
1 
 

BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi atau pengakutan adalah proses pemindahan barang dan 

manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan 

gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat 

tujuan, ke mana kegiatan pengangkutan diakhiri. Secara umum, Kegunaan 

transportasi bagi masyarakat cukup baik dan menguntungkan dalam 

perekonomian yang dikarenakan masyarakat yang melakukan pergerakan 

dengan tujuan yang berbeda-beda membutuhkan sarana penunjang 

pergerakan berupa angkutan pribadi (mobil, motor) maupun angkutan umum 

(paratransit dan masstransit). Angkutan umum paratransit merupakan 

angkutan yang tidak memiliki rute dan jadwal yang tetap dalam beroperasi 

disepanjang rutenya, sedangkan angkutan umum masstransit merupakan 

angkutan yang memiliki rute dan jadwal yang tetap serta tempat 

pemberhentian yang jelas. 

Kota Pekanbaru adalah salah satu kota yang pertumbuhan 

penduduknya sangat pesat di Indonesia. Salah satunya permasalahan 

kemacetan, hal ini dikarenakan jumlah permintaan kendaraan bermotor tiap 

tahun yang otomatis juga ikut meningkat dengan bertambahnya jumlah 

penduduk. Dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan alat 

transportasi yang aman dan nyaman untuk melintasi berbagai wilayah.  
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Hal tersebut menunjukkan arti pentingnya tranportasi bagi Kota 

Pekanbaru, sehingga pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan 

transportasi atau pengangkutan mutlak diperlukan. Sesuai dengan undang-

undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angutan Jalan,  didalam 

pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa: “Negara bertanggung jawab atas lalu lintas 

dan angkutan jalan raya dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.” 

Pembinaan yang dimaksud meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, 

dan pengawasan  dalam lalu lintas yang akhirnya menciptakan ketertiban lalu 

lintas, dan dalam pasal 7 dejelaskan juga penyelengaraan lalu lintas dan 

angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat 

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum/ masyarakat. 

Selanjutnya di dalam pasal 48 di jelaskan setiap kendaraan yang beroperasi di 

jalan harus memiliki persyaratan teknis dan laik jalan agar terjaminnya 

keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan 

lingkungan pada waktu dioperasikan dijalan.  

Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang telah di jelaskan 

diatas, ada didalam peraturan yang ada di daerah-daerah perkotaan termasuk 

daearah Kota Pekanbaru, yang memiliki Peraturan Daerah No. 02 tahun 2009 

tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru, dalam Pasal 237 

ayat 1 tentang penyelengaraan pelaksana pengujian dimana setiap pejabat 

penguji berwenang mengawasi atau memeriksa dan menahan kendaraan 

dan/atau memerintahkan penghentian operasi terhadap kendaraan yang tidak 

memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan /atau tidak melakukan 
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pengujian berkala. Dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 63 tahun 

1993 dijelaskan tentang persyaratan ambang batas laik jalan kendaraan 

bermotor. Adapun persyaratan kendaraan laik jalan yang harus dipenuhi oleh 

kendaraan bermotor khususnya angkutan kota dapat di lihat dalam tabel 

dibawah ini sebagai berikut ; 

Tabel 1.1  Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor 

No Aspek Pengujian Alat penguji Ambang Batas Laik Jalan 

1. 

Kandungan emisi 

gas buang CO,HC 

dan ketebalan asap 

Gas analyser 

dan smoke 

taster 

Konsentrasi CO 4,5 % HC 120 ppm 

dan ketebalan asap 50% 

2. 

Kemampuan 

pancar dan arah 

sinar lampu utama 

Head Light 

tester 

Kemampuan pancar utama serendah-

rendahnya 12.000 cd. Devisi 

penyinaran ke kanan 0,34’(10 cm/10 

m)dan ke kiri 1,09’(20 cm/2m) 

3. 
Penyimpanan arah 

kincup roda depan 

Slide slip 

tester 

Kicup roda depan ditentuka sebesar -

5 mm per menit dengan kecepatan 5 

km per jam 

4. 

Efisiensi dan 

penyimpangan 

gaya rem 

Brake tester 

Efisiensi rem utama ebesar 50% kali 

berat kendaraan,efisiensi rem pakir 

16% kali berat 

kendaraan.penyimpangan gaya rem 

untuk system jis 8% dan untuk 

system MEE 30% 

5. 

Penyimpangan 

alat petunjuk 

kecepatan 

Speedometer 

tester 

Penyimpanan alat penunjuk 

kecepatan ditentukan sebesar 10% 

sampai dengan +15% pada kondisi 

pengukuran dan diukur pada 

kecepatan 40 km per jam 

6. 

Kebisingan yang 

ditimbulkan oleh 

suara mesin dan 

kalson 

Sound level 

tester 

Tingkat suara klaksom ditentukam 

serendah-rendahnya 90 db dan 

setinggi-tingginya sebesar 118 db dan 

diukur pada tempat yang 

memantulkan suara pada jarak 2 m di 

depan kendaraan 

Sumber : Kep.Menhub No.63 Tahun 1993 
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Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menjelaskan bahwa; 

1. Kendaraan bermotor khususnya angkutan kota tidak boleh memiliki 

ketebalan asap mencapai 50 %. Namun, dilihat di lapangan masih banyak 

dijumpai angkutan kota yang memiliki ketebalan asap hitam pekat, yang 

artinya angkutan kota tersebut memiliki ketebalan asap mencapai 50 %. 

2. Lampu yang terdapat kendaraan tidak boleh terlalu terang atau redup yang 

dapat menyilaukan pengguna jalan lainnya. Sesuai dengan pengamatan 

yang dilakukan peneliti, lampu kendaraan khususnya angkutan kota masih 

ada yang tidak sesuai dengan standard penerangan tersebut diatas. 

Kondisi lampu angkutan kota cenderung redup, bahkan lampu kendaraan 

yang diharapkan menjadi penerangan jalan bahkan dalam  kondisi mati. 

3. Sistem rem harus dalam kondisi yang baik, harus ada pada kendaraan 

khususnya angkutan kota, selain sistem rem yang baik diperlukan pula 

sistem rem tangan, agar pengereman dapat dilakukan dengan baik, 

sehingga ketika angkutan kota beroperasi tidak ditemukan kendala atau 

kesulitan. Hal ini mengingat angkutan kota merupakan kendaraan umum 

yang beroperasi mengangkut penumpang yang merupakan masyarakat. 

Keselamatan atas penumpang merupakan hal utama yang harus 

diperhatikan. 

4. Speedometer harus ada disetiap kendaraan khususnya angkutan kota, 

speedometer berfungsi untuk mengontrol kecepatan kendaraan tersebut, 

agar tidak ugal-ugalan dalam berkendara. Dapat dilihat di lapangan 

ditemukan banyak angkutan kota yang tidak memenuhi standard tersebut 
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di atas, bahkan tidak dilengkapi dengan speedometer atau speedometer 

dalam kondisi mati. 

5. Suara yang dihasilkan dari kendaraan bermotor dalam hal ini adalah 

angkutan kota baik dari mesin maupun klakson kendaraan harus sesuai 

dengan standard yang ditetapkan diatas. Klakson sangat diperlukan ketika 

kendaraan beroperasi yang berguna untuk memberi peringatan kepada 

pengguna jalan lainnya. Sesuai dengan standar kelayakan bahwa klakson 

kendaran memiliki tingkat suara serendah-rendahnya 90 db dan 

setinggitingginya mencapai 118 db.  

Dalam rangka menjalankan fungsinya dalam bidang tranportasi di 

daerah-daerah, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia membantuk 

lembaga yang bertugas atau yang berada langsung di daerah-daerah. Lembaga 

ini adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang berada di 

daerah baik di Provinsi maupun yang berada di kota. Dalam hal ini Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mempunyai tugas 

dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan dimana setiap kendaraan 

yang di operasikan di jalan harus memenuhi syarat-syarat teknis dan laik jalan 

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selain memberikan 

kontribusi untuk pemasukan kas daerah, dampak dalam pengawasan tersebut 

dapat mencapai ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan dalam berlalu 

lintas, yang akan mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas dan lain-

lainnya.  
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Dengan melakukan pengawasan maka kendaraan yang tidak laik jalan 

dan kendaraan yang tidak memiliki trayek tidak akan beroperasi di Kota 

Pekanbaru, maka dalam hal ini agar dapat terselenggaranya jasa transportasi 

yang tertib, lancar, aman dan nyaman yang terjangkau oleh masyarakat dalam 

mencapai jasa transportasi. Sehingga masayarakat merasakan aman dan 

nyaman dalam melakukan aktifitasnya di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru 

pada saat ini terdapat bermacam-macam kendaraan umum yang mana 

bertujuan untuk mengalihkan masyarakat pengguna kendaraan pribadi ke 

angkutan kota. Sehingga permasalahan di lalu lintas itu dapat diatasi. 

Angkutan kota itu seperti Bus kota, Bus Transmetro, Oplet, dan Taksi. 

Namun dilihat dari fenomena-fenomena yang ada masih banyak angkutan 

kota seperti angkutan oplet yang tidak memberikan kenyamanan kepada 

penumpang. Dalam hal ini, dapat dilihat perkembangan angkutan oplet yang 

ada di Kota Pekanbaru sebagai berikut; 
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Tabel 1.2  Daftar Jumlah Perusahaan dan Armada Angkutan Oplet di  Kota 

Pekanbaru Tahun 2014 – 2016 

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru     

Tahun  2014 – 2016 

Dari tabel 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa angkutan oplet di Kota 

Pekanbaru mengalami penurunan tahun ke tahun yaitu pada tahun 2014 

I. Angkutan Kota / Oplet Tahun 

No Nama Perusahaan Nama Pemilik 
Tahun 

2014 

Tahun 

2015 

Tahun 

2016 

1. PO. Asia Arlis 49 Unit 41 Unit 38 Unit 

2. PO. Beringin Jaya 
H. Alberty 

Pong 
73 Unit 61 Unit 62 Unit 

3. PO. Bayu Putra 
Yusnaeni 

Yusuf, S.Sos 
191 Unit 204 Unit 179 Unit 

4. PO. Dwi Guna H. Mansyur 23 Unit 16 Unit 11 Unit 

5. PO. Dwi Buana B. Basri 91 Unit 78 Unit 67 Unit 

6. PO.Famili Kita Jonny Yusak 29 Unit 19 Unit 13 Unit 

7. PO.Kerinci Indah Hj. Chadijah 24 Unit 23 Unit 20 Unit 

8. PO. Kupang Rustam 125 Unit 118 Unit 105 Unit 

9. PO. Karya Very Hermensyah 10 Unit 9 Unit 7 Unit 

10. PO.  Kopari B. Basri 52 Unit 46 Unit 42 Unit 

11. PO. Monas 
Ade Suryono 

Monats, SH 
4 Unit 3 Unit 3 Unit 

12. 
PO. Putra Riau 

Utama 
H. Syahril S 51 Unit 49 Unit 50 Unit 

13. PO. Roda Mas Rifda 24 Unit 24 Unit 20 Unit 

14. PO. Tuahta MP. Sinuraya 11 Unit 9 Unit 10 Unit 

15. PO. Tiga Saudara 
Hj. Asnawati 

Taher 
50 Unit 40 Unit 36 Unit 

16. 
PO.Tampan Indah 

Jaya 

Purnawaman 

Condro Guno 
6 Unit 3 Unit 2 Unit 

17. 
PO. Trio Trans 

Abadi 
M.Syukur 35 Unit 26 Unit 24 Unit 

18. PO.Tro Trans Abadi Jon Hendra 50 Unit 58 Unit 40 Unit 

19. PO. Samako 
Dra. Danni 

Ronosari 
4 Unit 3 Unit 2 Unit 

20. PO.Sumber Jaya Astuti 10 Unit 12 Unit 6 Unit 

Jumlah 912 Unit 842 Unit 737 Unit 
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angkutan kota berjumlah sebanyak 912 unit, tahun 2015 sebanyak 842 unit 

sedangkan tahun 2016 sebanyak 737 unit kendaraan. Karena Jumlah angkutan 

oplet yang beroperasi di Kota Pekanbaru yang tahun ke tahunnya mengalami 

penurunan, dan perusahaan yang mengelola maupun jumlah armada yang 

mulai berkurang sehingga pengawasan terhadap angkutan oplet yang 

beroperasi tidak dilakukan secara optimal bahkan dapat dikatakan jarang 

sekali dilakukan untuk mengawasi apakah angkutan tersebut laik beroperasi 

di jalan atau tidak. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan lebih berfokus pada 

pengembangan angkutan bus transmetro yang dikelola Pemerintah Kota 

Pekanbaru yang diharapkan menjadi angkutan kota utama yang digunakan 

oleh masyarakat, sehingga pengawasan terhadap angkutan oplet terabaikan 

bahkan jarang sekali dilakukan. 

Padahal  disebutkan dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang 

tanggung jawab pemerintah kota tantang angkutan kota yang ada di Kota 

Pekanbaru yang diserahkan ke pada Dinas Perhubungan Kominikasi dan 

Informatika Kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan dengan cara 

mengawasi yang salah satunya adalah pengawasan kendaraan yang laik jalan 

termasuk terhadap pengujian berkala pada kendaraan umum khususnya 

angkutan kota. 

Namun, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota 

Pekanbaru masih saja kecolongan dengan adanya angkutan yang dapat 

beroperasi di jalan raya tetapi tidak mempunyai izin uji kelaikan jalan di jalan 

raya atau tidak melakukan pengujian berkala atau disebut juga dengan kata 
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tidak laik jalan. Dapat dilihat daftar pelanggaran lalu lintas angkutan oplet 

yang beroperasi di Kota Pekanbaru dari tabel di bawah ini; 

Tabel 1.3  Daftar Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Oplet Tahun 2014-2016 

 

I. Angkutan Kota / Oplet Tahun 

No Jenis Pelanggaran 
Tahun 

2014 

Tahun 

2015 

Tahun 

2016 

1. 
Tidak memiliki persyaratan teknis/ laik 

jalan 
27 - - 

2. Tidak memiliki bukti lulus uji 68 95 45 

3. Tidak melakukan uji berkala laik jalan - 219 581 

4. Tidak memiliki izin  usaha angkutan - - - 

5. Tidak memiliki izin trayek 13 29 2 

6. Penyimpangan izin trayek 7 1 - 

7. Pelanggaran tentang pakir/ rambu-rambu 7 5 3 

Jumlah 122 349 631 

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota  Pekanbaru   

    Tahun 2014-2016 

Dari tabel 1.3 diatas dapat kita ketahui bahwa masih banyak 

pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan oplet. Diantaranya, oplet pada 

tahun 2014 terdapat 122 pelanggaran tahun 2015 terdapat 349 pelanggaran 

dan pada tahun 2016 terdapat 631 pelanggaran, dan dapat disimpulkan bahwa 

masih banyak pelanggaran lalu lintas angkutan oplet yang ada di Kota 

Pekanbaru dimana setiap tahunnya mengalami perkembangan dengan jumlah 

kendaraan yang tidak tetap setiap tahunnya. Artinya bahwa masih banyak 

angkutan oplet yang tidak memenuhi standard Angkutan yang beroperasi di 

jalan raya Kota Pekanbaru. Hal ini jika dibiarkan akan merugikan pengguna 

jasa transportasi /atau angkutan oplet di Kota Pekanbaru karena tidak 

memberikan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi /atau 
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angkutan oplet tersebut. Berikut disajikan rute trayek oplet di Kota Pekanbaru 

sebagai berikut ; 

Tabel 1.4  Rute Trayek Angkutan Oplet di Kota Pekanbaru 

Tahun 2016 

No Trayek Jumlah 

1. Pasar Rumbai – Terminal Senapelan 93 Unit 

2. Terminal Senapelan – Tampan 34 Unit 

3. Pasar Rumbai – Umban Sari 37 Unit 

4. Terminal Senapelan – Tanjung Rhu Via Sudirman 40 Unit 

5. Terminal Senapelan – Sukajadi 31 Unit 

6. Terminal Senapelan – sukajadi Via Teratai 45 Unit 

7. Terminal Senapelan – Labuh Baru/Sugunggung 22 Unit 

8. Terminal Senapelan – Gobah 16 Unit 

9. Kulim 72 Unit 

10. Terminal Senapelan – Tangkerang 94 Unit 

11. Terminal Senapelan – Simpang Panam 213 Unit 

12. Terminal Senapelan- Pintu Angin 40 Unit 

Total 737 Unit 

Sumber : Data Olahan Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kota  

     Pekanbaru Tahun 2016 

Berdasarkan tabel 1.4 diatas maka  diketahui dari beberapa jumlah 

trayek kendaraan angkutan oplet yang masih beroperasi di Kota Pekanbaru. 

Dari permasalahan yang telah dijelaskan diatas dapat dilihat juga fenomena-

fenomena yang terjadi dan dapat dilihat bahwa kondisi angkutan oplet yang 

beroperasi di Kota Pekanbaru sampai sekarang masih dalam keadaan yang 

tidak bagus sampai saat ini, dapat diuraikan sebagai berikut ; 

1. Banyak angkutan oplet yang tidak memiliki lampu belakang/ lampu 

sign yang sudah rusak dan rem yang tidak sesuai dengan peraturan 
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Kendaraan, hal itu dapat membahayakan bagi keselamatan penumpang 

dan pengguna jalan lainnya. 

2. Kondisi fisik, kelengkapan kenyamanan dan keselamatan kendaraan 

sudah tidak bagus lagi. 

3. Banyaknya angkutan oplet yang tidak memiliki sabuk pengaman yang 

beroperasi di Kota Pekanbaru. Padahal sabuk pengaman merupakan 

syarat yang harus dipenuhi suatu kendaraan yang bertujuan untuk 

pengaman pengemudi. 

4. Suara kendaraan yang berisik, rusak ditengah jalan dan perlengakapan 

dalam angkutan oplet seperti pelengkapan p3k, segtiga pengaman, 

dongkrak, ban cadangan dan lain-lain tidak ada di kendaraan. 

5. Kondisi angkutan oplet yang sudah buruk bahkan sudah berusia tua 

yang mengeluarkan emisi gas buang yang hitam pekat yang akan 

menganggu pengguna lalu lintas dan jalan dan pintu angkutan oplet 

yang di biarkan terbuka begitu saja dimana sangat membahayakan 

penumpang. 

6. Masih ada angkutan oplet yang beroperasi tidak melakukan uji berkala 

uji laik jalan di Kota Pekanbaru. 

Dapat disimpulkan bahwa moda transportasi, terutama angkutan oplet 

yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru belum maksimal dilakukan 

sesuai dengan standard yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang 

ada. Dalam hal ini, masih banyak angkutan oplet yang tidak memenuhi 
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standard uji kelayakan yang mengakibatkan masyarakat beralih menggunakan 

kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan kota.  

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru 

mempunyai struktur organisasi yang mengawasi dan mengurus tentang 

angkutan kota yaitu melalui seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas 

jalan. Yang menjadi tugas seksi pengawasan dan lalu lintas yaitu adalah 

LLAJ yang mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan kendaraan dijalan 

sesuai dengan kewenangannya, sebagai pelaksana penyelidik pelanggaran 

tentang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan, pelanggaran ketentuan 

pengujian berkala, pelaksana yang menyelidik perizinan angkutan umum dan 

melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap 

penggunaan jalan di Kota Pekanbaru, dan yang melaksanakan Pengujian 

Kendaraan Bermotor (PKB) yang disebut dengan Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki tugas dalam 

pelaksanaan pengawasan melakukan uji kelayakan terhadap kendaraan umum 

secara berkala, ini bertujuan untuk menjaga kendaraan tidak terdapat 

kekurangan-kekurangan teknis yang tidak diketahui sehingga dapat 

menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan. 

Sedangkan untuk kendaraan yang laik jalan yang harus memenuhi 

beberapa persyaratan laik jalan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan 

yang ada. Dimana telah dijelaskan uraian diatas tentang Keputusan Menteri 

Perhubungan No. 63 tahun 1993 tentang persyaratan ambang batas laik jalan 

kendaraan bermotor. Penyimpangan dari standard ini masih banyak 
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ditemukan di lapangan. Masih ada angkutan oplet yang menggunakan 

klakson modifikasi seperti klakson kendaraan bertonasi besar dipasang di 

angkutan oplet tersebut. Sehingga menimbulkan polusi suara dan menganggu 

pengguna jalan lainnya. Kendaraan bermotor dalam hal ini angkutan oplet 

harus mengikuti seluruh persyaratan yang dijadikan sebagai standard 

kelayakan terhadap angkutan tersebut, maka asap atau gas buang yang 

ditimbulkan tidak akan menganggu pengguna jalan raya lainnya atau tidak 

menimbulkan pencemaran udara di Kota Pekanbaru.  

Selain itu, pemerintah menuntut setiap oplet, bus kota dan transmetro 

yang beroperasi untuk dapat memenuhi standard yang telah ditetapkan yakni 

standard teknis dan standard kelayakan seperti yang telah diamanatkan 

Keputusan Menteri Perhubungan No.63 tahun 1993. Hal ini untuk 

menimbulkan kembali kenyamanan penumpang terhadap angkutan kota. 

Sehingga masyarakat tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi dan beralih 

ke angkutan kota serta dapat mengurangi kemacetan pada Kota Pekanbaru. 

Tetapi Standard yang ditetapkan dalam peraturan, masih banyak ditemukan 

penyimpangan di lapangan. Dalam hal ini, angkutan kota yang ada di Kota 

Pekanbaru masih menjadi salah satu permasalahan yang keadaan atau kondisi 

angkutannya masih dalam keadaan buruk seperti angkutan oplet yang ada di 

Kota Pekanbaru. Dapat dilihat dari penjelasan diatas bahwa jumlah angkutan 

oplet yang tidak laik jalan masih banyak daripada angkutan oplet yang laik 

jalan. 
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Sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam hal transportasi di 

Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kota 

Pekanbaru memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap 

kendaraan yang beroperasi di Kota Pekanbaru khusunya angkutan oplet, 

dimana cara yang tepat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan 

persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan 

tersebut di lakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu; Pertama, kewajiban 

melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor dan kedua, melakukan 

pemeriksaan (pengujian kembali) kendaraan bermotor di jalan atau 

melakukan pemeriksaan dengan uji petik laik jalan.  

Dengan adanya pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan dapat 

memberikan keamanan dan kenyamanan penumpang dalam menggunakan 

transportasi di Kota Pekanbaru, dan apabila ada yang melanggar maka dapat 

diberi sanksi kepada si pengguna kendaraan yang melanggar peraturan lalu 

lintas dan angkutan agar tidak mengganggu lalu lintas dan pengendara 

lainnya, seperti masalah angkutan oplet yang beroperasi di Kota Pekanbaru 

yang padahal masih memiliki izin trayek untuk beroperasi, tetapi keadaan 

ataupun kondisinya tidak laik jalan. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan 

maka dapat dipastikan beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam 

penyelenggaraan transportasi jalan seperti pencemaran udara dan lingkungan 

akibat emisi gas buangan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, 

pemborosan penggunaan bahan bakar yang dapat menimbulkan biaya tinggi 

dalam pengoperasian kendaraan bermotor, kemacetan lalu lintas, sehingga 
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bisa terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan korban jiwa 

dan kerugian materi atau tidak adanya jaminan keselamatan terhadap 

penumpang angutan oplet. Dengan dilakukan pengawasan kendaraan laik 

jalan angkutan oplet yang beroperasi di Kota Pekanbaru maka akan tercapai 

kendaraan yang aman dan nyaman sehingga keselamatan penumpang 

terjamin. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk memilih judul 

“Analisis Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Laik Jalan Angkutan Kota 

Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kota Pekanbaru 

(Studi Kasus Oplet Di Pekanbaru)”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas,maka 

permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah . 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan kendaraan laik jalan angkutan 

kota oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kota 

Pekanbaru (Studi kasus Oplet di Pekanbaru) ? 

2. Faktor penghambat apa saja yang dihadapi Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan 

pengawasan kendaraan laik jalan angkutan kota (Studi kasus Oplet di 

Pekanbaru) ? 
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1.3 Tujuan Masalah 

Peneltian ini bertujuan untuk ,beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan pengawasan 

kendaraan laik jalan angkutan kota oleh Dinas Perhubungan Komunikasi 

dan Informatika di Kota Pekanbaru (Studi kasus Oplet di Pekanbaru). 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan 

pengawasan kendaraan laik jalan angkutan kota oleh Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika di Kota Pekanbaru (Studi kasus Oplet di 

Pekanbaru). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dalam memahami dan menerapkan bagaimana pelaksanaan 

pengawasan yang baik tentang kendaraan laik jalan di Kota Pekanbaru. 

Adapun Manfaat kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan 

berpikir penulis dan bisa lebih memahami teori-teori yang terdapat dalam 

administrasi Negara, khususnya mengenai sistem administrasi 

kepegawaian. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan bacaan dan sumber 

pengetahuan bagi pihak yang membutuhkannya.Khususnya mengenai 

pelaksanaan pengawasan kendaraan laik jalan angkutan kota oleh Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kota Pekanbaru (Studi kasus 

Oplet di Pekanbaru). 

3. Bagi Objek Penelitian 

Penelitian ini dapat menjadi masukan yang berguna dalam melaksanakan 

pengawasan lalu lintas dan laik jalan kendaraan bagi objek penelitian,yaitu 

yang dilakukan olehDinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota 

Pekanbaruyang sesuai dan tepat agar meningkatkan kinerja pegawai . 

1.5 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penulisan terdiri dari tiga bab.Masing-masing bab 

akan dibagi dalam beberapa sub-bab sesuai jumlah yang dibutuhkan. Berikut 

gambaran sistematika penulisan secara garis besar : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang,yang akan diteliti 

mengenai analisis pelaksanaan pengawasan kendaraan laik 

jalan angkutan kota oleh Dinas Perhubungan Komunikasi 

dan Informatika di Kota Pekanbaru (Studi kasus Oplet di 

Pekanbaru). Membahas perumusan masalah, yang akan 
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diteliti, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang akan 

dilakukan, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini, Penulis akan menguraikan beberapa teori 

yang mendukung pemecahan masalah penelitian sehingga 

dapat disimpulkan suatu hipotesis dan variabel-variabel 

penelitian. 

BAB III : METODOLIGI PENELITIAN 

Bab ini memiliki beberapa sub-bab yang membahas tentang 

Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, 

Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan 

Teknik Analisis Data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini terdapat gambaran umum Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru 

yang meliputi sejarah singkat instansi, aktivitas dan 

gambaran struktur organisasi Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru. 
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BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan hasil dari penelitian yang 

dilakukan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika Kota Pekanbaru serta Pembahasannya. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari skripsi yang 

memuat Kesimpulan, Perbandingan Hasil Penelitian dengan 

Teori yang ada, serta saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi objek penelitian kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


