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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

2.1  Pengertian Pengawasan 

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan 

menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan. Kebijaksanaan yang telah digariskan 

dan perintah (aturan) yang diberikan (Siagian,2003:112). 

Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan 

oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut 

rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan 

untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, 

mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, 

sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada 

sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan 

(Kartono, 2002:81).  

Menurut S.P. Siagian pengawasan adalah merupakan langkah 

seklaigus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting 

dikatakan demikian karena melalui pengawasan diteliti apakah hal 

yang tercantum dalam melaksanakan dengan baik atau tidak. 

Kartini kartono (2002:153) memberi pengertian pengawasan 

adalah pada umumnya para pengikut dapat bekerja sama dengan baik 

kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan 

untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-

penyimpangan. 
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Jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap 

penyimpangan-penyimpangan tertsebut. Siagian (2003:112) 

mengatakan pengawasan merupakan proses pengamatan dari 

pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan 

yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Pengawasan melekat adalah kegiatan mengamati, observasi 

menilai, mengarahkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh 

atasan terhadap bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap 

bawahan secara struktural, yang dilakukan secara berkelanjutan dan 

berkesinambungan. Sedangkan indikator pengawasan yang akan 

dipergunakan dalam pengukuran variabel ini adalah sebagai berikut. 

a) Menentukan ukuran pelaksanaan. Artinya cara-cara untuk 

mengukur pelaksanaan seperti kontiniu atau beberapa 

syarat minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu 

seperti satu kali seminggu atau beberapa kali sebulan 

bahkan mungkin beberapa jam setiap hari. 

b) Memberikan penilaian. Artinya memberi nilaikesetiap 

pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, apakah 

pekerjaannya beik atau jelek. 

c) Mengadakan korektif. Tindakan koreksi ini dimaksudkan 

koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode 

pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi, 
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dan eksternal yaitu ,memberikan sanksi kepada bawahan 

(Kartono, 2002:153) 

Karena itu pengawasan harus dipandang sebagai suatu sistem 

informasi, karena kecepatan dan ketetapan tindakan korektif sebagai 

hasil proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang 

diterima. (Fattah, 2004:102). Menurut (Kansil, 2002:12) pengawasan 

itu sangat penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan 

pemerintah pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin: 

a) Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh 

pemerintah daerah dan pemerintah pusat. 

b) Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya 

guna dan berhasil guna. 

Pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah 

meliputi: 

a) Pengawasan Umum. Dimaksudkan agar penyelenggaraan 

pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. Yang 

melakukan pengawasan umum ialah mentri dalam negeri, 

kepala wilayah yaitu gubernur, bupati, walikota, kepala 

daerah sebagai pemerintah daerah. 

b) Pengawasan Prevektif. Dimna mengharuskan setiap 

peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai 

pokok tertentu berlalu sesudah mendapat pengawasan. 

c) Pengawasan Refresif. Menyangkut penangguhan atau 

pembatasan peraturan daerah yang bertentangan dengan 
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kepentingan umum atau perundangan yang tingkatnya 

lebih tinggi. 

Ernie dan Kurniawan (2005:317) Pengawasan sebagai proses 

dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang 

dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan 

kinerja yeng telah ditetapkan tersebut. Fungsi pengawasan dalam 

manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja 

dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi 

umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan 

standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah 

terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap 

penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan 

untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan 

dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. 

Ernie dan Kurniawan (2005:321) untuk melaksanakan 

pengawasan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Menetapkan standar dan metode penilaian kinerja 

2. Penilaian kinerja 

3. Penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak 

4. Pengambilan tindakan koreksi. 

Untuk melaksanakan pengawasan dalam upaya merealisasikan 

tujuan haruslah melalui suatu proses atau langkah-langkah yaitu terdiri 

dari tiga fese, hal ini digunakan oleh Manullang (2002 : 184) 

diantaranya sebagai berikut: 
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1. Menetapkan alat ukur atau standar, yaitu : 

a. Adanya pembagian tugas secara jelas 

b. Adanya waktu pencapaian tujuan 

c. Adanya biaya untuk pencapaian tujuan 

2. Melakukan tindakan penilain atau evalusi, dapat dilakukan 

dengan cara seperti :  

a. Laporan tertulis dari pada pegawai baik rutun 

maupun istimewa. 

b. Melakukan kunjungan langsung. 

c. Mengamati hasil kerja. 

3. Melakukan tindakan perbaikan yaitu yang diambil untuk 

menyesuaikan pekerjaan yang senyatanya menyimpang 

agar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. 

adapun tindakan perbaikan yang dilakukan adalah : 

a. Memberi teguran. 

b. Memberikan peringatan 

c. Melakukan perbaikan atas terjadinya penyimpangan 

atau keslaahan dalam mencari jalan keluar.  

1.1.1 Maksud dan Tujuan Pengawasan 

 

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi 

sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab 

setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh 

karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian 

suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (2001:22) maksud 

pengawasan adalah untuk : 
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1. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak 

2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh 

pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang 

kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya 

kesalahan yang baru. 

3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah 

ditetapkan dalam refncana terarah kepada sasarannya dan 

sesuai dengan yang telah direncanakan. 

4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program 

(fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentuka 

dalam planning atau tidak. 

5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang 

telah ditetapkan dalam planning , yaitu standard 

Rachman (dalam Situmorang dan Juhir, 2001:22) juga 

mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu : 

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan. 

2. Untuk mengetahui apakah sesuatu telah berjalan sesuai 

dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah 

ditetapkan. 

3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta 

kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga 

dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki 
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serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang 

salah. 

4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien 

dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih 

lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar. 

Dari kedua pendapat di atas dapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa maksud pengawasan adlaah untuk mengetahui pelaksanaan 

kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang 

direncanakan atau tidak, seta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi 

sehinga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik. Sementara 

berkaitan dengan tujuan pengawasan, Maman Ukas (2004:337) 

mengemukakan: 

1. Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan 

informasi- informasi yang tepat, teliti an lengkap tentang 

apa yang akan dilaksanakan. 

2. Memberi kesempatan kepada pegawai dalam meramalkan 

rintangan-rintangan yang akan menggangu produktivitas 

kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang 

tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-

gangguan yang terjadi. 

3. Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian 

para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir 

dlaam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan 

pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang 
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diharapkan. 

Situmorang dan Juhir (2001:26) mengemukakan bahwa secara 

langsung tujuan pengawasan adalah untuk : 

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rfencana, 

kebijaksanaan dan perintah. 

2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan 

3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan 

4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang 

atau jasa yang dihasilkan 

5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap 

kepemimpinan organisasi. 

Sementara tujuan pengawasan menurut Soekarno (dalam 

Safrudin, 2002:36) adalah: untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan 

sesuai dengan rencana yang digariskan, menegtahui apakah sesuatu 

dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang ditentukan, 

mengetahui kesulitagn-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dlam 

bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan 

mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, 

kelemahan-kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa 

pada pokoknya tujuan pengawasan adalah: 

1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta 

instruksi-instruksi yang telah di buat. 
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2. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, 

kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta 

efisiensi dan efektivitas kerja. 

2.1.2 Jenis-jenis Pengawasan 

Jenis–jenis pengawasan menurut Siagian ada dua yakin 

pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung: 

1. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan 

pimpinan terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya 

dalam bentuk inspeksi langsung. 

2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang 

dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya dari jauh 

berupa laporan yang telah disampaikan oleh para 

baahannya, laporan ini dapat berupa tertulis dan lisan 

(Siagian:115). 

Jenis-jenis Pengawasan menurut Daly Erni (2008:23) 

1. Pengawasan intern dan ekstern 

a) Pengawasan intern. 

Pengawasan yang dilakukan oleh orang dari 

badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit 

tersebut. Dilakukan dengan cara pengawasan atasan 

langsung atau pengawasan melekat 

b) Pengawasan ekstern.  

Pengawsan yang dilakukan di luar 

badan/unit/instansi tersebut. UUD 1945 Pasal 23E. “ 
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Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

tentang keuangan negara diadakan suatu Badan 

Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri 

2. Pengawasan Preventive dan Refresif 

a) Pengawasan Preventif : sebelum kegiatan 

dilaksanakan. 

b) Pengawasan Refresif : setelah kegiatan dilaksanakan 

3. Pengawasan Aktif dan Pasif 

a) Pengawasan aktif (dekat) Merupakan jenis 

pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan 

yang bersangkutan 

b) Pengawasan Pasif Melakukan penelitian dan 

pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban 

yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan 

pengeluaran. 

4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak dan kebenaran 

matril mengenai maksud dan tujuan pengeluaran. 

a) Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran 

formil menurut hak adalah pemeriksaan pengeluaran 

apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak 

kadarluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya. 

b) Pengawasan kebenaran materil mengenai maksud 

dan tujuan pengeluaran adalah pemeriksaan terhadap 

pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip 

ekonomi yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan 
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beban biaya yang serendah mungkin. 

Nanang Fattah mengatakan pengawasan harus dipandang 

sebagai suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketepatan 

korektif sebagai hal akhir proses pengawasan bergantung pada 

macamnya informasi yang diterima (Fattah, 2004:102). Dari beberapa 

pendapat diatas dapat dikatakan bahwa pengawasan pimpinan 

mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pelaksanaan tugas, 

sebab suatu tujuan organisasi tidak akan tercapai secara optimal 

apabila tidk dilakukan dengan pengawasan kinerja para pegawai. 

Nanang Fattah (2004:106) mengatakan ada beberapa kondisi 

yang harus diperhatikan agar pengawasan ini dapat berfungsi efektif 

antara lain : 

1. Pengawasn harus dikaitkan dengan tujuan 

2. Standar yang masih dapat dicapai harus ditentukan, ada 

dua tujuan pokok yaitu : untuk memotivasi dan untuk 

dijadikan patokan guna membandingkan dengan prestasi, 

artinya jika pengawasan ini efektif dan dapat memotivasi 

seluruh anggota untuk mencapai prestasi tinggi. 

3. Pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan 

kebutuhan organisasi. 

4. Banyaknya pengawasan harus dibatasi, artinya jika 

pengawasan terhadap bawahan terlampau sering, ada 

kecenderungan mereka kehilangan otonomnya dan dapat 

dipersepsi pengawasan penyelewengan. 

5. Sistem pengawasan harus dikemudi tanpa mengorbankan 
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otonom dan kehormatan pimpinan tetapi fleksibel, artinya 

sistem pengawasan menunjukkan kapan, dan dimana 

tindakan koreksi harus diambil. 

6. Pengawasan hendaknya mengacu pada tindakan perbaikan 

artinya tidak hanya mengungkap penyimpangan dari 

standar tetapi pada penyediaan perbaikan, menentukan 

tindakan perbaikan. 

7. Pengawasan hendaknya mengacu pada prosedur 

pemecahan masalah. Yaitu menemukan penyebab, 

membuat rancangan pengulangan, melakukan perbaikan, 

mengecek hasil perbaikan, mencegah masalah serupa. 

Adapun pengawasan yang efktif berdasarkan tugas yang 

dilakukan Dinas Perhubungan Komunikas dan informarika Kabupaten 

Indragiri Hilir memngacu pada UU No. 22 Tahun 2009 pasal 262 (1) 

DAN Pasal 265 (1) yang berbunyi : 

 Pasal 262 (1) 

a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan 

teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang 

pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan 

khusus; 

b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan 

angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan 

Bermotor Umum; 
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c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan 

dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat 

penimbangan yang dipasang secara tetap; 

d. Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan 

Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan 

laik jalan; 

e. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan 

Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas 

pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian 

Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau 

f. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat 

izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c 

dengan membuat dan menandatangani berita acara 

pemeriksaan. 

 Pasal 265 ayat (1) yang berbunyi : 

a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda 

Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan 

Bermotor; 

b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji; 

c. Fisik Kendaraan Bermotor; 

d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau 

e. Izin penyelenggaraan angkutan. 
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2.2 Konsep Manajemen 

Manajemen sering diartikan sebagai kegiatan mengatur. Dalam 

bahasa Inggris manajemen berasal dari kata kerja “to manage” yang 

dalam bahasa Indonesia dapat diartikan mengurus, mengemudi, 

mengelola, menjalankan, membina, dan memimpin. Dalam bahasa 

Latin, manajemen berasal dari kata mantis yang berarti tangan dan 

agare yang berarti melakukan. Apabila kedua kata ini digabungkan 

menjadi kata managere  yang artinya menangani. Kemudian kata 

managere diterjemahkan kedalam bahasa inggris dalam bentuk kata 

kerja to manage, dengan kata benda management. Akhirnya, 

management diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi 

manajemen yang diartikan sebagai pengelolaan. 

Dalam suatu organisasi manusia memainkan peran yang sangat 

penting, karena bagaimana pun juga sukses atau tidaknya organisasi 

salah satunya tergantung kepada peran manusia yang ada didalamnya. 

Perbedaan karekteristik, pendapat dan pola pikir bisa menjadi 

bomerang terhadap jalannya roda organisasi. Untuk itu diperlukan 

suatu ilmu bagaimana mengatur sumberdaya manusia tersebut dan 

inilah yang lebih dikenal dengan istilah manajemen. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hasibuan (2001:9) 

manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Irham Fahmi (2011:2) Manajemen adalah suatu ilmu yang 

mempelajari secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan 
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dan mengelola orang-orang dengan berbagai latar belakang yang 

berbeda dengan tujuan yang diinginkan. 

Menurut Terry (2001:2) manajemen adalah suatu proses atau 

kerangka kerjayang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu 

kelompok orang-orang kearahtujuan-tujuan organisasional atau 

maksud-maksud yang nyata. 

Sebenarnya ada banyak versi mengenai definisi manajemen, 

namun demikian pengertian manajemen itu sendiri secara umum yang 

bisa kita jadikan pegangan adalah “Manajemen adalah suatu proses 

yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian/pengawasan, yang 

dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya 

lainnya”. 

2.3 Pengertian Travel Angkukan Umum 

 Kendaraan Angkutan Umum adalah kendaraan motor yang 

dipergunakan untuk kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang 

yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran baik dalam 

trayek maupun tidak dalam trayek, dengan menggunakan tanda 

nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam. (Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2006) 

1.3.1 Fungsi Angkutan Umum 

Angkutan memiliki fungsi dan manfaat yang terklasifikasi 

menjadi beberapa bagian penting. Angkutan memiliki fungsi 

yang terbagi menjadi dua yaitu melancarkan arus barang dan 
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manusia dan menunjang perkembangan pembangunan (the 

promoting sector). Sedangkan manfaat angkutan menjadi tiga 

klasifikasi yaitu:  

1. Manfaat Ekonomi, Kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi 

kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. 

Angkutan adalah salah satu jenis kegiatan yang 

menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan 

mengubah letak geografis barang dan orang sehingga akan 

menimbulkan adanya transaksi. 

2. Manfaat Sosial, Angkutan menyediakan :  

a. Pelayanan untuk perorangan atau kelompok 

b.  Pertukaran atau penyampaian informasi 

1.3.2 Jenis-Jenis Angkutan Umum 

Angkutan umum di Inhil terdiri dari angkutan darat dan 

angkutan laut. Dalam pengamatan Pansus II, pelaksanaan izin 

trayek terutama angkutan laut tidak terlaksana sebagaimana 

mestinya sehingga perlu dilakukan pendataan dan penertiban 

terhadap izin trayek yang diberikan. Terminologi yang 

digunakan dalam penyajian data angkutan darat adalah sebagai 

berikut : 

1. Kendaraan bermotor 

adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh 

peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut, 

biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang 
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diatas jalan raya selain kendaraan yang berjalan di atas rel. 

Kendaraan bermotor yang dicatat adalah semua jenis 

kendaraan kecuali kendaraan bermotor TNI/Polri dan 

Korps Diplomatik. 

2. Mobil Penumpang 

adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi 

dengan tempat duduk untuk sebanyak-banyaknya delapan 

orang, tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi, 

baik dilengkapi atau tidak dilengkapi bagasi. 

3. Mobil bis 

adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi 

dengan tempat duduk untuk lebih dari delapan orang, tidak 

termasuk tempat duduk untuk pengemudi, baik dilengkapi 

atau tidak dilengkapi bagasi. 

4. Mobil Truk 

adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan 

untuk angkutan barang, selain mobil penumpang, mobil 

bis, dan kendaraan bermotor roda dua. 

5. Sepeda Motor 

adalah setiap kendaraan bermotor yang beroda dua. 

6. Surat Ijin Mengemudi (SIM) 

adalah surat yang dikeluarkan oleh kepolisian sebagai 

tanda kelayakan seseorang mengendarai suatu kendaraan 

bermotor. Data yang disajikan terdiri dari surat yang 

dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan, baik SIM 
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baru, perpanjangan maupun SIM penggantian akibat 

hilang atau rusak. SIM dibagi menjadi beberapa jenis yaitu 

SIM A, SIM BI, SIM BII dan SIM. 

7. SIM A 

adalah surat ijin untuk mengemudikan mobil 

penumpang, mobi bus, dan mobil barang yang mempunyai 

berat tidak lebih dari 3500 kilogram. 

8. SIM BI 

adalah surat ijin untuk mengemudikan mobil bus dan 

mobil barang yang mempunyai berat diatas 3500 

kilogram. 

9. SIM BII 

adalah surat ijin untuk mengemudikan traktor atau 

kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau 

gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta 

tempelan atau kereta gandengan lebih dari 1000 kilogram. 

10. SIM C 

adalah surat ijin untuk mengemudikan sepeda motor 

yang dirancang mampu mencapai kecepatan lebih dari 40 

kilometer per jam. 

11. Jalan 

adalah jalan dalam bentuk apapun yang terbuka 

untuk lalu lintas kendaraan umum. Data yang disajikan 

dalam publikasi ini adalah semua jalan di Indonesia baik 
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di bawah wewenang pemerintah pusat maupun tingkat I 

dan tingkat II. 

12. Kereta api 

adalah kendaraan dengan tenaga gerak (listrik, 

diesel, atau tenaga uap) yang berjalan sendiri maupun 

dirangkaikan dengan kendaraan lain, yang akan atau 

sedang bergerak diatas rel, terdiri dari kereta penumpang 

dan kereta barang. 

13. Kilometer penumpang 

adalah jumlah kilometer dari semua penumpang 

yang berangkat. Besaran ini merupakan penjumlahan jarak 

tujuan masing-masing penumpang. 

14. Rata-rata Jarak Perjalanan Per Penumpang 

adalah rata-rata yang ditempuh oleh setiap 

penumpang, atau kilometer penumpang dibagi dengan 

jumlah penumpang berangkat. 

15. Kilometer Ton 

adalah jumlah kilometer semua ton yang diangkut. 

Besaran ini merupakan hasil penjumlahan jarak asal tujuan 

masing-masing dalam ton. 

16. Rata-rata Jarak Angkut Barang 

adalah rata-rata jarak yang ditempuh oleh setiap ton 

barang atau jumlah kilometer ton dibagi dengan ton 

dimuat. 
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2.3.3 Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Izin Angkutan Umum 

Izin Trayek adalah pemberian izin yang diberikan kepada 

orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan 

Angkutan Penumpang Umum pada suatu trayek tertentu. 

Kewajiban mempunyai izin tertuang dalam Peraturan Daerh 

Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut :  

1. Bagi setiap orang dan atau Badan yang akan 

mengoperasikan angkutan penumpang umum di wilayah 

Daerah, terlebih dahulu harus mempunyai Izin Trayek.  

2. Setiap orang dan atau Badan yang telah mendapat Izin 

Trayek bagi Angkutan di Jalan, pada setiap kendaraannya 

wajib dilengkapi dengan Kartu Pengawasan/Kartu 

Kontrol.  

3. Setiap orang dan atau Badan yang telah mendapat Izin 

Trayek bagi Angkutan di Perairan, setiap kali 

kendaraannya akan berangkat terlebih dahulu harus 

mendapatkan Surat Izin Berlayar ke Pelabuhan tujuan. 

4. Bagi setiap orang dan atau Badan yang akan 

mengoperasikan angkutan penumpang umum diluar 

daripada izin trayek yang dimilikinya, terlebih dahulu 

harus mempunyai Izin Insidentil. 

5. Izin Trayek, Kartu Pengawasan/Kartu Kontrol, Surat Izin 

Berlayar dan Izin Insidentil diterbitkan oleh Bupati atau 

pejabat yang ditunjuk. 
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6. Tata cara penerbitan dan atau persyaratan untuk 

memperoleh Izin Trayek, Kartu Pengawasan/Kartu 

Kontrol dan Surat Izin Berlayar serta Penambahan dan 

atau Perubahan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan 

Peraturan Bupati.  

2.4 Pengawasan dalam Pandangan Islam 

Allah Swt memberi arahan kepada setiap orang yang beriman 

untuk mendesain rencana apa yang akan dilakukan dikemudian hari, 

sebagaimana Firman-Nya dalam Al-Qur’an Surat Al Hasyr: 18 yang 

berbunyi: 

َ  اتَّقُىا آَمىُىا الَِّذيهَ  أَيَُّها يَا َ  َواتَّقُىاۖ   لَِغد   قَدََّمتْ  َما وَْفس   َوْلتَْىظُزْ  ّللاَّ َ  إِنَّ ۖ   ّللاَّ تَْعَملُىنَ  بَِما َخبِيز   ّللاَّ  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada 

Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”(QS Al Hasyr: 18) 

Sesungguhnya Allah juga menawasi makhluknya dalam berbgai 

aktivitas seperti yang dijelaskan dalam QS an-Nisaa’:1, yaitu : 

َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبًا  إِنَّ ٱَّللَّ

Artinya: “Sesungguhnya Allah Maha Mengawasi kamu 

sekalian” (QS an-Nisaa’:1) 
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Dalam Al-Qur’an telah memberikan petunjuk, bahwa apa yang 

kita perbuat dan apa yang kita lakukan tidak lepas dari pengawasan 

Allah SWT. Didalam agam Islam juga mengajarkan bahwa 

pengawasan yang paling hakiki adalah pengawasan yang berasal dari 

Allah SWT. 

2.5 Penelitan Terdahulu 

Untuk pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan hasil 

penelitian terdahulu yang pernah penulis simak dan penulis baca. Penelitian 

yang dilakukan oleh Vina Ade Gusti Ayu (2014) denga judul “Analisis 

Pengawasan Dins Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan 

Terminal Tidak Resmi di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan 

Tampan:”, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 

bagaimana Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan 

Terminal Tidak Resmi Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan 

Pekanbaru, kemudian tujuan dari penelitian ini adalah Untuk 

mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan 

Dalam Menertibkan Terminal Tidak Resmi Di Kelurahan Tuah Karya 

Kecamatan Tampan Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, 

queisioner, dan wawancara. 

Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif Kualitatif yaitu 

suatu teknik analisa data dengan cara menggambarkan fenomena 

keadaan yang ditemui dilapangan. Dalam penelitian ini memaparkan 
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dan menguraikan kata-kata yang didapat, lalu menganalisa dan 

menginterpretasikan data dan dihubungkan dengan teori kemudian 

mengambil kesimpulan dan saran. Pada penelitian Vina Ade Gusti ini 

mengacu pada pengawasan dinas perhubungan dalam Pengawasan 

Penertiban penertiban terminal tidak resmi sedangkan dalam penelitian 

penulis sendiri berkaitan dengan transportasi angkutan yang berizin dan 

tidak berizin. 

R. Robby Yendra M. (2017), dengan Judul “Pembinaan dan 

pengawasan Dinas Kesehatan terhadap kualitas Depot Air minum isi 

ulang di Kota Bandar Lampung”, penulis menarik kesimpulan dari 

penelitian R. Robby Yendra M bahwa Pembinaan dan Pengawasan 

terhadap kualitas air pada depot air minum di Kota Bandar Lampung 

dilaksanakan oleh tim pembinaan dan pengawasan air isi ulang yaitu 

dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana-

sarana yang digunakan dalam usaha depot air minum tersebut. Faktor 

penghambat dalam pengawasan kualitas depot air minum yaitu belum 

tersedianya alokasi dana untuk seksi penyehatan lingkungan dalam 

melakukan pengawasan serta belum adanya Peraturan Daerah yang 

mengatur tentang pengawasan kualitas air depot air minum. Dari hasil 

penelitian Pembinaan dan pengawasan dinas Kesehatan terhadap Kualitas 

depot air sedangkang dibanding dengan penelitan yang peneliti buat masalah 

pengawasan dinas perhubungan dalam menertibkan travel angkutan ilegal 

dimana didaerah peneliti masih banyak angkutan umum yang beroperasi 

tidak melaukan izin resmi dan masih memakai plat hitam. 
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Penelitian Mochamad Hamdi, (2016) dengan judul “Pengaruh 

tingkat pengawasan terhadap kinerja pegawai di dinas tenaga 

kerja dan transmigrasi provinsi banten tahun 2016”, pada 

penelitian Mochamad Hamdi berfokus kepada pelaksanaan 

pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dan tingkat kinerja 

pegawai serta pengaruh tingkat pengawasan terhadap kinerja pegawai 

di Disnakertrans Provinsi Banten. Tujuan penelitian untuk mengetahui 

pelaksanaan pengawasan dan kinerja pegawai serta seberapa besar 

pengaruh dari tingkat pengawasan terhadap kinerja pegawai di 

Disnakertrans Provinsi Banten. Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori pengawasan menurut Pandoyo dan kinerja 

menurut Marihot. Metode penelitian menggunakan pendekatan 

deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

teknik sampel jenuh dengan jumlah responden sebanyak 117 pegawai. 

Pengolahan data menggunakan program statistik SPSS Versi 17. 

Perbedaan penelitian Mochamad Hamdi dengan peneliti salah satunya 

terletak pada teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik 

sampel sedangkan peneliti menggunakan teknik observasi dan 

wawancara. 

2.6 Defenisi Konsep 

Adapun defenisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu : 

1. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber 

dayalainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai 
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suatu tujuan tertentu.  

2. Pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh 

kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua 

pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

3. Jasa biro atau biasa disebut PO (Penumpang Orang) 

ialah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan 

transportasi untuk melakukan perjalanan. 

4. Travel adalah kendaraan pribadi yang mengangkut 

penumpang orang atau barang yang dikenakan biaya dari 

penumpang. 

2.7 Konsep Operasional 

Untuk memberikan kesamaan pemahaman, memudahkan 

Menganalisa dan membatasi ruang lingkup pengoperasian dalam 

penelitian maka penulis mencoba memberikan konsep operasional dan 

teknik pengukuran. 

Konsep Operasional Adalah konsep yang digunakan untuk 

memberikan gambaran dalam bentuknya tadar konsep teori agar 

mudah dipahami dan dapat diukur sesuai dengan realita. 

a. Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan 

dan menjamin tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai 

dengan rencana yang telahditetapkan. Kebijaksanaan yang 

telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan. 

b. Penertiban adalah aturan yang ada di Dinas Perhubungan 

Darat yang belum sesuai dengan peraturan yang telah 
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ditetapkan. Supaya dalam penertiban mencakup, 

memeriksa Kendaraan Travel Angkutan Umum, 

Perusahaan travel atau pemilik PO. Travel, Surat 

Penentuan Jenis Kendaraan (SPJK) daan Surat Penentuan 

Sifat Kendaraan (SPSK) ini mengikuti aturan yang telah 

berlaku agar berada pada jalur yang benar  

c. Tertib lalulintas adalah mentaati peraturan lalulintas yang 

berlaku dengan berdasarkan kepatuhan akan hukum dan 

menjadi warga negara yang baik serta patuh pada 

ketetapan yang berlaku, dengan tetap didukung dasar 

pemikiran keselamatan bersamasa di jalanraya. 
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Tabel Indikator Penelitian 2.1 

Konsep Operasional Penelitian “Analisisa Fungsi Pengawasan 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam menertibkan 

Jasa Angkuan Umum travel di Kota Tembilahan” 

Pengawasan Indikator Sub Indikator 

Pengawasan Dinas 

Perhubungan 

Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten 

Indragiri Hilir 

Dalam Peraturan Bupati 

No 47 Tahun 2016 

Inspeksi 

 Pelaksanaan lalu lintas 

angkutan jalan 

 Melaksanakan 

pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor 

 Memeriksa kendaraan 

travel Angkutan Umum 

 Perizinan 

 Perusahaan / PO Travel 

 SPJK / SPSK 

 Kartu Pengawasan atau 

Kartu Kontrol 

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. 

Indragiri Hilir 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran penelitian merupakan pola pikir yang 

menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang 

sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan yang perlu 

dijawab melalui penelitian. Berdasarkan permasalahan dan teori 

yang diuraikan, dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai 

berikut : 
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Gamabar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika  

Kabupaten Indragiri Hilir 

 

Pengawasan Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika  

Kab Indragri Hilir 

 

 

  

 

 Pelaksanaan lalu lintas 

Angkutan Jalan 

 Melaksanakan pengujian 

berkala Kendaraan 

Bermotor 

 Memeriksa Kendaraan 

travel Angkutan Umum 

 

 Perusahaan / Po Travel 

 SPJK / SPSK 

 Kartu Pengawasan/ 

Kartu Kontrol 

 

 

Angkutan Umum Travel Tembilahan 

 

 

 

Perizinan Inspeksi 


