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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Balakang Masalah 

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam 

memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan bangsa dan kesatuan 

serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Hal ini tercermin 

pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang 

dan barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air bahkan dari dalam dan ke luar 

negeri. Selain itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan 

penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi tetapi belum berkembang 

sebagai upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. 

Menyadari peran transportasi baik di darat (melalui jalan umum dan rel 

kereta api), laut/perairan maupun udara yang begitu penting, maka harus ditata 

dalam satu sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan 

tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan masyarakat. 

Demikian juga dalam pengangkutan darat, khususnya yang melalui jalan umum, 

maka lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, 

cepat, tepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. 

Hampir sebagian besar bentuk usaha transportasi ini tidak berizin atau 

dengan kata lain sering disebut travel liar, sementara banyak sekali instrumen 

hukum yang mengatur tentang hal ini diantaranya Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 173 ayat (1) yang 
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berbunyi : Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang 

dan/atau barang wajib memiliki: a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam 

trayek. b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. c. izin 

penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat. Sementara itu pada pasal 

78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, 

pasal 35 ayat (1) dan (2) Keputusan Mentri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 

Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan 

Umum,Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 14 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek, serta peraturan lain 

dibawahnya mengatakan hal yang sama yaitu setiap angkutan umum yang 

membawa orang atau barang wajib memiliki izin. 

Dengan demikian angkutan umum yang tidak memiliki izin usaha dan izin 

trayek wajib dilakukan penindakan untuk dilakukan penertiban agar tujuan dari 

keberadaan angkutan itu sendiri dapat diwujudkan serta juga melindungi 

masyarakat dari hal- hal yang akan membahayakan keselamatannya. 

Disamping permasalahan terkait dengan adanya perkembangan 

transportasi tersebut maka dengan dijalankannya suatu usaha di bidang angkutan 

umum baik angkutan orang atau barang maka menambah panjangnya perhatian 

pemerintah daerah untuk memfokuskan diri dalam melihat kebutuhan masyarakat 

akan hal transportasi ini sebagai sarana untuk mencapai dan mempermudah tujuan 

dan kepentingan mereka. Sebagaimana bunyi pasal 18 ayat (6) yang terdapat 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 yaitu 
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pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan 

lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Maka dari itu bentuk 

perlindungan pemerintah kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan 

alat transportasi dengan menciptakan suatu aturan secara keseluruhanmelalui 

perangkat hukum daerah. 

Dari sekian banyak urusan wajib yang di amanatkan oleh peraturan 

perundang-undangan salah satunya yaitu urusan menyangkut mengenai 

perhubungan. Sehubungan dengan dengan adanya penyerahan urusan tersebut, 

kota pekanbaru merupakan salah satu daerah yang mendapatkan otonomi daerah 

yang mewakili kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri 

termasuk mengenai perhubungan. Kota pekanbaru memiliki luas wilayah 632,26 

km²  dengan jumlah penduduk 897,768 jiwa. 

 Kota pekanbaru merupakan kota yang dinamis dan strategis jika dilihat 

dari letak geografisnya berdekatan dengan Negara Malaysia dan singapore serta 

memiliki akses yang lancar di wilayah provinsi-provinsi lainya di Indonesia. Kota 

pekanbaru juga merupakan salah satu pusat pemerintahan, pusat perdagangan 

barang daan jasa, pusat pendidikan, dan pusat kebudayaan melayu serta kota yang 

baru berkembang seiring dengan pertumbuhan usia kota kota yang semakin tua 

dan di tambah lagi persaingan dengan daerah lainnya dalam meningkatkan 

kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat. Sering dengan perkembangan tersebut 

mengakibatkan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk baik yang datang dari 

luar Kota Pekanbaru maupun dari dalam kota Pekanbaru. 
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 Sebagian besar dari orang-orang yang kreatif, telah mamanfaatkan 

kesempatan kapadatan penduduk tersebut sebagai mata pencarian perekonomian 

mereka dengan menyediakan saran transportasi umum atau kendaraan umum. 

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

penumpang baik antar daerah maupun antar provinsi. 

 Sesuai peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah kota pekanbaru 

Nomor 19 Tahun 1998 dan perubahan nomor 14 Tahun 2012 tentang izin trayek 

mejelaskan bahwa setiap orang pribadi dan atau badan yang menyelenggarakan 

angkutan orang dengan kendaraan umum harus mendapatkan izin dari Kepala 

daerah. 

 Hakekat diterbitkannya izin oleh pemerintah adalah dalam rangka untuk: 

a. Memberikan jaminan bagi pengguna jasa angkutan untuk mendapatkan jasa 

angkutan sesuia dengan keinginan dan kebutuhannya. Untuk mewujudkan 

kapastian pelayanan jasa angkutan umum tersebut maka setiap operator 

harus dapat melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan. 

b. Memberikan perlindungan kepada pnyedia jasa/operator dengan menjaga 

keseimbangan antara penyedia angkutan dan permintaan angkutan, agar 

perusahaan dapat menjaga dan mengembangkan usahanya. 

Angkutan umum atau Travel yang disebut Biro perjalanan adalah jasa 

pelayanan transportasi antar daerah dengan menggunakan minibus berkapasitas 8-

17 orang. Travel atau angkutan umum kini semakin berkembang. Pada awalnya 

angkutan umum hanya menggunakan kendaran bermotor sejenis bus mini. Namun 

seiring berkembangnya zaman dan permintaan masyarakat,angkutanj umum yang 
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digunakan tidak hanya sejenis bus mini  melainkan mobil-mobil yang digunakan 

orang-orang sebagai mobil pribadi. Seperti jenis mobil Kijang Inova, AVP, 

Avanza, Xania dan jenis mobil laimya. 

Namun tidak sidikit kendaraan pribadi yang dijadikan kendaraan umum 

dioprasikan Kota Pekanbaru  yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan, seperti yang telah diatur dalam sebgian mobil pribadi tersebut tidak 

memiliki izin layaknya sebagai angkutan umum. Mobil pribadi yang dijadikan 

angkutan umum tersebutlah yang dinamakan Travel gelap. 

Adapun jumlah PO yang ada di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Nama-Nama PO yang memeliki izin Di Kota Pekanbaru 

No Tujuan Nama PO. Nama Pimpinan Alamat Perusahaan 

1 Air molek Air molek ekpress  Jl. Kuao 

2 Bagan batu 
Artha tiara 

mandiri 
Nasril adek Jl. Garuda sakti panam 

3 Bagan siapi-api 

Indah karya Syaiful alam Jl. S. Amin 

Marzuki dan mon Mursal mucthar Jl. Kakak tua 

Rohil prima jaya Nuraida fitri Jl. Pembanunan 

Sungai pinang Nurhasanah Jl. Nangka 

4 Bangkalis 

Artha tiara 

mandiri 
Nasril adek Jl. Garuda sakti panam 

Lintaga sakti 

wisata 
H. Mucthar Jl. Air hitam terminal 

Sri jaya H. Maswardi Jl. Subrantas panam 

5 Dumai 

Artha tiara 

mandiri 
Nasril adek  

Athirah jaya  Jl. Kareta api 

Kembar mandiri Misril  Jl. Air hitam terminal 

Lintang sakti 

wisata 
H. Mucthar Jl. Air hitam terminal 

Marsuki dan mon Mursal mucthar Jl. Kakak tua 

Permata bunda Nuraida fitri Jl. Kaswari 

Permata tunggal 

dara 
Sri wahyuni Jl. Paus ujung 

6 Duri 

Arga thania tour 

& travel 
 Jl. Arifin ahmad 

Cahaya anugerah 

rajendra 
Iwan Jl.arifin ahmad 
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No Tujuan Nama PO. Nama Pimpinan Alamat Perusahaan 

Indah karya Syaiful alam Jl. Rambutan 

Kerinci indah Jon hendra Jl. Kakak tua 

Nuansa indah Marthagon Jl. Rajawali 

Prima riau 

holiday 
Tudi kurniawan Jl. Sisingamangaraja 

Sentral Melka syahputra Jl. Paus ujung 

7 Kandis Karmila pratama D.sariobu Jl. S. Amin/ arengka II 

8 Kerinci Kerinci indah Jon hendra .se Jl. S. Amin /arengka II 

9 
Pasir 

pangarayan 

Fertara mandiri Doni kuswanto Jl. Subrantas panam 

Indah karya Syaiful alam Jl. S. Amin/arengka II 

Kerinci indah Jon hendra. Se Jl. Kakak tua 

Putri rohul   

Sari kencana H. Ibnu, se Jl. Air hitam terminal 

10 Rengat 
Nuansa indah Marthagon Jl. Rajawali 

Sentral Melka syahputra Jl. Paus ujung 

11 
Siak sri 

indrapura 

Kerinci indah Jon hendra , se Jl. Kakak tua 

Sinamar martua Darmawis Jl. Air hitam terminal 

12 Sungai pakning 

Artha tiara 

bertuah 
Nasril adek Jl. Garuda sakti panam 

Indah karya Syaiful alam Jl. S. Amin/arengka II 

Jasa mulya travel Abimono  

Lintang sakti 

wisata 
H. Muckhatar Jl. Air hitam terminal 

Sinamar martua Darmawis Jl. Air hitam terminal 

13 Tembilahan 

Asri gemilang W. Sianifar Jl. Sudirman mtq 

Harum citra abadi H. M nasir Jl. S. Amin/arengka II 

Indah karya Syaiful alam Jl. Surabaya 

Indah travel Arizal aziz Jl. S. Amin/arengka II 

Karunia ilahi 

terindah 
Afrizal Jl.rajawali sukajadi 

Rokan pratama H., darman Jl. Paus ujung 

Sri mandah utami Maslian Jl.sigunggung 

Surya mandiri 

transport 
Fais  

Winda travel Elson pardi Jl. S. Amin/arengka II 

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, 2017 

Sejalan dengan hal di atas, adapun jumlah perusahaan yang tidak 

mempunyai izin di Kota Pekanbaru adalah : 
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Tabel 1.2   Nama-Nama trayek travel yang tidak mempunyai izin Di kota 

Pekanbaru 

No Nama Travel Tujuan 

1 CV. Netral Rengat 

2 CV. meranti Jaya Transport Bukit  Tinggi 

3 CV. Mandra Mandiri Rengat 

4 PO. Indah Kencana Pariaman 

5 PO. Kenangan Gemilang Bagan Siapi Api 

6 CV. Jasa Mulya Travrl Tembilahan 

7 CV. Mitra Andalas Pratama Padang 

8 CV. Nurul Hadi Travel Bukit tinggi 

9 CV. Alam Minang wisata Bukit Tinggi 

10 CV. Andoma Muda mandiri Pasaman 

11 CV. Arya Wisata Transport Padang 

12 CV. Wahana Pertiwi Lubuk Basung 

13 CV. Wahana Risky Dumai 

14 PO. Sinamar Transport Payakumbuh 

15 CV. Khafilah Transpor Dumai 

16 CV. Bing Tour Travel Payakumbuh 

17 PO. Indo Kencana  Batu sangkar 

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, 2017 

Daerah yang sering dituju oleh travel adalah daerah sumatera barat baik 

yang tidak memiliki izin maupun yang memiliki izin, karena sumatera barat 

terkenal dengan tempat wisatanya yang bagus. Sementara itu, pengawasan 

terhadap angkutan umum, baik angkutan barang maupun angkutan orang/Travel 

merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Pelaksanaan 

pengawasan pada Dinas Perhubungan yaitu malalui seksi pengawasan dan 

pengendalian lalu lintas  jalan.  

Dampak mobil travel yang tidak memiliki izin, yaitu: 

1. Apabila terjadi kecalakaan travel ilegal tidak mempunyai asuransi dan tidak 

mempunyai pertanggungjawaban terhadap korbannya. 
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2. Merugikan perusahaan lain yang mempunyai izin. Contohnya dalam 

perizinan: travel yang tidak mempunya izin tentunya mereka tidak 

mengeluarkan uang untuk perizinan di dishub pekanbaru, sedangkan mereka 

beroperasi sama dengan travel yang punya izin. 

3. Tidak aman bagi penumpang bila terjadi sesuatu yang membahayakan 

dirinya atau merugikan, seperti perampokan berencana, pemerasan, oleh 

oktum travel yang tidak berizin. 

4. Apabila travel yang tidak punya izin tersebut terkena razia oleh pihak 

dishub dan polantas, maka proses pengurusan dan pengeluaran travel 

tersebut akan rumit dan lama karna dalam proses sidang. 

Didalam Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terdapat empat pembagian 

bidang, diantaranya yaitu : 

1. Bidang angkutan 

2. Bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas. 

3. Bidang keselamatan, teknis sarana, dan prasarana. 

4. Bidang informasi dan komunikasi 

Sejalan dengan hal di atas, dari keterangan yang penulis dapatkan, sudah 

berbagai cara yang dilakukan oleh Dinas terkait untuk menangani masalah Travel 

gelap tersebut agar tidak semakin banyaknya berkeliaran. Seperti melakukan razia 

baik secara teratur maupun dadakan, juga melakukan penahanan dan memberikan 

sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. 

Namun kenyataannyakinerja dari pengawasan kota pekanbaru kurang baik atau 

belum maksimal. 
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Ada beberapa  Travel gelap yang memiliki plat nomor BH (Jambi), BA 

(Sumbar), yang berhasil ditangkap oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. 

Artinya Travel gelap tersebut sudah menjamur di Kota Pekanbaru. Hal ini perkuat 

dari perbandingan jumlah Travel yang berhasil ditangkap dan diamankan oleh 

Dinas Perhubungan selama dua tahun terakhir ini yang akan di jelaskan dalam 

tabel berikut : 

Tabel 1.3  Jumlah Travel yang Dirazia oleh Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru 

No Tahun 
Jumlah 

Mobil 

Jumlah berdasarkan seri Plat  Nomor 

BM BH BA 

1 2015 248 Unit 161 33 54 

2 2016 153 Unit 109 23 21 

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2017 

Dari tabel di atas diterangkan bahwa jumlah Travel gelap yang 

dioperasikan menjadi angkutan umum yang berhasil ditangkap oleh Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru pada tahun 2015 sebanyak 248 Unit, sementara 

pada tahun 2016 sebanyak 153 Unit. 

Dengan tidak adanya izin terhadap usaha angkutan orang atau travel 

tersebut maka akan menimbulkan berbagai macam akibat terhadap penumpang 

jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelumnya karena tidak adanya jaminan 

asuransi jiwa serta sedikit banyak membawa kerugian terhadap keuangan daerah 

karena tidak diberikannya retribusi. Oleh karena itu keberadaan usaha travelgelap 

di Kota Pekanbaru menjadi sorotan utama dalam penelitian yang diajukan ini, 

kemudian peran serta pemerintah daerah baik provinsi maupunkota dalam 
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mewujudkan suatu pelayanan transportasi yang baik bagi masyarakat di Kota 

Pekanbaru. 

Masalah pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparat birokrasi 

pemerintah merupakan satu masalah penting bahkan seringkali variabel ini 

dijadikan alat ukur menilai keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pokok 

pemerintah. Begitu juga halnya di daerah, masalah pelayanan perizinan sudah 

menjadi program pemerintah yang harus secara terus-menerus ditingkatkan 

pelaksanaannya. 

Dengan demikian telah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam 

melaksanakan prosedur pemberian izin terhadap berbagai bentuk usaha khususnya 

usaha travel ini. Diharapkan pada masa yang akan datang dapat menjadikan 

Indonesia sebagai negara maju dengan membantu perkembangan dan 

pembangunan setiap sektor di daerah-daerah dengan menciptakan transportasi 

yang aman dan nyaman sehingga tidak menghambat pergerakan masyarakat. 

Transportasi atau jasa angkutan umum yang melalui dan memenuhi 

prosedur hukum akan memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi masyarakat, 

namun sebaliknya jika pemerintah lepas tangan atas pengontrolan dan 

pengawasan pendirian usaha transportasi ini maka tentu akan mengancam dan 

merugikan masyarakat. 

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Peranan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi Izin Trayek Travel di Kota 

Pekanbaru”. 
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1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian-uraian  diatas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Bagaimana peran  Dinas 

Perhubungan Dalam Mengawasi Izin Trayek Kota Pekanbaru dan Apa faktor 

penghambatnya?” 

 

1.3  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1  Tujuan penelitian 

a. Mengatahui pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Dalam mengawasi Izin 

Trayek Travel Kota Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Tugas 

Dinas Perhubungan Dalam mengawasi Izin Trayek Travel Kota Pekanbaru. 

1.3.2  Kegunaan Penelitian 

a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ilmu sosial dan ilmu 

politik Khusunya mengenai pelaksanaa tugas Dinas Perhubungan Dalam 

Mengawasi Izin Trayek Travel Kota pekanbaru. 

b. Sebagai bahan bandingan baagi rekan-rekan mahasiswa untuk meneliti lanjut 

mengenai Pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Izin 

Trayek Travel Kota pekanbaru. 

c. Sebagia bahan masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali 

Pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Izin Trayek Travel 

Kota pekanbaru. 

 


