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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Kebijakan Publik  

Pakar Inggris W.I. Jenkinsmerumuskan kebijakan publik adalah 

serangkain keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor 

politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta 

cara-cara untuk mencapainya dalam satu situasi. Keputusan- keputusan itu pada 

prinsipnya masih berada pada batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor 

tersebut  

Kebijakan Publik menurut William N. Dunn: 1994 adalah suatu rangkaian 

pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat 

pemerintahan pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti 

pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, 

kriminalitas dan lain lain.(Pasolong dan Harbani, 2007) 

 Menurut Ealau dan Prewit  kebijakan adalah sebuah ketetapan yang 

berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang 

membuat maupun yang menaatinya. Titmus 1974 mendefenisikan kebijakan 

sebagai prinsip rinsip yang megatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan tujuan 

tertentu. (Suharto, 2010) 

Jadi dari pengertian diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa kebijakan 

adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip prinsip untuk mengarahkan cara cara 

bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan 

tertentu. 
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2.2 Teori Pelayanan Publik  

Pelayanan umum atau pelayanan publik menurut  Wasistiono dalam 

(Hardiansyah, 2011)adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta 

atas nama pemerintah  ataupun  pihak  swasta  kepada  masyarakat,  dengan  atau  

tanpa pembayaran  guna  memenuhi  kebutuhan  dan  atau  kepentingan  

masyarakat. Berbeda dengan pendapat di atas, (Ratminto dan Winarsih, 2005) 

berpendapat bahwa: 

“pelayanan publik atau pelayanan umum sebagai segala bentuk jasa pelayanan, 

baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya 

menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di 

daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD), dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun 

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

Sedangkan pelayanan umum menurut (Moenir, 2010)adalah  kegiatan 

yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor 

materiel melalui  sistem,  prosedur  dan  metode  tertentu  dalam  rangka  usaha  

memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.(Sinambela, 

2011)berpendapat bahwa: 

“pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh 

penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja 

dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada 

hakikatnya Negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi 
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kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara 

individual, akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh 

masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehataan,   pendidikan,   dan   lain   lain”. 

Berdasarkan  beberapa  pendapat  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  

pelayanan publik adalah kegiatan pemberian layanan oleh penyelenggara 

pelayanan public yaitu pemerintah, BUMN, atau BUMD yang dilaksanakan  

sesuai dengan prinsip- prinsip,  asas-asas  dalam  pelayanan  publik  dan  

ketentuan  perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik 

dalam bentuk barang publik maupun jasa publik dengan tujuan agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2.2.1 KualitasPelayananPublik 

Kualitas pelayanan (Service Quality) seperti yang dikatakan oleh 

Parasuraman dalam (Lupiyoadi, 2001)dapat didefinisikan yaitu seberapa jauh 

perbedaan antara  kenyataan  dan  harapan  konsumen  atas  pelayanan  yang  

mereka terima/peroleh. Menurut Lewis & Booms dalam (Tjiptono dan Candra, 

2005)kualitas  pelayanan  sebagai  ukuran  seberapa  baik  tingkat  layanan  yang 

diberikan  mampu  sesuai  dengan  harapan  pelangan.  Sedangkan  menurut 

(Ibrahim, 2008)pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana 

penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik 

tersebut. Wyckof dalam (Tjiptono, 1996)berpendapat bahwa: 

“kualitas pelayanan diartikan sebagai keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 
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pelanggan. Kualitas pelayanan bukanlah dilihat dari sudut pandang pihak 

penyelenggara atau penyedia layanan, melainkan berdasarkan persepsi masyarakat 

(pelanggan) penerima layanan. Pelangganlah yang mengkonsumsi dan merasakan 

pelayanan yang diberikan, sehingga merekalah yang seharusnya menilai dan   

menentukan   kualitas.” 

Selanjutnya, Zeithaml dalam (Hardiansyah, 2011)menyatakan bahwa : 

“kualitas pelayanan ditentukan oleh dua hal, yaitu: expected service dan perceived 

service. Expected service dan perceived service ditentukan oleh dimention of 

service quality yang terdiri dari sepuluh dimensi, yaitu: (1) Tangibles, (2) 

Reability, (3) Responsiveness, (4) Competence, (5) Courtesy, (6) Credibility, (7) 

Feel secure, (8) Acces, (9) Communication, (10) Understanding the costumer”. 

Dari sepuluh dimensi kualitas pelayanan tersebut, kemudian Zeithaml 

et.al. dalam (Hardiansyah, 2011)menyederhanakan menjadi lima dimensi, yaitu 

dimensi SERVQUAL (kualitas pelayanan) sebagai berikut: 

a. Tangibles (bukti langsung), yaitu kemampuan suatu perusahaan 

dalammenunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan, sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan 

sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi 

jasa.  

b. Reability (kehandalan), yaitu kemampuan untuk memberikanpelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. Kinerja harus sesuai dengan 

harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk 

semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap simpatik dan akurasi yang tinggi.  
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c. Responsiveness (ketanggapan), yaitu suatu kemauan untuk membantudan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, 

dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan pelanggan menunggu 

tanpa adanya suatu alasan yang jelas menyebabkan persepsi negatif dalam 

kualitas pelayanan.  

d. Assurance (jaminan), yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dankemampuan 

para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan 

kepada perusahaan yang memiliki beberapa komponen antara lain:.  

1. Communication (komunikasi), yaitu secara terus menerusmemberikan 

informasi kepada pelanggan dalam bahasa dan penggunaan kata yang jelas 

sehingga para pelanggan dapat dengan mudah mengerti, di samping itu 

perusahaan hendaknya dapat secara cepat dan tanggap dalam menyikapi 

keluhan dan komplain yang dilakukan oleh pelanggan.  

2. Credibility (kredibilitas), perlunya jaminan atas suatu kepercayaan yang 

diberikan kepada pelanggan, believability atau sifat kejujuran. 

Menanamkan kepercayaan, memberikan kredibilitas yang baik bagi 

perusahaan pada masa yang akan dating. 

 
3. Security (keamanan), adanya suatu kepercayaan yang tinggi daripelanggan 

akan pelayanan yang diterima. Tentunya pelayanan yang diberikan 

memberikan suatu jaminan kepercayaan yang maskimal.  

4. Competence (kompetensi), yaitu keterampilan yang dimiliki 

dandibutuhkan agar dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan 

dapat dilaksanakan dengan optimal.  
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5. Courtesy (sopan santun), dalam pelayanan adanya suatu nilaimoral yang 

dimiliki oleh perusahaan dalam memberikan kepada pelanggan. Jaminan 

akan kesopan santunan yang ditawarkan kepada pelanggan sesuai dengan 

kondisi dan situasi yang ada.  

 
e. Emphaty(empati), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan 

bersifatindividual atau pribadi yang diberikan kepada para pelangggan dengan 

berupaya memahami keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan 

diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, 

memahami kebutuhan pelanggan secaraspesifik, serta memiliki waktu 

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan 

adalah tingkatan layanan yang diberikan oleh pemberi layanan untuk memenuhi 

harapan konsumen/pelanggan dimana dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi para pelanggan atas apa yang diharapkan dan apa yang 

dirasakan. Apabila jasa yang dirasakan sesuai dengan jasa yang diharapkan, maka 

kualitas pelayanan tersebut akan dipersepsikan baik atau positif. Jika jasa yang 

dirasakan melebihi jasa yang diharapakan, maka kualitas jasa dipersepsikan 

sebagai kualitas ideal. Demikian juga sebaliknya, apabila jasa yang dirasakan 

lebih jelek dibandingkan dengan jasa yang diharapakan maka kualitas jasa 

dipersepsikan negatif atau buruk. Maka baik tidaknya kualitas pelayanan 

tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan 

pelanggannya secara konsisten. Alasan peneliti menggunakan teori dari Zeithaml 

adalah dikarenakan teori ini sesuai dengan konteks kualitas pelayanan yang mana 



15 
 

lebih detail dan merupakan suatu metode yang diturunkan secara empiris yang 

dapat digunakan oleh organisasipelayanan untuk meningatkan kualitas pelayanan. 

 

2.3 Konsep Transportasi 

Pengertian transportasi yang dikemukakan oleh (Nasution, 1996) diartikan 

sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. 

Sehingga dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal yaitu adanya muatan 

yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut dan terdapatnya jalan 

yang dapat dilalui. Proses pemindahan dari gerakan tempat asal, dimana kegiatan 

pengangkutan dimulai dan ke tempat tujuan dimana kegiatan diakhiri. Untuk itu 

dengan adanya pemindahan barang dan manusia tersebut, maka transportasi 

merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang kegiatan ekonomi 

(thepromoting sector) dan pemberi jasa (the servicing sector) bagi 

perkembanganekonomi. 

Menurut Soesilodalam (Rifusa, 2010) mengemukakan bahwa transportasi 

merupakan pergerak tingkah laku orang dalam ruang baik dalam membawa 

dirinya sendiri maupun membawa barang-barang. Selain itu, menurut (Tamin 

1997 dalam(Rifusa, 2010) mengungkapkan bahwa, prasarana transportasi 

mempunyai dua peran utama, yaitu: (1) sebagai alat bantu untuk mengarahkan 

pembangunan di daerah perkotaan dan (2) sebagai prasarana bagi pergerakan 

manusia dan/atau barang yang timbul akibat adanya kegiatan di daerah perkotaan 

tersebut. 

Dengan melihat dua peran yang di sampaikan di atas, peran pertama sering 
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digunakan oleh perencana pengembang wilayah untuk dapat mengembangkan 

wilayahnya sesuai dengan rencana. Misalnya saja akan dikembangkan suatu 

wilayah baru dimana pada wilayah tersebut tidak akan pernah ada peminatnya bila 

wilayah tersebut tidak disediakan sistem prasarana transportasi. Sehingga pada 

kondisi tersebut, prasarana transportasi akan menjadi penting untuk aksesibilitas 

menuju wilayah tersebut dan akan berdampak pada tingginya minat masyarakat 

untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Hal ini merupakan penjelasan peran 

prasarana transportasi yang kedua, yaitu untuk mendukung pergerakan manusia 

dan barang. 

Kegiatan ekonomi dan transportasi memiliki keterkaitan yang sangat erat, 

dimana keduanya dapat saling mempengaruhi. Hal ini seperti yang diungkapkan 

oleh Tamin 1997 dalam (Rifusa, 2010) bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki 

keterkaitan dengan transportasi, karena akibat pertumbuhan ekonomi maka 

mobilitas seseorang meningkat dan kebutuhan pergerakannya pun menjadi 

meningkat melebihi kapasitas prasarana transportasi yang tersedia. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa transportasi dan perekonomian memiliki 

keterkaitan yang erat. Di satu sisi transportasi dapat mendorong peningkatan 

kegiatan ekonomi suatu daerah, karena dengan adanya infrastruktur transportasi 

maka suatu daerah dapat meningkat kegiatan ekonominya. Namun di sisi lain, 

akibat tingginya kegiatan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi meningkat 

maka akan timbul masalah transportasi, karena terjadinya kemacetan lalu lintas, 

sehingga perlunya penambahan jalur transportasi untuk mengimbangi tingginya 

kegiatan ekonomi tersebut. 
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Pentingnya peran sektor transportasi bagi kegiatan ekonomi mengharuskan 

adanya sebuah sistem transportasi yang handal, efisien dan efektif. Transportasi 

yang efektif memiliki arti bahwa sistem transportasi yang memenuhi kapasitas 

yang angkut, terpadu atau terintegrasi dengan antar moda transportasi, tertib, 

teratur, lancar, cepat dan tepat, selamat, aman, nyaman dan biaya terjangkau 

secara ekonomi. Sedangkan efisien dalam arti beban publik sebagai pengguna jasa 

transportasi menjadi rendah dan memiliki kualitas yang tinggi. 

2.3.1 PenyelenggaraanAngkutanUmum 

Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 35 Tahun 2003 

Tentang penyelenggaraan Angkutan Orang dijalan Dengan Kendaraan Umum, 

pada Pasal 24 menjelaskan:Paragraf 1Angkutan Antar JemputPasal 24Pelayanan 

angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a 

dilaksanakan dalam trayek dengan asal dan tujuan perjalanan tetap atau 

sebaliknya. 

1. Pelayanan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam trayek dengan asal dan tujuan 

perjalanan tetap atau sebaliknya. 

2. Pelayanan angkutan antar jemput diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai 

berikut : 

a. Tidak berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal; 

b. menggunakan mobil bus kecil dan/atau mobil penumpang umum; 

c. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan 

hitam; 
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d. pelayanan dari pintu kepintu dengan jarak maksimum 500 km; 

e. tidak menaikkan penumpang di perjalanan; 

f. tidak mengenakan tarif yang berpotensi /dapat mengganggu pelayanan 

angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama; 

g. kendaraan yang dioperasikan tidak melebihi 20% dari jumlah 

kendaraan dalam trayek tetap dengan asal dan tujuan perjalanan yang 

sama. 

3. Kendaraan yang digunakan untuk angkutan antar jemput harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

a. Dilengkapi fasilitas pendingin udara yang berfungsi dengan baik; 

b. umur kendaraan maksimum 5 tahun; 

c. tidak mencantumkan papan trayek pada kendaraan yang 

dioperasikan; 

d. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan 

“ANGKUTAN ANTAR JEMPUT” yang ditempatkan pada badan 

kendaraan sebelah kiri dan kanan; 

e. Dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada 

pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan 

f. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada 

dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing 

perusahaan angkutan. 
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4. Bentuk dan ukuran stiker angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud 

ayat (3) huruf d sebagaimana tercantum dalam contoh 7 lampiran 1 

Keputusan ini. 

 

2.4 Pandangan Islam Tentang Pentingnya Patuh Terhadap Hukum 

Dalam hal ini penulis menghubungkan patuh terhadap hokum dengan 

kepatuhan terhadap pemimpin. Hal ini dikarenakan yang menetapkan hukum 

Negara ialah pemimpin. Maka dari itu ayat yang memerintah untuk mentaati 

pemimpin adalah Q.S An-Nisa: 59   

 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul-Nya dan Ulil 

Amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu 

maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya) jika 

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa: 59) 

Dalam ayat iniAllah memerintahkan (kaum mukminin) untuk taat kepada-

Nya dan taat kepada Rasul-Nya yaitu dengan mengerjakan perintah keduanya baik 

yang wajib maupun yang sunnah dengan menjauhi larangan keduanya. Dan Allah 

juga memerintahkan (kepada kaum mukminin) untuk taat kepada Ulil Amri, yaitu 

orang yang mengurusi kepentingan umat, baik itu Umara, pemerintah maupun 
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mufti-mufti karena sesungguhnya tidak akan konsisten urusan Dien dan dunia 

kecuali dengan taat kepada mereka dan tunduk kepada perintah-perintah mereka 

dalam rangka taat kepada Allah dan mengharap pahala yang ada di sisi-Nya. Akan 

tetapi dengan syarat mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Apabila 

mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak ada taat kepada makhluk 

dalam bermaksiat kepada Allah. Barangkali inilah rahasia dibuangnya fi’il athi’u 

(taatilah) dalam perintah taat kepada Ulil Amri. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Jurnal yang disusun oleh Julius dan Was Asrida pada tahun 2012 yang 

berjudul Upaya Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Angkutan Umum di Kota 

Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Tampan Kelurahan Simpang Baru). Yang 

mana tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Upaya Dinas Perhubungan 

Dalam Menertibkan Angkutan Umum di Kota Pekanbaru (Studi Kasus di 

Kecamatan Tampan Kelurahan Simpang Baru) dan untuk mengetahui ambatan 

yang dihadapi dari upaya Dinas Perhubungan dalam penertiban angkutan umum 

khususnya masalah travel ilegal di Kota Pekanbaru. Dan hasil dari penelitian ini 

adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota 

Pekanbaru dalam melaksanakan penertiban angkutan umum khususnya masalah 

travel illegal masih belum mampu menyelenggarakannya dengan baik. Upaya- 

upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan 

penertiban angkutan umumk hususnya masalah travel ilegal, yaitu pengawasan, 

razia/penjaringan, pendataan, penyuluhan/sosialisasi. Hambatan yang dihadapi 
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dari upaya Dinas Perhubungan dalam penertiban angkutan umum khususnya 

masalah travel ilegal di Kota Pekanbaru dari unsur Pemerintahan, dari unsur 

Dinas Perhubungan, dari unsur masyarakat dan dari unsur PO/Supir. 

Skripsi yang disusun oleh nadyasari pada tahun 2014 yang berjudul 

Implementasi Kebijakan Terhadap Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi 

(Travel) di kota Pekanbaru. Yang mana pokok permasalahanya yaitu bagaiman 

Implementasi Kebijakan Terhadap Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi 

(Travel) di kota Pekanbaru dan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

Implementasi Kebijakan Terhadap Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi 

(Travel) di kota Pekanbaru. Dan hasil dari penelitian ini ialah Dinas Perhubungan 

Provinsi Riau dalam pengelolaan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) masih 

belum mampu menyelenggarakan dengan maksimal yang disebabkan belum 

adanya sanksi yang tegas dan belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan 

oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. 

Skripsi yang disusun oleh Reviolla Monicca pada tahun 2013 yang 

berjudul Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Dalam Mengatasi Transportasi Ilegal di 

Kota Padang. Yang mana pokok permasalahan dari penelitian ini ialah bagaimana 

Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Dalam Mengatasi Transportasi Ilegal di Kota 

Padang? Dan apasaja penghambat dari Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Dalam 

Mengatasi Transportasi Ilegal di Kota Padang. Yang mana gasil dari penelitian ini 

ialah Koordinasi dalam mengatasi travel illegal oleh Dinas Perhubungan 

komunikasi dan informatika, Satlantas, Organda dapat dikatakan tidak efektif. Hal 

ini dapat dikatakan karena adanya penyimpangan- penyimpangan yang dilakukan 
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oleh salah satu instansi sehingga koordinasi tidak berjalan maksimal. Hambatan-

hambatan pelaksanaan fungsi koordinasi dalam mengatasi permasalahan travel 

illegal di kota Padang yaitu Hambatan internalnya adalah adanya keegoisan 

hubungan antara ketiga instansi, rapat koordinasi bersifat insidentil, disharmony 

hubungan antar SKPD. Hambatan eksternalnya adalah tingginya minat 

masyarakat dalam menggunakan travel illegal, terdapatnya indikasi kepemilikan 

travel illegal banyak dari oknum kepolisian, sulit melakukan deteksai travel 

illegal. 

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yang berjudul analisis 

penertiban angkutan umum  tanpa izin trayek (travel ilegal) oleh Dinas 

Perhubungan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru adalah instansi yang menjadi objek 

dalam penelitian ini, yang mana dalam penelitia ini dilakukan di instansi yang 

lebih luas cangkupannya yaitu Dinas Perhubunga Provinsi. Sedangkan dalam 

penelitian diatas dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota. Dan indikator yang 

digunakan pada penelitian ini menggunakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas 

Perhubungan Provinsi Riau yaitu pada bidang  Perhubungan Darat. Sedangkan 

indikator yang digunakan di penelitian diatas menggunakan undang-undang. 

 

2.6 DefenisiKonsep 

1. kebijakan adalah serangkain keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh 

seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah 

dipi lih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam satu situasi. 

2. Pelayanan Publik adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas 
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nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat,  dengan atau tanpa 

pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. 

3. Transportasi adalah sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal 

ketempat tujuan. 

4. Travel Ilegal adalah kendaraan pribadi (plat hitam) yang dijadikan kendaraan 

umum, dan tidak memiliki izin baik itu izin trayek maupun izin operasional.  

5. Penertiban adalah usaha atau upaya yang dilakukan dinas/ petugas terkait dengan 

tujuan untuk memberantas pelanggaran yang ada. 

 

2.7 Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Penertiban Angkutan Umum 

Tanpa IzinTrayek (Travel 

Ilegal) Oleh Dinas 

Perhubungan Provinsi Riau 

di Kota Pekanbaru 

Perencanaan 1. Pemberian Pedoman 

Pengawasan 

2. Pembagian Tugas 

3. Penetapan Sanksi 

Pengawasan 1. Melakukan Razia 

2. Pemberian Sanksi 

Sosialisasi 1. Pemberian Sosialisasi 

Kepada Perusahaan 

Angkutan Umum 

2. Pemberian Sosialisasi 

Kepada Masyarakat 
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2.8 Konsep Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Penertiban Angkutan Umum Tanpa Izin 

Trayek (Travel Ilegal) Oleh Dinas Perhubungan 

Provinsi Riau di Kota Pekanbaru 

Analisis Penertiban Angkutan Umum 

Tanpa Izin Trayek (Travel Ilegal) 

Oleh Dinas Perhubungan Provinsi 

Riau di Kota Pekanbaru 

Faktor-faktor Penghambat Dalam 

Penertiban Angkutan Umum Tanpa Izin 

Trayek (Travel Ilegal)  Oleh Dinas 

Perhubungan Provinsi Riau di Kota 

Pekanbaru 

1. Perencanaan 

2. Pengawasan 

3. Sosialisasi 

Penertiban Travel Ilegal 


