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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kota Pekanbaru merupakan kota dengan pusat kegiatan beragam, 

memerlukan dukungan prasarana kota yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

dalam menunjang kegiatannya sehari-hari, baik yang bertujuan didalam kota 

maupun yang bertujuan keluar kota. Seiring dengan perkembangan tersebut 

mengakibatkan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk baik yang datang dari 

luar Kota Pekanbaru maupun yang disebabkan angka kelahiran. 

 Sebagian besar dari orang-orang yang kreatif, telah memanfaatkan 

kesempatan kepadatan penduduk tersebut sebagai mata pencarian perekonomian 

mereka dengan menyediakan sarana transportasi umum atau kendaraan umum. 

Dengan sebuah mobil mini bus, pemilik mobil menyediakan sarana antar jemput 

penumpang baik antar daerah maupun antar provinsi. 

 Sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 yang mengatur 

tentang lalu lintasdan angkutan jalan. Dimana setiap kendaraan umum haruslah 

memiliki izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bahwa 

perizinan angkutan umum meliputi: 

a. izin usaha angkutan; 

b. izin trayek; 

c. izin operasi.  

   



2 
 

 Selanjutnya pada pasal 30 (1) disebutkan bahwa Permohonan izin usaha 

angkutan diajukan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota 

Pekanbaru. Dan pada ayat 2 dinyatakan bahwa Izin usaha angkutan diberikan oleh 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru. 

Hakekat diterbitkannya izin oleh pemerintah adalah dalam rangka untuk : 

1. Memberikan jaminan bagi pengguna jasa angkutan untuk mendapatkan jasa 

angkutan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Untuk mewujudkan 

kepastian pelayanan jasa angkutan umum tersebut maka setiap operator harus 

dapat melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan; 

2. Memberikan perlindungan kepada penyedia jasa atau operator dengan 

menjaga keseimbangan antara penyediaan angkutan dan permintaan 

angkutan, agar perusahaan dapat menjaga dan mengembangkan usahanya. 

 Angkutan umum saat ini semakin berkembang. Pada awalnya angkutan 

umum hanya menggunakan kendaraan bermotor sejenis bus mini yaitu kendaraan 

bermotor dengan kapasitas 9 sampai 16 orang dengan ukuran dan jarak antar 

tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang 

kendaraan 4 sampai 6,5 meter. Namun seiring berkembangnya zaman dan 

permintaan masyarakat, angkutan umum yang digunakan tidak hanya sejenis bus 

mini melainkan kendaraanyang digunakan orang-orang sebagai mobil pribadi 

seperti jenis mobil Kijang Inova, AVP, Avanza, Xenia, Panther dan jenis mobil 

lainnya. Namun tidak sedikit kendaraan pribadi yang dijadikan kendaraan umum 

dioperasikan di Kota Pekanbaru yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan. Sebagian mobil pribadi tersebut tidak memiliki izin layaknya sebagai 
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angkutan umum. Mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum tersebutlah yang 

dinamakan angkutan sewa ilegal.  

Tabel 1.1 Perbedaan Antara Angkutan Sewa Resmi dan Ilegal  

No. Perbedaan Angkutan Sewa 

Resmi 

Angkutan Sewa 

Ilegal 

1. Jenis 

Kendaraan 

Bus, Mini bus, Angkutan 

Kota, dll. 

Mobil Pribadi (Avanza, Xenia, 

APV, Panther, dll). 

2. Jenis 

Nomor 

Polisi 

Plat Kuning (Kendaraan 

Bermotor Umum) 

Plat Hitam (Kendaraan 

Bermotor Perseorangan) 

3. Jenis 

Layanan 

a. Pengambilan 

penumpang di 

terminal 

b. Berjadwal 

c. Tarif sudah 

ditentukan 

a. Layanan dari pintu ke pintu 

dan tidak masuk terminal 

b. Tidak Berjadwal 

c. Tarif berdasarkan 

kesepakatan pengguna dan 

penyedia jasa 

4. Dokumen 

Perjalanan 

a. Surat Tanda Nomor 

Kendaraan atas nama 

perusahaan 

b. Kartu Uji 

c. Kartu Pengawasan 

d. Nomor Pengaduan 

Masyarakat di dalam 

dan di luar kendaraan 

a. Surat Tanda Nomor 

Kendaraan milik pribadi 

b. Nomor Pengaduan 

Masyarakat hanya ditempel 

di dalam kendaraan 

Sumber: Perda Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 

Berdasarkan tabel 1.1 jelas terlihat bahwa perbedaan angkutan sewa resmi 

dan ilegal sangat signifikan. Terdapat beberapa kriteria yang membedakan antara 

dua angkutan ini baik dari segi seperti jenis kendaraan, jenis nomor polisi, jenis 

pelayanan dan dokumen perjalanan.  

Pengawasan terhadap angkutan umum, baik angkutan barang maupun 

angkutan orangmerupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. 

Pelaksaaan pengawasan pada Dinas Perhubungan yaitu melalui Seksi Pengawasan 

dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan yang berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 
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2 Tahun 2009 Pasal 266 (2) Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memiliki 

tugas–tugas pokoknya yaitu: 

1. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya; 

2. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran PERDA dibidang LLAJ, pemenuhan 

persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala 

dan perizinan angkutan umum; 

3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap 

penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan dalam kota 

4. Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama 

penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas; 

5. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan dan atau 

barang berbahaya lintas darat; 

6. Melakukan pengawasan, pengendalian, dan pengamanan lalu lintas di ruas-

ruas, persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota; 

7. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya; 

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang. 

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas Pengawasan dan 

Pengendalian Angkutan Sewa berkoordinasi dengan Satlantas Polresta Pekanbaru 

dan Organda (Organisasi Angkutan Darat). Organda merupakan satu-satunya 

wadah organisasi bagi pengusaha angkutan di jalan guna meningkatkan usaha 

para anggota serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk 

pengawasan yang dilakukan Organda yaitu melakukan pendataan terhadap jumlah 

angkutan ilegal sebagai informasi bagi Dinas Perhubungan, memberikan masukan 
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terhadap pemberantasan angkutan ilegal serta melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat tentang bahaya keselamatan penggunaan jasa angkutan ilegal yang 

tidak memiliki asuransi terhadap penumpangmya. Koordinasi dengan Satlantas 

Polresta Pekanbaru dalam menertibkan angkutan umum penumpangdiadakan 

setiap bulan dalam satu tahun atau disebut juga dengan Razia Gabungan terhadap 

kendaraan angkutan khususnya angkutan penumpang.  

Kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dalam beberapa 

bulan terakhir petugas Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Satlantas Polresta 

Pekanbaru telah mengamankan sebanyak 88 unit angkutan sewa ilegal seperti 

yang diuraikan pada tabel 1.2 berikut ini: 

Tabel 1.2  Jumlah Angkutan Sewa Ilegal di Kota Pekanbaru dari Januari 

s/d September 2016: 

Tanggal Bulan Lokasi 

Pengawasan 

Jumlah Angkutan Sewa 

Ilegal 

28 s.d 29 Januari Jalan Raya Pekanbaru-

Bangkinang 

8 

21 s.d 22 Februari Jalan Raya Pekanbaru-

Bangkinang 

2 

20 s.d 21 Maret Simpang 4 Panam 5 

11 s.d 12 April Simpang 4 Panam 17 

28 s.d 29 Mei Simpang 4 Panam 3 

17 s.d 18 Juni Jalan Raya Pekanbaru-

Bangkinang 

30 

2 s.d 3 Juli Jalan Raya Pekanbaru-

Bangkinang 

9 

12 s.d 13 Agustus Jalan Raya Pekanbaru-

Bangkinang 

13 

7 s.d 8 September Jalan Raya Pekanbaru-

Bangkinang 

1 

 

TOTAL 88 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2016 

Berdasarkan tabel 1.2 Razia Gabungan yang dilakukan Dinas 

Perhubungan bersama dengan Satlantas Polresta Pekanbaru menunjukkan bahwa 
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pengawasan pada tanggal 28 s.d 29 Januari 2016 di Jalan Raya Pekanbaru-

Bangkinang petugas berhasil menangkap angkutan sewa ilegal sebanyak 8 unit. 

Pada tanggal 21 s.d 22 Februari 2016 di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang 

petugas berhasil menangkap angkutan sewa ilegal sebanyak 2 unit. Pada tanggal 

20 s.d 21 Maret 2016 di Simpang  4 Panam petugas berhasil menangkap angkutan 

sewa ilegal sebanyak 5 unit. Selanjutnya pada tanggal 11 s.d 12 April 2016 

petugas berhasil menangkap angkutan sewa ilegal sebanyak 17 unit. Pada tanggal  

28 s.d 29 Mei 2016 petugas berhasil menangkap angkutan sewa ilegal sebanyak 3 

unit. Pada tanggal 17 s.d 18 Juni 2016 petugas berhasil menangkap angkutan sewa 

ilegal sebanyak 30 unit. Kemudian pada tanggal 2 s.d 3 Juli 2016 petugas berhasil 

menangkap angkutan sewa ilegal sebanyak 9 unit. Lanjut pada tanggal 12 s.d 13 

Agustus 2016 petugas berhasil menangkap angkutan sewa ilegal sebanyak 13 unit. 

Dan yang terakhir pada tanggal 7 s.d 8 September 2016 petugas berhasil 

menangkap angkutan sewa ilegal sebanyak 1 unit. 

Adapun kegiatan yang terjadi di lapangan, petugas Dinas Perhubungan 

melakukan pengawasan dengan cara sebagai berikut: 

1. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi yang dimiliki 

supir/pemilik angkutan seperti: SIM, STNK, Kartu Pengawasan, Surat Uji 

Kelayakan, dll. Bagi supir yang tidak memiliki kelengkapan administrasi 

diberikan surat tilang kemudian ditindak lanjuti di persidangan untuk 

pemutusan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang di lakukan; 

2. Kendaraan yang terjaring razia petugas selanjutnya dibawa ke kantor Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut 



7 
 

seperti pemeriksaan terhadap kondisi fisik kendaraan yang terdiri dari: 

Karoseri/rancang bangun sesuai peruntukan kendaraan bermotor, lampu-

lampu, kaca spion, kondisi ban, panel kontrol, rem, dll; 

3. Petugas melakukan pendataan dan pelaporan terkait pemeriksaan terhadap 

angkutan ilegal tersebut; 

4. Dinas Perhubungan melakukan Pengendalian Operasional Angkutan Jalan 

dengan cara melakukan pemantauan di posko maupun pembinaan angkutan di 

terminal yang bertujuan untuk mengawasi agar setiap angkutan yang 

beroperasi di jalan memenuhi persyaratan laik jalan dan memiliki izin 

angkutan. Dalam hal ini petugas memberikan arahan tentang bahaya 

keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas dalam mengoperasikan kendaraan 

tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen perjalanan dan persyaratan laik 

jalan.  

Walaupun pengawasan terhadap angkutan ilegal telah dilaksanakan oleh 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, namun hal ini belum menimbulkan efek jera 

karena para supir/pemilik kendaraan masih tetap melakukan pelanggaran sehingga 

jumlah angkutan ini masih banyak dari tahun ke tahun sebagaimana yang terlihat 

dalam tabel 1.3 berikut ini: 

Tabel 1.3  Jumlah Angkutan Sewa Ilegal di Kota Pekanbaru 

No. Tahun Jumlah Mobil 

1. 2013 155 unit 

2. 2014 209 unit 

3. 2015 113 unit 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2016 

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah angkutan 

ilegal yang ditangkap oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dari tahun 2013 
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yang berjumlah 155 unit bertambah sebanyak 54 unit sehingga jumlahnya menjadi 

209 unit di tahun 2014, kemudian terjadi penurunan sebanyak 96 unit sehingga 

jumlahnya menjadi 113 unit di tahun 2015.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengangkat 

judul permasalahan yaitu “Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap 

Angkutan Sewa Ilegal di Kota Pekanbaru”.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan terhadap angkutan sewa ilegal di 

Kota Pekanbaru? 

2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

dalam menertibkan angkutan sewa ilegal? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Perhubungan terhadap angkutan sewa 

ilegal di Kota Pekanbaru; 

2. Untuk mengetahui berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan 

Kota Pekanbaru dalam menertibkan angkutan sewa ilegal tersebut. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 
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1. Guna teoritis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan 

ilmu Administrasi, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil 

penelitian dibidang Administrasi, khususnya dibidang Administrasi Negara; 

2. Guna akademis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan 

data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama; 

3. Guna praktis, ialah penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Bagi penulis, berguna untuk 

mengembangkan, meningkatkan kemampuan dan melatih penulis dalam 

menerapkan teori-teori yang diperoleh selama diperkuliahan; 

4. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi dalam pengelolaan 

transportasi umum dan pencegahan maraknya Angkutan Sewa Ilegal. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini penulis menguraikan sistematika penulisan 

dalam berbagai bab sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi teori, pandangan 

islam, penelitian terdahulu, defenisi konsep, indikator penelitian 

serta kerangka berpikir. 
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BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini meliputi tempat dan waktu penelitian, jenis dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM 

Dalam bab ini menguraikan deskripsi lokasi penelitian. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil peneliitian dan 

pembahasan. 

BAB VI  : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan 

saran 

 

 

 


