
 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG 

TERHADAP TARIF ANGKUTAN PERUSAHAAN OTOBUS 

 

OLEH 

 

ELYASIP S SEMBIRING 

 

Melihat banyaknya bus Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi di Lampung yang 

beroperasi membuat pemerintah Provinsi Lampung mengupayakan untuk terus 

memberi pengawasan secara khusus bagi angkutan ini. Kebijakan Pemerintah 

Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran tarif 

angkutan yang dilakukan oleh Perusahaan Otobus maupun awak bus dengan cara 

menaikkan tarif angkutan secara sepihak terutama pada saat Hari Raya Idul Fitri 

merupakan salah satu upaya dalam mengendalikan pelayanan angkutan umum. 

Kebijakan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan melalui Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang 

di Jalan Dengan Angkutan Umum, maka pemerintah wajib menyediakan angkutan 

orang dijalan raya yang layak,aman dan nyaman bagi masyarakat Provinsi 

Lampung, untuk itu pemerintah mengatur Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi 

sebagai moda transportasi yang bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Permasalahan dalam penelitian ini : (1) Pengawasan yang dilakukan pihak Dinas 

Perhubungan Provinsi Lampung adalah (a) Memberi himbauan secara tertulis 

kepada seluruh pemilik/pengusaha angkutan (b) Memberikan surat teguran kepada 

Perusahaan Otobus (c) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung bersama instansi 

terkait secara rutin dan berkala melakukan operasi mobile dan statis (d) Dinas 

Perhubungan Provinsi Lampung menugaskan anggotanya untuk melakukan 

penyamaran menjadi penumpang bus AKDP (2) Faktor-faktor penghambat Dinas 

Perhubungan Provinsi Lampung terhadap pengawasan tarif angkutan Perusahaan 

Otobus yang harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam melakukan 

pengawasan, sidak terhadap tarif angkutan Perusahaan Otobus, Awak bus yang 

menaikkan tarif angkutan dengan sepihak.  



Metode penelitian ini tergolong tipe deskriptif dengan pendekatan yuridis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan studi lapangan. Saran dalam 

penelitian ini : (1) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung lebih intens lagi dalam 

memberi himbauan secara tertulis kepada seluruh pemilik/pengusaha angkutan 

untuk tertib dalam penentuan tarif angkutan dan Dinas Perhubungan Provinsi 

Lampung sebaiknya lebih sering lagi melakukan operasi mobile dan statis untuk 

menindak pengemudi bus AKDP/perusahaan yang melakukan pelanggaran tarif 

angkutan (2) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung lebih bekerjasama dengan 

pihak kepolisian yaitu Polisi daerah Lampung dalam menentukan jadwal sidak ke 

lapangan guna terciptanya kerjasama yang baik dalam menciptakan kenyamanan 

dalam bertransportasi dan agar dapat mengontrol para awak bus yang sering 

menaikkan tarif angkutan secara sepihak. 

Kata kunci : Pengawasan, Tarif Angkutan. 


