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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Seiring dengan makin pesatnya pertumbuhan perekonomian penduduk,tuntutan 

akan tersedianya fasilitas alat transportasi yang memadai juga telah mengalami 

peningkatan. Hal tersebut mendorong pemerintah maupun pihak swasta untuk 

melaksanakan pembangunan di bidang transportasi. 

 

Transpotasi merupakan salah satu kebutuhan mobilitas manusia saat ini. Media 

transportasi menjadi sarana mobilitas manusia guna melakukuan berbagai aktifitas 

sehari-hari dan sarana untuk memberi kemudahan bagi manusia untuk 

menjangkau tempat beraktifitasnya sehari-hari maupun menghantarkan ke kota 

tujuan. Transportasi yang baik haruslah merupakan suatu sistem yang dapat 

memberikan pelayanan yang cukup, baik kepada masyarakat secara umum 

maupun secara pribadi.
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Dalam mendukung seseorang menuju tempat aktifitas sehari-hari dan bepergian 

keluar kota ada beberapa pilihan salah satunya menggunakan alat angkut 

transportasi massal,pengangkutan memang peranan vital dalam segala aspek baik 

secara langsung maupun tidak langsung, terlebih dalam dunia ekonomi tidak 

mungkin terlepas dari kegiatan pengangkutan.Kegiatan pengangkutan telah lama 
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dikenal sejak zaman dahulu,yaitu sejak masih digunakannya sarana angkutan yang 

sederhana hingga sekarang telah menggunakan sarana angkutan yang serba 

modern,hal tersebut berkembang secara wajar seirama dengan perkembangan 

zaman. 

 

Perkembangan sarana angkutan akan mengakibatkan mobilitas masyarakat 

semakin tinggi,demikian juga dalam dunia perekonomian yang semakin 

maju,fungsi pengangkutan untuk memindahkan barang atau orang dari suatu 

tempat ke tempat lain,dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai 

barang.
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Pengangkutan di darat dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya beraneka 

macam,ada yang berfungsi sebagai angkutan barang,angkutan penumpang seperti 

angkutan kota, bus AC (Air Conditioner) yang dilengkapi dengan penyejuk 

ruangan, bus Non AC yang tidak dilengkapi dengan penyejuk ruangan dan ada 

yang sebagai angkutan penumpang sekaligus barang,baik yang menurut fisik 

sarana pengangkutan dilakukan oleh kendaraan yang dapat berupa kendaraan 

bermotor maupun mobil atau kendaraan darat lain.Pelaksanaan usaha 

pengangkutan dapat dikelola pemilikan usahanya mulai yang sederhana,yaitu 

individu atau perseorangan maupun sampai pada pengaturan usaha yang 

profesional yaitu oleh suatu bentuk usaha Perseroan Terbatas. 

 

Perbedaan didalam pengaturan usaha dibedakan dari segi tanggung jawab dalam 

usaha itu sendiri,sebuah sarana pengangkutan yang dikelola oleh Perseroan 

Terbatas secara langsung tunduk pada aturan-aturan di dalam Undang – Undang 
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Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, namun pada umumnya dalam 

penyelengaraan usaha pengelolaan sarana pengangkutan terdaftar pada 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan nama Perusahaan Oto Bus. 

 

Hubungan antara suatu Perusahaan Oto Bus dan konsumen terikat pada suatu 

persetujuan berupa perjanjian pengangkutan,berdasarkan yurisprudensi 

Mahkamah Agung Nomor : 653 K/Sip/1980 tanggal 11 juni disebutkan,bahwa 

hak dan kewajiban dari para pihak dalam tiap-tiap perjanjian harus ada dan ini 

ditentukan dalam isi perjanjian yang bersangkutan. 

 

Terikatnya Perusahaan Oto Bus dan konsumen dalam suatu perjanjian 

pengangkutan memaksakan masing-masing pihak untuk mematuhi 

penyelengaraan dari isi perjanjian tersebut,dengan konsekuensi hukum yang ada. 

Pengelolaan suatu sarana pengangkutan khususnya pengangkutan penumpang 

yang berorientasi pada pelayanan umum memiliki beberapa aturan tersendiri yang 

khusus diterapkan pada sarana angkutan umum, misalkan dari segi 

perizinan,keseragamantarif angkutan dan trayek yang telah ditetapkan oeh Dinas 

Perhubungan,namun dalam pelaksanaannya Perusahaan Otobus meminta berbeda- 

beda. 

 

Pada kondisi diatas persoalan dibidang hukum adalah minimnya pengetahuan 

masing – masing pihak tentang standart fasilitas dan aturan terhadap aturan tarif 

penumpang dari suatu pengangkutan yang berorientasi angkutan umum,hingga 

mejadi peluang bagi perusahaan oto bus untuk menaikkan tarif angkutan melebihi 

dari yang ditentukan oleh dinas yang terkait yaitu Dinas Perhubungan. 
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Beberapa survei yang dilakukan penulis terhadap beberapa penumpang bus 

jurusan Rajabasa-Bakauheni, para peumpang yang menggunakan yang 

menggunakan jasa bus jurusan Rajabasa-Bakauheni begitupun sebaliknya jurusan 

Bakauheni Rajabasa mereka menuturkan bahwa kerap kali diminta ongkos yang 

melebihi standar yang telah ditetapkan Pemerintah (Dinas Perhubungan Provinsi 

Lampung) oleh awak bus dengan alasan bahwa harga Bahan Bakar Minyak 

(BBM) sudah naik,sementara pada saat itu Pemerintah sudah menentukan tarif 

sebesar Rp.17.000,-. Namun awak bus tersebut meminta tarif ongkos sebesar 

Rp.22.000,-. 

 

Tarif angkutan yang melebihi dari yang telah ditetakan tentu saja sangat 

merugikan para konsumen yang menggunakan jasa tersebut,maka dari itu penulis 

untuk mengkaji lebih mendalam hal – hal yang berkaitan dengan tarif angkutan 

perusahaan oto bus yang melebihi dari yang telah ditentukan dalam judul skripsi : 

“PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG 

TERHADAP TARIF ANGKUTAN PERUSAHAAN OTO BUS .” 

 

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1.2.1 Permasalahan 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan sebelumnya maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut ? 

1. Bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung terhadap tarif 

angkutan Perusahaan Oto bus ? 

2. Apakah faktor-faktor penghambat yang dialami Dinas Perhubungan Provinsi 

Lampung terhadap tarif angkutan Perusahaan Otobus ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahun bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi 

Lampung terhadap tarif angkutan Perusahaan Otobus. 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat Dinas Perhubungan 

Provinsi Lampung terhadap tarif angkutan Perusahaan Otobus. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 

 

Berdasarkan hal – hal diatas, maka manfaat penelitian ini adalah : 

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan 

sebagai buah pikiran dan salah satu referensi,khususnya untuk masyarakat agar 

tidak mudah dibohongi oleh perusahaan oto bus yang menaikkan tarif  

angkutan yang melebihi dari yang telah ditetapkan. 

2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis berupa 

sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum administrasi negara 

pada umumnya,khususnya di bidang pengawasan terhadap Perusahaan Oto 

Bus,dan khususnya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar 

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universita Lampung. 

 

 


