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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan pembangunan pemerintah kota pekanbaru

Tahun 2012-2017 kota pekanbaru telah ditetapkan sebagai pusat pembangunan

wilayah dengan segala konsekuensinya, maka tidak ada alasan apabila

perencanaan dan pembangunan kota dituangkan dalam suatu kebijakan dasar yang

dikaitkan dengan perkembangan wilayah dan interaksi Kota hingga Desa secara

berimbang serta memasukkan unsur kesatuan Indonesia didalamnya. Kebanyakan

Kota di wilayah Indonesia pada masa lalu mengalami perkembangan yang kurang

didasarkan pada suatu rancangan atau tatanan yang baik. Sehingga minimnya

rancangan tata kota pada masa lampau itu mengakibatkan penggunaan tanah kota

dalam menyusun ruang dan fasilitas kota menjadi kurang teratur. Akibatnya

terjadi campur aduk atau berbenturannya satu fasilitas dengan fasilitas yang

lainnya.

Pembangunan Kota Pekanabaru dalam pelaksanaannya berkaitan dengan

salah satu misi kota pekanbaru yakni meningkatkan infrastruktur daerah baik

prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan

kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta

pinggiran kota. Hal ini kota telah berusaha membenahi bidang transportasi dengan

menyediakan sarana dan prasarana transportasi tersebut. Kondisi ini dilakukan

agar terciptanya ketertiban dan keteraturan lalu lintas. Terbukti deng an prestasi

yang didapat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dibidang lalu lintas yaitu sudah
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tujuh kali berturut-turut Kota Pekanbaru menerima Piala Wahana Tata Nugraha

(WTN). Prestasi dibidang lalu lintas ini menuntut motivasi Pemerintah dan

masyarakat untuk selalu menjaga dan membenahi lalu lintas serta pengembangan

sistem transportasi di Kota Pekanbaru.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kota dari pengembangan

sistem transportasi di Kota Pekanbaru antara lain:

1. Menyediakan suatu sistem angkutan transportasi darat yang teratur.

2. Menyediakan fasilitas dan kemudahan angkutan umum di lingkungan Kota

Pekanbaru.

3. Meningkatkan dan memperluas jaringan transportasi yang telah ada dan

melakukan tindakan-tindakan yang pengaturan lalu lintas yang layak guna

mengurangi kemacetan dan meningkatkan kecepatan perjalanan.

4. Meningkatkan peralatan dan sistem angkutan umum agar bisa memenuhi

kebutuhan-kebutuhan semua sektor. (Dinas Perhubungan : 2001).

Dinas Perhubungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keseluruhan proses keamanan masyarakat Indonesia . Pada sektor pengawasan

Dinas Perhubungan ini merupakan keamanan masyarakat dimasa sekarang dan

masa yang akan datang. Di dalam peran Dinas Perhubungan untuk menertibkan

terminal atau angkutan penumpang dan barang yang tidak pada tempat resmi,

pemerintah telah memberikan lokasi untuk para angkutan penumpang dan barang

yang telah dibuat dan ditetapkan melayani route perjalanan  antar kota dalam kota

diwajibkan masuk dalam terminal atau pangkalan yang dibuat pemerintah.



3

Berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2008 tentang pembentukan

susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas dilingkungan

pemerintah kota pekanbaru terdapat tugas pokok dinas perhubungan yakni antara

lain pada pasal 17 adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota

di Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Oleh karena itu melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

tahun 2002-2005, proyek pembangunan terminal AKAP terus dianggarkan dan

dipercepat penyelesaian pembangunannya. Dalam mendukung hal tersebut,

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Keputusan Walikota No. 235 tahun 2005

tentang penetapan angkutan jalan dalam kota Pekanbaru dan Peraturan Daerah

Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 (Pasal 82 ayat 1-7) tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru, menjelaskan bahwa:

1. Tipe terminal penumpang terdiri dari :

a. Terminal penumpang tipe A.

b. Terminal penumpang tipe B.

c. Terminal penumpang tipe C.

2. Fungsi terminal terdiri dari :

a. Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota

antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar

kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.
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b. Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar

kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.

c. Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan

pedesaan.

d. Setiap kendaraan umum dalam trayek wajib memasuki terminal

sebagaimana yang tercantum dalam kartu pengawasan.

e. Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha

didalam terminal penumpang dan/ atau terminal barang wajib

mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika.

f. Setiap orang dilarang :

a. Menjajakan barang dagangan dengan cara mengasong atau

melakukan usaha tertentu selain sebagaimana dimaksud ayat (6)

dengan mengharapkan imbalan didalam terminal penumpang dan

terminal barang;

b. Melakukan pekerjaan atau betindak sebagai perantara karcis

kendaraan umum.

Terminal AKAP Payung Sekaki atau Terminal Bandar Raya Payung

Sekaki (TBRPS) adalah sebuah terminal besar yang terletak di Pekanbaru, Riau.

Terminal ini dibangun untuk menggantikan Terminal Mayang Terurai yang

terletak di jalan Nangka (Tuanku Tanbusai). Dipindahkannya terminal ini
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dikarenakan mengingat lokasi terminal yang lama sudah tidak layak atau sudah

tidak efisien karena mengganggu aktifitas di sekitar terminal tersebut.

Untuk melihat pola penggunaan lahan dan fasilitas-fasilitas yang terdapat

di terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:

Tabel I.1 Pola Penggunaan Lahan dan Fasilitas-Fasilitas Pada Terminal
Bandar Raya Payung Sekaki

No. Penggunaan Lahan Keterangan
1. Kode 08
2. Jenis Penggunaan Lahan Terminal
3. Nama Terminal Bandar Raya Payung Sekaki
4. Nama Pengelola Dinas Perhubungan Kota

Pekanbaru
5. Lokasi Jl. Air Hitam-Kecamatan Payung

Sekaki
6 Kota Pekanbaru
7. Tipe Terminal Tipe A
8. Luas Kawasan Terminal 27 Ha
9. Luas Bangunan Pendukung 7 Ha
10. Jumlah Mobil Yang Terdaftar

Berdasarkan Jenis
±160 PO

11. Luas Area Parker 4 Ha
12. Fasilitas Yang Ada Di Dalam

Terminal
- Musholla
- Klinik Umum
- Penginapan
- Wartel
- Kantin
- Parkir Pengunjung
- Loket Penjualan Tiket
- Bank
- Toilet
- Counter Hp
- Counter Pedagang
- Pelayanan Informasi 24 Jam

Sumber: UPTD Terminal Bandar Raya Payung Sekaki, 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa fasilitas pada terminal bandar raya

payung sekaki ini lengkap, kerena fasilitas seperti Musholla, Toilet, Bank, Parkir

merupakan fasilitas yang sering digunakan oleh calon penumpang, supir angkutan
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yang berada di terminal tersebut. Lahan yang luas juga berfungsi untuk

keteraturan angkutan yang berada di dalam terminal bandar raya payung sekaki,

agar tidak terjadi kepadatan angkutan yang dapat menyebabkan kemacetan dalam

masuk atau keluar angkutan di terminal bandar payung sekaki.

Untuk mengetahui lebih jelasnya pelanggaran yang terjadi di terminal

Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dapat dilihat sebagai berikut. Jenis

pelanggaran yang dilakukan PO dan angkutan pada terminal Bandar Raya Payung

Sekaki Pekanbaru pada Tahun 2013 yakni :

1. Parkir/ Rambu-Rambu.
2. Persyaratan Teknik Layak Jalan.
3. Tidak Memiliki Bukti Lulus Uji.
4. Izin Operasi.
5. Izin Trayek.
6. Menaikkan dan Menurunkan Penumpang di Luar Terminal.
7. Penyimpangan Izin Operasi.
8. Penyimpangan Izin Trayek.

Dari jenis pelanggaran diatas dapat diketahui bahwa terlihat jelas masih

banyak pelanggaran yang terjadi selama diberlakukannya terminal Bandar Raya

Payung Sekaki pada tahun 2013 . Dimana pelanggaran yang sering terjadi adalah

menaikkan dan menurunkan penumpang diluar terminal oleh mobil angkutan,

sehingga tercipta kemacetan lalu lintas. Misalnya yang terjadi hampir disetiap

sudut jalan penjuru ke luar Kota Pekanbaru, seperti di Jalan H.R. Soebarantas

yang merupakan jalan ke luar Kota menuju Provinsi Sumatera Barat.



7

Table I.2 Daftar Mini Bus dan PO yang melakukan pelanggaran

padaTerminal Tidak Resmi Garuda Sakti Kelurahan Tuah Karya

Kecamatan Tampan Tahun 2013

No Tanggal/Bulan Angkutan Po
1 25-Jan-13 M.Bus Cahaya Kampar
2 22-Feb-13 M.Bus Harmonis
3 08-Mar-13 M.Bus Silvana
4 08-Mar13 M.Bus Setangkai
5 22 -Mar-13 M.Bus Batang Kampar
6 03- Mei- 13 M.Bus Putra Minang
7 17-Mei-13 M.Bus Nusantara
8 16 –Agust- 13 M.Bus Silvana Abadi

Sumber : Dinas perhubungan kota pekanbaru tahun 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terlihat jelas masih banyak

pelanggaran yang dilakukan oleh mini bus beserta PO yang terdaftar dalam

kawasan lintas Barat. Data diatas juga telah tersusun menurut tanggal/bulan

kemudian yang akan melakukan persidangan atas pelanggaran yang dilakukan

mobil atau mini bus tersebut. Hal ini harus dimaksimalkan bagi pihak yang

berkewenangan dalam pengawasan pelanggaran terhadap terminal dan lalu lintas .

Kondisi ini tentunya telah melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

No. 2 Tahun 2009 (Pasal 82 ayat 1-7) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di

Kota Pekanbaru, yang telah ditetapkan dalam menaikkan dan menurunkan

penumpang umum dan barang yang menggunakan jasa angkutan umum dan tidak

sesuai dengan Undang–undang No. 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan.

Hal ini juga terbukti dengan ditemukannya berbagai fenomena-fenomena

yang penulis temukan dilapangan. Diantaranya yaitu:
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1. Bermunculannya terminal tidak resmi di sepanjang jalan menuju ke luar

Kota, seperti sepanjang Jalan H.R. Soebrantas sampai simpang Garuda

Sakti di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan ,sedangkan Pos jaga

Dinas perhubungan telah dibuat .

2. Masih banyaknya mini bus yang tidak mau masuk terminal dalam

menurunkan dan menaikkan penumpangnya (melanggar Peraturan Daerah

Kota Pekanbaru Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota

Pekanbaru Pasal 82 ayat 1) .

3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa terminal

dalam melakukan berpergian ke luar Kota, karena mereka lebih sering

menunggu bus di jalan-jalan menuju ke luar Kota.

4. Masih banyaknya masyarakat beranggapan terminal yang disediakan

terlalu jauh, sulit transportasinya, rawan kriminal dan masih sepi.

Sehingga masyarakat enggan untuk melakukan berpergian dari terminal.

5. Sulitnya mencari penumpang di daerah terminal.

6. Masih belum tertibnya jadwal pengaturan keberangkatan bus-bus AKAP

atau AKDP, sehingga menyebabkan pihak PO masih mencari penumpang

dijalan.

7. Terjadinya kemacetan lalu lintas yang terjadi dipersimpangan garuda sakti

panam pekanbaru.

Hasil dilapangan yang membuktikan masih adanya pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh mini bus dan PO adalah mencari penumpang

diluar terminal hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan  supir dan penumpang

yakni sebagai berikut: “mencari penumpang diluar terminal dikarenakan

penumpang yang naik di dalam terminal lebih sedikit dibandingkan diluar
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terminal, kemudian penumpang tidak mau atau enggan naik diterminal

dikarenakan jauh dan nambah ongkos berangkat”.(wawancara Tanggal 12

Januari 2014), hal ini juga sangat merugikan pihak-pihak yang  terkait dan tidak

sesuai keinginan  pemerintah dan dinas perhubungan kota pekanbaru kemudian

hasil  dari observasi dan melihat fenomena – fenomena di atas telah

membuktikan bahwa masih banyak angkutan umum yang melakukan

penyimpangan–penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat seperti

membuat terminal angkutan penumpang di jalan raya.

Ini merupakan tantangan besar bagi Dinas Perhubungan untuk

memperbaiki dan mengatasi masalah tersebut dengan melakukan berbagai macam

cara untuk meningkatkan pelayanan yang efektif kepada masyarakat . Pada

pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan melakukakan patroli terhadap

angkutan penumpang dan barang yang beroperasi dijalan raya yang melakukan

tindakan – tindakan mengganggu kenyamanan lalu lintas. Pelaksanaan patroli

tersebut, apabila Dinas Perhubungan berpatroli pada pagi hari angkutan

penumpang dan barang mengosongkan lokasi operasi mereka, sedangkan Dinas

Perhubungan yang telah meninggalkan lokasi operasi tersebut angkutan

penumpangan dan barang berdatangan satu persatu .

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dan

melihat keadaan yang sebenarnya di lapangan, untuk itu penulis mengambil judul

”ANALISIS PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

DALAM MENERTIBKAN TERMINAL TIDAK RESMI DI KELURAHAN

TUAH KARYA KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU ” .
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1.2 Rumusan Masalah

Bagaiamana pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

dalam menertibkan terminal tidak resmi di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan

Tampan Pekanbaru ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota

Pekanbaru dalam menertibkan terminal tidak resmi di Kelurahan Tuah Karya

Kecamatan Tampan Pekanbaru .

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran pada masyarakat tentang  Terminal Bandar

Raya Payung Sekaki.

2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti-peneliti lainnya, dengan konteks

permasalahan yang sama.

3. Dapat memperkaya Khasanah pengetahuan tentang pengawasan Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menertibkan terminal tidak resmi di

Kota Pekanbaru serta menambah pengetahuan tentang peraturan-peraturan

yang berhubungan dengan terminal.

1.5 Sistematika  Penulisan

Sistematika pembahasan ini secara keseluruhan yang mana terdiri atas

enam bab dan sub bab antara lain meliputu sebagai berikut:
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BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas masalah yang berhubungan dengan

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat

Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini yang akan di bahas mengenai teori yang dijadikan

pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian ini serta

hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap

permasalahan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang Waktu dan Pempat Penelitian, Jenis

Sumber Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data,

Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan tentang kondisi geografis Dinas Perhubungan

Kota Pekanbaru, gambaran umum wilayah, struktur organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pembahasan dari penulisan dan

pembahasan yang dilakukan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan

saran – saran yang perlu dikemukakan.


