
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang 

Transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan banyak orang sejak jaman dahulu 

dalam melaksanakan kegiatannya yang diwujudkan dalam bentuk angkutan. 

Pengangkutan terbagi dalam dua hal, yaitu pengangkutan orang dan/ atau barang 

yang peruntukannya untuk umum atau pribadi. Mengenai jalurnya bisa melalui 

udara seperti pesawat terbang, laut atau perairan seperti kapal atau perahu, dan 

darat seperti mobil, pedati dan sebagainya. 

 

Kegiatan dari transportasi memindahkan barang (commodity of goods) dan 

penumpang dari satu tempat (origin atau port of call) ke tempat lain atau port of 

destination, maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau 

dengan perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat 

bermanfaat untuk pemindahan/ pengiriman barang-barangnya. 

 

Pengangkutan-pengangkutan tersebut menimbulkan masalah-masalah dalam 

transportasi yang makin berkembang. Salah satunya adalah mengenai 

pengangkutan darat dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sejak mesin 

motor ditemukan, era pengangkutan dengan kendaraan bermotor lambat laun 

mulai dipergunakan dan dibutuhkan oleh banyak orang. Mengenai pengertian 

kendaraan bermotor tercantum dalam Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (selanjutnya disebut UULLAJ) 
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“Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 

mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”. 

 

Pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor mulai dipergunakan untuk 

pelayanan umum selain digunakan untuk pribadi. Angkutan umum untuk 

kendaraan bermotor roda empat di darat seperti bis kota atau antar kota/ pulau, 

mikrolet, taksi, angguna (angkutan serba guna), angkudes (angkutan pedesaan), 

dan sebagainya mulai banyak dijumpai seiring dengan waktu.
1
 

 

Hal tersebut akhirnya diatur oleh suatu peraturan hukum oleh pemerintah dalam 

bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah tentang lalu lintas dan angkutan 

jalan umum diatur dalam ijin trayek, ijin usaha angkutan, ijin operasional, 

kelaikan angkutan untuk umum beserta persyaratan lain yang ditentukan. 

 

Terdapat beberapa persyaratan dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang 

lalu lintas dan angkutan jalan agar kendaraan bermotor tersebut layak dijadikan 

angkutan umum resmi dengan plat nomor kuning. Plat nomor kuning diberikan 

kepada kendaraan bermotor beroda empat yang berarti boleh dioperasionalkan 

sebagai angkutan umum. Kendaraan bermotor plat nomor kuning selain itu sudah 

dilengkapi asuransi kendaraan maupun asuransi jiwa terhadap awak dan 

penumpang. 

 

Kendaraan bermotor beroda empat yang digunakan sebagai angkutan umum 

berupa mobil penumpang seperti Daihatsu Luxio, Suzuki APV Arena, Suzuki 

Carry dan sejenisnya. Pengertian mobil penumpang menurut Pasal 1 butir 6 

                                                           
1
Bambang Susantono, 1001 Wajah Transpotasi Kita,  Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010, 

hlm. 105 
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1992 yaitu setiap kendaraan bermotor 

yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk 

tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan 

bagasi. 

 

Sebagai catatan walaupun keberadaan UU No. 14 Tahun 1992 telah diganti 

dengan UU No. 22 Tahun 2009 akan tetapi peraturan pelaksana dari UU No. 14 

Tahun 1992 tetap dapat berlaku dikarenakan disebutkan dalam Pasal 324 UU No. 

22 Tahun 2009 yang berisi “pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua 

peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) 

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan 

yang baru berdasarkan Undang-Undang ini”. 

  

Mengenai tata cara mengangkut penumpang, angkutan umum resmi wajib 

berpedoman pada UULLAJ. UULLAJ yang mengatur ketentuan angkutan umum 

adalah Undang-undang No. 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 41 

Tahun 1993, tetapi dalam perjalanannya angkutan umum resmi banyak 

mengalami permasalahan transportasi khususnya persaingan dengan armada 

kendaraan bermotor pribadi dengan plat nomor hitam. Kendaraan tersebut tidak 

seharusnya dipergunakan sebagai angkutan umum akan tetapi sebagai angkutan 

pribadi sesuai dengan ketentuan UULLAJ. 

 

Banyaknya mobil pribadi sebagai angkutan umum dari hari ke hari 

mengakibatkan persaingan tidak sehat dengan angkutan umum resmi. Di pihak 
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angkutan umum resmi, kendaraan tersebut dianggap mengambil bagian rezeki 

atau penumpang yang seharusnya didapat oleh angkutan umum resmi 

(penyerobotan). 

 

Mobil pribadi sebagai angkutan umum menerapkan tarif angkutan pada 

penumpang yang tidak mengacu pada ketentuan tarif yang ditentukan oleh 

pemerintah, halinitentusajamelanggarPasal 42 UULLAJ tentangtarif. Ketentuan 

tarif tersebut hanya berlaku bagi angkutan umum resmi berplat kuning, selain itu 

penumpang tidak dijamin dengan asuransi jiwa. Hal ini dapat merugikan 

penumpang sebagai konsumen.  

 

Mobil  pribadi yang dijadikan angkutan umum cenderung tidak membayar 

retribusi, tidak masuk terminal dan tidak manggunakan jasa pelayanan layak uji 

jalan kendaraan yang mencakup uji gas emisi, kondisi ban dan ketebalan kaca 

film. Supir angkutan umum berplat hitam tidak mematuhi aturan sehingga 

keselamatan penumpang terabaikan dan pemerintah pun dirugikan. Jika semuanya 

mematuhi aturan, dana yang diperoleh pemerintah mungkin cukup besar.  

 

Kepolisian dan Dinas Perhubungan harus tegas dalam menyikapi masalah 

angkutan berplat hitam yang saat ini marak. Masalah ini telah diatur dalam 

Peraturan Daerah (Perda) Tanggamus Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengendalian 

dan Pengawasan Mobil Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang untuk 

Umum. Seperti di Kabupaten Tanggamus, banyaknya angkutan umum berplat 

hitam menimbulkan ketidaktertiban dijalan raya yang telah melanggar ketentuan-

ketentuan dalam izin penggunaan angkutan umum sebagai transportasi publik. 
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Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek. 

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “PENGAWASAN DINAS LALU LINTAS DAN 

ANGKUTAN JALAN (DLLAJ) KABUPATEN TANGGAMUS TERHADAP 

ANGKUTAN UMUM BERPLAT HITAM”. 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakan gmasalah yang diuraikan sebelumnya, maka penulis 

dapat merumuskan permasalahan yaitu : 

1. Bagaimanakah pengawasan DLLAJ Kabupaten Tanggamus terhadap 

angkutan umum berplat hitam? 

2. Apakah faktor penghambat DLLAJ dalam melakukan pengawasan  

terhadap angkutan umum berplat hitam di Kabupaten Tanggamus? 

1.3 TujuanPenelitian 

1.  Untuk mengetahui pengawasan DLLAJ Kabupaten Tanggamus terhadap 

angkutan umum berplat hitam; 

2.  Untuk mengetahui faktor penghambat DLLAJ dalam melakukan pengawasan 

terhadap angkutan umum berplat hitam di Kabupaten Tanggamus. 
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1.4   Ruang Lingkup Penelitian 

Mengingat luasnya kajian ilmu hukum, maka penulis membatasi ruang lingkup 

penelitian pada bidang Hukum Administrasi Negara pada umumnya, yaitu melihat 

dari undang-undang yang terkait dalam pokokpembahasan ini, serta pendapat-

pendapat dari para ahli mengenai pokok pembahasan ini. Sedangkanr uang 

lingkup wilayah penelitian adalah Kabupaten Tanggamus dan pada khususnya 

dilakukan juga di Desa Gunung Batu Dalam. 

1.5 KegunaanPenelitian 

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi 2 : 

1.  KegunaanTeoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu 

pengetahuan dibidang Hukum Administrasi Negara dalam lingkup peranan 

DLLAJ Kabupaten Tanggamus. 

2.  Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah : 

1.  Upaya peningkatan dan perluasanpengetahuan bagipenulis dalam bidang 

hukum; 

2.  Sebagai salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi 

pada Fakultas hokum Universitas Lampung; 

3.  Sebagai bahan kajian bagi DLLAJ dalam melakukan pengawasan dan 

penertiban angkutan umum berplat  hitam. 


