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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

a. Kedudukan Dinas Perhubungan Kota Semarang 

Dasar hukum berdirinya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kota Semarang adalah: 

1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Kota Semarang 

2) Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2008 tentang 

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kota Semarang 

3) Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Terminal 

Kota Semarang 

4) Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja 

Dinas Perhubungan Kota Semarang 

Dinas Perhubungan merupakan Dinas daerah yang menyelenggarakan 

sebagian dari urusan pemerintahan dan pelayanan umum khususnya di 

bidang perhubungan, berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. 

Dalam Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 1 

angka 7 disebutkan Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota 

Semarang. 

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 75 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang: 

(1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan Perhubungan 
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(2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

 

b. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang 

Tugas pokok Dinas Perhubungan yang terdapat dalam Pasal 4 

Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 yang berbunyi “Dinas 

Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan 

urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.” Sementara 

dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 4, Dinas Perhubungan Kota 

Semarang mempunyai fungsi: 

1) Perumusan kebijakan bidang lalu lintas, bidang angkutan, bidang 

pengendalian dan penertiban, dan bidang parkir; 

2) Perumusan rencana strategis sesuai visi dan misi Walikota; 

3) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program 

dan kegiatan kesekretariatan, bidang lalu lintas, bidang angkutan, 

bidang pengendalian dan penertiban, bidang parkir dan UPTD; 

4) Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup 

tanggungjawabnya; 

5) Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; 

6) Penyelenggaraan kerjasama bidang lalu lintas, bidang angkutan, 

bidang pengendalian dan penertiban, bidang parkir; 

7) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perhubungan; 

8) Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang lalu lintas, bidang 

angkutan, bidang pengendalian dan penertiban, bidang parkir dan 

UPTD; 

9) Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai; 

10) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan 

bidang lalu lintas, bidang angkutan, bidang pengendalian dan 

penertiban, bidang parkir dan UPTD; 

11) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan 

12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas 

dan fungsinya. 

 

c. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Semarang 

Dinas Perhubungan Kota Semarang mempunyai perencanaan strategis 

yang telah memuat visi dan misi dari Dinas Perhubungan Kota Semarang 

sendiri. Visi dari Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah “Terwujudnya 
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Pelayanan Transportasi Yang Handal Di Kota Semarang.” Visi tersebut 

mengandung arti sebagai berikut: 

1) Transportasi, dalam arti suatu sistem yang terdiri dari sarana dan 

prasarana yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya 

manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan; 

2) Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh 

penyelenggaraan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat 

waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh 

wilayah kota serta mampu mendukung pembangunan kota; 

3) Kota Semarang mengandung arti pemerintah maupun masyarakat di 

wilayah Kota Semarang yang merupakan Ibukota dari Provinsi 

Jawa Tengah. 

Visi tersebut diwujudkan oleh misi-misi dari Dinas Perhubungan Kota 

Semarang di tahun 2016-2020, yakni (1) Mewujudkan pengembangan 

sarana dan prasarana transportasi; dan (2) Mewujudkan pelayanan 

transportasi massal perkotaan yang nyaman dan tertib. 

d. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang 

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang berdasarkan 

Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas 

Perhubungan Kota Semarang yaitu:  

1) Kepala Dinas (Eselon II) 

2) Sekretaris Dinas (Eselon III) 

3) Bidang Lalu Lintas membawahi Seksi Pengelola Sarana 

Transportasi, Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan 

Seksi Perlengkapan Jalan 

4) Bidang Angkutan membawahi Seksi Angkutan barang, hewan dan 

khusus; Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; dan Seksi 

Angkutan Orang Dalam Trayek 

5) Bidang Parkir membawahi Seksi Pendataan, Seksi Pemungutan dan  

Seksi Penataan dan Perizinan 
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6) Bidang Pengendalian dan Penertiban membawahi Seksi Pembinaan 

dan Pengawasan, Seksi Pengendalian dan Seksi Penertiban 

7) Unit Pelaksana Teknis Dinas membawahi UPTD Terminal, UPTD 

Trans Semarang dan UPTD Fasilitas Parkir Angkutan Barang 

Terboyo. 

8) Jabatan Fungsional. 
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang 

Tahun 2017.70 

                                                           
70 Dinas Perhubungan, 2017, Struktur Organisasi, Internet, tanggal 17 September, pukul 20.45 WIB, 
http://dishub.semarangkota.go.id/  

http://dishub.semarangkota.go.id/
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Penelitian ini tentang Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelanggar 

Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan sehingga bidang yang berkaitan adalah Bidang Angkutan 

dan Bidang Pengendalian dan Penertiban. 

1) Bidang Angkutan 

Bidang  Angkutan  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  

jawab  kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Angkutan 

dipimpin  oleh seorang Kepala Bidang. Kepala  Bidang  Angkutan  

mempunyai  tugas  merencanakan, mengkoordinasikan,  membina,  

mengawasi  dan  mengendalikan  serta mengevaluasi  tugas  Seksi  

Angkutan  Barang,  Hewan  dan  Khusus,  Seksi Angkutan  Orang  

Tidak  Dalam  Trayek,  dan  Seksi  Angkutan  Orang  Dalam Trayek. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Angkutan 

mempunyai fungsi: 

a) Perencanaan program, kegiatan dan anggaran; 

b) Pendistribusian tugas kepada bawahan; 

c) Pemberian petunjuk kepada bawahan;  

d) Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya; 

e) Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai; 

f) Pelaksanaan  koordinasi  dengan  perangkat  daerah  lainnya  dan  

instansi terkait; 

g) Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang angkutan; 

h) Pelaksanaan  kegiatan  seksi  angkutan  barang,  hewan  dan  

khusus,  seksi angkutan  orang  tidak  dalam  trayek  dan  seksi  

angkutan  orang  dalam trayek; 

i) Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di bidang 

angkutan; 

j) Pelaksanaan  kegiatan  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  

keuangan  di  bidang angkutan; 

k) pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup 

tanggungjawabnya; 

l) pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan; 

m) pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan 

n) pelaksanaan  tugas  kedinasan  lain  yang  diberikan  oleh  

pimpinan  sesuai tugas  dan fungsinya. 

 

Bidang Angkutan, terdiri atas: a. Seksi Angkutan Barang, Hewan dan 

Khusus; b. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; dan c.  Seksi 

Angkutan Orang Dalam Trayek. Masing-masing Seksi seorang Kepala 
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Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Angkutan. 

a. Seksi Angkutan Barang, Hewan dan Khusus; 

Kepala Seksi Angkutan Barang, Hewan dan Khusus 

mempunyai tugas: 

1) Menyiapkan  kegiatan  penyusunan  Rencana  Kegiatan  dan  

Anggaran  Seksi Angkutan Barang, Hewan dan Khusus; 

2) Membagi tugas kepada bawahan; 

3) Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya; 

4) Memeriksa hasil kerja bawahan; 

5) Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; 

6) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi; 

7) Menyiapkan  kegiatan  penyusunan  kebijakan  Seksi  

Angkutan  Barang, Hewan dan Khusus; 

8) Menyiapkan  kegiatan  kajian  penyediaan  angkutan  umum  

untuk  jasa angkutan barang, dan angkutan hewan dalam kota; 

9) Menyiapkan  kegiatan  penyusunan  dan  penetapan  kebutuhan  

kendaraan untuk kebutuhan angkutan barang dalam kota; 

10) Menyiapkan  kegiatan  kajian  teknis  pemberian  rekomendasi  

penomoran kendaraan angkutan barang; 

11) Menyiapkan  kegiatan  penerbitan  izin  usaha  angkutan  laut  

bagi  badan usaha yang berdomisili dalam kota dan beroperasi 

pada lintas pelabuhan di daerah kota; 

12) Menyiapkan kegiatan penerbitan izin usaha angkutan laut 

pelayaran rakyat bagi  orang  perorangan  atau  badan  usaha  

yang  berdomisili  dan  yang beroperasi pada lintas pelabuhan 

dalam daerah kota;  

13) Menyiapkan  kegiatan  penerbitan  izin  usaha  

penyelenggaraan  angkutan sungai dan danau sesuai dengan 

domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau 

badan usaha;  

14) Menyiapkan  kegiatan  penerbitan  izin  trayek  

penyelenggaraan  angkutan sungai dan danau untuk kapal yang 

melayani trayek dalam kota; 

15) Menyiapkan kegiatan penerbitan izin usaha penyelenggaraan 

angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.  

16) Menyiapkan  kegiatan  penetapan  lintas  penyeberangan  dan  

persetujuan pengoperasian  kapal  dalam  daerah  kota  yang  

terletak  pada  jaringan  jalan kota dan/atau jaringan jalur kereta 

api kota;  

17) Menyiapkan  kegiatan  penetapan  lintas  penyeberangan  dan  

persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani 

penyeberangan dalam kota; 

18) Menyiapkankegiatan pembangunan, penerbitan izin 

pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal. 
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19) Menyiapkan kegiatan penetapan tarif angkutan penyeberangan 

penumpang kelas ekonomi  dan  kendaraan  beserta  muatannya  

pada  lintas penyeberangan dalam kota;  

20) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi 

Angkutan Barang, Hewan dan Khusus; 

21) Menyiapkan  kegiatan  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  

teknis  

22) Keuangan Seksi Angkutan Barang, Hewan dan Khusus; 

23) Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup 

tanggungjawabnya; 

24) Menyiapkan monitoring dan  evaluasi pelaksanaan kegiatan 

Seksi Angkutan Barang, Hewan dan Khusus; 

25) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan 

kegiatan Seksi Angkutan Barang, Hewan dan Khusus; dan 

26) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 

 

b. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek 

Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan  

Anggaran  seksiangkutan Orang Tidak Dalam Trayek; 

2) Membagi tugas kepada bawaha 

3) Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya; 

4) Memeriksa hasil kerja bawahan; 

5) Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; 

6) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi; 

7) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Angkutan 

Orang tidakdalam Trayek; 

8) Menyiapkan kegiatan penetapan wilayah operasi angkutan  

orang dengan menggunakan  taksi  dalam  kawasan  perkotaan  

yang  wilayah  operasinya dalam kota;  

9) Menyiapkan kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan taksi 

dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya 

berada dalam kota;  

10) Menyiapkan  kegiatan  penyusunan  data  dan  informasi  

Seksi  Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; 

11) Menyiapkan  kegiatan  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  

teknis keuangan Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; 

12) Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup 

tanggungjawabnya; 

13) Menyiapkan  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  kegiatan  

Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; 

14) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan  

kegiatan  seksi angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; dan 
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15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinyah.  Menyiapkan  kegiatan  

kajian  penyediaan  angkutan  umum  untuk  jasa angkutan 

orang dalam kota; 

16) Menyiapkan kegiatan rencana umum jaringan trayek  

perkotaan di wilayah dalam kota;  

17) Menyiapkan kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan  

angkutan  orang dalam trayek perkotaan dalam wilayah kota;  

18) Menyiapkan kegiatan penetapan tarif kelas ekonomi untuk 

angkutan orang yang melayani trayek dalam kota;  

19) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi  

Angkutan Orang dalamtrayek; 

20) Menyiapkan  kegiatan  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  

teknis keuangan Seksi Angkutan Orang dalamtrayek; 

21) Menyiapkan penilaian kinerja dalam lingkup 

tanggungjawabnya; 

22) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

Seksi Angkutan Orang dalamtrayek; 

23) Menyiapkan  kegiatan  penyusunan  laporan  pelaksanaan 

kegiatan  Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek; dan 

24) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuaitugas dan fungsinya. 

 

c. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek 

Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek mempunyai 

tugas sebagai berikut: 

1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan  

Anggaran  seksi angkutan Orang Dalam Trayek; 

2) Membagi tugas kepada bawahan; 

3) Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya; 

4) Memeriksa hasil kerja bawahan; 

5) Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; 

6) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi; 

7) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Angkutan  

Orang DalamTrayek; 

8) Menyiapkan kegiatan kajian penyediaan angkutan umum  

untuk  jasa angkutan orang dalam kota; 

9) Menyiapkan kegiatan rencana umum jaringan trayek  

perkotaan  di  wilayah dalam kota;  

10) Menyiapkan kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan  

angkutan  orang  

Dalam trayek perkotaan dalam wilayah kota;  

11) Menyiapkan kegiatan penetapan tarif kelas ekonomi untuk 

angkutan orang yang melayani trayek dalam kota;  

12) Menyiapkan  kegiatan  penyusunan  data  dan  informasi  seksi  

angkutan orang dalamtrayek; 
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13) Menyiapkan  kegiatan  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  

teknis  

Keuangan seksi angkutan orang dalamtrayek; 

14) Menyiapkan penilaian kinerja dalam lingkup 

tanggungjawabnya; 

15) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

seksi angkutan  

Orang dalamtrayek; 

16) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan  

kegiatan  seksi angkutan orang dalam trayek; dan 

17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 

 

2. Hasil Wawancara dengan Responden 

a. Dinas Perhubungan Kota Semarang 

1) Kepala Seksi Pengendalian dan Penertiban 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan 

Penertiban di Dinas Perhubungan Kota Semarang dapat diketahui bahwa 

jumlah pegawai di bidang Daltib dibagi menjadi tiga, yaitu seksi pembinaan 

& pengawasan, seksi pengendalian dan seksi penertiban serta ada beberapa 

pegawai yang menjabat sebagai urusan administrasi. Pembagian tugas 

bidang Daltib sudah diatur dalam Perwal Nomor 75 tahun 2016, khusus 

untuk angkutan umum bidang Daltib sendiri yang melakukan tindakan dan 

pengawasan di lapangan khususnya bagi angkutan umum yang melakukan 

pelanggaran. 

Bidang Pengendalian dan Penertiban melaksanakan fungsi 

pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu berupa melakukan 

penindakan dan penertiban. Selain Bidang Pengendalian dan Penertiban 

juga Bidang Angkutan yang melakukan pengawasan bagi angkutan umum 

di Kota Semarang. Bidang Pengendalian dan Penertiban melakukan 

penindakan langsung di lapangan sedangkan Bidang Angkutan yang 

melakukan pengawasan dan pembinaan secara administratif terhadap 

angkutan umum. 

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap 

pelanggaran angkutan umum dilakukan oleh Seksi Pengendalian dan 

Penertiban untuk memberikan tindakan langsung dilapangan dan Bidang 
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Angkutan yang melakukan pengawasan dan pembinaan secara administratif 

terhadap angkutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam 

Perwal Nomor 75 tahun 2016. 

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota 

Semarang yaitu koordinasi, komunikasi dan fasilitasi dengan terjun 

langsung ke lapangan dalam melakukan kegiatan rutin operasi lalu lintas 

dan angkutan jalan, operasi ini dilakukan kurang lebih 2-3 kali dalam 

sebulan selain itu pihak kepolisian juga terlibat dalam operasi rutin tersebut 

sebagai pendamping dan koordinasi. 

Dinas Perhubungan Kota Semarang juga bekerjasama dengan Dinas 

Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Dukungan yang diberikan oleh Dinas 

Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dalam fasilitasi yaitu sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan yakni berupa pembuatan Apil (alat peraga informasi lalu lintas) 

sedangkan pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan Kota Semarang. 

Menurut Kepala Seksi Pengendalian dan Penertiban di Dinas 

Perhubungan Kota Semarang bahwa pengaturan sanksi administratif bagi 

angkutan umum yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas berupa denda administratif atau tilang dan sanksi 

pidana berupa kurungan (apabila pelanggarannya berat dan pengendara 

tidak memiliki itikad baik). Selain itu ada peringatan tertulis bagi angkutan 

umum yang tidak memperpanjang izin trayeknya apabila tidak 

memperpanjang trayeknya dalam kurun waktu setiap lima tahun berturut.  

Pengaturan sanksi administratif bagi angkutan umum saat ini hanya 

mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu Bidang Pengendalian dan Penertiban 

Dinas Perhubungan melakukan tindakan preventif berupa melakukan 

sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan terhadap supir dan perusahaan 

angkutan umum atau organda dengan tujuan agar tidak melakukan 

pelanggaran-pelanggaran khususnya yang diberikan sanksi administratif. 

Sedangkan tindakan Represif yaitu penindakan langsung berupa kegiatan 
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operasi rutin yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang 

dibantu oleh Pihak Kepolisian. Penindakan langsung ini dapat berupa tilang 

dan apabila pelanggarannya termasuk berat maka akan dilakukan penyitaan 

yang dilakukan oleh Kepolisian. Setiap bulan diadakan kegiatan evaluasi 

antara pihak Dinas Perhubungan dengan Kepolisian untuk mengetahui 

operasi gabungan tersebut bisa menurunkan angka pelanggaran bagi 

angkutan umum yang melanggar. Setelah diadakan evaluasi maka akan 

dibuatkan laporan kegiatan bulanan yang nantinya akan disampaikan ke 

Kepala Dinas Perhubungan dan Pihak Kepolisian. 

Penerapan sanksi administratif bagi angkutan umum memiliki 

mekanisme yaitu melakukan pemberitahuan personil dari Dishub dan 

Kepolisian untuk melakukan operasi gabungan khusunya bagi angkutan 

umum, lalu Kepala Dinas membuat Surat Perintah untuk jadwal dan waktu 

melakukan operasi gabungan, setelah mendapatkan surat perintah lalu 

dishub dan kepolisian melakukan kegiatan tersebut di lapangan. Bagi 

pelanggar yang terkena razia maka akan diberikan surat tilang dari Disas 

Perhubungan untuk bisa menyelesaikan urusannya di Kejaksaan. 

Hambatan yang biasa dialami ketika dinas perhubungan akan 

melakukan operasi gabungan, pihak dinas perhubungan harus melakukan 

koordinasi dahulu dengan pihak kepolisian untuk mensikronkan kegiatan. 

Apabila pihak dinas perhubungan dan kepolisian sudah bisa sinkron 

waktunya maka bisa dilaksanakan operasi gabungan. 71 

2) Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek 

Berdasarkan hasil wawacancara dengan Kepala Seksi Angkutan 

Orang Dalam Trayek di Dinas Perhubungan Kota Semarang dapat diketahui 

bahwa pada Bidang Angkutan terdiri dari tiga seksi yaitu Seksi Angkutan 

Orang Dalam Trayek; Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; dan 

Seksi Angkutan Barang, Hewan Dan Khusus.  

Pembagian tugas dan kewenangan ini sesuai dengan Perwal No. 75 

Tahun 2016. Tugas bidang angkutan salah satunya berkaitan dengan 

                                                           
71 Wawancara dengan Bapak Nur Faid selaku Kasi Pengendalian dan Penertiban di Dinas 
Perhubungan Kota Semarang, Tanggal 8 Agustus 2018 
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perizinan angkutan umum, membuat rangkuman perizinan angkutan dan 

membuat hasil rekapan hasil izin trayek yang nantinya akan disampaikan 

oleh Pengusaha Angkutan. Bidang Angkutan dalam hal ini melaksanakan 

tugas dalam hal pengawasan, pembinaan dan administrasi sedangkan 

penindakan langsung menjadi tugas dari Bidang Pengendalian dan 

Penertiban. 

Pelanggaran yang umumnya dilakukan oleh angkutan umum terhadap 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu berupa pelanggaran masa 

berlaku kendaraan habis, pelanggaran rute pengawasan (trayek), KIR yang 

habis masa berlakunya (perpanjangan KIR enam bulan sekali) dan surat izin 

trayek yang harus diperbarui setiap lima tahun sekali. Pelanggaran-

pelanggaran ini rata-rata disebabkan karena malas untuk memperpanjang 

kendaraan khususnya angkutan umum, maka akibatnya akan dikenakan 

denda bagi orang yang malas melakukan perawatan dokumen berkala 

terhadap angkutan umum khususnya berupa KIR, masa berlaku izin trayek, 

pemeriksaan kendaraan laik jalan. 

Menurut Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek di Dinas 

Perhubungan Kota Semarang bahwa pengaturan tentang sanksi administratif 

masih mengacu dalam Undang-Undang Nmor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

lintas dan Angkutan Jalan. Jenis sanksi yang diterapkan yaitu berupa: 

1) Peringatan tertulis yang diberikan langsung kepada perusahaan 

angkutan umum apabila tidak melakukan perawatan dokumen 

kendaraan seperti perpanjangan surat izin trayek dan uji laik 

kendaraan.  

2) Denda administratif belum diberlakukan karena hal tersebut 

berkaitan dengan tugas Daltib yang melakukan penindakan 

langsung bagi angkutan umum yang melanggar lalu lintas yaitu 

tidak melakukan uji KIR, SIM yang tidak sesuai dan STNK yang 

telat pajaknya. Denda administratif juga diberikan kepada supir 

angkutan yang surat izin trayeknya habis yaitu berupa surat tilang.  

Pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis 

apabila tidak ada tanggapan maka akan dikenakan denda administratif. 
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Denda administratif diberikan setelah SP3 berakhir. Pemberian denda 

administratif merupakan kewenangan Daltib dalam pelaksanaanya juga 

dibantu oleh bidang Angkutan. 

Dengan adanya penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dinas 

Pehubungan bertujuan uttuk bisa mengurangi angka pelanggaran khususnya 

bagi angkutan umum, apalagi saat ini angkutan umum sudah mulai ditata 

trayeknya dengan adanya BRT. Akan tetapi masih banyak kendaraan truk 

yang muatannya melebihi standar yang diterapkan, untuk itu Dinas 

Pehubungan melakukan penindakan secara langsung berupa tilang kepada 

pengemudi tersebut. Selain itu Dinas Pehubungan juga mendata angkutan 

umum yang sering melakukan pelanggaran dan melakukan evaluasi agar 

kedepannya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan umum dapat 

berkurang. 

Dinas Perhubungan Kota Semarang melakukan upaya berupa 

sosialisasi terhadap supir dan perusahaan angkutan umum (organda) 

sebanyak dua kali setiap tahun. Selain itu Dinas Perhubungan Kota 

Semarang juga memberi apresiasi bagi perusahaan angkutan umum yang 

tertib berlalu lintas dan melakukan revitalisasi angkutan umum khusunya 

bus untuk bergabung dalam BRT untuk mewujudkan transportasi umum 

bagi masyarakat yang aman, tertib dan murah. 

Hambatan dalam menerapkan sanksi administratif sulit untuk 

menghubungi perusahaan-perusahaan angkutan umum apalagi kalo milik 

perorangan. Terkadang apabila pemiliknya sudah berganti mau tidak mau 

dinas perhubungan harus mendata ulang kepemilikan perusahaan angkutan 

umum tersebut. 72 

 

 

 

                                                           
72 Wawancara dengan Bapak Agung Nurul Falaq selaku Kasi Angkutan di Dinas Perhubungan Kota 
Semarang, Tanggal 8 Agustus 2018 
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b. Perusahaan Angkutan Umum dalam Trayek (PT. Matra Semar 

BRT Semarang) 

1) Pimpinan  

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan PT. Matra Semar 

BRT diketahui bahwa PT. Matra Semar berdiri sejak tahun 2013 dengan 

jumlah supir hingga saat ini kurang lebih ada 70 orang dan staff yang 

berada di kantor 10 orang dan ada beberapa mekanik di bengkel. Armada 

angkutan berjumlah 42 unit yang tersebar di rute koridor IV BRT yaitu di 

Cangkiran, Simpang Lima, Tawang dan Pelabuhan Tanjung Mas. PT Matra 

Semar sendiri dari dulu merupakan konsorsium yakni gabungan dari 

beberapa pengusaha bus reguler, lalu oleh Pemerintah Semarang dibuatlah 

program BRT, dengan kesepakatan antara Pemerintah Kota Semarang 

dengan PT Matra Semar terbentuklah BRT. Untuk syarat mendirikan 

perusahaan sendiri pada dasarnya sama yaitu harus ada SIUP, TDP dan Izin 

transportasi trayek. 

PT Matra Semar melakukan perawatan berkala terhadap dokumen dan 

kondisi kendaraan. Untuk perawatan kendaraan dilakukan hampir setiap 

hari untuk mengantisipasi adanya kerusakan pada kendaraan ditempat yang 

ditentukan PT Matra Semar yaitu pull bus yang berada di Cangkiran. Untuk 

pengecekan dokumen dilakukan oleh bagian staff operasional dari 

perusahaan PT Matra Semar berupa pengecekan dokumen kendaraan, 

dokumen kelaikan jalan (KIR) dan dokumen izin trayek. 

Pimpinan PT. Matra Semar BRT mengatakan bahwa dulu sebelum 

terbentuknya BRT rata-rata supir pernah terkena tilang oleh Dishub yang 

melakukan operasi rutin, namun untuk teguran tertulis tidak pernah dialami 

oleh perusahaan ini. Semenjak ada BRT baik staff maupun supir dipilih 

dengan ketat dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan antara perusahaan 

dengan pemerintah sehingga lebih tertib di jalan. Sopir diseleksi dengan 

ketat dan harus memiliki kriteria berupa harus lulus mengemudi dan wajib 

mempunyai SIM B1 Umum, melakukan tes kesehatan di puskesmas/rumah 

sakit, batas usia min. 30 tahun dan maks. 50 tahun, pendidikan min. SLTA 
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sederajat, bebas narkoba dan harus mempunyai SKCK. Persyaratan tersebut 

merupakan mutlak bagi supir. 

Untuk waktu kerja sendiri sudah ada kesepakatan dari pemerintah 

kota semarang yang dibentuk melalui SOP dengan perusahaan kami yakni 

bagi supir mempunyai pengaturan waktu kerja yaitu dua hari kerja dan satu 

hari libur, untuk jam operasional BRT mulai pukul 05.15-19.00. Sampai 

saat ini belum pernah ada pelanggaran terhadap peraturan jam kerja bagi 

sopir, namun apabila ada pertambahan waktu jam kerja hal tersebut 

mungkin bisa dimaklumi oleh supir karena mungkin kondisi lalu lintas yang 

macet, atau kendaraan mogok. 

PT. Matra Semar BRT melakukan pengawasan melalui sosialisasi tiap 

satu bulan sekali sebagai bentuk evaluasi kinerja dan sekaligus sebagai 

bentuk pendekatan antara perusahaan dengan pegawai/supir di perushaan. 

Selain itu juga sebagai bentuk kemitraan antara perusahaan dengan 

Pemerintah Kota Semarang. PT Matra Semar BRT juga melakukan 

penyuluhan kepada supir tentang bagaimana cara mengemudi yang baik, 

melayani masyarakat dengan baik dan pengawasan pelayanan yang 

dilakukan setiap hari baik itu oleh staff bagian operasional maupun supir 

agar dapat melayani masyarakat dengan baik. 

Upaya yang dilakukan oleh PT. Matra Semar BRT untuk mencegah 

terjadinya pelanggaran yaitu melalui pengawasan, pembinaan kepada supir 

dan staff dengan cara memberikan penyuluhan secara rutin. Selain itu 

terdapat penghargaan berupa gaji insentif untuk staff atau supir dari 

perusahaan kami yang berkelakuan baik. Untuk penyuluhan dari Dishub 

sendiri biasanya dilakukan sebelum lebaran dengan waktu yang tidak 

menentu sesuai dengan surat edaran dari Dishub Kota Semarang.73 

2) Supir 

Menurut Sopir Bus BRT Koridor IV bahwa ia telah menjadi supir di 

PT Matra Semar sejak tahun 2015 dengan memiliki persyaratan SIM B 

umum, sehat jasmani dan rohani, serta tidak narkoba. Pada saat pendaftaran 

                                                           
73 Wawancara dengan Bapak Bambang Pranoto selaku Pimpinan PT Matra Semar BRT Koridor 4 Kota 
Semarang, Tanggal 9 Agustus 2018 
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menjadi supir bus BRT dulu pernah diberitahukan tentang persyaratan dan 

ketentuan tentang angkutan umum dan pelanggaran-pelanggaran dasar lalu 

lintas Hingga saat ini sopir bus ini mengaku belum pernah melakukan 

pelanggaran ketika mengoperasionalkan bus BRT.74 

Kondisi bus BRT yang akan dioperasionalkan dilakukan pengecekan 

sebelum berangkat langsung oleh tenaga bengkel. Jam kerja sopir BRT 

yaitu masuk jam 05.15 sampai jam 19.00 malam, ketentuan ini tidak pernah 

dilanggar oleh sopir. Sopir ini menerapkan strategi untuk menghindari 

pelanggaran seperti dengan mentaati peraturan lalu lintas, tidak melanggar 

rambu lalu lintas, tidak kebut-kebutan dijalan,dan menghormati sesama 

pengguna jalan. 

PT. Matra Semar BRT memberikan sosialisasi tiap satu bulan sekali 

semacam evaluasi terhadap supir-supir. Sedangkan dari Dinas Perhubungan 

dan Kepolisian pernah ada sosialisasi namun jika ada event-even tertentu 

saja. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh sopir bus BRT lain yang telah 

menjadi upir bus BRT sejak tahun 2014. Ia mengaku jika PT Matra Semar 

memberikan pengatahuan dasar pelanggaran lalu lintas, sebelum bus 

beroperasi dilakukan pengecekan kendaraan dan kelengkapan surat-suratnya 

dan perusahaan memberikan sosialisasi sebagai evaluasi terhadap supir 

sebulan sekali.75 

c. Perusahaan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek (Kosti Semarang) 

1) Pimpinan  

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan Kosti Semarang, diketahui 

bahwa Kosti Semarang berdiri sejak Januari 1996 lalu dan mulai 

operasional bulan Juni 1997. Bentuk perusahaan adalah koperasi dan 

kerjasama dengan beberapa orang. Saat ini jumlah supir yaitu sebanyak 575 

supir dan semua beroperasional di Kota Semarang. Jumlah armada 

sebanyak 282 yang tersebar di Kota Semarang, dulunya ada 315 namun 

pengurangan dikarenakan persaingan usaha dengan taksi online. 

                                                           
74 Wawancara dengan Bapak Muhammad Ade Pratama selaku Sopir Bus BRT Koridor 4 di Kota 
Semarang, Tanggal 11 Agustus 2018 
75 Wawancara dengan Bapak Supriadi Cahyono selaku Sopir Bus BRT Koridor 4 di Kota Semarang, 
Tanggal  11 Agustus 2018 
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Untuk perawatan armada rutin dilakukan setiap hari karena ada 

bengkel khusus yang disediakan dari perusahaan, sedangkan untuk 

dokumen kendaraan dilakukan secara tertib pada bagian yang khusus untuk 

mengecek surat-surat kendaraan. Sopir taksi Kosti dilpangan pernah 

terjaring razia sehingga mendapat sanksi administratif karena melakukan 

pelanggaran berupa SIM telat diperpanjang, buku KIR terlambat. Sanksi di 

lapangan tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan.  

Kosti Semarang benar-benar memilih supir yang dengan kriteria yaitu 

harus punya SIM A Umum, umur min. 20 tahun, maks. 55 tahun, sehat 

jasmani dan rohani, melampirkan SKCK. Jam kerja supir taksi Kosti yaitu 

24 jam dengan sistem setoran, sedangkan untuk jam istirahat ditentukan 

sendiri oleh supir. Setiap masuk pull untuk setoran akan dilakukan 

pengecekan kendaraan, waktu libur ditentukan oleh supir, tidak ada shift-

shifan, karena perusahaan menganggap supir sebagai tenaga kerja lepas. 

Pimpinan Kosti Semarang secara rutin melakukan pembinaan setiap 

dua bulan sekali dengan mengumpukan seluruh supir apabila ada komplain 

dari supir yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan saat itu juga 

dilakukan pembinaan sesuai dengan motto perusahaan 5S (senyum, salam, 

sapa, sopan dan selamat). Sedangkan penyuluhan dilakukan dengan 

kerjasama dengan Pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan dengan waktu 

yang insidental atau sesuai dengan keperluan saja. Hambatan yang dialami 

perusahaan sekarang adanya transportasi online yang menyebabkan 

penghasilan dari perusahaan kami turun drastis akibatnya perusahaan Kosti 

mau tidak mau menurunkan setoran terhadap supir taksi yang berimbas 

dengan penghasilan supir taksi dan pendapatan perusahaan dikarenakan 

adanya persaingan harga antara Perusahaan Kosti dengan transportasi 

online.76 

2) Sopir  

Berdasarkan hasil wawancara dengan sopir taksi Kosti Semarang 

yang telah menjadi supir di taksi Kosti sejak 1990 diperoleh informasi 

                                                           
76 Wawancara dengan Bapak Kusnaidi selaku Pimpinan Taksi Kosti di Kota Semarang, Tanggal  10 
Agustus 2018 
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bahwa ia telah memenuhi syarat menjadi sopir yang tetapkan oleh 

perusahaan yaitu berupa harus punya SIM A umum, sehat jasmani dan 

rohani, melampirkan SKCK, KK dan KTP. Aturan jam kerja yaitu 24 jam 

dengan sistem setoran, satu hari masuk satu hari libur atau sopir diberikan 

kebebasan untuk menentukan libur karena termasuk tenaga kerja lepas.77 

Sebelum operasional kendaraan, sopir melakukan pengecekan 

dokumen kendaraan berupa surat-surat STNK, buku KIR dan kartu 

pengawasan yang diberi oleh perusahaan serta mengecek kondisi kendaraan 

secara pribadi dan oleh mekanik dari perusahaan. Seluruh sopir di Kosti 

Semarang pernah mendapatkan sosialisasi dari Kepolisian dan Dinas 

Perhubungan Kota Semarang pada saat ada event orientasi bagi supir taksi.  

Sopir ini mengaku hingga saat ini belum pernah melakukan 

pelanggaran pada angkutan umumnya karena sejak awal perusahaan telah 

memberikan pengetahuan tentang pelanggaran dasar lalu lintas. Sopir juga 

memiliki kiat-kiat untuk menghindari adanya pelanggaran yaitu memahami 

peraturan yang sudah dibuat undang-undang lalu lintas, membaca dan 

mendengar keluhan dari supir yang pernah kena tilang. 

Menurut sopir taksi Kosti Semarang lainnya yang telah menjadi sopir 

Kosti sejak tahun 2005 bahwa syarat menjadi sopir yaitu memiliki SIM A, 

tidak narkoba, sehat jasmani dan rohani. Pengaturan jam kerja sopir Kosti 

dengan hari libur yang ditentukan sendiri oleh sopir jadi tidak pernah ada 

pelanggaran terkait dengan waktu kerja karena sistem kerja sebagai tenaga 

kerja lepas.78 

Sopir ini mengaku pernah melakukan pelanggaran berupa SIM yang 

kadaluarsa atau mati sehingga dikenakan sanksi tilang pada saat ada operasi 

gabungan Dinas Perhubungan dengan Kepolisian. Padahal sebelum 

mengoperasionalkan kendaraan, sopir telah melakukan surat-surat 

kelengkapan dan pengecekan kendaraan bersama mekanik dari perusahaan. 

Sopir ini sebelumnya telah mendapatkan sosialisasi setiap tahun sekali yang 

                                                           
77 Wawancara dengan Bapak Nur Wahidin selaku Sopir Taksi Kosti di Kota Semarang, Tanggal  10 
Agustus 2018 
78 Wawancara dengan Bapak Ghandhi Pitono selaku Sopir Taksi Kosti di Kota Semarang, Tanggal  10 
Agustus 2018 
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diadakan oleh Kepolisian dan Dinas Perhubungan sedagkan dari perusahaan 

dilakukan ssialisasi kepada supir setiap dua hingga tiga bulan sekali. 

d. Perusahaan Angkutan Barang (Bima Sakti) 

1) Pemilik Perusahaan  

Berdasaran hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan angkutan 

barang “Bima Sakti” diketahui informasi bahwa perusahaan berdiri sejak 

Juli tahun 2000 dengan nama Bima Sakti, jumlah supir tetap ada 21, 

cadangan ada dua, supir cadangan ini digunakan apabila ada supir yang 

mendadak ada keperluan. Total arma yang dimiliki perusahaan yaitu 21 

armada diman 11 tronton dan 10 truk gandeng yang semuanya masih 

beroperasi. 

Perusahaan angkutan barang ini melakukan pengecekan dkumen 

seperti buku kir secara tertib dab perawatan kendaraan setiap hari. Syarat 

menjadi supir ditentukan berupa harus punya SIM B2 Umum, minimal 

pengalaman supir truk dua tahun, SKCK dan kesehatan, usia min. 21 tahun 

max. 55 tahun. Ketentuan perusahaan yaitu masuk setiap hari jam 08.00, 

dengan batas kerja diatur oleh supir sendiri atau tidak menentu. 

Supir angkutan barang ini pernah melakukan pelanggaran dan 

dikenakan sanksi administratif oleh Dinas Perhubungan. Pelanggaran 

tersebut yaitu pelanggaran tonase dengan sanksi buku KIR ditahan, ada 

denda namun supir yang mengurus.  

 Perusahaan angkutan barang melakukan pembinaan setiap lebaran 

sekalian halal bihalal sedangkan pengawasan dilakukan setiap hari. Untuk 

kegiatan penyuluhan melalui kerjasama dengan Polda sedangkan untuk 

perusahaan sendiri sering memberikan informasi kepada supir yang akan 

berangkat bahwa jangan sampai melanggar undang-undang lalu lintas, misal 

berhenti di tempat yang tidak sesuai, berjalan dijalur yang tidak sesuai, atau 

memasuki jalan yang tidak sesuai dengan kapasitas jalannya. 79 

 

                                                           
79 Wawancara dengan Bapak Billy Adi Nugroho selaku Pimpinan Perusahaan Angkutan Barang “Bima 
Sakti” di Kota Semarang, Tanggal  12 Agustus 2018 
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2) Sopir  

Berdasarkan hasil wawancara dengan sopir perusahaan angkutan 

barang “Bima Sakti” yang telah menjadi supir sejak tahun 2010 diperoleh 

infomasi bahwa syarat menjadi sopir angkutan barang yaitu memiliki SIM 

B umum, sehat jasmani, melampirkan SKCK dan tidak narkoba. Jam kerja 

pada sopir angkutan barang ini yaitu mulai ham 8 pagi hingga selesai 

bongkar muat sehingga tidak menentu. Sopir dapat menentukan sendri 

waktu istirahat dan libur sesuai yang ditentukan perusahaan.80  

Sopir ini mengaku bahwa perusahaan tidak pernah memberitahu 

tentang persyaratan dan ketentuan tentang angkutan barang maupun terkiat 

dengan pelanggaran-pelanggan umum bagi angkutan barang. Namun sopir-

sopir angkutan barang diperusahaan ini telah memperoleh sosialisasi 

tentang pelanggaran lalu lintas, tilang dan lain sebaginya oleh Dinas 

Perhubungan dan Kepolisian. 

Pelanggaran yang pernah dilakukan oleh sopir ini adalah buku KIR 

mati sehingga dikenakan sanksi tilang, padahal sebelum berangkat telah 

dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan maupun 

kondisi kendaraan. Sopir angkutan barang dari “Bima Sakti” lainnya yang 

telah menjadi supir sejak tahun 2000 juga pernah melakukan pelanggaran 

berupa SIM mati dan pelanggaran tonase ketika dijembatan timbangan 

sehingga dikenakan sanksi administrasi tilang. 81 

Kedua sopir perusahaan angkutan barang ini memiliki kiat untuk 

menghindari pelanggaran setelah memperoleh sanksi dari Dinas 

Perhubungan yaitu melengkapu surat-surat kendaraan, tidak ngebut dijalan, 

mentaati peraturan lalu lintas dan beristirahat apabila lelah mengemudi. 

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh selama menjadi sopir yaitu 

pengendara lain yang kurang berhati-hati dan jalan rusak maupun kendaraan 

rusak dijalan. 

 

                                                           
80 Wawancara dengan Bapak Eko Cahyono selaku Sopir Perusahaan Angkutan Barang “Bima Sakti” di 
Kota Semarang, Tanggal  12 Agustus 2018 
81 Wawancara dengan Bapak Supri Mujiono selaku Sopir Perusahaan Angkutan Barang “Bima Sakti” 
di Kota Semarang, Tanggal  12 Agustus 2018 
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e. Data Pelanggaran Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif Bagi 

Pelanggar Ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan 

Berdasarkan hasil penelitian jenis pelanggaran yang banyak 

ditemukan adalah pelanggaran ringan. Pelanggaran ringan ini biasanya 

dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan  denda administratif yang 

secara langsung ditindak oleh petugas Dinas Perhubungan. Dari hasil 

penelitian ditemukan pelanggaran angkutan umum selama tahun 2017 dan 

2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1 

Pelanggaran Angkutan Barang dan Angkutan Orang dalam Operasi Gabungan 

Tahun 2017 

 

No Jenis 

Pelanggaran 

Maret-

April 

Mei-

Juni 

Juli-

Agustus 

Septemb

er-

Oktober 

November

-Desember 

1 STNK 62 21 4 20 38 

2 Buku Uji 10 2 7 6 5 

3 SIM B 1 3 5 1 2 1 

4 SIM B II 

Umum 

0 1 0 0 0 

5 Surat Izin 

Trayek 

1 1 0 2 0 

Jumlah 76 30 12 30 44 

Sumber: Dokumen Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2017 

 

Tabel 3.2 

Pelanggaran Angkutan Barang dan Angkutan Orang dalam Operasi Gabungan 

Tahun 2018 

 

No Jenis 

Pelanggaran 

Januari-

Februari 

Maret-

April 

Mei-

Juni 

Juli-

Agustus 

1 STNK 23 31 20 61 

2 Buku Uji 4 7 4 7 

3 SIM B 1 1 2 3 3 

4 SIM B II Umum 0 1 1 2 

5 Surat Izin 

Trayek 

0 0 0 0 

Jumlah 29 41 28 74 

                 Sumber: Dokumen Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2018 
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Berdasarkan tabel 3.1 dan 3.2 dapat diketahui bahwa data jumlah 

pelanggaran angkutan umum yang terdiri dari angkutan barang yaitu truk 

sedangkan angkutan orang yaitu bus, angkutan kota dan taksi. Berdasarkan 

tabel diatas pelanggaran terbanyak terjadi pada tahun 2017 yaitu pada bulan 

Maret-April dengan total pelanggaran mencapai 76 kasus didominasi 

pelanggaran STNK sebanyak 62 kasus pelanggaran. Sedangkan tahun 2018 

pelanggaran terbanyak pada bulan Juli-Agustus dengan total pelanggaran 

mencapai 74 kasus didominasi oleh pelanggaran STNK sebanyak 61 kasus 

pelanggaran. Berdasarkan kasus pelanggaran seperti STNK tidak 

diperpanjang pajaknya, penggunaan SIM yang digunakan sudah kadaluarsa 

serta buku uji berkala yang tidak diperpanjang masa berlakunya dijatuhi 

sanksi berupa denda administratif yang tercantum dalam bukti surat tilang 

diberikan oleh petugas Dinas Perhubungan seksi pengendalian dan 

penertiban pada saat melakukan Operasi Gabungan dengan Kepolisian. 

Selain itu dari data hasil penelitian pelanggaran surat izin trayek yang 

terjadi pada tahun 2017 sebanyak empat kasus yang dilakukan oleh 

perusahaan angkutan orang khususnya bus dan angkutan kota .Pada tahun 

2018 tidak ada kasus pelanggaran yang melanggar surat izin trayek. Bagi 

angkutan umum yang melakukan pelanggaran surat izin trayek akan dijatuhi 

sanksi berupa peringatan tertulis dan denda administratif. Sanksi peringatan 

tertulis diberikan oleh petugas Dinas Perhubungan seksi angkutan orang 

dalam trayek sedangkan sanksi denda administratif diberikan oleh petugas 

bidang seksi pengendalian dan penertiban. 

 

B. PEMBAHASAN 

1 Pengaturan Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelanggar Ketentuan 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di 

bidang perhubungan. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas 

Perhubungan salah satunya dalam bidang angkutan umum. Berdasarkan 

hasil penelitian di Dinas Perhubungan Kota Semarang dan tiga perusahaan 

angkutan di Kota Semarang. Dinas Perhubungan dalam menjalankan 
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tugasnya memiliki wewenang untuk menerapkan sanksi administratif sesuai 

dengan Undang-Undang Lalu Lintas. Adapun dalam menerapkan sanksi 

administratif dapat diuraikan beberapa ketentuan yang meliputi dasar 

hukum dan bentuk pengaturan dalam penerapan sanksi administratif bagi 

pelanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas. 

a. Dasar Hukum Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelanggar 

Ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Pemerintah merupakan penanggungjawab dalam semua pembangunan 

salah satunya transportasi umum. Pemerintah bertanggungjawab 

merencanakan, mengatur, menyelenggarakan dan mengawasi 

perkembangan transportasi umum yang nyaman, aman dan terjangkau bagi 

masyarakat, pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kota Semarang 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap angkutan umum di Kota 

Semarang. Dalam menjalankan perannya, pemerintah melakukan berbagai 

tindakan hukum dengan instrumen yuridis untuk mengatur, menjalankan 

dan mengawasi segala urusan pemerintah. Instrumen ini dapat berupa 

peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan dan lain sebagainya. 

Dasar hukum penerapan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini disusun dengan 

pertimbangan  bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari 

sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya 

untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran 

berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan 

ekonomi dan pengembangan wilayah. 

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pengaturan 

tentang sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan 

berdasarkan pasal-pasal di bawah ini: 
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a) Ketentuan Sanksi Administratif pada Pasal 76 

Ketentuan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan Undang-

Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: 

Pasal 76 yang berbunyi: 

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 

ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 60 ayat (3), dikenai sanksi administratif 

berupa: a. peringatan tertulis; b. pembayaran denda; c. pembekuan izin; 

dan/atau d. pencabutan izin.” 

 

Jenis pelanggaran yang dapat dikenai sanksi Pasal 76 tersebut yaitu 

pelanggaran pengujian berkala, pelanggaran pengujian persyaratan teknis 

dan pelanggaran terhadap persyaratan laik jalan. Pelanggaran pengujian 

berkala dijelaskan pada Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa “Uji berkala 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk 

mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan 

kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan”. 

Pelanggaran pengujian persyaratan teknis dijelaskan pada Pasal 54 

ayat (2) bahwa pengujian terhadap persyaratan teknis pada mobil 

penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta 

gandengan, dan kereta tempelan meliputi:   

a. susunan;   

b. perlengkapan;   

c. ukuran;   

d. karoseri;  

e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan 

peruntukannya. 

 

Pelanggaran pengujian persyaratan laik jalan dijelaskan pada Pasal 54 

ayat (3) bahwa pengujian terhadap persyaratan laik jalan pada mobil 

penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta 

gandengan, dan kereta tempelan sekurang-kurangnya meliputi:  

a. emisi gas buang Kendaraan Bermotor; 

b. tingkat kebisingan;  

c. kemampuan  rem utama;  

d. kemampuan rem parkir;  

e. kincup roda depan;  

f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;  

g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan h.  kedalaman alur ban.   
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b) Ketentuan Sanksi Administratif pada Pasal 92 

Ketentuan Pasal 92 mengatur tentang pengenaan sanksi administratif 

bagi perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan waktu kerja 

pengemudi. Pasal 92 ayat (1) dan (2) ini berbunyi bahwa: 

(1) Setiap perusahaan angkutan umum yang tidak mematuhi dan 

meberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, 

dan pergantian pengemudi kendaraan umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 90 dikenai sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. peringatan tertulis; b. pemberian denda administratif; pembekuan 

izin; dan/atau d. pencabutan izin. 

 

Jenis pelanggaran yang dapat dikenai sanksi Pasal 92 tersebut yaitu 

pelanggaran waktu kerja pengemudi seperti yang dijelaskan pada Pasal 90 

yang berbunyi: 

(1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan 

memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, 

dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2)  Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam 

sehari.   

(3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan 

Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat 

paling singkat setengah jam.  

(4) Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 

(dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) 

jam. 

 

c) Ketentuan Sanksi Administratif pada Pasal 199 

Ketentuan Pasal 199 mengatur tentang sanksi administratif berbunyi 

bahwa: 

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 167, Pasal 168, Pasal 173, Pasal 177, Pasal 186, Pasal 187, 

Pasal 189, Pasal 192, dan Pasal 193 dikenai sanksi administratif berupa: a. 

peringatan tertulis; b. denda administratif; c. pembekuan izin; dan/atau d. 

pencabutan izin.” 

 

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 199 di atas, dapat diketahui tentang 

jenis-jenis pelanggaran seperti berikut ini: 



 
 

67 
 

Pertama, pelanggaran pada angkutan umum diatur pada Pasal 167 

disebutkan bahwa: 

1. Perusahaan angkutan umum wajib 

a. Menyerahkan tiket penumpang; 

b. Menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk 

angkutan tidak dalam trayek; 

c. Menyerahkan tanda pengenal bagasi kepada penumpang; dan 

d. Menyerahkan manifes kepada pengemudi. 

2. Tiket penumpang harus digunakan oleh orang yang namanya 

tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang 

sah. 

Kedua, pelanggaran kewajiban bagi perusahaan angkutan barang 

untuk membuat surat muatan barang dan surat perjanjian pengangkutan 

barang sebagaimana diatur dalam Pasal 168 bahwa: 

(1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib 

membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.  

(2) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib 

membuat surat perjanjian pengangkutan barang.  

   

Ketiga, pelanggaran kewabijan bagi perusahaan angkutan umum 

untuk memiliki izin penyelenggaran angkutan diatur dalam Pasal 173 ayat 

(1) bahwa “Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan 

orang dan/atau barang wajib memiliki:  a. izin penyelenggaraan angkutan 

orang dalam trayek; b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam 

trayek; dan/atau c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat 

berat”. 

Keempat, pelanggaran kewajiban untuk mengoperasionalkan 

kendaraan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang diatur dalam 

Pasal 177 bahwa “Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam 

trayek wajib: a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang 

diberikan; dan b. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai 

dengan standar pelayanan minimal”. 

Kelima, pelanggaran atas kewajiban bagi perusahaan angkutan umum 

untuk melaksanakan perjanjian angkutan, mengembalikan biaya akibat 

pembatalan, dan mengganti kerugian atas kelalaian pelayanan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 186, Pasal 187 dan pasal 189. Pasal 186 bahwa  
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“Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau 

barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan 

pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang” 

 

Pasal 187 bahwa “Perusahaan Angkutan Umum wajib 

mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang 

dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan”. 

Sedangkan Pasal 189 bahwa “Perusahaan Angkutan Umum wajib 

mengasuransikan tanggung jawabnya”. 

Keenam, pelanggaran atas tanggungjawab perusahaan angkutan 

umum atas kerugian penumpang sebagaimana diatur dalam Pasal 192 ayat 

(1) bahwa: 

“Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang 

diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat 

penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang 

tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang” 

 

Kerugian yang dimaksud pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) tersebut 

dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya 

pelayanan. Tanggung jawab ini dimulai sejak Penumpang diangkut dan 

berakhir di tempat tujuan yang disepakati. Kemudian pengangkut tidak 

bertanggung jawab atas kerugian  barang bawaan penumpang, kecuali jika 

penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh 

kesalahan atau kelalaian pengangkut. 

Ketujuh, pelanggaran atas tanggungjawab perusahaan angkutan umum 

atas kerugian pengirim barang sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) 

bahwa  

“Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang 

diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak 

akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, 

atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat 

dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim”.  

 

Kerugian yang dimaksud pada ketentuan Pasal 193 ayat (1) tersebut 

dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami. Tanggung jawab 

tersebut dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat 

tujuan yang disepakati. Dalam hal ini perusahaan angkutan umum tidak 
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bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh  pencantuman keterangan 

yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.  

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpukan bahwa 

jenis pelanggaran yang dapat dikenai sanksi Pasal 199 berupa peringatan 

tertulis; pemberian denda administratif; pembekuan izin; dan/atau 

pencabutan izin yaitu meliputi (1) pelanggaran kelengkapan dokumen pada 

angkutan umum dan angkutan barang; (2) kewajiban bagi perusahaan 

angkutan barang untuk membuat surat muatan barang dan surat perjanjian 

pengangkutan barang; (3) kewabijan bagi perusahaan angkutan umum untuk 

memiliki izin penyelenggaran angkutan; (4) kewajiban untuk 

mengoperasionalkan kendaraan sesuai dengan standar pelayanan minimal; 

(5) kewajiban bagi perusahaan angkutan umum untuk melaksanakan 

perjanjian angkutan, mengembalikan biaya akibat pembatalan, dan 

mengganti kerugian atas kelalaian pelayanan; (6) tanggungjawab 

perusahaan angkutan umum atas kerugian penumpang; dan (7) 

tanggungjawab perusahaan angkutan umum atas kerugian pengirim barang. 

d) Ketentuan Sanksi Administratif pada Pasal 218 

Ketentuan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 218 yaitu 

berbunyi bahwa: 

“Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai dampak lingkungan lalu 

lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 dikenai 

sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. 

pembekuan izin; dan/atau d. pencabutan izin.” 

 

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 218 di atas, dapat diketahui bahwa 

sanksi administratif dapat dikenakan atas pelanggaran pencemaran udara 

dan kebisingan bagi perusahaan angkutan umum seperti diatur pada Pasal 

211 bahwa “Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan 

Perusahaan Angkutan Umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara 

dan kebisingan” 

e) Ketentuan Sanksi Administratif pada Pasal 244 

Ketentuan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 244 yaitu 

berbunyi bahwa: 
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“Perusahaan angkutan umum yang tidak memenuhi kewajiban 

menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kepada penyandang cacat, 

manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif 

berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. pembekuan izin; dan 

/atau d. pencabutan izin.” 

 

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 244 di atas, dapat diketahui bahwa 

sanksi administratif dapat dikenakan atas pelanggaran oleh perusahaan 

angkutan umum terhadap kewajiban memberikan pelayanan khusus 

sebagaimana diatur pada Pasal 242 (1) bahwa “Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan 

perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada 

penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang 

sakit” 

Berdasarkan uraian tentang ketentuan sanksi administratif di atas, 

dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memuat dan 

menjadi dasar hukum pengenaan sanksi administrasi terkait dengan: 

1) Jenis Pelanggaran 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur jenis-jenis 

pelanggaran sebagai berikut: 

a) Pelanggaran pengujian persyaratan teknis (Pasal 54 ayat (2)). 

b) Pelanggaran pengujian persyaratan laik jalan (Pasal 54 ayat (3)). 

c) Pelanggaran waktu kerja pengemudi (Pasal 90) 

d) Pelanggaran kelengkapan dokumen pada angkutan umum dan 

angkutan barang (Pasal 168 ayat (1)). 

e) Pelanggaran kewajiban bagi perusahaan angkutan barang untuk 

membuat surat muatan barang dan surat perjanjian pengangkutan 

barang (Pasal 168). 

f) Pelanggaran kewabijan bagi perusahaan angkutan umum untuk 

memiliki izin penyelenggaran angkutan (Pasal 173 ayat (1)). 

g) Pelanggaran kewajiban untuk mengoperasionalkan kendaraan 

sesuai dengan standar pelayanan minimal (Pasal 177). 
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h) Pelanggaran atas kewajiban bagi perusahaan angkutan umum untuk 

melaksanakan perjanjian angkutan, mengembalikan biaya akibat 

pembatalan, dan mengganti kerugian atas kelalaian pelayanan 

(Pasal 186, Pasal 187 dan Pasal 189) 

i) Pelanggaran atas tanggungjawab perusahaan angkutan umum atas 

kerugian penumpang (Pasal 192 ayat (1)). 

j) Pelanggaran atas tanggungjawab perusahaan angkutan umum atas 

kerugian pengirim barang (Pasal 193 ayat (1)). 

k) Pelanggaran pencemaran udara dan kebisingan bagi perusahaan 

angkutan umum (Pasal 218). 

l) Pelanggaran oleh perusahaan angkutan umum terhadap kewajiban 

memberikan pelayanan khusus (Pasal 242 ayat (1)). 

2) Pihak yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi Administratif 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur tentang pihak-

pihak yang berwenang dalam penjatuhan sanksi administratif kepada 

pelanggar. Sesuai isi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini, pihak 

yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif adalah Petugas 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.  

Pasal 262 mengatur tentang penindakan pelanggaran lalu lintas dan 

angkutan jalan terkait dengan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan 

dilakukan oleh : 

a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan  

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. 

 

Ketentuan Pasal di atas, menunjukkan bahwa pihak yang berwenang 

dalam penjatuhan sanksi administratif kepada pelanggar adalah Petugas 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memberikan tanda 

pelanggaran pada surat izin mengemudi, Pasal 89 yaitu: 

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan 

tanda atau data pelanggaran terhadap Surat Izin Mengemudi milik 

Pengemudi yang melakukan pelanggaran tindak pidana Lalu 

Lintas.  
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(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menahan 

sementara atau mencabut Surat Izin Mengemudi sementara 

sebelum diputus oleh pengadilan. 

 

Pasal 260 menyatakan bahwa: 

(1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, 

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur 

di dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dan Undang-

Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang: 

a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan 

menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga 

melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau 

hasil kejahatan;  

b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan 

dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan;  

c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan 

Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;  

d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan 

Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,  

Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji 

sebagai barang bukti;  

e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau 

kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan;   

f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;   

g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;  

h.  melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana 

kejahatan Lalu Lintas; dan/atau  

i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung 

jawab.   

 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai pihak yang berwenang 

menjatuhkan sanksi administratif diatur dalam Pasal 262 yang berbunyi 

bahwa: 

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

259 ayat (1) huruf b berwenang untuk: 

a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan 

laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan 

keahlian dan peralatan khusus;  

b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan 

orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;  
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c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi 

Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara 

tetap;  

d. Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang 

tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;   

e. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan 

Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran 

persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, 

dan perizinan; dan/atau 

f. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin 

penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan 

menandatangani berita acara pemeriksaan.  

(2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat 

alat penimbangan yang dipasang secara tetap. 

(3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib 

berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas 

Kepolisian Negara Republik Indonesia.   

 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan yang dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota Semarang. Dinas 

Perhubungan Kota Semarang mempunyai wewenang untuk menerapkan 

sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan khususnya di bidang angkutan umum. 

3) Pelanggar yang dijatuhi sanksi 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur tentang pihak-

pihak yang pelanggar yang dijatuhi sanksi administratif. Sesuai isi dari 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini, pihak pelanggar yang dimakud 

yaitu meliputi: 

a) Orang pribadi/pengemudi kendaraan bermotor 

Orang pribadi sebagi pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya 

merupakan pihak yang dapat dikenakan sanksi administratif atas 

pelanggaran yang telah dilakukannya. Pasal 1 angka 23 disebutkan 

bahwa “Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan 

Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi”. 

b) Perusahaan angkutan umum 
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Pada Undang-Undang ini diatur mengenai sanksi administratif yang 

dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan 

izin, pencabutan izin, pemberian denda. Pasal 1 angka 21 disebutkan 

bahwa “Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang 

menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan 

Kendaraan Bermotor Umum”. 

Berdasarakan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini 

menjadi dasar hukum pengenaan sanksi administratif karena memuat 3 hal 

tersebut yaitu mengatur tentang jenis pelanggaran, pihak yang berwenang 

menjatuhkan sanksi dan pihak pihak pelanggar yang dijatuhi sanksi. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan 

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 

Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 ini 

dikarenakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan mengatur ketentuan mengenai Keamanan dan 

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memerlukan peraturan 

lebih lanjut dalam pelaksanaannya.  

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan 

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum pengenaan sanksi 

administratif karena memuat 2 hal yaitu berkaitan dengan obyek 

pelanggaran dan subyek pengenaan sanksi administratif. 

a) Obyek Pelanggaran  

Obyek pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 yaitu kewajiban perusahaan 

angkutan umum berupa sistem manajemen keselamatan perusahaan 

angkutan umum sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa: “Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan 

Angkutan Umum meliputi: 

a. Komitmen dan kebijakan; 

b. Pengorganisasian; 

c. Manajemen bahaya dan risiko;  
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d. Fasilitas pemeliharan dan perbaikan kendaraan bermotor; 

e. Dokumentasi dan data;  

f. Peningkatan kompetensi dan pelatihan;  

g. Tanggap darurat;  

h. Pelaporan kecelakaan internal;  

i. Monitoring dan evaluasi; dan  

j. Pengukuran kinerja. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, perusahaan angkutan umum wajib 

membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen 

Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada 

RUNK LLAJ (Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu lintas dan 

Angkutan Jalan). 

b) Subyek Pengenaan Sanksi Administratif 

Subyek pengenaan saksi administratif yang diatur pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 yaitu terdapat pada Pasal 27 yang 

menyatakan bahwa:  

“Perusahaan angkutan umum wajib membuat, melaksanakan, dan 

menyempurnakan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan 

umum dengan berpedoman pada Rencana Umum Nasional Keselamatan 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.” 

 

Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan Pasal 27 di 

atas, dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 31 

ayat (1) berbunyi: 

“Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan 

tertulis; b. pembekuan izin; dan/atau c. pencabutan izin.”  

 

Subyek yang dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada 

pelanggar Pasal 27 adalah Menteri sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat 

(2) bahwa “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, dan 

bupati/walikota sesuai kewenangan.” 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan menjadi dasar hukum sanksi administratif dikarenakan 

memuat obyek pelanggaran dan subyek pengenaan sanksi administratif. 

Obyek pelanggaran berupa sistem manajemen keselamatan perusahaan 

angkutan umum sedangkan subyek yang dikenai sanksi administratif adalah 

perusahaan angkutan umum. Serta penjatuhan sanksi administratif 

dilakukan oleh Menteri urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana 

lalu lintas dan angkutan jalan salah satunya melalui Dinas Perhubungan 

sebagai subyek yang dapat menjatuhkan sanksi administratif. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan 

Jalan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan 

disusun dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 

137 ayat (5), Pasal 150, Pasal 172, Pasal 185 ayat (2), Pasal 198 ayat (3), 

Pasal 242 ayat (3), dan Pasal 244 ayat (2) yang terdapat di dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Angkutan Jalan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan 

menjadi dasar hukum pengenaan sanksi administratif karena memuat 2 hal 

yaitu berkaitan dengan obyek pelanggaran dan subyek pengenaan sanksi 

administratif. 

a) Obyek pelanggaran 

Obyek pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 diatur pada Pasal 121 bahwa: 

(1) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 57, Pasal 

58, Pasal 78 ayat (1), Pasal 83, Pasal 86 ayat (2), Pasal 88 ayat 

(4), Pasal 90 ayat (1), dan Pasal 91 ayat (1) dikenai sanksi 

administratif.  

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:  

a. peringatan tertulis;  

b. denda administratif;  

c. pembekuan izin; dan/atau  

d. pencabutan izin.  
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Pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 121 tersebut 

terdiri dari: 

1) Pelanggaran tiket penumpang 

Obyek pelanggaran yang pertama adalah tiket penumpang yang 

diatur pada Pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perusahaan Angkutan 

Umum orang wajib menyerahkan: a. tiket kepada Penumpang; b. tanda 

bukti pembayaran pengangkutan untuk Angkutan tidak dalam Trayek; c. 

tanda pengenal bagasi kepada Penumpang; dan d. manifes kepada 

Pengemudi”.  

2) Pelanggaran dokumen kelengkapan kendaraan bermotor umum dan 

angkutan barang 

Obyek pelanggaran yang kedua adalah dokumen kelengkapan 

kendaraan bermotor umum yang diatur pada Pasal 57 bahwa “Angkutan 

barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan 

dokumen yang meliputi: a. surat muatan barang; dan b. surat perjanjian 

pengangkutan barang”. 

Pasal 58 ayat (1) bahwa “Perusahaan Angkutan Umum yang 

mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian 

dokumen perjalanan”. Kemudian ayat (2) bahwa “Perusahaan Angkutan 

Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian 

pengangkutan barang”. 

3) Pelanggaran izin penyelenggaraan angkutan orang dan barang 

Obyek pelanggaran yang ketiga adalah pelanggaran izin 

penyelenggaraan angkutan orang dan barang yang diatur dalam Pasal 78 

ayat (1), bahwa “Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan 

Angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki: a. izin penyelenggaraan 

Angkutan orang dalam Trayek; b. izin penyelenggaraan Angkutan orang 

tidak dalam Trayek; dan/atau c. izin penyelenggaraan Angkutan barang 

khusus”. 

Pasal 83 bahwa “Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang 

dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 wajib: a. 

melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan 
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yang diberikan; b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan 

c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan”. 

Pasal 86 ayat (2) bahwa “pemegang izin penyelenggaraan 

Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) wajib: a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin 

penyelenggaraan yang diberikan; b. mematuhi ketentuan standar 

pelayanan minimal; dan c. melaksanakan sistem manajemen 

keselamatan. 

Pasal 88 ayat (4) bahwa “Pemegang izin penyelenggaraan 

Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. 

melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan 

yang diberikan; dan b. melaksanakan sistem manajemen keselamatan” 

4) Pelanggaran kewajiban pemenuhan perjanjian pengangkutan. 

Obyek pelanggaran yang keempat adalah pelanggaran kewajiban 

pemenuhan perjanjian pengangkutan yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1) 

bahwa “Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau 

barang setelah disepakati perjanjian Angkutan dan/atau dilakukan 

pembayaran biaya Angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim 

barang”. 

5) Pelanggaran kewajiban pengembalian biaya atas pembatalan 

perjanjian. 

Obyek pelanggaran yang kelima adalah pelanggaran kewajiban 

pengembalian biaya atas pembatalan perjanjian yang diatur dalam Pasal 

91 ayat (1) bahwa “Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan 

seluruh biaya Angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau 

pengirim barang jika terjadi pembatalan keberangkatan atau pengiriman 

barang”. 

b) Subyek Pengenaan Sanksi Administratif 

Subyek pengenaan saksi administratif yang diatur pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 yaitu pengemudi dan perusahaan 

angkutan umum sebagaimana disebutkan pada Pasal 48 ayat (1) bahwa:  
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“Setiap pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum yang 

menyelenggarakan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum, 

wajib mematuhi ketentuan mengenai:  

a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek atau izin 

penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek; dan  

b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor.  

 

Subyek yang dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada 

perusahaan angkutan umum yaitu Menteri, Gubernur dan Walikota 

sebagaimana dalam peraturan ini terdapat pada Pasal 121 ayat (3) bahwa 

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh 

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”. 

Kemudian Pasal 123 ayat (3) menyatakan bahwa “sanksi administratif 

diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan 

kewenangannya kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan 

tentang kewajiban perusahaan untuk memberikan perlakuan khusus pada 

penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang 

sakit. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 menjadi dasar hukum sanksi 

administratif dikarenakan memuat obyek pelanggaran dan subyek 

pengenaan sanksi administratif. Obyek pelanggaran yang dimaksud berupa 

pelanggaran tiket penumpang; pelanggaran dokumen kelengkapan 

kendaraan bermotor umum dan angkutan barang; pelanggaran izin 

penyelenggaraan angkutan orang dan barang; pelanggaran kewajiban 

pemenuhan perjanjian pengangkutan dan pelanggaran kewajiban 

pengembalian biaya atas pembatalan perjanjian. Subyek yang dikenai sanksi 

administratif adalah perusahaan angkutan umum dan pemegang izin 

penyelenggaraan angkutan orang sedangkan yang dapat menjatuhkan sanksi 

administratif adalah Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan 

kewenangannya yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan 

Peraturan pemerintah ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa 

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (4), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51 
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ayat (6), Pasal 56, Pasal 57 ayat (4), Pasal 59 ayat (6), Pasal 60 ayat (6), 

Pasal 61 ayat (4), dan Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Kendaraan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan 

menjadi dasar hukum pengenaan sanksi administratif karena memuat 2 hal 

yaitu berkaitan dengan obyek pelanggaran dan subyek pengenaan sanksi 

administratif. 

Obyek pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 diatur pada Pasal 175 ayat (1) 

bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 121 ayat (1), Pasal 

123 ayat (4), atau 143 ayat (1) dikenai sanksi administratif” Sanksi 

administratif dapat berupa peringatn tertulis dan denda administratif. Obyek 

pelanggaran-pelanggaran yang dikenakan sanksi administratif berdasarkan 

pasal ini yaitu: 

a) Pelanggaran pengujian kendaraan bermotor 

Obyek pelanggaran ini terdapat pada Pasal 121 ayat (1) meliputi 

Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang 

akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian. 

b) Pelanggaran uji tipe kendaraan bermotor 

Obyek pelanggaran ini terdapat pada Pasal 123 ayat (4) Masing-

masing Kendaraan Bermotor wajib dilakukan registrasi uji tipe. 

c) Pelanggaran uji berkala bagi kendaraan bermotor 

Obyek pelanggaran ini terdapat pada Pasal 143 ayat (1) Uji Berkala 

sebagaimana wajib bagi Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, 

Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang 

dioperasikan di jalan. 

Ketentuan penjatuhan sanksi yang diberikan apabila melanggar pasal 

di atas sesuai padal 175 

Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: 
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(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 

ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan 

jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender. 

(2) Dalam hal ini pemilik kendaraan bermotor tidak 

melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu 

peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif 

berupa denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh 

juta rupiah). 

 

Menurut bagian lampiran Peraturan Pemerintah ini diatur hal-hal yang 

berkaitan dengan jenis dan fungsi kendaraan bermotor, persyaratan teknis 

dan laik jalan kendaraan bermotor perlengkapan, pengujian, pemeliharaan 

dan perbaikan kendaraan bermotor serta pemberian sanksi administratif. 

Maka sesuai dengan pasal 176 ayat (1) dan (2) merupakan pengenaan sanksi 

administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.  Selain itu dalam 

peraturan pemerintah ini juga diatur subyek hukum yang berwenang 

menjatuhkan sanksi administratif diatur dalam Pasal 168 (1) menyatakan 

bahwa “Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana 

lalu lintas dan angkutan jalan dan Gubernur dapat melakukan pengawasan 

dan pemantauan pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor”. Sesuai 

dengan pasal tersebut yang bertanggung jawab di bidang sarana dan 

prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang diberi kewenangan yaitu 

Dinas Perhubungan. 

 

b. Bentuk Pengaturan Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelanggar 

Ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 46 

Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang 

Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. 

Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 46 Tahun 2014, diterbitkan 

sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 141 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  

Obyek pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif pada 

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 
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adalah standar pelayanan minimal (SPM) yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) 

bahwa “Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan 

orang tidak dalam trayek wajib memenuhi standar pelayanan minimal 

angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek”. 

Standar pelayanan minimal angkutan orang yang tertuang dalam Pasal 2 

tersebut meliputi keamanan; keselamatan; kenyamanan; keterjangkauan; 

kesetaraan; dan keteraturan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 di atas, dapat diketahui bahwa obyek 

pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 46 

Tahun 2014 adalah pelanggaran standar pelayanan minimal (SPM). 

Subyek pengenaan saksi administratif yang diatur pada Peraturan 

Menteri Perhubungan RI No. 46 Tahun 2014 yaitu perusahaan angkutan 

umum sesuai Pasal 8 bahwa: 

(1) Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan Standar 

Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan 

Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa:  

a. peringatan tertulis;  

b. pembekuan izin; dan/ atau 

c. pencabutan izin. 

 

Sedangkan subyek yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah diatur 

dalam Pasal 8 ayat (3) bahwa “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dikenai oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota 

sesuai dengan kewenangannya”.  

Tata cara penerapan sanksi diatur pada Pasal 9 bahwa: 

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)huruf a dikenai sebanyak 3 

(tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 

(tiga puluh) had kalender. 

(2) Dalam hal pemegang lzin tidak melaksanakan kewajibannya 

setelah berakhirnya peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi 

administratif berupa pembekuan izin. 

(3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai 

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)' hari kalender. 
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(4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan 

kewajibannya sete1ah jangka waktu pembekuan izin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir. 

 

Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 46 Tahun 2014 memuat 

bentuk pengaturan penerapan sanksi administratif karena didalamnya 

terdapat ketentuan yang  berkaitan dengan obyek pelanggaran dan subyek 

pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerapan sanksi administratif. 

Obyek pelanggaran dalam peraturan ini yaitu pelanggaran standar 

pelayanan minimal (SPM). Subyek pengenaan sanksi perusahaan angkutan 

umum tidak dalam trayek. Sedangkan subyek yang berwenang menerapkan 

sanksi yaitu Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya. Mengenai tata cara penerapan sanksi administratif dimulai 

dengan pemberian peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali, kemudian 

pembekuan izin dan setelah 30 hari dapat dilakukan sanksi pencabutan izin. 

 

2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 

Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan 

Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek 

Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2017, diterbitkan 

sebagai aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 46, Pasal 80 ayat (2), Pasal 86 

ayat (3), Pasal 87 ayat (5), Pasal 120 ayat (5) dan Pasal 122 Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. 

Menurut Pasal 72 Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 

2017 menyatakan bahwa: 

(1) Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan pelanggaran 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, 

Pasal 38, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, dikenai 

sanksi administratif.  

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diklasifikasikan menjadi: a. pelanggaran ringan; b. pelanggaran 

sedang; dan c. pelanggaran berat. 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) di atas, maka dapat diketahui 

bahwa obyek pelanggaran meliputi: 

1) Pelanggaran izin penyelenggaraan angkutan orang  
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Obyek pelanggaran ini sebagaimana diatur pada Pasal 

36, Pasal 37 dan Pasal 38. 

Pasal 36 menyatakan bahwa: 

(1) Untuk menyelenggarakan Angkutan Orang dengan 

Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, 

Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin 

penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan 

Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. 

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan 

pajak atau dapat dikenakan retribusi daerah. 

 

Pasal 37 ayat (1) bahwa “Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), harus berbentuk badan hukum Indonesia 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 

38 menyatakan bahwa: “Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi 

persyaratan sebagai berikut:  

a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan;  

b. memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang 

mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang 

dimiliki; dan  

c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang 

dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerja 

sama dengan pihak lain. 

 

Pasal 41 ayat (1) bahwa “Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 

ayat (1), berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri 

atas: a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan 

Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek; b. surat pernyataan 

kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Orang dengan 

Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sesuai dengan izin yang 

diberikan; dan c. kartu pengawasan” 

Pasal 42 ayat (1) bahwa “Surat keputusan izin penyelenggaraan 

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, meliputi: surat 
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keputusan izin, surat pelaksanaan keputusan izin, lampiran surat keputusan 

berupa daftar kendaraan. 

Obyek pelanggaran diatur pada Pasal 43 yang menyatakan bahwa 

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 

(1), dapat mengembangkan usaha di kota/kabupaten lain dengan memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. wajib membuka kantor cabang;  

b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan 

wilayah operasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, Kepala 

Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan 

kewenangannya;  

c. melaporkan dan mendaftarkan perusahaan pada Pemerintah 

Kota/Kabupaten sesuai dengan domisili cabang atau perusahaan 

yang bersangkutan; dan  

d. menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili 

perusahaan. 

 

Pasal 44 Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 ayat (1), wajib:  

a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin 

penyelenggaraan yang diberikan;  

b. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal; 

c. melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;  

d. mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki Surat Izin 

Mengemudi (SIM) Umum sesuai dengan golongannya;  

e. menerbitkan bukti pembayaran kepada Pengguna Jasa;  

f. mengasuransikan tanggung jawab, yaitu iuran wajib dan 

tanggung jawab pengangkut;  

g. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia 

usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; 

h. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan 

badan hukum atau domisili badan hukum;  

i. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Direktur Jenderal, 

Kepala Badan, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan 

kewenangannya. 

 

Subyek pengenaan sanksi administratif pada peraturan ini yaitu 

perusahaan angkutan umum dan perusahaan aplikasi di bidang transportasi 

darat. 

Perusahaan angkutan umum sebagai subyek pengenaan sanksi 

administratif sesuai Pasal Pasal 72 ayat (1) bahwa “Perusahaan Angkutan 
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Umum yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 

44, dikenai sanksi administratif.” 

Subyek yang berwenang memberikan sanksi administratif kepada 

perusahaan angkutan umum diatur pada Pasal 74 ayat (1) bahwa “Direktur 

Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan 

kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan 

Angkutan Umum berdasarkan laporan atau informasi”. 

Perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat sebagai subyek 

pengenaan sanksi administratif sesuai Pasal 78 bahwa “Perusahaan Aplikasi 

di bidang transportasi darat yang melakukan pelanggaran ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67, dikenai 

sanksi administratif oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika”. 

Subyek yang berwenang memberikan sanksi administratif kepada 

perusahaan aplikasi tersebut diatur pada Pasal 78 ayat (4) bahwa “Laporan 

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterima oleh 

Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan 

kewenangannya disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk diberikan 

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”. 

Bentuk sanksi administratif kepada perusahaan angkutan umum diatur 

pada Pasal 74 ayat (2) bahwa  “Sanksi administratif yang diberikan oleh 

Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan 

kewenangannya kepada Perusahaan angkutan umum meliputi:  

a. peringatan tertulis;  

b. denda administratif;  

c. pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan 

Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek; dan  

d. pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan 

Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. 

 

Tata cara penerapan sanksi administratif di atas, diatur pada Pasal 75 

yang menyatakan bahwa: 
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(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a, dikenakan paling 

banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga 

puluh) hari.  

(2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 74 ayat (2) huruf b, ditentukan dalam satuan denda 

administratif (penalty unit/PU).  

(3) Satuan denda administratif (penalty unit/ PU) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), nilainya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu 

rupiah).  

(4) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) 

hari kalender sejak pengenaan denda administratif tidak melakukan 

pembayaran denda dan tidak melaksanakan perbaikan terhadap 

pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pembekuan izin 

yang berupa pembekuan kartu pengawasan. 

(5) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 

tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran 

yang dilakukan, dikenakan sanksi pencabutan izin yang berupa 

pencabutan kartu pengawasan. 

 

Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 46 Tahun 2014 memuat 

bentuk pengaturan penerapan sanksi administratif karena didalamnya 

terdapat ketentuan yang  berkaitan dengan obyek pelanggaran dan subyek 

pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerapan sanksi administratif. 

Obyek pelanggaran dalam peraturan ini yaitu pelanggaran izin 

penyelenggaraan angkutan orang dan Pelanggaran persyaratan 

pengembangan usaha. Subyek pengenaan sanksi administratif yaitu 

perusahaan angkutan umum dan perusahaan aplikasi di bidang transportasi 

darat sedangkan subyek yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif 

yaitu Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai 

dengan kewenangannya. Tata cara penerapan sanksi administratif kepada 

pelanggar dimulai dengan memberikan sanksi peringatan tertulis sebanyak 2 

kali setelah 30 hari akan dikenakan denda administratif jika belum ada 

pelaksanaan kewajiban bagi perusahaan maka akan dikenakan sanksi 

pembekuan izin yang berupa pembekuan kartu pengawasan. Dan setelah 30 

hari kemudian dapat dikenakan sanksi pencabutan izin yang berupa 

pencabutan kartu pengawasan. 
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c. Tujuan Pengaturan Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelanggar 

Ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas 

Berdasarkan analisis terhadap dasar hukum dan bentuk pengaturan 

penerapan sanksi administratif dapat diketahui bahwa tujuan pengaturan 

penerapan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu 

sebagai berikut: 

1) Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum 

Tujuan pengaturan penerapan sanksi administratif bagi pelanggar 

ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang pertama adalah 

untuk memberikan perlindungan. Tujuan ini dapat dilihat pada 

pertimbangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 

108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan 

Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang menyatakan 

bahwa: 

“untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, 

keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta 

menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan 

angkutan umum, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan 

Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek”. 

 

Selain itu pada Pasal 2 huruf d Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 disebutkan bahwa tujuan 

pengaturan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak 

dalam Trayek, yaitu: “terwujudnya perlindungan dan penegakan hukum 

bagi masyarakat”.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengaturan 

penerapan sanksi administratif bertujuan untuk memberikan perlindungan 

bagi masyarakat dalam penggunaan angkutan umum. 

2) Untuk memberikan pengawasan 

Pengawasan dilakukan kepada perusahaan angkutan umum dan 

pengemudi sebagaimana diatur dalam  Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 bahwa pemerintah wajib melakukan pengawasan 
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dan pembinaan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, pemilik, dan/atau 

Pengemudi Kendaraan Bermotor yang beroperasi di jalan. Kemudian pada 

penjalasan undang-undang ini disebutkan bahwa: 

“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”. 

Petugas pelaksana pengawasan diatur dalam Pasal 50 Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 bahwa: 

“Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan oleh petugas pengawas 

Kendaraan Bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau 

elektronik”.  

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 di atas, dapat diketahui bahwa 

petugas pengawas kendaraan bermotor berwenang melakukan pengawasan 

kepada setiap pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum yang 

menyelenggarakan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor 

sebagaimana disebutkan pada Pasal 48. 

Tujuan pengawasan juga dapat dilihat dari Peraturan pemerintah 

Nomor 55 tahun 2012, Pasal 168 bahwa: 

(1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana 

lalu lintas dan angkutan jalan dan gubernur dapat melakukan 

pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan 

Bermotor.  

(2) Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat berupa uji petik terhadap Kendaraan Bermotor hasil Uji 

Berkala yang dipilih secara acak. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pengaturan penerapan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu untuk memberikan 

pengawasan kepada perusahaan angkutan umum, pemilik, dan/atau 

pengemudi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan. 
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3) Mengembangkan sistem transportasi nasional 

Pemerintah bertanggungjawab dalam pembangunan nasional, maka 

dari itu lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam 

mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya 

memajukan kesejahteraan umum. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi “Negara bertanggungjawab 

atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh 

Pemerintah” dan Pasal 5 ayat (2) berbunyi “Pembinaan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. 

perencanaan; b. pengaturan; c. pengendalian; dan d. pengawasan.” Selain 

itu potensi dari sistem transportasi nasional perlu dikembangkan untuk 

mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu 

lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi 

dan pengembangan wilayah. 

4) Memberikan standar pelayanan minimal angkutan orang 

Tujuan pengaturan sanksi administratif bagi angkutan umum seperti 

ada pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 

Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan 

Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yaitu mempunyai tujuan untuk 

terwujudnya pelayanan angkutan orang dengan memanfaatkan penggunaan 

aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mengakomodasi kemudahan 

aksesibilitas bagi masyarakat memberikan kepastian hukum terhadap aspek 

keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan 

keteraturan, terwujudnya usaha yang mendorong pertumbuhan 

perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi, menampung 

perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan 

umum serta terwujudnya perlindungan dan penegakan hukum bagi 

masyarakat. 
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2. Mekanisme Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelanggar Ketentuan 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

a. Petugas Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif Bagi 

Pelanggar Ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan 

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan mengatur tentang penindakan pelanggaran lalu lintas 

dan angkutan jalan dilakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia 

dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik 

Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 menyatakan bahwa Direktur Jenderal, 

Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya 

memberikan sanksi administratif kepada perusahaan angkutan umum 

berdasarkan laporan atau informasi. 

Berdasarkan hasil penelitian, secara teknis pelaksanaan penerapan 

sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan undang-undang lalu lintas dan 

angkutan jalan dilimpahkan kepada Kepolisian dan Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Dinas 

Perhubungan. Dalam penerapan sanksi administratif petugas Dinas 

Perhubungan yang mempunyai kewenangan yaitu petugas seksi 

pengendalian dan penertiban. Dalam melaksanakan penerapan sanksi 

administratif petugas seksi pengendalian dan penertiban dibantu oleh 

petugas kepolisian dalam melaksanakan kegiatan operasi pemeriksaaan 

kendaraan angkutan umum dalam hal persayaratan teknis dan laik jalan. 

Pelaksanaan operasi pemeriksaan kendaraan angkutan umum dilakukan dua 

sampai tiga kali dalam sebulan. 

Selain itu dari hasil penelitian, dalam pemeriksaan kendaraan 

angkutan umum secara administratif seperti surat izin trayek, kontrak kartu 

pengawasan angkutan umum petugas seksi pengendalian dan penertiban 

dibantu oleh petugas dari Dinas Perhubungan seksi angkutan orang dalam 

trayek. Namun dalam penerapannya hanya petugas seksi pengendalian dan 

penertiban saja yang bertugas di lapangan. 
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b. Jenis Sanksi yang Dikenakan Bagi Pelanggar Ketentuan Undang-

Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Berdasarkan bagian lampiran Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan diatur empat jenis sanksi administratif yaitu terdiri dari: a. 

peringatan tertulis; b. denda administratif; c. pembekuan izin; d. pencabutan 

izin. Dari hasil penelitian sanksi administratif yang diterapkan oleh Dinas 

Perhubungan adalah peringatan tertulis dan denda administratif saja. Sanksi 

administratif yang diberikan oleh Dinas Perhubungan memiliki ketentuan 

sebagai berikut: 

a) Peringatan tertulis diberikan langsung kepada perusahaan angkutan 

umum yang tidak melakukan perpanjangan izin trayeknya selama 

lima tahun berturut-turut. Pelanggaran tersebut diberikan kepada 

pemilik perusahaan angkutan umum setelah kendaraan 

operasionalnya terkena penindakan langsung yang dilakukan oleh 

petugas Dinas Perhubungan yang melaksanakan operasi 

pemeriksaan kendaraan angkutan umum. Sanksi peringatan tertulis 

diberikan oleh petugas Dinas Perhubungan seksi angkutan orang 

dalam trayek. 

b) Denda administratif diberikan kepada pelanggar yang terkena 

penindakan langsung yang dilakukan oleh petugas Dinas 

Perhubungan seksi pengendalian dan penertiban yang 

melaksanakan operasi gabungan dengan Kepolisian. Pelanggaran 

yang dikenakan denda administratif yaitu tidak mematuhi 

persyaratan teknis dan laik jalan seperti tidak memperpanjang, SIM 

tidak sesuai dengan kendaraan yang dikendarai, tidak melakukan 

perpanjangan masa berlaku SIM, tidak melakukan perpanjangan 

pajak STNK serta pelanggaran tonase kendaraan angkutan barang. 

Denda administratif tersebut berupa bukti surat tilang yang 

berisikan pasal yang dilanggar dan denda yang harus dibayarkan 

oleh pelanggar melalui sidang putusan di Pengadilan. Selain itu 

denda administratif juga dapat diberikan kepada Perusahaan 

Angkutan Umum yang melanggar ketentuan uji tipe dan uji 
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Berkala kendaraan bermotor angkutan umum dan bagi Perusahaan 

Angkutan Umum yang tidak memperpanjang surat izin trayek 

angkutan umum. 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur empat 

jenis sanksi administratif yaitu peringatan tertulis, denda administratif, 

pembekuan izin dan pencabutan izin. Namun berdasarkan hasil penelitian 

sanksi administratif yang diterapkan di Dinas Perhubungan Kota Semarang 

hanya dua yaitu peringatan tertulis dan denda administratif. Dinas 

Perhubungan Kota Semarang hanya menerapkan dua sanksi administratif 

tersebut dikarenakan untuk efisiensi waktu dan proses pengenaan sanksi 

administratif bagi pelanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

c. Tahapan Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelanggar 

Ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa mekanisme 

penerapan sanksi administratif bagi angkutan umum yang melakukan 

pelanggaran di Dinas Perhubungan Kota Semarang dilakukan melalui dua 

tahapan sebagai berikut: 

1) Pemberian Sanksi Peringatan Tertulis 

 

Tahapan pemberian sanksi peringatan tertulis memiliki alur 

mekanisme yaitu: 

a) Tahap yang pertama yaitu pemeriksaan data pemilik 

perusahaan angkutan umum, pemeriksaan ini meliputi 

data surat izin trayek kepemilikan perusahaan angkutan 

umum dan data kendaraan operasionalnya yang terkena 

Pemeriksaan 

Data Pemilik 

Perusahaan 

angkutan umum. 

 

Pemberian 

Teguran Lisan 

Pemberian 

Sanksi 

Peringatan 

Tertulis. 
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penindakan pada saat dilakukan operasi pemeriksaan 

yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan. 

b) Langkah selanjutnya apabila dalam pemeriksaan data 

ditemukan pelanggaran maka petugas seksi angkutan 

dalam trayek akan memberikan teguran lisan dengan 

cara menghubungi pemilik perusahaan angkutan umum. 

Teguran lisan ini berlaku selama 7 hari berturut-turut 

setelah dilakukannya teguran lisan yang pertama.  

c) Apabila dalam jangka waktu 7 hari tidak ada itikad baik 

dari Pemilik Perusahaan Angkutan Umum setelah 

pemberian teguran lisan yang pertama, maka langkah 

selanjutnya akan diberikan sanksi peringatan tertulis 

kepada pemilik perusahaan angkutan umum. Peringatan 

tertulis ini diberikan sebanyak tiga kali dengan jangka 

waktu masing-masing 30 hari kalender 

.Berdasarkan hasil penelitian pemberian sanksi peringatan tertulis 

diberikan pada saat petugas Dinas Perhubungan melakukan pemeriksaan 

kendaraan angkutan umum dalam kegiatan operasi gabungan. Sedangkan 

petugas yang berwenang memberikan sanksi peringatan tertulis adalah 

petugas Dinas Perhubungan seksi angkutan orang dalam trayek. 

2) Pengenaan Denda Administratif 

Pada tahap ini memiliki dua alur mekanisme penerapannya yaitu 

pengenaan denda administratif bagi supir angkutan umum dan pengenaan 

denda administratif bagi pemilik perusahaan angkutan umum.  

a) Pengenaan denda administratif bagi supir angkutan umum. 

Tahapan penerapan pengenaan denda administratif bagi supir 

angkutan umum mempunyai alur mekanisme sebagai berikut : 
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Penjelasan alur mekanisme penerapan sanksi administratif bagi 

pelanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas yang dikenakan kepada 

Supir Perusahaan Angkutan Umum sebagai berikut : 

1) Permohonan Bantuan Personel Kepolisian dalam 

melaksanakan kegiatan operasi gabungan Dinas 

Perhubungan Kota Semarang seksi Pengendalian dan 

Penertiban dibantu oleh petugas Kepolisian dari 

Polrestabes Semarang. Permohonan bantuan ini meliputi 

jadwal kegiatan operasi gabungan, lokasi kegiatan dan 

jumlah personil kegiatan operasi gabungan tersebut. 

2) Pembuatan Surat Tugas, pada tahap ini Kepala Dinas 

Perhubungan Kota Semarang melalui Sekretariat 

membuat dan memberikan surat tugas bagi petugas 

Dinas Perhubungan seksi Pengendalian dan Penertiban 

yang akan melaksanakan kegiatan operasi gabungan 

dengan kepolisian. Pada surat tugas ini berisi perintah 

kepada petugas Dinas Perhubungan seksi Pengendalian 

dan Penertiban dibantu oleh Kepolisian untuk melakukan 

KEGIATAN OPERASI 

GABUNGAN 

PERMOHONAN BANTUAN 

PERSONEL KEPOLISIAN 

PEMBUATAN SURAT TUGAS 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

OPERASI GABUNGAN 

PEMBERIAN SANKSI 

ADMINISTRATIF BAGI 

PELANGGAR 
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kegiatan operasi bagi angkutan umum dan melakukan 

penindakan langsung kepada supir angkutan umum yang 

melakukan pelanggaran. Serta melaporkan hasil 

pelaksanaan kegiatan operasi gabungan kepada Kepala 

Dinas Perhubungan. 

3) Pelaksanaan Kegiatan Operasi Gabungan, kegiatan 

operasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dibantu 

Kepolisian meliputi Operasi Gabungan Dinamis (Patroli) 

dan Penertiban Operasional Angkutan Umum Orang dan 

Barang serta Laik Jalan. 

4) Pemberian Sanksi Administratif Bagi Pelanggar, pada 

tahap ini bagi angkutan umum yang terbukti melanggar 

pada saat diadakannya kegiatan operasi oleh Dinas 

Perhubungan maka akan dikenakan sanksi administratif 

berupa pengenaan denda administratif. Pengenaan denda 

administratif ini berupa surat tilang yang berisi pasal 

yang dilanggar serta denda yang harus dibayarkan pada 

saat putusan sidang pengadilan. 

Dari hasil penelitian, pelaksanaan operasi gabungan antara Dinas 

Perhubungan dibantu kepolisian dilaksanakan sebanyak dua sampai tiga kali 

dalam sebulan. Prosedur pelaksanaan operasi gabungan tersebut tidak 

tercantum dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun 

dalam pelaksanaan operasi gabungan tersebut harus mendapatkan izin 

terlebih dahulu berupa Surat Perintah dari Kepala Dinas Perhubungan. 

Untuk mengetahui pelaksanaan operasi gabungan tersebut penerapannya 

sudah baik, pihak Dinas Perhubungan setiap bulan mengadakan evaluasi 

kegiatan. Setelah dilakukannya evaluasi, akan disampaikan berupa laporan 

kegiatan bulanan untuk diserahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan. 
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b) Pengenaan denda administratif bagi pemilik perusahaan 

angkutan umum. 

Berdasarkan hasil penelitian denda administratif juga dapat dikenakan 

bagi pemilik perusahaan angkutan yang melanggar ketentuan Undang-

Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengenaan denda administratif 

bagi pemilik perusahaan angkutan umum yang melanggar memiliki alur 

mekanisme yaitu : 

 

Penjelasan alur mekanisme diatas adalah : 

1) Pemeriksaan data kepemilikan angkutan umum, pada tahap 

ini petugas Dinas Perhubungan di seksi angkutan orang 

dalam trayek memeriksa data kepemilikan perusahaan 

angkutan umum. Pemeriksaan data ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui informasi data kepemilikan 

perusahaan angkutan umum serta untuk mengetahui surat 

izin trayek angkutan umum. 

2) Peringatan Lisan dan Peringatan Tertulis, pada tahap ini 

apabila pada pemeriksaan data ditemukan pelanggaran 

perusahaan angkutan umum yang masa berlaku izin 

trayeknya habis maka akan diberikan peringatan lisan dengan 

menghubungi pemilik perusahaan angkutan yang 

bersangkutan. Apabila dalam 7 hari berturut-turut tidak ada 

itikad baik dari perusahaan angkutan umum menanggapi 

peringatan lisan maka akan diberikan peringatan tertulis. 

Peringatan tertulis ini diberikan sebanyak tiga kali dengan 
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jangka waktu masing-masing 30 hari sejak peringatan tertulis 

diberikan. 

3) Pengenaan Denda Administratif, pada tahap ini apabila 

pemilik perusahaan angkutan umum tidak melaksanakan 

kewajiban setelah berakhirnya jangka peringatan waktu 

peringatan tertulis yang ke tiga, maka akan dikenakan denda 

administratif sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

Dasar pengenaan sanksi administratif diatur dalam Undang-Undang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun dari hasil penelitian bahwa Dinas 

Perhubungan hanya menerapkan dua dari empat sanksi administratif yang 

terdapat pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi 

administratif yang diterapkan di Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah 

Peringatan Tertulis dan Denda Administratif. 

Berdasarkan hasil penelitian pengenaan sanksi peringatan tertulis dan 

denda administratif yaitu bagi perusahaan angkutan umum yang tidak 

melakukan perpanjangan surat izin trayek. Selama Tahun 2017 ditemukan 

empat kasus pelanggaran perpanjangan surat izin trayek. Empat kasus 

tersebut dilakukan oleh perusahaan angkutan umum khususnya bus dan 

angkutan kota. Berdasarkan kasus tersebut Dinas Perhubungan Kota 

Semarang memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 

denda administratif. Adapun mekanisme pengenaan sanksi peringatan 

tertulis dan denda administratif dilakukan pada saat kegiatan pemeriksaan 

kendaraan angkutan umum dalam operasi gabungan. Kendaraan angkutan 

umum yang terbukti melakukan pelanggaran surat izin trayek 

mekanismenya didahului dengan pemberian surat tilang yang ditujukan 

kepada supir kendaraan angkutan umum oleh petugas seksi pengendalian 

dan penertiban. Untuk sanksi peringatan tertulis didahului dengan teguran 

lisan yang diberikan kepada pemilik perusahaan angkutan umum. Apabila 

dalam jangka waktu 7 hari setelah teguran lisan pemilik perusahaan 

angkutan umum belum memperpanjang izin trayeknya akan diberikan 
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sanksi peringatan tertulis. Sanksi peringatan tertulis ini diberikan tiga kali 

dengan jangka waktu 30 hari berturut-turut. 

d. Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelanggar 

Ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Dalam menjalankan tugasnya di bidang perhubungan khususnya 

angkutan umum, Dinas Perhubungan Kota Semarang menghadapi beberapa 

hambatan yang mengakibatkan kinerja Dinas Perhubungan tidak maksimal. 

Hambatan yang mempengaruhi penerapan sanksi administratif bagi 

pelanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

antara lain: 

1. Hambatan Yuridis 

Penerapan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara yuridis 

ditemukan hambatan yaitu belum adanya ketentuan penerapan 

sanksi adminisratif secara operasional.  

Penerapan sanksi administratif termasuk dalam tindakan 

represif, seharusnya dalam penerapan sanksi administratif ada 

ketentuan yang lebih jelas tentang standar operasional prosedur 

(SOP) seperti pelaksanaan operasi gabungan yang dilakukan oleh 

Dinas Perhubungan dan Kepolisian selama dalam rentan waktu 

sebulan dilakukan berapa kali dan target atau sasaran dari 

pelaksanaan operasi gabungan. Hal ini diperlukan untuk efektifitas 

pelaksanaan kegiatan operasi gabungan yang dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan dan Kepolisian dalam mengurangi angka pelanggaran 

yang dikenakan sanksi administratif. 

Selain itu belum adanya peraturan di tingkat daerah berupa 

peraturan gubernur atau peraturan walikota sebagai pelaksanaan 

dari penerapan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan tidak 

adanya peraturan Gubernur atau Walikota, maka tidak dapat 

diketahui batas-batas kewenangan Pemerintah Daerah melalui 
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Dinas Perhubungan untuk mengatur penerapan sanksi administratif 

bagi angkutan umum yang melanggar ketentuan Undang-Undang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

2. Hambatan Teknis 

Dalam penerapan sanksi administratif bagi pelanggar 

ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara 

teknis ditemukan hambatan-hambatan antara lain: 

a. Sulit menghubungi pemilik perusahaan angkutan mengenai 

masa izin trayek yang sudah habis. 

Dalam hambatan ini Dinas Perhubungan kesulitan dalam 

menghubungi pemilik angkutan umum ketika diketahui izin 

trayek dan kartu pengawasannya yang telah habis. Sebab 

terkadang Dishub harus mendata ulang pemilik perusahaan 

angkutan umum apabila perusahaan angkutan umum yang 

bersangkutan sudah beralih kepemilikannya.  

b. Sulit Menentukan Koordinasi Waktu  

Dalam melaksanakan operasi gabungan Dinas 

Perhubungan Kota Semarang bekerja sama dengan Kepolisian. 

Dalam hambatan ini yang kadang menjadi kendala adalah dalam 

menentukan waktu untuk mensinkronkan kegiatan untuk 

melakukan operasi gabungan pemeriksaan persyaratan teknis 

dan laik jalan khususnya bagi kendaraan angkutan umum. 

Selain itu juga ditemukan hambatan eksternal dalam 

pelaksanaan perpanjangan izin trayek salah satunya adalah sikap 

kurang peduli perusahaan angkutan umum karena persaingan 

usaha dengan munculnya transportasi online menyebabkan 

minimnya penumpang dalam menggunakan angkutan umum. 

Sehingga terkadang menyebabkan perusahaan angkutan umum 

mengalami kerugian sedangkan perusahaan angkutan umum 

harus mengeluarkan biaya retribusi untuk perpanjangan izin 

trayek dan penghasilan yang didapatkan tidak sebanding. 
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