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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wilayah Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri 

dari beribu pulau, terletak memanjang di garis khatulistiwa di antara dua 

benua dan dua samudera, oleh karena itu mempunyai posisi dan peranan yang 

sangat penting dan strategis dalam hubungan antar bangsa. Tujuan nasional 

Negara Republik Indonesia, seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945, ialah melindungi segenap bangsa dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan 

tujuan nasional tersebut bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan secara 

terencana dan bertahap.
1
 

Manusia dalam melakukan kegiatannya sehari-hari tidak lepas dari 

sebuah sarana perhubungan, yakni dengan transportasi, baik transportasi darat, 

laut maupun udara. Alat transportasi bagi manusia mempunyai multi fungsi 

dalam mendukung kegiatan manusia sehari-hari dalam rangka kelangsungan 

hidupnya.  

Menyadari peran transportasi, penyelenggara transportasi harus ditata 

dalam satu kesatuan system transportasi nasional secara terpadu dan mampu 

mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat 

kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, aman, lancer, 

tertib, teratur, nyaman dan berdayaguna dengan harga yang wajar. 
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Dalam perkembangan dan realitanya, pengangkutan di daerah lebih 

sering berhadapan dengan tindak pelanggaran karena minimnya perlengkapan 

yang mereka miliki. Hal ini juga mengakibatkan keselamatan penumpang 

tidak terjamin. Maka seharusnya tidak boleh beroperasi, karena dengan 

kondisi yang belum tentu bisa dikatakan baik dan layak untuk beroperasi 

dimungkinkan keselamatan penumpang tidak dapat terjamin. 

Dengan pengawasan yang teratur terhadap penyelenggaraan 

transportasi angkutan diperairan, maka akan tercipta suatu pelayanan yang 

maksimal terhadap pengguna jasa penumpang ataupun barang, dan diiringi 

dengan peningkatan terhadap pengawasan itu waktu ke waktu sesuai dengan 

Undang-Undang yang berlaku. 

Sebelum membahas lebih jauh, perlu diketahui definisi dari kata 

pengawasan berasal dari kata awas, berarti antara lain “penjagaan”. Istilah 

pengawasan dikenal dalam ilmu menegement dan ilmu administrasi yaitu 

sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.
2
 Jadi pengawasan dapat 

didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan-tujuan 

organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan ini merupakan salah satu 

fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja dan kegiatan 

dalam organisasi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam 

perencanaan yang dilakukan pada awal kegiatan. Karena apabila pelaksanaan 

kerja berjalan tidak sesuai dengan standar perencanaan, walaupun tidak 

sengaja tetap ke arah yang lebih baik, hal ini tampak sangat klasik dan dapat 
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disebut lepas kontrol. Demikian dengan pengawasan yang dapat di awasi yaitu 

sejauh mana penyimpangan-penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, 

penyelewengan dan lain-lain kandala yang dapat terjadi dimasa yang akan 

datang. 

Keberhasilan suatu pengawasan didukung tidak hanya dari prosedur 

pengawasan yang baik namun juga kemampuan para pelaku pengawasan 

dalam melakukan setiap kegiatan. Pengawasan merupakan proses memantau 

kinerja atau prestasi dan mengambil tindakan agar terjamin hasil yang 

diharapkan. Maksud utama mengadakan pengawasan adalah agar hasil 

senyatanya itu konsisten dengan rencana-rencana.
3
 

Dengan demikian, dapat diketahui dengan jelas bahwa rencana tanpa 

pengawasan akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dengan tanpa 

alat untuk mencegahnya. Atau andaikata tujuan itu bisa tercapai, maka 

tercapainya itu dengan pengorbanan yang lebih besar karena dalam 

pelaksanaannya terjadi inefisiensi dan pemborosan tanpa ada pencegahan 

ataupun perbaikan. 

Dalam hal ini setiap aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan mendapat 

pengawasan setiap kali kemajuan yang signifikan, di mana pengawasan 

tersebut setiap pekerjaan yang terdapat masalah atau hambatan langsung 

dilakukan langkah koreksian atau evaluasi oleh atasan dan bantuan dari 

bawahan itu sendiri, sehingga terjadi saling tukar pikiran untuk menyelesaikan 

masalah tersebut agar sesuai dengan rencana dan secara sempurna. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan Perairan Pasal 182 ayat 1 menyebutkan bahwa: perusahaan 

angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi 

penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang 

sakit, dan orang lanjut usia. Di dalam ayat 2 menyebutkan fasilitas khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa penyediaan : 

a. Sarana khusus bagi penyandang cacat untuk naik ke atau turun dari kapal 

b. Sarana khusus bagi penyandang cacat selama di kapal 

c. Sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan 

dalam posisi tidur 

d. Fasilitas khusus bagi penumpang yang mengidap penyakit menular.
4
  

Namun, berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada tanggal 02 

Februari 2017 dibeberapa kapal roro yang berada di Kabupaten Bengkalis, 

penulis menemukan angkutan penyebrangan laut dalam negeri kapal ro-ro 

yang tidak menyediakan fasilitas khusus tersebut. Sementara seluruh 

penumpang yang terdiri dari berbagai kriteria dewasa, anak-anak, wanita 

hamil, lanjut usia, dan lain-lain di perlakukan sama. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin membahas masalah 

mengenai Pengawasan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Bengkalis Terhadap 

Kewajiban dan Tanggungjawab Pengangkut Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. 
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B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas serta 

titik tolak masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi masalah 

yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. 

Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu pengawasan Badan Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Bengkalis 

terhadap kewajiban dan tanggung jawab pengangkut berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pengawasan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Bengkalis terhadap kewajiban 

dan tanggung jawab pengangkut kapal ro-ro?  

2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kewajiban 

dan tanggung jawab pengangkut kapal ro-ro di Kabupaten Bengkalis ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui pengawasan Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Bengkalis 

terhadap kewajiban dan tanggung jawab pengangkut kapal ro-ro.  

b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap 

kewajiban dan tanggung jawab pengangkut kapal ro-ro di Kabupaten 

Bengkalis. 
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2. Manfaat penelitian 

a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus 

syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Sebagai penambahan khazanah ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu 

hukum lebih khususnya dalam Ilmu Hukum Tata Negara tentang 

Pengawasan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Bengkalis Terhadap Kewajiban dan 

Tanggung Jawab Pengangkut Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 20 tahun 2010. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian 

terhadap pengawasan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Bengkalis terhadap kewajiban dan 

tanggung jawab pengangkut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 

Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. Sedangkan sifat penelitian ini 

adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti 

sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bengkalis lebih khususnya di 

kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

(BPMP2T) Kabupaten Bengkalis. Dipilihnya kantor BPMP2T sebagai 
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lokasi penelitian ini karena pengangkut kapal ro-ro tidak memenuhi 

standar sesuai dengan peraturan pemerintah dan BPMP2T yang 

mempunyai wewenang dalam hal ini. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil 

menghitung ataupun pengkuran kuantitatif maupun kualitatif dari pada 

karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap.
5
 Adapun 

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) 

Kabupaten Bengkalis yang berjumlah sebanyak 32 orang dan pemilik 

kapal ro-ro sebanyak 7 orang. Sedangkan sampel adalah sebagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
6
 Jadi sampel dalam 

penelitian ini terdiri dari 10 orang pegawai BPMP2T dan 3 orang pemilik 

kapal ro-ro dengan menggunakan tehnik random sampling. 

4. Sumber data 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan 

dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pegawai Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) 

Kabupaten Bengkalis dan pemilik kapal ro-ro  

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

yang berupa bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang-
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undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang 

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.  

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke 

lapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan 

sebenarnya. 

b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung 

dengan responden yaitu pegawai Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Bengkalis dan 

pemilik kapal ro-ro. 

6. Metode Analisi Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

penelitian kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut 

diklarifikasikan ke dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari 

data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan 

yang lainnya, sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh 

tentang masalah yang diteliti. 

7. Metode Penulisan 

a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas 

berdasarkan data yang diproleh kemudian dianalisa. 

b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. 
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F. Sistematika Penulisan 

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, 

maka penulisan ini di bagi dalam lima bab yang semuanya itu merupakan satu 

kesatuan yang tak dapat dipisahkan.  

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan 

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan menjelaskan sejarah Kabupaten Bengkalis, kondisi 

georafis, kondisi demografis, jumlah penduduk, kondisi pendidikan, 

kondisi keagamaan dan kondisi perekonomian. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan menguraikan tinjauan tentang pengawasan terdiri 

dari pengertian pengawasan, fungsi pengawasan, maksud dan tujuan 

pengawasan, prinsip-prinsip pengawasan, teknik pengawasan, macam 

pengawasan, karakteristik pengawasan yang efektif dan metode 

pengawasan. Sedangkan tinjauan tentang pengangkut terdiri dari 

pengertian, jenis-jenis pengangkut laut, dan kewajiban dan 

tanggungjawab pengangkut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

20 Tahun 2010. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan menjelasakan Pengawasan Badan Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten 

Bengkalis terhadap kewajiban dan tanggungjawab pengangkut kapal 

ro-ro dan hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap 

kewajiban dan tanggungjawab pengangkut kapal ro-ro di Kabupaten 

Bengkalis. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


