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ABSTRAK 

Transportasi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan 

manusia. Hal ini karena transportasi memberikan pelayanan pergerakan orang dan 

barang hampir keseluruh daerah di dunia. Sektor transportasi harus 

memperhatikan tidak hanya situasi dan kondisi transportasi itu sendiri tetapi juga 

harus memperhatikan keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara di 

lingkungan jalan. Maka diperlukan pengawasan dan pengujian dari pemerintah 

terhadap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan. Dari beberapa jenis 

kendaraam bermotor yang wajib melakukan pengujian, peneliti membatasinya 

kepada kendaraan angkutan umum yang ada di Kota Pekanbaru. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari UPTD Pengujuan kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru 

pada tahun 2018 ada 5.759 unit angkutan umum yang terdiri dari transmetro, 

otobus, mini bus, taksi, dan oplet. Seharusnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 10 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan 

Angkatan Jalan Pasal 16, menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang 

dioperasikan di dalam kota wajib melakukan pengujian berkala, tetapi dari 5.759 

unit tersebut masih ada sekitar 1.113 unit yang tidak melaksanakan pengujian 

kendaraan nya.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengujian berkala kendaraan angkutan umum 

yang beroperasi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui 

hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan angkutan umum yang beroperasi 

di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian yang ini adalah penelitian yuridis sosiologis. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di kantor DISHUB KOMINFO 

Kota Pekanbaru dan kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian 

Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah 

Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan UPTD Pengujian 

Kendaraan Bermotor  Kota Pekanbaru. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka diperoleh bahwa pelaksanaan 

pengujian berkala kendaraan angkutan umum yang beroperasi oleh Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan  Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  

sudah berjalan tetapi belum maksimal karena masih banyak angkutan umum yang 

tidak melakukan pengujian berkala dan penegakan hukum dari Peraturan Daerah 

ini belum terlaksana dengan baik. Dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pengujian berkala 

kendaraan angkutan umum yang beroperasi di Kota Pekanbaru adalah kurangnya 

kesadaran masyarakat, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang juga 

belum optimal. 

 

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengujian Berkala, Kendaraan Bermotor 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik 

dalam penjelasannya diterangkan bahwa melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan 

kesejahteraan umum dengan berdasarkan persatuan dengan mewujudkan 

keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
1
 Dalam Undang-undang 

Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas 

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu 

mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.
 
 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah daerah yang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta 

masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan 

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu 

daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2
 

                                                           
1 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2002), h. 3. 
2 HAW Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2007), h. 37. 
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Untuk urusan yang diserahkan kepada daerah otonom itu sendiri, 

meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Yang dimaksud urusan wajib 

terkait dengan pelayanan dasar. Adapun urusan pilihan terkait dengan 

penciptaan daya saing daerah. Adapun urusan pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: pendidikan, kesehatan, 

ketahanan pangan,   lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, 

perencanaan pembangunan, perumahan, kependudukan dan catatan sipil, 

tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga 

berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan 

informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi 

daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat 

daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, 

sosial, kebudayaan, statistik dan arsip.
3
 

Salah satu urusan dari pemerintah adalah bidang perhubungan yakni 

pelayanan dan pemberdayaan transportasi. Transportasi merupakan bagian 

tak terpisahkan dari sejarah manusia. Bangsa-bangsa terdahulu yang 

memiliki keunggulan teknologi transportasi menguasai peradaban kuno. Di 

zaman modern, semakin efisien sistem transportasi dan logistik nasional, 

maka semakin besar daya saing ekonomi yang dimiliki negara tersebut.
4
 

                                                           
3
 Suprawoto, Government Public Relations Perkembangan dan Praktik di Indonesia, 

(Jakarta : Pranadamedia Group, 2018), h. 106. 
4
 Iman Haryanto Wiryanta, Studi Kasus Perencanaan Sistem dan Teknik Transportasi 

Udara Di Indonesia, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), h. 1. 
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Perkembangan transportasi yang pesat merupakan sumbangan bagi 

kualitas kehidupan manusia di masyarakat. Hal ini karena transportasi telah 

ikut meratakan hasil-hasil pembangunan dan pemberian pelayanan 

pergerakan orang dan barang hampir keseluruh penjuru negeri sehingga 

memberi andil bagi pengembangan serta kemajuan daerah dan membuka 

isolasi daerah terpencil.
5
 

Melalui pembangunan jangka panjang peranan transportasi dapat 

memberi pelayanan yang baik untuk kegiatan manusia. Sektor transportasi 

harus memperhatikan tidak hanya situasi dan kondisi transportasi itu sendiri 

tetapi juga harus memperhatikan keselamatan dan mencegah terjadinya 

pencemaran udara di lingkungan jalan. Karena seiring perkembangan daerah 

atau kota maka kebutuhan transportasi di perkotaan meningkat juga, dan 

menyebabkan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks sehingga 

diperlukan tindakan pengawasan dan penanganan segera dari pemerintah. 

Untuk itu pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga untuk mengatur 

transportasi ditingkat nasional yaitu Kementerian Perhubungan Republik 

Indonesia.  

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan  Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa angkutan adalah 

perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan 

menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Pasal 5 ayat (1) dan (2), 

menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan 

                                                           
5
 Rudi Azis dan Asrul, Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi, (Yogyakarta : 

Deepublish, 2018), h. 4. 
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jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah yang 

berperan dan bertanggung jawab dalam pembinaan disini adalah 

kementerian perhubungan dan atau kementerian negara yang bertanggung 

jawab di bidang jalan di daerah. Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan 

itu meliputi 4 hal yaitu perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan 

pengawasan. Dan dalam melaksanakan pembinaan pemerintah dapat 

menyerahkan sebagian dari urusannya kepada pemerintah provinsi dan/atau 

pemerintah kabupaten/kota. Menurut Pasal 6 ayat (4), urusan pemerintah 

kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan 

meliputi:  

a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan 

jalan kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota;  

b. Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan 

angkutan umum di kabupaten/kota; dan  

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan 

kabupaten/kota. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 49 

menyebutkan bahwa pengujian kendaraan bermotor itu meliputi uji tipe dan 

uji berkala. Berdasarkan pasal 53 ayat (2) uji berkala itu sendiri meliputi 

pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil 

uji. Selanjutnya pasal 54 ayat (1)  pemeriksaan dan pengujian fisik mobil 

penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta 

gandengan, dan kereta tempelan itu meliputi pengujian terhadap persyaratan 
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teknis dan laik jalan. Mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor 

dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 

tentang pengujian berkala kendaraan bermotor. 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang 

pengujian berkala kendaraan bermotor mempunyai peran strategis dalam 

mendukung pembangunan dan integrasi dalam pelaksanaan pengujian 

berkala kendaraan bermotor wajib uji. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis diatur dalam peraturan menteri ini guna mengontrol dan sebagai 

acuan dalam pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor. 

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 

tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 1 memuat ketentuan 

umum sebagai berikut: 

1. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan 

/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta 

gandeng, dan kereta tempel dalam rangka pemenuhan terhadap 

persyaratan teknis dan laik jalan.  

2. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara 

berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta 

tempelan yang dioperasikan di jalan.  

3. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor adalah unit tempat 

dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.  
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4. Penguji kendaraan berotor adalah petugas yang diberi tugas, 

tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.  

5. Sertifikat kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang 

pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada penguji yang telah 

memenuhi persyaratan sesuai dengan keterampilan dan/atau keahlian, 

wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang yang 

diterbitkan oleh direktur jenderal. 

Pasal 2 menyebutkan uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan 

dengan tujuan untuk : 

1. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan 

kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan; 

2. Mendukung tewujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan 

pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, 

kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan; 

3. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. 

Dalam Pasal 8 menyebutkan pengujian berkala kendaraan bermotor 

meliputi kegiatan:  

1. Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor; 

2. Pengujian laik jalan kendaraan bermotor; dan 

3. Pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor. 

Selanjutnya Pasal 11 menyebutkan Pemeriksaan persyaratan teknis 

kendaraan bermotor meliputi: 
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a. Susunan; 

b. Perlengkapan; 

c. Ukuran; 

d. Rumah-rumah; 

e. Rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya; dan 

f. Berat kendaraan. 

Dan Pasal 13 menyebutkan  pengujian persyaratan laik jalan paling 

sedikit meliputi uji: 

a. Emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang; 

b. Tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot; 

c. Kemampuan rem utama; 

d. Kemampuan rem parker; 

e. Kincup roda depan; 

f. Kemampuan pancar dana arah sinar lampu utama; 

g. Akurasi alat penunjuk kecepatan; dan 

h. Daya tembus cahaya pada kaca. 

Provinsi Riau memiliki 12 kabupaten/kota diantaranya adalah Kota 

Pekanbaru yang juga merupakan ibu kota provinsi Riau. Kota pekanbaru 

termasuk kota besar yang sedang berkembang untuk itu diperlukan suatu 

lembaga yang mengatur jalannya transportasi, sehingga transportasi dapat 

terkelola dengan baik. Untuk mengatur jalannya transportasi di Kota 

Pekanbaru, maka Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru mengeluarkan 
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Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2017 tentang 

penyelenggaraan lalu lintas dan angkatan jalan. 

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkatan Jalan Pasal 16, bahwa 

setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di dalam kota wajib 

melakukan pengujian berkala. Pengujian berkala ini diwajibkan untuk mobil 

penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta 

tempelan  yang dioperasikan dijalan umum. Kegiatan pemeriksaan dan 

pengujian fisik kendaraan bermotor dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis 

pengujian yang dimiliki oleh dinas. Dinas perhubungan komunikasi dan 

informatika Kota Pekanbaru mempunyai tugas secara umum melaksanakan 

sebagian urusan pemerintah daerah kota dalam bidang perhubungan, 

komunikasi dan informatika, yang mana sebagian tugas pokok adalah 

membantu walikota dalam memberikan pelayanan umum dan pelayanan 

teknis pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
6
 

Selanjutnya mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor di Kota 

Pekanbaru diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 282 Tahun 

2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan 

Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.  Dengan peraturan ini 

dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengujian kendaraan bermotor pada 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang dipimpin oleh Kepala UPT yang 

                                                           
6
 Ainun Nazifah dan Ernawati, “Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika 

Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pemeriksaan Angkutan Kota (Uji KIR)”, Jurnal Online 

Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Volume 1 No. 1 Tahun 2014, h.  2. 
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berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam Pasal 4 

ayat (1), menyebutkan susunan organisasi unit pelaksana teknis pengujian 

kendaraan bermotor terdiri dari: 

a. Kepala UPT. 

b. Kepala sub bagian tata usaha. 

c. Kelompok jabatan fungsional tertentu. 

Kepala UPT pengujian kendaraan bermotor mempunyai tugas 

membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan dibidang pengujian 

kendaraan bermotor. Sub bagian tata usaha mempunyai tugas 

merencanakan, menyususun, merumuskan, dan melaksanakan program kerja 

ketatausahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dari beberapa jenis kendaraan bermotor yang wajib melakukan 

pengujian berkala, penulis meneliti tentang kendaraan angkutan umum. 

Kendaraan angkutan umum merupakan salah satu transportasi yang banyak 

digunakan oleh masyarakat di Kota Pekanbaru, untuk itu kendaraan 

angkutan umum harus memenuhi kenyamanan, keamanan, dan kelaikan 

jalan bagi penumpang dan pengguna jalan lainnya. Di Pekanbaru yang 

tergolong kendaraan angkutan umum yaitu transmetro, otobus, mini bus, 

taksi, dan oplet.
7
 Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dinas 

perhubungan terhadap pengujian berkala kendaraan angkutan umum di Kota 

Pekanbaru dinilai masih belum dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut 

dapat dilihat berdasarkan data dari UPTD pengujian kendaraan bermotor 

                                                           
7
 Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Wajib Uji Di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota 

Pekanbaru. 
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kota Pekanbaru tentang rekapitulasi jumlah kendaraan yang tergolong 

angkutan umum di kota Pekanbaru tahun 2018 yaitu 5.759 unit.
8
 Dari 

jumlah kendaraan angkutan  umum ini ada sekitar 1.113 unit yang tidak 

melaksanakan pengujian berkala kendaraan nya. Seharusnya setiap 

kendaraan angkutan umum itu wajib melakukan pengujian berkala, supaya 

kendaraan tersebut dinyatakan laik jalan dengan memiliki buku atau kartu 

uji berkala dan tidak membahayakan penumpang maupun pengguna jalan 

lainnya ketika beroperasi dan tidak merusak lingkungan di jalan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian 

lebih lanjut dengan judul “Pelaksanaan Pengujian Berkala Angkutan 

Umum Oleh Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan”. 

B. Batasan Masalah 

Agar penulis lebih terarah pada sasaran yang diinginkan dalam 

melakukan penelitian ini, maka penulis memfokuskan pembahasan kepada 

Pelaksanaan Pengujian Berkala Angkutan  Umum  Oleh Dinas Perhubungan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 

Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan 

diatas, maka dirumuskanlah beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

                                                           
8
 Ibid. 
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1. Bagaimana Pelaksanaan pengujian berkala angkutan umum oleh Dinas 

Perhubungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 

Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan? 

2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan 

Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan 

angkutan umum yang beroperasi di Kota Pekanbaru? 

3. Bagaimana Upaya Yang Dapat Dilakukan Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru Dalam Menciptakan Ketaatan Pengujian Berkala Angkutan 

Umum? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengujian berkala angkutan umum oleh 

Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pengujian berkala 

kendaraan angkutan umum yang beroperasi di Kota Pekanbaru. 

3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru dalam menciptakan ketaatan pengujian berkala angkutan 

umum. 

E. Manfaat Penelitian 

a. Secara Praktis 

Karya tulis ini semoga bermanfaat bagi penyusun dalam menulis suatu 
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karya ilmiah, menambah wawasan bagi siapa saja yang membacanya. Dan 

menjadi masukan yang membangun bagi Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru khususnya pelaksanaan pengujian berkala terhadap kendaraan 

angkutan umum yang beroperasi di Kota Pekanbaru. 

b. Secara Teoritis 

Harapannya karya tulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan  Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru khususnya 

pelaksanaan pengujian berkala terhadap kendaraan angkutan umum yang 

beroperasi di kota Pekanbaru, dalam hal selain itu juga memberikan suatu 

wacana yang diharapkan dapat digunakan oleh almamater sebagai pemikiran 

dalam mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara. 

F. Kerangka Teoritis 

Dalam penelitian hukum, bagian ini termasuk hal yang penting dari 

ulasan penelitian sebab merupakan petunjuk hepotesis. Tujuan kerangka ini 

adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep 

penelitian. Oleh karenanya dalam bagian ini seringkali diketengahkan dan 

diutaran perihal ulasan bahan bacaan yang mendukung konsep-konsep 

penelitian yang kita pergunakan.
9
  

  Teori yang digunakan dalam kerangka teoritis: 

1. Teori pengawasan 

Kata “pengawasan” berasal dari kata “awas”, berarti antara lain 

“penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu 

                                                           
9
 Bambang Waluyo,  Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 

30. 
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administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. 

Istilah pengawasan dalam bahasa inggris disebut controlling yang 

diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah 

controlling lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi dikalangan 

ahli atau sarjana telah disamakan pengertian controlling ini dengan 

pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian.
10

 

Menurut George R Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa 

yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai 

pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga 

pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.
11

 

Sementara menurut Sondang Siagian, pengawasan adalah proses 

pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar 

semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah 

ditemukan sebelumnya.
12

 

Menurut Kansil, pengawasan itu sangat penting sekali untuk 

menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah, pengawasan adalah suatu 

usaha untuk menjamin: 

a. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah 

daerah dan pemerintah pusat. 

b. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan 

berhasil guna. 

                                                           
10

 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, ( Bandung: Penerbit Nusa Media, 2012), 

h. 101. 
11

 Eko Tondy, “Teori Pengawasan”, diakses pada 27 Februari 2019 dari 

https://www.academia.edu/11365850/Teori_Pengawasan. 
12

 Ibid. 
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Pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah meliputi: 

a. Pengawasan Umum. Dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintah 

daerah dapat berjalan dengan baik. Yang melakukan pengawasan 

umum ialah mentri dalam negeri, kepala wilayah yaitu gubernur, 

bupati, walikota, kepala daerah sebagai pemerintah daerah. 

b. Pengawasan Prevektif. Dimna mengharuskan setiap peraturan daerah 

dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu berlalu sesudah 

mendapat pengawasan. 

c. Pengawasan Refresif. Menyangkut penangguhan atau pembatasan 

peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau 

perundangan yang tingkatnya lebih tinggi.
13

 

Jenis-jenis pengawasan menurut Siagian ada dua, yakni pengawasan 

langsung dan pengawasan tidak langsung: 

a. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan 

terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi 

langsung. 

b. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh 

pimpinan terhadap bawahannya dari jauh berupa laporan yang telah 

disampaikan oleh para bawahannya, laporan ini dapat berupa tertulis 

dan lisan.
14

 

 

                                                           
13

 Fitri Hardila Sari, “Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban 

Angkutan Umum Di Kota Pekanbaru”, diakses pada 27 Februari 2019 dari http://repository.uin-

suska.ac.id/4067/3/BAB%20II.pdf. 
14

 Ibid. 
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2. Teori penegakan hukum 

Hukum pada hakekatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, 

yang nerupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus 

bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, 

perhiasan atau dekorasi. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dan 

dipertahankan dan ditegakkan.
15

 

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah 

yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
16

 

Penegakan hukum hakekatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-

nilai hukum dengan merefleksikan didalam bersikap dan bertindak di dalam 

pergaulan, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan 

dengan menerapkan sanksi-sanksi.
17

 

Dalam menegakkan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, 

yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. 

a. Kepastian Hukum 

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang 

menginginkan dapat diterapkannya hukum terhadap peristiwa konkret 

yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan 

pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada 

                                                           
15

 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 225. 
16

 Ibid, h. 226. 
17

 Ibid, h. 227. 
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penyimpangan. Bagaimanapun hukum harus ditegakkan, sampai-

sampai timbul perumpamaan “meskipun besok hari kiamat, hukum 

harus tetap ditegakkan. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban 

dalam masyarakat akan tercapai. 

b. Kemanfaatan 

Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi 

manusia. Kemanfaatan disini dapat juga diartikan sebagai kebahagian. 

Jadi, baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu 

memberikan kebahagian atau tidak bagi manusia. 

c. Keadilan 

Keadilan menurut John Rawls adalah ukuran yang harus diberikan 

untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan 

kepentingan bersama. Ada tiga prinsip keadilan yaitu: (1) kebebasan 

yang sama yang sebesar-besarnya, (2) perbedaan, (3) persamaan yang 

adil atas kesempatan. Pada kenyataannya, ketiga prinsip itu tidak 

dapat diwujudkan secara bersama-sama karena dapat terjadi prinsip 

yang satu berbenturan dengan prinsip yang lain. Selain itu dapat 

dikatakan pula bahwa keadilan itu adalah pengakuan dan perlakuan 

yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada 

keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban.
18

 

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dalam upaya penegakan 

hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai 

                                                           
18

 Lysa Angrayni, Pengantar Ilmu Hukum, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), h. 32. 
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berikut: 

a. Faktor hukumnya sendiri, yakni apakah itu memenuhi syarat yuridis, 

sosiologis, dan filosifis. 

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan 

hukum adalah menyangkut kepribadian atau mentalitas penegak 

hukum. 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa 

adanya sarana atau fasilitas, tidak akan mungkin pengak hukum dapat 

menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. 

d. Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. Disini diharapkan adanya kesadaran hukum dari 

masyarakat serta mendukung tugas aparatur penegak hukum. 

e. Faktor kebudayaan, menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan 

mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, 

yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya 

bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka 

berhubungan dengan orang lain.
19

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian memiliki peranan penting dalam kegiatan 

penelitian. Oleh sebab itu, agar terlihat jelas bagaimana penelitian tersebut 

dilakukan, maka penulis uraikan unsur-unsur metode penelitiannya sebagai 

                                                           
19

 Ibid, h. 156. 
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berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis 

sosiologis, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau 

masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.
20

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di kantor DISHUB 

KOMINFO Kota Pekanbaru Jl. Dr. Sutomo No. 88 Pekanbaru dan kantor 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Jl. 

Candradimuka Kelurahan Delima Kec. Tampan Pekanbaru. Penulis memilih 

lokasi tersebut karena Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang melakukan 

Pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan 

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 

3. Populasi dan Sampel  

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti 

berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan 

sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan 

objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan 

penelitian.21 Teknik yang dijadikan penulis dalam pengambilan sampel 

adalah menggunakan sampling acak (random sampling) yaitu sampling 

                                                           
20

 Suratman. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 88. 
21 Bambang Waluyo, op.cit, h. 43. 
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dimana pemilihan elemen sampel dari elemen populasi dilakukan secara 

acak (random).
22

  

Tabel I.1 

Tabel Populasi dan Sampel 

No Responden Populasi Sampel Presentase 

1 Bidang Angkutan Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru 

7 orang 2 orang 28,6% 

2 UPTD Pengujian Kendaraan 

Bermotor  Kota Pekanbaru 

13 orang 3 orang 23% 

Jumlah 20 orang 5 orang 

  

4. Sumber dan Jenis Data  

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta 

yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau 

kepastian sesuatu.
23

 Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian 

ini dikelompokkan kedalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut: 

a. Data primer, yaitu data yang secara langsung diperoleh dari sumber 

atau objeknya.
24

 Seperti yang diperoleh dari observasi, wawancara, 

pengamatan dan angket. Sedangkan dalam penelitian ini, sember data 

primer penelitiannya adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

responden kuesioner. 

b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari buku-buku, jurnal, 

peraturan perundang-undangan serta literatur berkenaan dengan apa 

yang diteliti. 

                                                           
22

 J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 

30. 
23

 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. 281.   
24

 Amiruddin. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2013), h. 30. 
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c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Data 

ini dapat diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, surat 

kabar dan lain sebagainya. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data yaitu sebagai berikut: 

a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk 

mendapatkan gambaran kondisi nyata yang diteliti. Penulis 

mengadakan pengamatan secara langsung kelapangan tentang objek 

penelitian yaitu permasalahan dalam pelaksanaan pengujian berkala 

kendaraan umum di Kota Pekanbaru. 

b. Wawancara yaitu melakukan melakukan tanya jawab secara langsung 

antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan 

untuk mendapatkan informasi.
25

 

c. Studi kepustakaan yaitu melakukan penggalian data dari berbagai 

sumber literatur untuk melengkapi berbagai data pada penelitian. 

6. Metode Analisa Data 

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai 

suatu data. Data yang berhasil dihimpun selanjutnya akan di analisis secara 

deskriptif dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang suatu 

keadaan pada waktu tertentu. Dalam penelitian ini metode analisa data yang 

                                                           
25

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2006),  h. 170.  
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akan digunakan adalah metode kualitatif. Didalam penelitian ini langkah 

pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data. Data tersebut 

kemudian diolah dan seterusnya disajikan, selanjutnya penulis membahas 

untuk membandingkan dengan buku-buku, pendapat para ahli, yurisprudensi 

serta perundang-undangan tentang hal yang bersangkutan. 

H. Sistematika Penulisan 

Penulisan ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi 

dalam sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri. Akan tetapi, 

antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan, dan memuat suatu 

rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I          PENDAHULUAN 

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian, selanjutnya akan diakhiri dengan 

sistematika penulisan. 

BAB II         GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang Gambaran 

Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Struktur 

Organisasi, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota 

Pekanbaru, Visi dan Misi, dan Tugas Pokok Dinas 

Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Kota Pekanbaru. 
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BAB III       TINJAUAN TEORITIS 

Bab ini memuat uraian teori-teori yang berhubungan dengan 

pelaksanaan Pengujian berkala kendaraan umum dan yang 

melandasi permasalahan meliputi pengertian, tugas, fungsi 

dari Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) Kota Pekanbaru. 

BAB IV       HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis membahas tentang pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 

Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

terhadap pengujian berkala kendaraan angkutan umum yang 

beroperasi oleh dinas perhubungan kota Pekanbaru dan 

hambatan-hambatan yang dihadapi oleh dinas perhubungan 

kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pengujian berkala 

kendaraan angkutan umum yang beroperasi di kota 

Pekanbaru. 

BAB V         PENUTUP 

 Bab ini memuat uraian tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

1. Sejarah Tentang Kota Pekanbaru 

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang 

saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut  Batin. Daerah ini terus 

berkembang  menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah 

menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. 

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah  perjanjian 

antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian 

tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai 

dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda 

juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang 

maju dan cukup penting. Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke 

Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal 

Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-

perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi 

tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk 

diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar 

berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil 

hutan lainnya. 

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan 

penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan 

kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini 
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memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman 

Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana 

jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga 

ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang 

perdagangan yang cukup penting. 

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra 

Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, 

beliau  membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana 

tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian 

berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak 

berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh 

putranya  Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali 

Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar 

Pelabuhan Pekanbaru sekarang. 

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, 

Senapelan yang kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan 

pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 

1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah 

pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi 

Kota Pekanbaru. 

Berdasarkan penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 

17 Mei 1956, kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut 

harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan kota Praja Pekanbaru. Kota 



25 
 

 
 

Pekanbaru sebagai ibukota provinsi Riau telah berkembang dengan pesat 

seiring dengan walikota yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur 

kepala tingkat I Riau. Kota Pekanbaru didalam melaksanakan roda 

pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk menjawab setiap 

permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan 

sosial ekonomi, politik, dan lainnya dalam masyarakat.
26

 

Dalam tabel berikut ini disajikan tentang nama-nama pejabat walikota 

Pekanbaru dari awal pemerintahan sampai sekarang. 

Tabel II.1 

Nama-nama Walikota Pekanbaru 

No Nama Walikota Masa Jabatan 

1. Datuk Wan Abdul Rahman 17 Mei 1946 s/d 11 November 1950 

2. Datuk Wan Ahmad 11 November 1950 s/d 07 Mei 1953 

3. Tengku Ilyas 07 Mei 1953 s/d 01 Juni 1956 

4. Muhammad Yunus 01 Juni 1956 s/d 14 Mei 1958 

5. Okn Jamil 14 Mei 1958 s/d 09 November 1959 

6. Datuk Wan Abdul Rachman 09 November 1959 s/d 29 Maret 1962 

7. Tengku Bay 29 Maret 1962 s/d 01 Juni 1968 

8. Raja Rusli, BA 01 Juni 1968 s/d 10 Desember 1970 

9. Abdul Rahmand Hamid 10 Desember 1970 s/d 05 Juli 1981 

10. H. Ibrahim Arsyad, SH 05 Juli 1981 s/d 21 Juli 1986 

                                                           
26

 Marwan Ali, Sejarah dan Perkembangan Kota Pekanbaru, (Jakarta: World Press, 2012), 

h. 7. 
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11. Drs. Farouq Alwi 21 Juli 1986 s/d 22 Juli 1991 

12. H. Oesman Effendi Apan, SH 22 Juli 1991 s/d 18 Juli 2001 

13. Drs. H. Herman Abdullah, MM 18 Juli 2001 s/d 17 Juli 2006 

14. Drs. H. Herman Abdullah, MM 17 Juli 2006 s/d 18 Juli 2011 

15. H.Firdaus ,ST,MT 25 Januari 2012 s/d 2017 

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Tahun 2016 

Seiring dengan berjalan waktu, Pekanbaru berkembang dengan segala 

aspek kehidupan, baik bidang pendidikan, transportasi, komunikasi, 

pariwisata dan sebagainya yang bertujuan untuk mensejahterakan 

masyarakat. Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi Riau mempunyai 

motto sebagai kota “Bertuah (bersih, tertib, usaha bersama, aman dan 

harmonis) dengan slogan “kotaku, kotamu, kota kita, kota bertuah”. 

2. Letak Geografis Kota Pekanbaru 

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 

0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 

5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang 

dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 

September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² 

menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. 

Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka 

ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². 
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Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan 

meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya 

meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan 

fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih 

terciptanya tertib Pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, 

maka dibentuklah kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 3 

Tahun 2003 menjadi 12 kecamatan dan kelurahan baru dengan Perda Kota 

Pekanbaru No. 4 Tahun 2016 menjadi 83 Kelurahan. 

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota : 

a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 

b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 

c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 

d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar 

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke 

timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air 

Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, 

Tampan dan Sungai Sail. 

Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas 

perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya. Kota 

Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum 

berkisar antara 34,1º C - 35,6º C dan suhu minimum antara 20,2º C - 23,0º 

C. 
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Tabel II.2 

Luas Wilayah Kecamatan Di Kota Pekanbaru 

No Kecamatan  Luas Wilayah (Km) 

1. Tampan 59,81 

2. Payung Sekaki 43,24 

3. Bukit Raya 22,05 

4. Marpoyan Damai 29,74 

5. Tenayan Raya 171,27 

6. Limapuluh 4,04 

7. Sail 3.26 

8. Pekanbaru Kota 2,26 

9. Sukajadi 3,76 

10. Senapelan 6,65 

11. Rumbai 128,85 

12. Rumbai Pesisir 157,33 

Jumlah 632,26 

 Sumber: Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2018 

3. Visi dan Misi Kota Pekanbaru 

a. Visi  

Visi kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor  1 

Tahun 2001, yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat 

Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, 

Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa”. 

b. Misi  

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi kota 

Pekanbaru, yaitu: 
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1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memilki 

kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu 

bersaing di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 

2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui 

peningkatan kemampuan/ keterampilan tenaga kerja, pembangunan 

kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera. 

3) Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan 

bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman 

dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang 

lainnya serta hidup dalam rukun dan damai. 

4) Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, 

energi listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan 

daerah terutama infrastrktur pada kawasan industri, periwisata serta 

daerah pinggiran kota. 

5) Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif 

dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan 

pembangunan yang berkelanjutan. 

6) Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan 

meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan 

pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang 

memadai dan iklim usaha yang kondusif. 
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B. Tinjauan Umum Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika 

Kota Pekanbaru  

1. Sejarah Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota 

Pekanbaru 

Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 

Oktober 1998 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan sebagai 

instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan 

masyarakat di sektor perhubungan baik darat,laut dan udara dalam rangka 

memajukan perekonomian di Indonesia khususnya Kota Pekanbaru 

sebagaimana yang tertuang dalam tujuan pembangunan nasional. Dinas ini 

dulunya bernama Dinas LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), kemudian 

adanya UU No.22 Tahun 1999 dan PP No.25 Tahun 2000 yang menjadi 

dasar dari otonomi daerah, terbitlah Perda No.7 Tahun 2001 membuat dinas 

ini berganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. 

Penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 oleh UU No. 32 Tahun 2004 serta 

PP No.38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008 dan 

Perwako No. 8 Tahun 2009 akhirnya menganti nama dinas ini menjadi 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru atau 

Dishubkominfo Kota Pekanbaru. 

2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika 

Kota Pekanbaru 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok 
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Dinas- dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dimana Dinas 

Perhubungan, Komunukasi dan Informatika Kota Pekanbaru mempunyai 

tugas pokok, yaitu melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota 

di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 

Sebagai salah satu organisasi pemerintah yang melaksanakan kegiatan 

di perhubungan darat, laut dan udara, tentunya mempunyai visi dan misi 

yang telah ditetapkan sejak awal berdirinya organisasi pemerintah negara 

tersebut, yang mana visi dan misi dinas perhubungan komunikasi dan 

informatika kota pekanbaru tersebut adalah:  

a. Visi dari Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota 

Pekanbaru adalah: “Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan Dan 

Penyediaan Jasa Transportasi, Pos dan Telekomunikasi Yang 

Lengkap, Menyeluruh, Handal, dan Terjangkau”. 

b. Misi dari Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota 

Pekanbaru adalah: 

1) Meningkatkan dan memberdayakan sumber daya manusia 

perhubungan yang berkualitas dan professional. 

2) Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksebilitas dan 

tingkat kualitas pelayanan perhubungan. 

3) Mengusahakan ketersediaan dan kehandalan prasarana, saran 

sistem jaringan transportasi. 

4) Meneingkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional 

perhubungan. 
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3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi Dan 

Informatika Kota Pekanbaru 

Berdasarkan Peraturan Daerah  Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok 

Dinas-Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mempunyai 

tugas pokok, kedudukan dan susunan organisasi sebagai berikut: 

1. Tugas Pokok 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah 

Kota di Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. 

2. Kedudukan  

a. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan unsur 

pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika.  

b. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh 

Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

c. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan 

diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

d. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.  
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e. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.  

f. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab 

kepada Sekretaris Dinas.  

g. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada 

Kepala Bidang.  

3. Susunan Organisasi 

Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

terdiri dari :  

a. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 

b. Sekretaris, membawahi :  

1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;  

2. Sub Bagian Keuangan;  

3. Sub Bagian Penyusunan Program.  

c. Bidang Angkutan, membawahi ;  

1. Seksi Angkutan Jalan;  

2. Seksi Angkutan Perairan dan Udara;  

3. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.  

d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas, membawahi :  

1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan;  

2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;  

3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Perairan dan Udara.  
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e. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana, membawahi :  

1. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Lalu Lintas Jalan;  

2. Seksi Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan;  

3. Seksi Teknik Sarana, Prasarana dan Keselamatan Lalu Lintas Perairan 

dan Udara.  

f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :  

1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;  

2. Seksi Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (ORSAT);  

3. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminisasi Informasi.  

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);  

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Table II.3 

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika  

Kota Pekanbaru 

 

No. Jabatan Jumlah 

1. Kepala Dinas 1 

2. Sekretaris 1 

3. Kepala Bidang 3 

4. Kepala Sub Bidang 6 

5. Kepala Seksi 9 

6. Kepala UPTD 4 

7.  Staf  60 

Jumlah 84 

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Tahun 2018 

 

Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

tersebut merupakan garis besarnya saja. Namun dalam pelaksanaannya 
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dilapangan masih ada bagian-bagian yang ditentukan oleh kepala dinas. 

Oleh karena itu bagian-bagian tersebut sangat tergantung dari kebutuhan 

tugas-tugas yang diperlukan dalam rangka untuk kelancaran tugas-tugas di 

dinas perhubungan. 

Struktur organisasi yang ada pada Dinas Perhubungan Komunikasi 

Dan Informatika Kota Pekanbaru dapat dilihat pada bagan berikut: 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Kewenangan 

Menurut H.D. Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari 

organisasi pemerintah yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-

aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang 

pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.
27

 

Kata “wewenang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 

arti:
28

 

a. Hak dan kekuasaan untuk bertindak; 

b. Kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan 

melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; 

c. Fungsi yang boleh dilaksanakan. 

Sedangkan “kewenangan” memiliki arti:
29

 

a. Hak berwenang 

b. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. 

Kekuasaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki arti: 

a. Kuasa (untuk mengurus, memerintah dan sebagainya); 

b. Kemampuan, kesanggupan; 

c. Daerah (tempat) yang dikuasai. 

                                                           
27

 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 

98. 
28

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama Edisi Ke III (Jakarta: Balai Pustaka) ,h. 

1272. 
29

 Ibid, h.1272. 
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d. Kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau 

golongan lain berdasrkan kewibawaan, kewenangan karisma 

atau kekuasaan fisik; 

e. Fungsi menciptakan dan menetapkan kedamaian, keadilan atau 

ketidakadilan;
30

 

Soerjono Soekanto menguraikan bahwa beda antara kekuasaan dan 

kewenangan bahwa, setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain 

dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang 

ada pada sesorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau 

mendapat pengakuan dari masyarakat. 31 

Kemudian menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum 

tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasan hanya menggambarkan 

hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum wewenang sekaligus 

berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah hak 

mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola 

sendiri sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk 

menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti 

kekuasaan menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan 

negara secara keseluruhan.
32

 

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan untuk 

melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang 

                                                           
30

 Ibid, h. 604. 
31

 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2003), h. 91-92. 
32

 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2006). h. 102. 
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diberikan oleh undang-undang untuk melakukan hubungan hukum. 

Kemudian apabila dilihat dari sifatnya maka sifat wewenang pemerintahan 

dapat dibedakan bersifat Expressimplied, Fakultatif Dan Vrij Bestuur. 

Wewenang pemerintah yang bersifat Expressimplied adalah wewenang yang 

jelas maksud dan tujuannya, terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada 

batasan-batasan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, sedangkan isinya 

dapat bersifat umum (abstrak) dan dapat pula bersifat individual-kongkret. 

Isinya bersifat umum (abstrak), Misalnya membuat suatu peraturan, 

sedangkan yang isinya kongkret misalnya dalam bentuk suatu keputusan 

atau suatu rencana seperti membuat Rencana Tata Ruang serta memberikan 

nasehat.
33

 

Mekanisme untuk memperoleh sebuah kewenangan tergolong atas 

tiga jenis yaitu, atribusi, delegasi ataupun mandat. Ketiga jenis mekanisme 

ini memiliki konsep yang berbeda antara yang satu dengan yang 

lainnya.Jika kewenangan yang diberikan kepada suatu lembaga atau 

organisasi itu merupakan delegasi, maka berarti itu merupakan kewenangan 

organ yang lain dilimpahkan kepadanya. Sebaliknya berbeda dengan 

kewenangan berdasarkan mandat, kewenangan berdasarkan mandat yaitu 

kewenangan  dari suatu organ yang mengizinkan lembaga lain untuk 

menjalankannya. 

Jimly Asshiddiqie menerangkan bahwa kewenangan yang dimiliki 

oleh suatu lembaga negara dapat saja berpindah kepada lembaga lain karena 
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pemberian mandat (mandatory) atau karena pelimpahan wewenang (transfer 

of power). Apabila suatu kewenangan dimandatkan kepada suatu lembaga 

lain untuk melaksanakannya atas nama pemberi mandat, maka lembaga 

pemberi mandat atau mandatory itu dapat saja menarik kembali mandatnya 

itu sewaktu-waktu dari lembaga penerima mandat.  Akan tetapi, di dalam 

teori tentang pendelegasian, maka pelimpahan kewenangan dari suatu 

lembaga kepada lembaga lain berakibat terjadinya perpindahan kewenangan 

secara mutlak. 34 

Kewenangan yang sudah didelegasikan kepada lembaga lain itu tidak 

dapat lagi ditarik kembali oleh lembaga pemberi delegasi. Begitu kekuasaan 

telah dilimpahkan kepada lembaga lain, maka lembaga penerima limpahan 

kewenangan itulah penyandang tugas dan kewenangan hukum atas 

kekuasaan yang telah dilimpahkan itu.35 Perbedaan antara kewenangan 

delegasi dan mandat di atas maka dapat dibuat perbandingan sebagai 

berikut:36 

Tabel III. 1 

Perbandingan Delegasi dan Mandat 

No  Delegasi Mandat 

1 Pelimpahan wewenang Perintah untuk melaksanakan 

2 Tidak dapat dilaksanakan secara 

insindental oleh organ pemilik 

Kewenangan dapat sekali-kali 

dijalankan oleh mandate 
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kewenangan asli. 

3 Terjadi peralihan tanggung jawab. Tidak terjadi peralihan tanggung 

jawab. 

4 Harus berdasarkan undang-undang. Tidak harus berdasarkan 

undang-undang. 

5 Harus tertulis  Tidak harus tertulis. 

 

Menurut Firmansyah Arifin yang dikutip oleh Aulia Rahman, 

menyatakan bahwa kewenangan secara teori dapat menimbulkan sifat 

katerogikal dan eksklusif pada setiap pemegang kewenangan. Sifat 

katerogikal merupakan unsur yang membedakan lembaga negara yang 

miliki dan tidak memiliki kewenangan, dan sifat eksklusif menjadikan 

lembaga yang tidak disebut menjadi lembaga tidak berwenang, hingga 

akibat dari setiap perbuatan yang dilakukan diluar kewenangan menjadi 

batal demi hukum dan tidak berakibat hukum.37 

B. Teori Pengawasan 

1. Pengertian Pengawasan 

Kata “pengawasan” berasal dari kata “awas”, berarti antara lain 

“penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu 

administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. 

Istilah pengawasan dalam bahasa inggris disebut controlling yang 
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diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah 

controlling lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi dikalangan 

ahli atau sarjana telah disamakan pengertian controlling ini dengan 

pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian.
38

 

Menurut George R Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa 

yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai 

pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga 

pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.
39

 

Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses 

untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.
40

 Kemudian 

Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengwasan 

yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung 

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah 

digariskan, ia bertujuan untuk menunjukan (menentukan) kelemahan-

kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya 

dan mencegah terulangnya kembali.
41

  

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk 

memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa 

orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan 

berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak 
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terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesunagguhnya dapat 

menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.
42

 

2. Tipe-Tipe Pengawasan 

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu : 

a. Pengawasan pendahuluan (steering controls).  

Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah 

atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan 

memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu 

diselesaikan. 

b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan 

(Concurrent Contrls).  

Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe 

pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi 

dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam 

peralatan “double check” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu 

kegiatan. 

c. Pengawasan umpan balik, yaitu pengawasan yang megukur hasil-hasil 

dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut 

Handayaningrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin 

mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh 
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bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau 

kebijaksanaan yang telah ditentukan.
43

 

3. Maksud dan Tujuan Pengawasan 

Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handayaningrat adalah : 

a. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, 

ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai 

dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. 

b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan 

berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

4. Prinsip-Prinsip Pengawasan 

Handayaningrat mengemukakan bahwa:
44

 

a. Pengawasan berorietasi pada tujuan, organisasi. 

b. Pengawasan harus obejktif, jujur dan mendahulukan kepentingan 

umum. 

c. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi 

terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan. 

d. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna 

pekerjaan. 

e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti 

dan tepat. 
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f. Pengawasan harus bersifat terus menerus. 

g. Pengawasan harus ekonomis. 

h. Pengawasan harus mudah dimengerti. 

i. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi. 

5. Proses Pengawasan Pemerintah 

a. Pengawasan Preventif dan Refressif 

Pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  

dilakukan secara preventif dan secara represif. Pengawasan prefentif 

dilakukan sebelum suatu keputusan pemernerintah daerah mulai berlaku dan 

terhadap peraturan Daerah sebelum peraturan itu diundangkan pengawasan 

preventif tidak dilakukan terhadap semua keputusan atau peraturan 

mengenai hal-hal tertentu, yang menurut ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah atau Undang-Undang baru dapat berlaku sesudah memperoleh 

pengesahan dari pejabat yang berwenang. Wujud dari pengawasan preventif 

ialah memberi pengesahan atau tidak pengesahan.
45

 

Pengawasan secara repressif dapat dilakukan pada setiap saat dan 

terhadap semua keputusan dan Peraturan Daerah. Wujud dari pengawasan 

represif ialah membatalkan atau menangguhkan berakunya suatu Peraturan 

Daerah. Menangguhkan merupakan suatu tindakan persiapan dari suatu 

pembatalan, akan tetapi yang demikian itu tidak berarti bahwa setiap 

pembatalan harus selalu didahului oleh suatu penangguhan, ataudengan 

perkataan lain, pembatalan dapat dilakukan tanpa adanya penangguhan lebih 
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dahulu. Instansi yang berwenang menjalankan pengawasan adalah pejabat 

berwenang.
46

 

b. Pengawasan Aktif dan Pasif 

  Pengawasan dekat  (aktif)  dilakukan sebagai bentuk “Pengawasan 

yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan “Hal ini berbeda 

dengan pengawasan jauh (pasif) yang dilakukan melalui, “ Penelitian dan 

pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang diserttai dengan 

bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran”. Disisi lain, Pengawasan 

berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (rechmatigheid) 

adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan 

peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenaranya”. Sementara, 

hak berdasarkan kebenaran materil mengenai maksaud tujuan pengeluaran ( 

doelmatighid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah 

memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan 

beban biaya yang sederhana mungkin.” 

Adapun Teknik Pengawasan menurut Sarwoto antara lain sebagai berikut : 

1. Pengawasan Langsung 

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh 

seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. 

Pengawasan dapat berbentuk seperti : 

a. Inspeksi Langsung 
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Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung 

oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan dilakukan. 

b. Observasi Tempat 

Observasi ditempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan 

terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan. 

c. Laporan Ditempat 

Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara 

langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan 

dilaksanakan. 

2. Pengawasan Tidak Langsung 

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari 

jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk 

seperti : 

a. Laporan Tertulis 

Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan 

kepada atasan  dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan 

secara berkala. 

b. Laporan Lisan 

 Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara 

langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat 

melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-

sasaran. 
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6. Jenis-Jenis Pengawasan
47

 

a. Pengawasan fungsional. Kelembagaan negara dengan aktivitas yang 

begitu rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan 

yan sersifat fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang 

memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang 

pengawasan. Yang menjadi pemahaman terhadap pengawasan fungsional 

sebenarnya telah melekat kepada lembaga dimana secara fungsional 

memiliki tugas, pokok dan fungsi di bidang pengawasan. 

b. Pengawasan masyarakat. Penyelenggaraan pengawasan masyarakat 

ditunjukan kepada pemerintah sebagai penyelenggaraan negara agar tidak 

terjadi penyalahgunaan sumber daya yang dimilik pemerintah atas nama 

negara. Secara realitas bahwa yang paling banyak melakukan 

penyalahgunaan sumber daya negara adalah penguasa, terutama 

penyelenggaraan pemerintah, misalnya manipulasi pajak, keuangan dan 

sebagainya. 

c. Pengawasan administrasi. Tujuan pengawasan administrasi dalam 

kelembagaan publik agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian 

suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan keadilan 

dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggotan kelembagaan. 

Oleh sebab itu, untuk menciptakan kondisi seperti ini, maka sangat 

dibutuhkan penerapan atau pelaksanaan pengawasan secara administrasi 

agar supaya kegiatan kelembagaan dapat berjalan sesuai harapan. 
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d. Pengawasan teknis. Untuk dapat memberikan maksimalisasi hasil 

pekerjaan teknis sesuai dengan bidang pekerjaan teknis itu sendiri, 

sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal untuk memenuhi 

kesejahteraan anggota kelembagaan maupun anggota masyarakat. 

e. Pengawasan pimpinan. Setiap lembaga terdapat dua unsur posisi manusia 

didalamnya : pertama, unsur sebagai pemimpin dan kedua sebagai unsur 

yang dipimpin. Sebagai unsur yang dipimpin berfungsi untuk 

melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur 

pemimpin, sedangkan sebagai unsur pimpinan memiiki tugas untuk 

melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar pekerjaan yang 

dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah 

terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan 

anggota kelembagaan itu sendiri. Tanpa adanya pengawasan pimpinan 

yang dilakukan secara sungguh-sungguh dapat dikatakan para pelaksana 

kegiatan akan tidak dapat disiplin kerja.
48

 

f. Pengawasan barang, pengawasan barang berarti suatu usaha yang 

dilakukan secara sadar untuk menjamin keamanan suatu barang agar 

memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas kelembagaan yang 

memiliki hak tentang barang tersebut. 

g. Pengawasan jasa. Yang dimaksud disini adalah suatu imbakan yang 

diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang ynag menjadi 

anggota kelembagaan, jasa dari phak ketiga atau sebaliknya, tidak akan 
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berjalan sebagaimana mestinya juga tidak ada pengawasan yang 

dilakukan secara baik dan tegas, apalagi hasil jasa itu akan memeberikan 

nilai yang sangat berharga pada seseorang atau beberapa orang dalam 

kehidupannya, sehingga ada kemungkinan untuk dimiliki secara pribadi. 

h. Pengawasan internal. Kelembagaan negara memiliki sub kelembagaan 

antara lain kelembagaan eksekutif, yudikatif, auditif dan semacamnya. 

Pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk 

mengamankan dalam ranga memperlancar penyelenggaraan tugas, unit 

kelembagaan inilah yang dimaksud disini pengawasan internal. 

Pengawasan internal harus dilaksanakan dengan baik agar tujuan yang 

diharapkan oleh seluruh manusia dalam kelembagaan dapat terwujud 

dengan sebaik-baiknya dan untuk menunjang kesejahteraan seluruh 

anggota kelembagaan yang bersangkutan. 

i. Pengawasan eksternal. Pengawasan ekternal yaitu pengawasan yang 

dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan yang diluar sub 

kelembagaan tertentu, misalnya negara indonesia lembaga yang dibentuk 

untuk mengawasi pelaksanaan keuangan negara adalah Badan 

Pengawasan Keuangan (BPK). 

Sedangkan menurut Masimamgun jenis-jenis pengawasan dapat 

ditinjau dari 2 segi : 

a. Pengawasan dari segi waktu 

Pengawasan dari segi waktu dapat dilakukan secara preventif dan 

secara representif. Alat yang dipakai dalam pengawasan ialah perencanaan 
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budget, sedangkan pengawasan secara repensif alat budget da laporan. 

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang 

dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, 

sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.”
49

 

b. Pengawasan dilihat dari segi obyektif 

Pengawasan dari segi obyektif ialah pengawasan terhadap produksi 

dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan karyawan dari segi obyek 

merupakan pengawasan secara administratif dan pengawasan operatif. 

Contohnya  ialah pengawasan anggaran,  inspeksi,  pengawasan  order dan 

pengawasan kebijaksanaan. Pengawasan dari segi subyek. Pengawasan dari 

segi subyek terdiri dari pengawasan intern dan pengawasan ekstern. 

Berdasarkan beberapa konsep di atas, maka yang dimaksud dengan 

pengawasan pada penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang berusaha 

untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan 

rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai.  

C. Teori Penegakan Hukum 

Hukum pada hakekatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, 

yang nerupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus 

bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, 

perhiasan atau dekorasi. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dan 

dipertahankan dan ditegakkan.
50

 

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan 

                                                           
49 Ibid, h.189 
50

 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 225. 



52 
 

 
 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah 

yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
51

 

Penegakan hukum hakekatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-

nilai hukum dengan merefleksikan didalam bersikap dan bertindak di dalam 

pergaulan, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan 

dengan menerapkan sanksi-sanksi.
52

 

Dalam menegakkan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, 

yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. 

d. Kepastian Hukum 

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang 

menginginkan dapat diterapkannya hukum terhadap peristiwa konkret 

yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan 

pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada 

penyimpangan. Bagaimanapun hukum harus ditegakkan, sampai-

sampai timbul perumpamaan “meskipun besok hari kiamat, hukum 

harus tetap ditegakkan. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban 

dalam masyarakat akan tercapai. 

e. Kemanfaatan 

Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi 

manusia. Kemanfaatan disini dapat juga diartikan sebagai kebahagian. 
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Jadi, baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu 

memberikan kebahagian atau tidak bagi manusia. 

f. Keadilan 

Keadilan menurut John Rawls adalah ukuran yang harus diberikan 

untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan 

kepentingan bersama. Ada tiga prinsip keadilan yaitu: (1) kebebasan 

yang sama yang sebesar-besarnya, (2) perbedaan, (3) persamaan yang 

adil atas kesempatan. Pada kenyataannya, ketiga prinsip itu tidak 

dapat diwujudkan secara bersama-sama karena dapat terjadi prinsip 

yang satu berbenturan dengan prinsip yang lain. Selain itu dapat 

dikatakan pula bahwa keadilan itu adalah pengakuan dan perlakuan 

yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada 

keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban.
53

 

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dalam upaya penegakan 

hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai 

berikut: 

f. Faktor hukumnya sendiri, yakni apakah itu memenuhi syarat yuridis, 

sosiologis, dan filosifis. 

g. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan 

hukum adalah menyangkut kepribadian atau mentalitas penegak 

hukum. 
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h. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa 

adanya sarana atau fasilitas, tidak akan mungkin pengak hukum dapat 

menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. 

i. Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. Disini diharapkan adanya kesadaran hukum dari 

masyarakat serta mendukung tugas aparatur penegak hukum. 

j. Faktor kebudayaan, menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan 

mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, 

yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya 

bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka 

berhubungan dengan orang lain.
54

 

D. Pengujian Kendaraan Bermotor 

1. Pengertian pengujian kendaraan bermotor 

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji 

dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta 

gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap 

persyaratan teknis dan laik jalan.
55

 

Pengujian kendaraan bermotor terdiri dari uji tipe dan uji berkala. Uji 

tipe kendaraan bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik 

Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa 

Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum 

Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal 
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serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi. Dan uji berkala adalah 

Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap 

setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang 

dioperasikan di jalan.
56

 

Tujuan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu 

untuk  terwujudnya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, 

tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong 

perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh 

persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat 

bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan 

terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
57

 

Sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan 

jalan diatas, maka setiap kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan-

persyaratan teknis dan laik jalan serta memenuhi persyaratan lain sesuai 

dengan peraturan tentang kendaraan bermotor. Untuk memenuhi persyaratan 

laik jalan kendaraan bermotor harus melakukan pengujian terlebih dahulu. 

Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan 

kereta tempelan yang dioperasikan adalah jenis kendaraan bermotor yang 

wajib melakukan pengujian. 

Dalam pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri dari tiga 

tahapan, tahap pertama adalah pendaftaran kendaraan wajib uji berkala, 

pendaftaran ini dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan 
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Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) 

hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor 

yang pertama kali. Tahap kedua adalah uji berkala pertama, uji berkala 

untuk pertama kali ini  dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak 

diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan (STNK) bermotor yang pertama 

kali. Tahap ketiga adalah uji berkala perpanjangan, uji berkala perpanjangan 

ini dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya 

dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
58

 

Kegiatan-kegiatan dalam Pengujian berkala kendaraan bermotor 

terdiri dari: 

a. Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor. Pemeriksaan ini 

merupakan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan atau tanpa 

peralatan uji dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan mengenai 

persyaratan teknis kendaraan bermotor. Dan tata cara pemeriksaan 

persyaratan teknis ini dilakukan sesuai dengan tata urut pemeriksaan 

untuk mencapai hasil yang optimal. 

b. Pengujian laik jalan kendaraan bermotor. Pengujian laik jalan kendaraan 

bermotor adalah kegiatan pengukuran kinerja minimal kendaraan 

bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan. Dan engujian laik jalan 

kendaraan bermotor wajib menggunakan peralatan uji sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 
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c. Pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor, tanda lulus uji 

berkala berupa buku atau kartu uji dan tanda uji. Tanda uji berkala 

memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan 

identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.  

Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor. 

Pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang 

memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara 

berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda 

kualifikasi teknis penguji. Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis 

pengujian diberikan oleh Direktur Jenderal setelah mengikuti pendidikan 

dan pelatihan dibidang pengujian kendaran bermotor serta lulus uji 

kompetensi penguji kendaraan bermotor. Dan sertifikat kompetensi dan 

tanda kualifikasi teknis ini dapat berlaku diseluruh Indonesia. 

2. Dasar Hukum Pengujian Bekala Kendaraan Bermotor 

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan semakin 

berkembangnya teknologi modern, dimungkinkan akan menimbulkan 

kondisi atau dampak yang kurang baik karena tidak adanya suatu 

keseimbangan. Guna menanggulangi ketidakseimbangan tersebut, agar 

tercipta kondisi lalu lintas dan angkutan yang tertib, aman, dan selamat, 

lancar, dan terkendali khususnya di bidang pengujian berkala kendaraan 
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bermotor, maka aparat pemerintah dan masyarakat harus patuh pada hukum 

dan ketentuan peraturan perundang  undangan yang berlaku. 

Dasar hukum pengujian berkala kendaraan bermotor adalah sebagai 

berikut : 

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 49 tentang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan: 

1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan 

yang di impor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negri dan 

kendaraan khusus yang akan beroperasi di jalan wajib dilakukan 

pengujian. 

2) Pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi, uji tipe dan uji 

berkala. 

b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang 

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pasal 2 : 

Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan dengan tujuan  untuk : 

1) Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap 

penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta 

tempelan di jalan. 

2) Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan 

pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan 

bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan. 

3) Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. 
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c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang 

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pasal 8 : 

Pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi kegiatan: 

1) pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor; 

2) pengujian laik jalan kendaraan bermotor 

3) pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor. 

d. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkatan Jalan Pasal 16 : 

1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di dalam kota wajib 

melakukan pengujian berkala. 

2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan 

untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta 

gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan umum. 

3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:  

Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor, dan 

pengesahan hasil uji. 

e. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 282 Tahun 2017 Tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organissi, Tugas Dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan 

Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. 
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3. Manfaat dan Tujuan Pengujian 

Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan dengan tujuan 

untuk:
59

 

a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan 

kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan. 

b. Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan 

pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, 

kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan. 

c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. 

Untuk mencapai tujuan dari pengujian kendaraan bermotor, 

penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut:
60

  

a. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor wajib dilengkapi 

dengan fasilitas dan peralatan pengujian; 

b. Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi fasilitas maupun 

peralatan pengujian harus dilakukan sesuai kebutuhan; 

c. Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang 

memiliki kompetensi dibidang pengujian kendaraan bermotor; 

d. Pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara pengujian 

berkala kendaraan bermotor; 

e. Lokasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus sesuai 

dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan ini; 
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f. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus melaksanakan 

pengujian berkala sesuai akreditasi yang diberikan. 

g. Hasil uji berkala kendaraan bermotor harus akurat dan dapat 

dipertanggung jawabkan; 

h. Fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara/dirawat dengan baik 

secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian 

selalu dalam kondisi yang layak pakai; 

i. Peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik;  

j. Kapasitas dan fasilitas peralatan pengujian harus sesuai dengan 

jumlah, jenis, dan ukuran kendaraan bermotor dan/atau kereta 

gandengan dan/atau kereta tempelan yang diuji; 

k. Harus tersedia sistem informasi yang berisi kemudahan dan kejelasan 

bagi pemohon pengujian berkala dan terintegrasi secara nasional. 

4. Persyaratan Dalam  Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 

Kegiatan dalam pengujian berkala kendaraan bermotor adalah 

pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor. Persyaratan yang 

harus dipenuhi dalam pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor 

yaitu persyaratan teknis dan laik jalan.
61

 

a. Persyaratan Teknis 

Pengujian terhadap persyaratan teknis meliputi:  

1) Susunan;  

2) Perlengkapan;  
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3) Ukuran;  

4) Karoseri; 

5) Rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan 

peruntukannya.  

6) Pemuatan;  

7) Penggunaan;  

8) Penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau  

9) Penempelan Kendaraan Bermotor.  

b. Persyaratan Laik Jalan 

Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sekurang-kurangnya 

meliputi:  

1) Emisi gas buang Kendaraan Bermotor;  

2) Tingkat kebisingan 

3) Kemampuan rem utama 

4) Kemampuan rem parkir 

5) Kincup roda depan 

6) Suara klakson 

7) Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama 

8) Radius putar 

9) Akurasi alat penunjuk kecepatan 

10) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban  

11) Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan  
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5. Fasilitas Dan Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor 

Fasilitas pengujian kendaraan bermotor harus berupa fasilitas pada 

lokasi yang bersifat tetap. Fasilitas pengujian kendaraan bermotor pada 

lokasi yang bersifat tetap terdiri dari: 

a. Bangunan gedung pengujian 

b. Bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dan gudang 

c. Jalan keluar-masuk 

d. Lapangan parker 

e. Bangunan gedung administrasi 

f. Pagar 

g. Fasilitas penunjang untuk umum 

h. Fasilitas listrik 

i. Lampu penerangan 

j. Pompa air dan menara air 

Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus melakukan 

perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap fasilitas pengujian berkala 

kendaraan bermotor secara berkala dan/atau secara insidentil sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor meliputi: 

1. Peralatan utama, paling sedikit meliputi: 

a. Alat uji emisi gas buang 

b. Alat uji ketebalan asap gas buang (smoke tester) 

c. Alat uji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot 
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d. Alat uji rem 

e. Alat uji lampu 

f. Alat uji kincup roda depan 

g. Alat uji penunjuk kecepatan 

h. Alat pengukur kedalaman alur ban 

i. Alat pengukur berat 

j. Alat pengukur dimensi 

k. Alat uji daya tembus cahaya pada kaca 

2. Peralatan penunjang, meliputi;  

a. Kompresor udara 

b. Generator set 

c. Peralatan bantu, antara lain : 

1) Palu; 

2) Senter; 

3) Alat bantu uji dimensi; 

4) Alat untuk pengambilan foto berwarna kendaran wajib uji; 

5) Alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan menghapus hasil uji 

pada kartu uji; 

6) Alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara 

digital. 

7) Toolkit. 

Peralatan uji utama mengikuti perkembangan teknologi kendaraan 

bermotor. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor juga harus 
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melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap peralatan 

pengujian berkala kendaraan bermotor secara berkala dan/atau secara 

insidentil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Untuk menjamin keakurasian peralatan uji utama wajib dilakukan 

kalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali. Kalibrasi peralatan uji 

dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk Direktur Jenderal. Petugas 

kalibrasi harus memiliki kompetensi di bidang kalibrasi peralatan uji. Jika 

Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan 

kalibrasi peralatan maka hasil uji berkala yang dilakukan dinyatakan tidak 

sah. Kalibrasi peralatan uji dikenakan biaya sesuai peraturan perundang-

undangan. Biaya kalibrasi tersebut dibebankan kepada unit pelaksana uji 

berkala kendaraan bermotor yang bersangkutan.  

Pembangunan Fasilitas dan Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan 

Bermotor dilakukan oleh: 

a. Gubernur untuk Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 

milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta  

b. Bupati/Walikota untuk Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan 

Bermotor milik pemerintah kabupaten/kota; 

c. Agen Pemegang Merek untuk Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan 

Bermotor milik Agen Pemegang Merek 

d. Swasta untuk Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik 

swasta. Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum memiliki 

kemampuan anggaran untuk melakukan pembangunan fasilitas dan 
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peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, Direktur Jenderal 

wajib mengumumkan atau menawarkan kepada pihak Agen 

Pemegang Merek dan Swasta untuk melakukan investasi 

pembangunan fasilitas dan peralatan Unit Pelaksana Uji Berkala 

Kendaraan Bermotor. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan pengujian berkala angkutan umum oleh Dinas 

Perhubungan Berdasarkan  Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan  belum terlaksana secara maksimal, karena 

berdasarkan data dari UPTD ada sekitar 1.113 unit yang tidak 

melaksanakan pengujian berkala pada tahun 2018. Sebagaimana 

yang telah dijelaskan dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah 

Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 mengatakan bahwa setiap 

kendaraan bermotor yang dioperasikan di dalam kota wajib 

melakukan pengujian berkala. Dan sanksi yang diberikan belum 

maksimal karena hanya diberikan sanksi denda administrasi dan 

pembekuan izin saja. 

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh dinas perhubungan kota 

pekanbaru dalam pelaksanaan pengujian berkala terhadap 

kendaraan angkutan umum adalah kurangnya kesadaran 

masyarakat, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang 

juga belum optimal. 



87 
 

 

3. Upaya yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

dalam menciptakan ketaatan pengujian berkala angkutan umum 

adalah sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diharapkan agar 

memberikan himbauan lebih luas kepada masyarakat melalui media 

tentang wajibnya melaksanakan pengujian berkala dan pentingnya 

melaksanakan pengujian berkala terkhusus kepada angkutan 

umum. Dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diharapkan juga 

lebih meningkatkan pengawasan terhadap angkutan umum yang 

beroperasi di jalan dan menindak tegas bagi kendaraan angkutan 

umum yang tidak melakukan pengujian berkala dengan 

memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

2. Kepada masyarakat dan/atau pemilik kendaraan angkutan umum 

diharapkan melakukan pengujian berkala angkutannya karena 

melaksanakan pengujian berkala ini sangat penting dan dampak 

yang ditimbulakan bisa berbahaya kepada orang lain dan 

lingkungan jika tidak melaksanakan pengujian berkala. 
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