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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Transportasi umum memegang peranan penting bagi manusia baik di daerah 

perkotaan maupun pedesaan. Oleh karena itu, timbul tuntutan untuk menyediakan 

sarana dan prasarana transportasi agar pergerakan manusia dapat berlangsung 

secara aman, nyaman, teratur, dan lancer serta efisien dari segi waktu maupun 

biaya. Salah satu solusinya adalah menyediakan jalur transportasi darat yang 

mempunyai efisensi tinggi terutama dalam hal kecepatan, biaya yang murah dan 

dapat mengangkut dalam jumlah banyak. Dalam hal ini penyediaan transportasi 

umum merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah karena 

menyangkut harkat hidup orang banyak. Penyediaan sarana dan prasarana 

transportasi menjadi hal yang harus terpenuhi demi tercapainya segala aktivitas 

dengan efektif dan efisien yang dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Masalah transportasi seringkali menjadi masalah yang umum terjadi di 

masyarakat yang mana tidak hanya menyangkut mengenai prasarana jalan raya 

secara fisik akan tetapi masalah yang paling besar adalah mengenai pengaturan 

lalu lintas transportasi itu sendiri karena apabila lalu lintas tersebut berjalan lancar 

maka akan timbul kemudahan dalam berlalu lintas di daerah tersebut. Sistem 

transportasi harus lah dikembangkan dengan baik demi mewujudkan ketertiban. 

Ketentraman dan kenyamanan dalam berlalu lintas s erta dapat mendukung 

perkembangan kemajuan ekonomi daerah itu sendiri. Sistem transportasi 
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merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bidang 

perhubungan. 

Pekanbaru merupakan kota yang baru berkembang seiring dengan kota yang 

semakin tua di tambah lagi dengan daerah lainnya dalam meningkatkan 

kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat dalam menikmati kota Pekanbaru. 

Kota Pekanbaru sebagai kota yang cukup strategis jika dilihat dari letak 

geogrofisnya yang berdekatan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

Negara Singapura serta memiliki akses yang lancar dengan wilayah provinsi- 

provinsi lainnya di Indonesia hal ini menunjukkan kota Pekanbaru sebagai tempat 

berkembangnya dengan pesat berbagai bidang usaha. Seiring dengan pesatnya 

perkembangan tersebut mengakibatkan tingginya pertumbuhan penduduk baik 

yang datang dari kota Pekanbaru maupun yang disebabkan dengan angka 

kelahiran, dengan demikian kebutuhan akan jasa transportasi umum juga akan 

mengalami pertumbuhan pesat pula sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. 

Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi umum yang 

mendorong tumbuhnya perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan 

angkutan umum baik angkutan laut mapupun darat dan udara.  

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut daerah yang 

bersangkutan diberi kekuasaan untuk membuat peraturan daerah dan peraturan 

lainnya yang sifatnya untuk kelangsungan pemerintah di daerah. 

Dengan demikian tidak semua urusan pada sebuah daerah otonomi 

semuanya dijalankan dan diberikan kewenangan untuk di urus oleh pemerintahan 
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daerah tetapi ada beberapa bidang yang tidak diberikan kewenangan kepada 

pemerintah daerah untuk mengurusnya tetapi dikelola oleh pemerintahan pusat. 

Pada dasarnya hukum dibuat untuk mengatur masyarakat, selain itu juga 

hukum dapat mejadikan jaminan kepada masyarakat untuk dapat dilindungi, 

sebagai mana telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia ke 4 

yang berbunyi sebagai berikut: 

“…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia” 

Untuk mewujudkan hal tersebut maka UUD 1945 lebih tegas mengaturnya 

dalam pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa: ”Negara Indonesia adalah 

Negara hukum”, yang berarti suatu Negara dimana segala tindakan harus 

ada dasar hukumnya.
1
 

Kemudian dalam penjelasan dalam UUD 1945 juga menganyatakan bahwa 

bahwa Indonesia adalah Negara hukum dalam bukan Negara kekuasaan. 

Kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan diatur oleh UUD 1945 yang pada 

dasarnya adalah kesamaan hukum, yang mana tidak ada orang diatas hukum, tidak 

ada perbuatan yang diluar ketentuan hukum.  

Jasa travel kota Pekanbaru sudah banyak yang membuatnya baik yang 

menawarkan untuk kepergian keluar provinsi maupun untuk dalam 

kabupaten/kota yang berada dalam wilayah provinsi Riau sebagai contoh travel 

BMW, simawang mempunyai trayek yaitu Padang dan Jambi. Sedangkan travel 

yang antar kabupaten kota yaitu Sinar Maju, Sinar Riau, Karya Maju, Sari 

                                                           

 
1
Documen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 
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Kencana, Dan N Hadi yang kesemua travel tersebut mempunyai trayek dalam 

provinsi saja (Dumai, Rengat, Siak, Bagan Siapiapi, Tembilahan, Rokan Hulu, 

Bangkinang, dll). 

UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 33 

tentang terminal yang berbunyi : 

1. Untuk menjaga kelancaran perpindahan orang dan atau barang serta 

keterpaduan intramoda ditempat tertentu, dapat dibangun dan 

diselenggarakan terminal. 

2. Terminal sebagai yang dimaksud pada ayat 1 berupa terminal 

penumpang dan terminal barang. 

Adapun yang menjadi syarat bagi pengusaha yang ingin membuka jasa 

travel ataupun pengangkutan umum yang bersifat antar jemput alamat sebagai 

yang telah diatur dalam keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 

pasal 36 yaitu dengan persyaratan :  

a. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) 

b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk 

badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk 

koperasi, tanda yati diri bagi pemohon perorangan. 

c. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan. 

d. Meiliki surat izin usaha 

e. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) 

kenderaan bermotor untuk permohonan yang berdomisili di pulau 

jawa, Sumatra dan bali. 
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f. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan 

kenderaan. 

Sedangkan dalam hal perizinan ini di ajukan kepada bupati atau walikota 

dimana usaha tersebut akan dibuat kantor pusat ataupun kantor cabang dari jasa 

atau usaha tersebut. Selanjutnya bagi pengusaha yang ingin membuka usaha travel 

(antar jemput) ini pengusaha haruslah melengkapi syarat bagi kenderaan tersebut 

adalah sebagai berikut : “kenderaan yang menggunakan untuk angkutan antar 

jemput harus memiliki persyaratan antara lain : 

a. Dilengkapi fasilitas pendingin udara yang berfungsi dengan baik. 

b. Umur kenderaan maksimal 5 tahun. 

c. Tidak mencantumkan papan trayek pada kenderaan yang 

dioperasikan. 

d. Dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan “angkutan antar 

jemput” yang ditempatkan pada kenderaan sebelah kiri dan kanan. 

e. Dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempat kan pada pintu 

depan bagian tengah sebelah kanan dan kiri. 

f. Dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang terletak di dashbord 

kenderaan yang dikeluarkan masing masing perusahaan angkutan. 

Kota Pekanbaru mencoba mencari jalan keluar terhadap kemacetan yang 

mereka alami dengan melakukan pemindahan terminal bus yang terletak di tengah 

kota ke terminal selanjutnya Pemda membuat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

2009 yang setiap kenderaan dalam trayek wajib memasuki terminal sebagai mana 
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yang tercantum dalam kartu pengawasan. Melarang terhadap bus dan travel 

memasuki kota melalui jalan yang telah betul-betul dilarang.
2
 

Menurut Perda Nomor 2 Tahun 2009 pasal 127 menyatakan agen harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Hanya dipergunakan sebagai tempat penjualan tiket 

b. Lokasi keagenan berada didalam terminal penumpang. 

c. Tidak ada pemungutan tambahan terhadap penumpang.
3
 

Sebagaimana penulis melakukan survei masih banyak bus dan travel yang 

tidak mematuhi peraturan ini sebagai contoh di daerah panama agen liar banyak 

yang berkeliaran seperti PO Sari Kencana dan N hadi yang rute perjalan ke Pasir 

Pengaraian (Rohul). Sedangkan Bangkinang mempunyai agen liar di tiga tempat 

yaitu depan kampus UIN, depan kampus UR dan terakhir berada di simpang 

Garuda Sakti. Dengan demikian jelaslah kinerja dari tim penertiban tersebut 

belum maksimal. 

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam 

mendukung pembangunan integritas Nasional sebagai bagian dari upaya 

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana di amanatkan oleh UUD Negara 

republik Indonesia tahun 1945. 

Demikian kota pekanbaru belum juga terhindar dari permasalahan yang 

membuat kemacetan, namun tetap akan mencari solusi dari permasalahan yang ada. 

Berdasarkan permasalahan yang peneliti paparkan di latar belakang, maka 

peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : “Peran Dinas 

                                                           
2
  Documen Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2009. 

3
 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2009 pasal 127. 
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Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Terminal Liar, Peraturan 

Daerah  Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan”. 

B. Batasan  Masalah 

Untuk mendapatkan rincian yang lebih aktual tentang inti permasalahan, 

maka pembahasahan dalam tulisan ini lebih di fokuskan pada peran Dinas 

Perhubungan dalam penertiban Terminal Liar di depan Kampus UIN Suska Riau 

kota Pekanbaru, serta hambatan yang di alami oleh dinas perhubungan terhadap 

penertiban angkutan umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 

tentang angkutan jalan di kota Pekanbaru. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan pada latar belakang, maka pertanyaan 

yang muncul berkenaan dengan substansi masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana kebijakan dinas perhubungan kota Pekanbaru dalam 

menertibkan terminal bayangan di Kecamatan Tampan? 

2. Apa pandangan masyarakat setempat dengan keberadaan terminal 

bayangan tersebut? 

D. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan Dinas Perhubungan kota 

Pekanbaru dalam menertibkan terminal liar di depan Kampus Uin Suska 

Riau. 

b. Untuk mengetahui kendala apa yang di alami oleh dinas perhubungan kota 

Pekanbaru dalam menertibkan terminal liar di depan Kampus Uin Suska 

Riau. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegunaan 

terminal Bandar Raya Payung Sekaki kota Pekanbaru. 

b. Sebagai bahan bagi peneliti-peneliti lainnya, dengan konteks 

permasalahan yang sama. 

c. Dapat memperkaya khasanah pengetahuan tentang kebijakan dinas 

perhubungan kota Pekanbaru dalam menertibkan terminal bayangan di 

kota Pekanbaru serta menambah pengetahuan tentang peraturan-peraturan 

yang berhubungan dengan terminal. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini adalah termasuk penelitian jenis 

penelitian obsevasi artinya penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan 

guna mendapatkan data primer. 

2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini berlokasikan di depan Kampus Uin Suska Riau. 

adapun alasan penulis milih lokasi ini disebabkan oleh banyaknya mobil-

mobil angkutan umum yang memasukan dan mengeluarkan penumpang. 

3. Populasi dan sampel 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah sopir ± 25 orang 

dan anggota dinas Perhubungan Pekanbaru sebanyak 10 orang,  sedangkan 

sampel dengan cara purposive sampling dimana orang-orang dijadikan 
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sebagai sampel penelitian merupakan orang-orang yang dianggap tahu akan 

masalah yang akan diteliti dan sangat beperan penting dalam masalah 

tersebut. 

1.1 Tabel populasi dan samapel 

 

No Populasi jumlah Sampel Jumlah persen 

1 Sopir Travel 25 

org 

Sopir Travel 5 org 20% 

2 Dinas Perhubungan 5 org Dinas Perhubungan 3 org 60% 

3 Masyarakat 

 

10 

org 

Masyarakat 

 

4 org 40% 

Sumber:wawancara informan 

4. Sumber data 

Dalam penelitian ini data yang di kumpulkan terdiri dari data primer 

dan data skunder: 

a. Data primer adalah data yang di ambil dari sumbernya mengenai masalah 

pokok yang penulis teliti melalui wawancara kepada dinas perhubungan 

dan sopir yang melanggar perda tersebut. 

b. Data skunder adalah data-data yang dikumpulkan untuk tujuan 

mendukung penelitian ini seperti mengutip  dari studi perpustakaan, buku 

buku, perda yang bersangkutan serta undang undang dasar 1945. 
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5. Metode pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di ambil dengan cara 

atau tahapan sebagai berikut: 

a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan 

langsung kelapangan atau lokasi. 

b. Wawancara yakni pengumpuan data dengab cara membeikan pertanyaan 

kepada responden guna melengkapi data data yang di perlukan objek 

penelitian. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar 

penelitian, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi. Latar belakang memuat hal-hal yang menjadi ketertarikan peneliti 

terhadap topik atau judul penelitian dan pentingnya dilakukan penelitian 

pada topik itu. Identifikasi muncul dan berkaitan dengan penelitian yang 

akan diteliti. Perumusan masalah adalah mendeteksi masalah dari batasan 

masalah yang dikemukakan dalam bentuk pertanyaan dan dirumuskan guna 

mencapai jawaban sebagai hasil penelitian. Tujuan penelitian menjelaskan 

mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian 

menjelaskan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis. 
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BAB II : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian yang 

meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi, serta hal lain yang 

berhubungan dengan objek penelitian. Deskripsi dalam menjelaskan hasil 

dari penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan 

teknik analisis data yang relevan, baik data kualitatif maupun kuantitatif. 

Setelah itu melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil akhir analisis 

data dan diuraikan berbagai keterbatasan yang terdapat dalam pelaksanaan 

penelitian. 

BAB III : KONSEP TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi teori, penelitian terdahulu, 

kerangka berpikir dan asumsi dasar. Dalam deskripsi teori menjelaskan 

mengenai teori yang relevan dengan permasalahan terhadap masalah. 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya yang diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik  skripsi, 

disertasi atau jurnal penelitian. Kerangka  berpikir   menggambarkan   alur   

peneliti  sebagai kelanjutan dari deskripsi teori. Asumsi dasar merupakan 

jawaban sementara permasalahan yang diteliti, danakan diuji kebenarannya. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Dalam Bab ini, penulis akan membahas peran dinas perhubungan kota 

Pekanbaru dalam menertibkan terminal liar di depan kampus UIN Suska 

Riau. 
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BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan hasil penelitian yang 

diungkapkan secara singkat, jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya saran 

berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang di teliti 

baik secara teoritis maupun praktis. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penulisan skripsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


