
I. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Transportasi merupakan fasilitas pendukung kegiatan manusia, transportasi tidak dapat

dipisahkan dari aspek-aspek aktivitas manusia tersebut. Transportasi sudah menjadi kebutuhan

manusia yang mendasar, tanpa transportasi manusia dapat terisolasi dan tidak dapat melakukan

suatu mobilisasi atau pergerakan. Manfaat mobilisasi tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek

sesuai tujuannya, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan politis.

Transportasi juga diharapkan memiliki fungsi untuk memindahkan obyek sampai tujuan dengan

selamat dan cepat, tidak melelahkan selama proses perpindahan, dan perjalanan tidak terkendala

oleh hambatan bahkan tidak menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi. Perkembangan

transportasi harus seimbang dengan perkembangan kegiatan kehidupan manusia, baik kualitas

maupun kuantitasnya. Kualitas yang dimaksud adalah kenyamanan para pengguna transportasi

harus selalu diperhatikan, sedangkan kuantitas yang dimaksud adalah jumlah moda transportasi.

Pengadaan transportasi bukan merupakan hal yang mudah karena dibutuhkan perhitungan yang

tepat dan secermat mungkin untuk dapat memproyeksikan kebutuhan manusia akan transportasi

itu sendiri.

Tranportasi juga memiliki hubungan yang erat dengan tata guna lahan dimana transportasi

menjadi penghubung antar guna lahan, sehingga bila terjadi suatu peningkatan kegiatan pada

guna lahan, maka permintaan pada transportasi akan meningkat begitu pula sebaliknya failitas



transportasi diharapkan dapat menyediakan aksesbilitas yang lebih baik, sehingga permintaan

untuk membangun lahan akan meningkat karena ada peningkatan aksesbilitas yang

menyebabkan nilai lahan juga akan meningkat dan pada akhirnya nilai guna lahan tersebut akan

berubah, misalnya menjadi lebih padat dari sebelumnya.

Pola pembangunan daerah yang terencana dengan baik mestinya didukung oleh pengadaan

jaringan transportasi dan infrastruktur yang memenuhi syarat. Selama ini terlihat bahwa

perencanaan tata guna lahan (land use) kurang dipertautkan dengan rencana jaringan jalan,

penyediaan air bersih, pembangunan air kotor dan sebagainya. Kurangnya dukungan jaringan

transpotasi dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan minimnya infrastruktur dapat

menyebabkan kondisi lingkungan di suatu daerah menurun seperti kekurangan air bersih dan

banjir di musim hujan (Budihardjo, 1996: 46).

Peranan transportasi semakin penting sejalan dengan tingkat kemajuan perekonomian dan

kemakmuran negara. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di wilayah perkotaan

telah menarik arus urbanisasi yang tinggi sebab bagi banyak orang hal ini menjanjikan

kesempatan kerja yang lebih luas. Hal ini menjadikan tingkat pertumbuhan penduduk dan

pekerja yang tinggi di wilayah ini.

Tingginya urbanisasi secara tidak langsung dapat dikatakan akibat tidak meratanya pertumbuhan

wilayah, antara daerah pedalaman dengan perkotaan. Semakin besarnya perbedaan antara tingkat

pertumbuhan wilayah antara tingkat urbanisasi, yang apada gilirannya akan menimbulkan

berbagai masalah perkotaan, khususnya transportasi.



Usaha pemerintah untuk memecahakan masalah transportasi perkotaan telah banyak dilakukan,

baik dengan meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang ada, maupun dengan penambahan

jaringan jalan baru, akan tetapi walaupun usaha usaha tersebut telah dilakukan dan telah

menghabiskan banyak biaya tetap saja kemacetan lalu lintas tidak dapat di hindari. Hal ini

disebabkan karena kebutuhan akan transportasi terus meningkat, sedangkan perkembangan

penyediaan fasilitas transportasi sangat rendah sehingga tidak dapat mengimbangi.

Pemerintah daerah melakukan berbagai langkah, baik berupa menyusun kebijakan, menyusun

tindakan, maupun menggarap aspek hukum. Hasilnya berupa pembangunan dan pengembangan

prasarana, optimasi, penggunaan ruang jalan, serta penerapan peraturan dan hukum untuk

menanggulangi kemacetan lalu lintas ini (Tamin, 2000: 39). Walaupun demikian, terlepas dari

penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas kebijakan serta langkah yang diambil, tampaknya

kondisi kemacetan di wilayah perkotaan tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Hal tersebut

bukan saja karena kapasitas pelayanan yang kurang memadai, tapi juga karena pertumbuhan

permintaan yang cukup tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penyediaan sarana dan

prasarana transportasi yang dibutuhkan.

Faktor lain penyebab kemacetan di daerah perkotaan adalah meningkatnya kecenderungan para

pemakai jasa transportasi untuk menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan

kendaraan umum. Menurunnya peranan kendaraan umum juga disebabkan oleh rendahnya

tingkat pelayanan kendaraan umum itu sendiri. Pada dasarnya, tingkat pelayanan yang rendah itu

menyangkut sarana dan prasarana yang kurang memadai, waktu tempuh yang cukup lama,

jumlah penumpang yang melebihi kapasitas angkut, tingkat kenyamanan yang rendah, sistem

jaringan yang kurang memadai serta aksesbilitas yang sulit untuk daerah daerah tertentu.



Dewasa ini sistem transportasi di Indonesia mengalami banyak permasalahan, yang paling utama

menjadi sorotan adalah masalah kemacetan, seperti uraian sebelumnya hal yang menyebabkan

titik-titik kemacetan adalah tingginya konsumsi akan kendaraan pribadi, belum lagi

berkurangnya ruas jalan yang di sebabkan karena adanya jalur khusus busway, untuk masalah ini

mungkin monorel merupakan salah satu solusi tepat dalam penerapan transportasi yang

berkelanjutan (sustainable transport) karena letaknya yang memiliki jalur khusus seperti

jembatan layang sehingga tidak mengganggu transportasi darat lainnya.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan

integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana

diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai

bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan

potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan

angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa

pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua

instansi terkait (stakeholders) sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab

di bidang jalan;

2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh

kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan

angkutan jalan;



3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh

kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;

4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh

kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan

5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan

pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta

pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap

pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib,

lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan

diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan,

pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui

peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber

daya manusia.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan

prasarana jalan, serta kelaikan kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan

angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu

lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan

lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang

lebih tegas.



Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memenuhi

standar keselamatan dan keamanan, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Salah satu

yang harus diperhatikan dalam penyediaan angkutan massal yang berkualitas adalah masalah

penyediaan angkutan lalu lintas yang memenuhi persyaratan laik jalan. Pasal 48 ayat (1)

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa

setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan

laik jalan. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menyatakan persyaratan teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. susunan;
b. perlengkapan;
c. ukuran;
d. karoseri;
e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
f. pemuatan;
g. penggunaan;
h. penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau
i. penempelan kendaraan bermotor.

Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menjelaskan persyaratan laik jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang

diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. emisi gas buang;
b. kebisingan suara;
c. efisiensi sistem rem utama;
d. efisiensi sistem rem parkir;
e. kincup roda depan;
f. suara klakson;
g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
h. radius putar;
i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan



k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Setiap jenis kendaraan bermotor yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan

menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji berkala. Uji kelaikan kendaraan atau

KIR khususnya kepada angkutan umum harus diperketat. Hal ini karena tingginya angka

kecelakaan lalu lintas yang disebabkan angkutan umum.

Uji kelaikan angkutan massal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

pada saat ini masih terkesan hanya formalitas. Seharusnya uji kelaikan angkutan massal

merupakan salah satu upaya preventif untuk mencegah terjadi kecelakaan lalu lintas yang

disebabkan kondisi kendaraan yang tidak baik atau tidak laik jalan atau beroperasi. Standar

Pelayanan Minimal Angkutan Massal dalam pengujian kelaikan angkutan tidak diterapkan

sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan tidak akuratnya hasil pengujian kelaikan angkutan

angkutan, sehingga kendaraan atau angkutan massal yang seharusnya tidak lolos uji kelaikan

dapat lolos uji kelaikan. Angkutan massal tersebut dapat membahayakan penggunanya, karena

dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dan

kerugian harta benda.

Uji kelaikan angkutan massal yang hanya bersifat formalitas disebabkan oleh beberapa hal,

antara lain penilaian lebih berpatokan pada formulir uji tanpa diuji saat angkutan massal

dioperasikan, misalnya pengecekan rem yang tidak dilakukan dengan sempurna. Begitu juga

pemeriksaan ban yang menjadi satu penilaian tidak dilakukan minimal dengan keseimbangan

ban depan dan belakang.



Berdasarkan uraian singkat di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk

karya ilmiah dengan judul: “Penerapan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis

Jalan Dalam Uji Kelaikan Angkutan Oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung”.

1. 2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. 2. 1 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini

adalah:

a. Bagaimanakah penerapan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan

dalam uji kelaikan angkutan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung?

b. Faktor apakah yang menghambat penerapan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal

Berbasis Jalan dalam uji kelaikan angkutan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar

Lampung?

1. 2. 2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup bidang ilmu dan lingkup pembahasan. Lingkup

bidang ilmu berkenaan dengan Hukum Administrasi Daerah. Lingkup pembahasan yaitu

mengenai penerapan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan dalam uji

kelaikan angkutan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.



1. 3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. 3. 1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Mengetahui penerapan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan dalam

uji kelaikan angkutan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

b. Mengetahui faktor penghambat penerapan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal

Berbasis Jalan dalam uji kelaikan angkutan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

1. 3. 2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian ini, yaitu:

a. Kegunaan teoritis, yaitu berguna sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman di

bidang Hukum Administrasi Daerah khususnya mengenai penerapan Standar Pelayanan

Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan dalam uji kelaikan angkutan oleh Dinas

Perhubungan Kota Bandar Lampung.

b. Kegunaan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan kepada

pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

mengenai penerapan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan dalam

uji kelaikan angkutan di Kota Bandar Lampung, serta sebagai sumber informasi bagi para

pengaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan

penelitian dalam bidang yang sama.


