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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era Globalisasi yang semakin hari semakin pesat perkembanggannya, 

Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kota yang memiliki berbagai macam 

kegiatan yang sangat beraneka ragam, salah satu diantaranya yaitu permasalahan 

Transportasi. Kota Pekanbaru juga merupakan salah satu kota yang memiliki 

kepadatan jumlah penduduk, yang mana masyarakatnya mengalami peningkatan 

jumlah kebutuhan akan transportasi umum, dikarnakan sebagian besar dari 

masyarakat Kota Pekanbaru masih membutuhkan serta menggunakan jasa 

angkutan umum sebagai alat transportasinya, seperti melakukan kegiatan berkerja, 

bersekolah dan yang lain-lain. Sejalan dengan perkembangan Kota Pekanbaru  

maka dibutuhkan pelayanan transportasi dalam segi angkutan umum yang lebih 

strategis, cepat, terarah dan sesuai dengan segala kebutuhan dan tuntutan 

masyarakat Kota Pekanbaru. 

Menurut (Nasution:2004) secara umum definisi transportasi adalah 

pemindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan 

sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. 

Dalam kehidupan sosial/bermasyarakat ada bentuk hubungan yang bersifat 

resmi, seperti hubungan antara lembaga pemerintah dengan swasta, maupun 

hubungan yang bersifat tidak resmi, seperti hubungan keluarga, sahabat, dan 
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sebagainya. Untuk kepentingan hubungan sosial ini, transportasi sangat membantu 

dalam menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan, seperti: 

1.Pelayanan untuk perorangan maupun kelompok. 

2.Pertukaran dan penyampaian informasi. 

3.Perjalanan pribadi maupun sosial. 

4.Mempersingkat waktu tempuh antara rumah dan tempat bekerja. 

5.Mendukung perluasan kota atau penyebaran penduduk menjadi 

kelompok-kelompok yang lebih kecil. 

 Untuk itu dalam adanya proses transportasi di masyarakat maka hal ini 

berhubungan dengan adanya pelayanan jasa Angkutan Kota. Seperti yang 

diketahui bahwa Angkutan Kota diKota Pekanbaru merupakan sebagian dari 

sistem transportasi perkotaan yang memiliki peran sebagai penunjang mobilisasi 

masyarakat Kota Pekanbaru melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Angkutan 

Kota juga memegang peranan yang sangat penting terhadap kemajuan 

perkembangan Kota Pekanbaru, baik pada sektor ekonomi, sektor social budaya, 

maupun sektor pendidikan, oleh karna itu dengan adanya Angkutan Kota diKota 

Pekanbaru harus ditangani secara maksimal terutama pelayanan yang diberikan 

kemasyarakat dalam bidang jasa pelayanan Angkutan Kota. 

Pelayanan jasa angkutan umum merupakan suatu kebutuhan pokok bagi 

sebagian individu ataupun kelompok yang tidak memiliki kendaraan pribadi yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dibidang transportasi, kecuali dengan 

menggunakan jasa transportasi angkutan umum. Salah satunya seperti angkutan 

kota yang merupakan tulang punggung tansportasi didalam Kota tersebut. 
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Mengingat begitu besarnya peran Angkutan Kota maka secara langsung maupun 

tidak langsung, masyarakat menginginkan sistim pelayanan transportasi angkutan 

umum yang memadahi dimana salah satunya setiap angkutan umum harus 

memiliki izin usaha dan izin trayek karna itu merupakan salah satu persyaratan 

utama dalam hal operasional Angkutan Darat, apabila Angkutan Kota tersebut 

tidak memiliki izin Trayek maka angkutan tersebut tidak dapat melakukan 

kegiatan operasionalnya. Adapun dalam proses pelaksanaan dan pengawasan dan 

perizinannya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2012 

tentang retribusi izin trayek Kota Pekanbaru yang di keluarkan pada tanggal 15 

oktober 2012. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2012 

menjelaskan bahwa angkuan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain 

dalam wilayah kota dengan meggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang 

umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur. 

Dalam melaksanakan pelayanan jasa angkutan umum yang berhubungan 

dengan kelancaran arus lalu lintas adalah aparat yang berhubungan dengan 

kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan ini yaitu Dinas perhubungan kota 

Pekanbaru, seperti diketahui bahwa Kota Pekanbaru sendiri memiliki berbagai 

macam Angkutan umum terutama yang melakukan rute antar Kota dalam Provinsi 

yang harus mendapat izin dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dinas 

perhubungan Kota Pekanbaru merupakan pokok melaksanakan sebagian tugas 

pemerintahan dan pembangunan berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan 

kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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Adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Pekanbaru dengan dikeluarkannya 

peraturan daerah No 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek Kota 

Pekanbaru, maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki tugas dan 

wewenang dalam menertibkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek 

berupa izin penyelenggaraan angkutan umum, berdasarkan peraturan daerah yang 

berkaitan dengan izin trayek disebutkan bahwa untuk dapat meningatkan 

pelayanan kepada masyarakat, sub Dinas Angkutan Darat Kota Pekanbaru juga 

melakukan penertiban terhadap izin trayek Angkutan Kota di Kota Pekanbaru 

yaitu dengan memeriksa izin trayeknya setiap tiga bulan sekali agar terciptanya 

iklim yang kondusif dan juga agar terpenuhinya target dan Retribusi yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah tertuang dalam Perda No 14 Tahun 

2012 Tentang Retribusi Izin Trayek. 

Maka dari itu dilihat dari proses sosialisasinya, terdapat 2 cara untuk 

mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut dengan cara:  

1. Disosialisasikan langsung oleh bagian hukum SETDA Kota 

Pekanbaru, biasanya bentuk media sosialisasi berbentuk seperti brosur 

tentang Peraturan Daerah atau yang di umumkan dalam situs Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru. 

2. Pemeberitahuan dengan papan pengumuman di depan loket pelayanan 

perizinan izin trayek.  

Maka dari itu untuk menjaga ketertiban lalu lintas agar tetap tertib, aman 

dan nyaman perlu diadakan pengawasan dari instansi yang dapat mengawasi 

bagaimana jalannya lalu lintas angkutan umum dilingkungan masyarakat tersebut. 
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Untuk mengatur dan mengawasi bagaimana lalu lintas angkutan umum itu, 

pemerintah daerah Kota Pekanbaru menunjuk Dinas Perhubungan Komunikasi 

dan Informasi sebagai Pengawas dan pengatur lalu lintas. 

Pelaksanaan pengawasan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu 

melalui seksi Pengawasan dan Pengendalian lalu lintas jalan. Yang menjadi tugas 

seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas adalah : 

1. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan dijalan sesuai kewenangannya 

2. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran : 

a. Perda Kota LLAJ 

b. Pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan 

c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala 

d. Perizinan Angkutan Umum 

e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap 

penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan dalam 

Kota  

3. Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama 

penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas 

4. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan atau 

barang berbahaya lintas darat 

5. Melakukan pengawasan, pengendalian, dan pam lalu lintas diruas-ruas, 

persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam Kota 

6. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan dibidang tugasnya 

(Dinas perhubungan Kota Pekanbaru 2017) 
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Peran pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa yang salah dan 

memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan serta bertujuan untuk 

mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewangan dari rencana yang telah 

di lakukan sebelumnya. Pada saat ini aktivitas masyarakat mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun dikarnakan banyaknya permintaan yang sangat tinggi 

mengenai jasa angutan Kota yang menjadi salah satu alternatif masyarakat 

maupun mahasiswa Kota Pekanbaru untuk menggunakan jasa angkutan umum 

tersebut, dengan seiringnya petumbuhan mobilitas penduduk kota Pekanbaru tidak 

sedikit dijumpai adanya supir angkot yang mlakukan kegiatan operasi penarikan 

sewa dengan tidak melengkapi surat-surat kendaraan maupun fisik kendaraan 

angkutan kota tersebut. 

Seperti yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 14 

Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin trayek menetapkan bahwa tugas Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan Izin Trayek adalah sebagai 

berikut : 

1. Bahwa guna menyelenggarakan ketertiban dalam arus lalu lintas orang dan 

atau barang dalam wilayah Kota Pekanbaru yang menggunakan angkutan 

umum, baik yang meggunakan Angkutan Penumpang Umum, baik yang 

menggunakan Kendaraan bermotor di darat maupun di air, perlu mengatur 

pemberian Izin Trayek. 

2. Bahwa dengan telah ditetapkanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengadakan 
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penggantian terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 

2012 Tentang Retribusi Izin Trayek 

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang 

Retribusi Izin Trayek. 

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Mengenai Izin 

Trayek Angkutan Kota maka untuk mengoperasikan angkutan umum, baik setiap 

orang dan atau Badan harus melengkapi segala persyaratan yang telah dikeluarkan 

oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengenai izin trayek. Dan setiap orang 

ataupun Badan yang telah mendapat izin Trayek wajib melengkapi kendaraan 

tersebut dengan Kartu Pengawasan/Kartu Kontrol. 

Adapun Data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

terdapat 2.064 Unit Angkutan Kendaraan yang beroperasi di Kota Pekanbaru. 

Tabel 1.1 Jumlah Angkutan Umum yang Beroperasi di Kota Pekanbaru 

Tahun 2017 

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2017 

Selain itu data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

terdapat 20 Perusahaan Angkutan Kota yang berada di Kota Pekanbaru. Ke 20 

perusahaan itu bergabung di dalam Organda (Organisasi Angkutan Darat), Dinas 

No Jenis Angkutan Jumlah Angkutan 

(Unit) 

Kategori Jenis 

Angkutan 

1 Trans Metro Pekanbaru 428  Angkutan Umum 

2 Bus Kota 227  Angkutan Umum 

3 Taksi 672  Angkutan Umum 

4 Angkutan Kota 737  Angkutan Kota 

Jumlah 2.064  - 
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Perhubungan dalam hal ini Sub Dinas Angkutan Darat tidak akan berlangsung 

baik tanpa adanya peran Perusahaan Amgkutan Kota, perusahaan Angkutan Kota 

merupakan pemilik izin trayek sesuai dengan surat keputusan dari Walikota 

Madya Kepala Tingkat II pekanbaru Nomor 551.21/DLLAJ-AT/564 Tentang 

Pengelolaan Trayek Mobil Angkutan Penumpang Umum. Menurut Data yang 

diperoleh izin trayek mobil angkutan kota pada saat ini berjumlah 20 perusahaan, 

data lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1.2 : Nama Perusahaan dan Pemilik Perusahaan Angkutan Kota yang 

Berada di Kota Pekanbaru Tahun 2017 

Angkutan Kota  Tahun 

No Nama 

Perusahaan 

Nama Pemilik Tahun 

2015 

(Unit) 

Tahun 

2016 

(Unit) 

Tahun 

2017 

(Unit) 

1 PO.ASIA Arlis 49  41  38  

2 PO.BERINGIN 

JAYA 

H.Alberty Pong 73  61  62  

3 PO.BAYU 

PUTRA 

Yusnaeni Pong 

S,sos 

191  204  179  

4 PO.DWI GUNA H.Mansyur 23  16  11  

5 PO.DWI BUANA B.Basri 91  78  67  

6 PO.FAMILI 

KITA 

Jhony Yusak 29  19  13  

7 PO.KERINCI 

INDAH 

Hj.Khadijah 24  23  20  

8 PO.KUPANG Rustam 125  118   105  

9 PO.KARYA 

VERY 

Hermansyah 10  9  7  

10 PO.KOPARI B.Basri 52  46  42  

11 PO.MONAS Ade Suryono 

Monats, SH 

4  3  3  

12 PO.PUTRA 

RIAU UTAMA 

Syahril S 51  49  50  

13 PO.RODA 

EMAS 

Rifda 24  24  20  

14 PO.TUAHTA MP.Simurya 101  9  10  

15 PO.TIGA Hj.Asnawati Taher 50  40  36  



9 
 

SAUDARA 

16 PO.TAMPAN 

INDAH JAYA 

Purnawan Condro 

Guno 

6  3  2  

17 PO.TRIO 

TRANS  

M.Syukur 35  26  24  

18 PO.TRIO 

TRANS ABADI 

Jon.Jendra 50  58  40  

19 PO.SAMAKO Dra.Danni 

Ronosari 

4  3  2  

20 PO.SUMBER 

JAYA 

Astuti 10  12  6  

Jumlah 912  842  737   

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2017 

 Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun jumlah 

perusahaan Aangkutan Kota yang melakukan perpanjangan izin trayek mengalami 

penurunan maka dari itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga melakukan penertiban terhadap izin 

trayek angkutan kota di Kota Pekanbaru. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2012 

Tentang Retribusi Izin Trayek maka Dinas Perhubungan melakukan kegiatan 

operasi penertiban terhadap angkutan kota yang disebutkan dalam pasal 23 ayat 

(2) yaitu izin trayek dicabut apabila tidak melakukan kegiatan angkut selama 3 

(tiga) bulan sejak izin dikeluarkantanpa alasan yang dapat di pertanggung 

jawabkan, pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam surat 

izin trayek, tidak melaksanakan daftar ulang 2 (dua) kali berturut-turut, 

mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik 

jalan, pihak-pihak atau yang namanya di tetapkan untuk bertindak atas nama 

pengusaha angkutan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan 

perusahaan angkutan, melakukan pengangkutan melebihi daya angkut, tidak 
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mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi, 

memperkerjakan pengemudi yang tidak memenuhi persyaratan perundang-

undangan, tidak mematuhi ketentuan tarif angkutan yang telah di tetapkan 

pemerintah, alasan kepentingan ketrentaman dan ketertiban umum, berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan lain yang objektif.  

 Berhubungan dengan dikeluarkannya peraturan mengenai izin trayek di 

Kota Pekanbaru, yang diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang baik dan menciptakan lalu lintas di Kota Pekanbaru berjalan 

dengan maksimal, namun kenyataannya dengan adanya peraturan dan Dinas 

Perhubungan yang mengawasi izin trayek tersebut masih saja banyak kendaraan 

Angkutan Umum yang masih beroperasi tanpa mempunyai ataupun 

memperpanjang surat Izin Trayeknya. 

Dengan  banyaknya terjadi pelanggaran di dalam tatanan punggutan wajib 

retribusi, Maka Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan 

Pembaharuan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 ke Peraturan Daerah 

Nomor 14 Tahun 2012 Tetang Retribusi Izin Trayek. Tujuan dikeluarkannya 

Peraturan Daerah tersebut adalah mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari 

sektor transportasi yang pada Peraturan sebelumnya tidak dapat berlangsung 

secara optimal. Berikut penjelasan tabel jumlah Angkutan Kota yang tidak 

memiliki izin trayek : 
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Tabel 1.3 Jumlah Angkutan Kota yang tidak memiliki izin trayek tahun 2017 

No Trayek 

 

 

Angkutan Kota 

Yang Beroperasi 

(Unit) 

Tidak Memiliki 

Izin Trayek 

(Unit) 

1 Rumbai – Danau Buatan 42  21  

2 Pasar Rumbai – Umban Sari 31  18  

3 Terminal Rumbai – Unilak 22  11  

4 Terminal Rumbai – Pasar 

Senapelan 

38  29  

5 Terminal Senapelan – Tampan 37  24  

6 Terminal Senapelan – Rintis 29  17  

7 Terminal Senapelan – Tanjung 

Rhu 

30  22  

8 Terminal Senapelan – Tanjung 

Rhu via Sudirman 

28  9  

9 Terminal Senapelan – Sukajadi 33  14  

10 Terminal Senapelan – Sukajadi 

Via Teratai 

48  27  

11 Terminal Senapelan – Labuh Baru 52  33  

12 Terminal Senapelan – Gobah 61  48  

13 Terminal Senapelan – Pintu Angin 45  16  

14 Terminal Senapelan – Tangkerang 26  8  

15 Nangka – Simpang Panam 84  73  

16 Terminal Pasar Sail 95 66  

17 Kulim 36  19  

 Jumlah 737 455  

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2017 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menjelaskan bahwa  hasil dari operasi razia 

yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru di setiap trayek Kota 

Pekanbaru ada sekitar 455 angkutan Kota yang tidak memiliki izin trayek, tentu 

dalam hal ini sangat berdampak negatif bagi masyarakat Kota Pekanbaru yang 

menggunakan jasa angkutan kota yang tidak memiliki izin trayek dan otomatis 

angkutan kota tersebut tidak memiliki asuransi jiwa ketika terjadinya kecelakaan 

maka tidak ada tanggung jawab oleh pihak pemilik Angkutan Kota tersebut,  
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Angkutan Kota yang tidak memiliki izin trayek ini tidak memasuki terminal 

sehingga mengakibatkan kerugian oleh dinas perhubungan, selain itu ketika 

terjadi razia yang dilakukan oleh dinas perhubungan terhadap angkutan kota 

tersebut maka angkutan kota tersebut dilarang untuk membawa penumpang 

sehingga penumpang di Angkutan Kota tersebut di wajibkan turun dari oplet 

tersebut, sehingga secara tidak langsung kerugian waktu, material, tenaga dan 

lain-lain dirasakan oleh para pengguna Angkutan Kota yang tidak memiliki izin 

trayek tersebut. 

Hal ini menandakan bahwa masih kurang optimalnya pengawasan yang 

dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Mengenai izin Trayek 

Angkutan Kota di Kota Pekanbaru, yang mana dapat dilihat dari gejala yang 

ditemui dilapangan antara lain : 

a. Terindikasinya bahwa masih banyak pengemudi Angkutan Kota yang 

tidak mematuhi peraturan tentang izin trayek disepanjang terminal 

bayangan 

b. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengenai 

Perda No 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek dan sanksi yang 

diberikan, sehingga pemilik angkutan cenderung untuk tidak mengurus 

surat izinnya. 

c. Kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan 

Kota Pekanbaru dikarnakan pengawasan hanya dilakukan sementara waktu 

saja tidak adanya operasi yang rutin dilakukan dari Dinas Perhubungan 
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Tersebut sehingga masih banyaknya kendaraan Angkutan Kota yang tidak 

memiliki izin berkeliaran di jalan Kota Pekanbaru. 

Atas latar belakang yang telah dipaparkan diatas untuk melihat kebijakan 

apakah yang mengatur tentang pengawasan retribusi izin trayek sudah mencapai 

titik yang diharapkan. Maka dari itu penulis tertarik untuk menjadikanya 

penelitian dengan mengambil judul :”Peran Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru Dalam Pengawasan Izin Trayek Angkutan Kota”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan membahas masalah yang 

berhubungan dengan Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru  Pekanbaru 

Dalam Pengawasan Izin Trayek Angkutan Kota penulis memfokuskan penelitian 

ini pada permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan 

Izin Trayek Angkutan Kota ? 

2. Apa Saja Hambatan-Hambatan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

Dalam Pengawasan Izin Trayek Angkutan Kota ? 

C. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam 

Pengawasan Izin Angkutan Kota. 

2. Untuk mengetahui Hambatan-Hambatan Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru Dalam Pengawasan Izin Trayek Angkutan Kota. 
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D. Batasan Masalah  

Mengenai Pengawasan Dinas Perhubungan Perhubungan Kota Pekanbaru 

yaitu bagaimanakah peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam 

menjalankan Pengawasan terhadap Angkutan Kota yang belum memiliki izin 

trayek di Kota Pekanbaru. 

E. Manfaat penelitian  

  Ada pun manfaat penilitian yang dapat diproleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis dalam bidang Ilmu Administrasi pada umumnya. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan data skunder 

bagi kalangan akademis. 

3. Manfaat Akademis 

Hasil dari penilitian ini diharapkan agar bisa menyelesaikan studi 

Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

 

 

 

 

 


