalui bidang 

Perhubungan Darat, pada seksi Angkutan dan Keselamatan Perubungan Darat.  

 Adapun tugas pokok dan fungsi Seksi Angkutan dan Keselamatan Darat 

sebagai berikut. 

1. Melaksanakan pekerjaan, urusan, kegiatan serta kajian dan evaluasi terhadap 

rencana umum perhubungan darat; 

2. Merumuskan kebijakan bidang perhubungan darat; 

3. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan lalu lintas 

angkutan jalan, lalu lintas angkutan sungai, Danau dan penyeberangan serta kereta 

api. 
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4. Mengkoordinir dan mengusulkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bidang 

Perhubungan Darat.  

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan; 

6. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari dinas perhubungan kota Pekanbaru 

bahwa salah satu tugasnya Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian kegiatan lalu lintas angkutan jalan, lalu lintas angkutan sungai, 

Danau dan penyeberangan serta kereta api. Hal tersebut dapat dilihat dari data 

berikut. 

Tabel 1.1 

Jumlah Angkutan Travel Ilegal yang Tertangkap 

Dan Angkutan Travel Resmi di Kota Pekanbaru tahun 2016-2017 

 

No. Tahun AngkutanTravel 

Ilegal yang 

Tertangkap 

Angkutan 

Travel 

Resmi 

1. 2016 89 56 

2. 2017 103 80 

Jumlah 192 136 

  Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Riau 2017 

Pada tabel 1.1 Jumlah Angkutan Travel Ilegal yang Tertangkap Dan 

Angkutan Travel Resmi di Kota Pekanbaru tahun 2016-2017 di atas dapat 

dijelaskan bahwa pada tahun 2016 travel ilegal yang berhasil ditangkap oleh dinas 

Perhubungan kota Pekanbaru berjumlah 89, sedangkan Angkutan Travel Resmi 

berjumlah 56 Perusahaan. Dan pada tahun 2017 Angkutan travel illegal yang 

tertangkap berjumlah 103 dan yang resmi berjumlah 80. Hal ini berarti jumlah 

travel ilegal yang ditangkap dari tahun 2016 sampai 2017 lebih tinggi dari jumlah 

travel resmi yang terdaftar pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Dari data 

diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya angka travel illegal daripada 
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travel resmi, sehingga dibutuhkan penertiban dari pemerintah untuk 

menyelesaikan permasalahan travel illegal ini. Rute dari Travel Ilgeal itu sendiri 

dapat dilihat pada table berikut. 

Tabel 1.2 

Rute Travel Ilegal 

 

 Rute   Asal Tujuan 

 

 

 

Rute Antar Kota 

Pekanbaru Dumai 

Pekanbaru Duri 

Pekanbaru Tembilahan 

Pekanbaru Rengat 

Pekanbaru Perawang Siak 

Pekanbaru Bagan Siapi Api 

Pekanbaru Tanjung Buton 

 

 

 

 

Rute Antar Provinsi 

 

 

 

Pekanbaru Padang 

Pekanbaru Bukittinggi 

Pekanbaru Payakumbuh 

Pekanbaru Solok 

Pekanbaru Pariaman 

Pekanbaru Pasaman Timur 

Pekanbaru Medan 

Pekanbaru Jambi 

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Riau 2018 

 

 Pada table 1.2 Rute Travel Ilegal diatas dapat dijelaskan bahwa Rute travel 

illegal antar kota yaitu asal Pekanbaru dengan tujuan Dumai, Duri, Tembilahan, 

Rengat, Perawang Siak, Bagan Siapi Api, Tanjung Buton. Dan rute antar provinsi  

yaitu asal Pekanbaru dengan tujuan Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, Solok, 

Pariaman, Pasaman Timur, Medan, Jambi. Dari data diatas menyatakan bahwa  

rute travel illegal Antar Kota hampir memenuhi seluruh kabupaten kota yang ada 

di Provinsi Riau. Sedangkan rute travel illegal Antar Provinsi hampir memenuhi 

seluruh kota di Sumatera Barat, dan Provinsi lainnya yaitu Sumatera Utara dan 

Jambi. 

Selain persoalan-persoalan yang penulis paparkan diatas, ada beberapa 

permalahan diantaranya sebagai berikut : 
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1. Pelaksanaan tugas oleh dinas perhubungan diindikasi masih belum berjalan 

optimal sehingga masih banyak ditemukan agen liar dalam pengambilan 

penumpang tetapi tidak ada tanda plang nama kendaraan umum tersebut. 

2. Banyak juga supir travel Jurusan Sumatera Barat, Bangkinang dan Pasir 

Pangaraian yang sering menaikkan dan menurunkan penumpang di sepanjang 

jalan H. R Soebrantas daripada didalam terminal.   

3. Setelah lebih kurang 8 (delapan) tahun berjalan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi acuan untuk penyelesaian 

permasalahan trvel illegal ini, namun masih saja ditemukan travel illegal yang 

beroperasi. 

Berdasarkan keterangan dan gejala-gejala yang terjadi seperti diterangkan 

diatas maka pada kesempatan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Analisis Penertiban Angkutan Umum Tanpa Izin Trayek 

(Travel Ilegal) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari fenomena yang ada dilapangan, penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut  

a. Bagaimanakah analisis penertiban angkutan umum tanpa izin trayek 

(travel ilegal) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru?. 

b. Apakah faktor-faktor penghambat penertiban angkutan umum tanpa izin 

trayek (travel ilegal) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Kota 

Pekanbaru 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk  

a. Untuk menganalisis penertiban angkutan umum tanpa izin trayek (travel 

ilegal) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru 

b. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat penertiban angkutan umum 

tanpa izin trayek (travel ilegal) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau di 

Kota Pekanbaru 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

a. Guna teoritis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan 

ilmu Administrasi, minimal dapat memperkaya inventaris hasil - hasil 

penelitian dibidang Administrasi, khususnya dibidang Administrasi Negara.  

b. Guna akademis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan 

data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.  

c. Guna praktis, ialah penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi 

DinasPerhubungan Kota Pekanbaru.Bagi penulis, berguna untuk 

mengembangkan, meningkatkan kemampuan dan melatih penulis dalam 

menerapkan teori-teori yang diperoleh selama diperkuliahan. Bagi masyarakat, 

diharapkan dapat memberikan informasi dalam pengelolahan transportasi 

umum dan pencegahan semakin maraknyan Travel illegal. 
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1.5.Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini penulis menguraikan sistematika 

penulisandalam berbagai bab sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II    : LANDASAN TEORI 

     Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi teori, kerangka berpikir, 

     serta konsep operasional. 

BAB III   : METODOLOGI PENELITIAN 

     Dalam bab ini meliputi tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber 

     data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta analisis data. 

BAB IV   : GAMBARAN UMUM 

     Dalam bab ini menguraikan deskripsi lokasi penelitian, deskripsi hasil 

     penelitian. 

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan dan pengujian 

hipotesis. 

BAB VI   : PENUTUP 

      Bab ini merupakan bab Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. 

 


