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DAFTAR PERTANYAAN 

 

Kepala Seksi Pengendalian dan Penertiban (Daltib) di Dinas Perhubungan 

Kota Semarang 

1. ada berapa sub bidang yang terdapat dalam struktur organisasi di Bidang Daltib 

? 

2. Bagaimana pembagian tugas pegawai khususnya di Bidang Daltib dalam hal 

pengendalian dan penertiban khususnya bagi angkutan umum ? 

3. Bagaimanakah Bidang Daltib dalam melakukan pengawasan bagi angkutan 

umum ? 

4. Bidang apa yang diberi tugas untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap 

angkutan umum? 

5. Pengawasannya meliputi apa saja ?dan Bagaimana prosesnya ? 

6. Apakah ada suatu bentuk kerjasama atau dukungan dari Dinas Perhubungan 

Provinsi dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Daltib ? 

7. Jika ada, dukungan apa yang diberikan? Bagaimana prosedurnya ? 

8. Kegiatan apa yang dilakukan oleh Daltib dalam melakukan pengawasan 

terhadap angkutan umum dalam penerapan sanksi administratif ? 

9. Bagaimanakah pengaturan sanksi administratif bagi angkutan umum sesuai 

dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Dinas Perhubungan 

Kota Semarang ? 

10. Jenis-jenis sanksi administratif apa sajakah yang diterapkan terhadap pelanggar 

khususnya bagi angkutan umum ? 

11. Selain itu, bagaimana mekanisme penerapan sanksi administratif bagi angkutan 

umum yang melanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas ? 

12. Apakah ada suatu peraturan lain yang mengatur tentang sanksi administratif 

bagi angkutan umum ? 
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13. Bila tidak ada, apa tindakan preventif dan represif yang dilakukan oleh Bidang 

Daltib untuk mengurangi terjadinya pelanggaran khususnya yang dilakukan oleh 

angkutan umum ? 

 

Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek di Dinas Perhubungan Kota 

Semarang 

1. Ada berapa sub bidang yang terdapat dalam struktur organisasi khususnya di 

bidang Angkutan Umum ? 

2. Bagaimana pembagian tugas pegawai pada Dinas Perhubungan di bidang 

Angkutan Umum dalam menerapkan sanksi administratif khususnya bagi 

Angkutan Umum ? 

3. Bagimana pelaksanaannya tugasnya ?dan apakah harus disertai dengan surat 

tugas ? 

4. Pelanggaran apakah yang umumnya terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 khususnya yang diberikan sanksi administratif bagi angkutan 

umum dalam trayek ? 

5. Apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh 

angkutan umum yang melanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan? 

6. Bagaimanakah pengaturan tentang sanksi administratif secara umum terhadap 

pelanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya bagi 

angkutan umum ? 

7. Jenis-jenis sanksi administratif apa sajakah yang diterapkan terhadap pelanggar 

ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya bagi 

angkutan umum? 

8. Bagaimanakah data pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan umum atau 

perusahaan angkutan umum dalam trayek di tahun 2017-2018 ? 

9. Bagaimanakah Mekanisme penerapan sanksi administratif secara umum 

terhadap pelanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya 

bagi angkutan umum ? 
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10. Apakah dengan adanya penerapan sanksi administratif tersebut dapat 

mengurangi jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan umum di 

wilayah Kota Semarang ? 

11. Apa saja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang agar pihak 

yang terkait seperti perusahaan angkutan umum serta pengemudi angkutan 

umum mengetahui tentang pelanggaran serta sanksi administratif yang berlaku? 

Pengusaha Angkutan Umum di Kota Semarang 

1. Sejak kapan anda mendirikan perusahaan angkutan umum ini? 

2. Berapakah jumlah supir angkutan umum di perusahaan anda ? 

3. Berapakah jumlah armada angkutan umum yang anda miliki saat ini? 

4. Apa saja ketentuan serta persyaratan yang harus anda lengkapi saat mendirikan 

perusahaan angkutan umum ini? 

5. Bagaimana mekanisme perawatan berkala seperti dokumen kendaraan dan 

kondisi kendaraan di perusahaan anda ? 

6. Apakah perusahaan anda pernah terkena sanksi administrasi dari Dinas 

Perhubungan terkait? Jika iya, apa pelanggaran telah dilakukan dan sanksi yang 

diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang? 

7. Apakah ada pembinaan dan pengawasan terhadap supir angkutan umum dan 

armada angkutan umum di perusahaan anda ? 

8. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi oleh supir angkutan umum di perusahaan 

anda ? 

9. Bagaimana pengaturan waktu kerja supir di perusahaan anda ? 

10. Apakah perusahaan anda pernah memberikan penyuluhan terhadap supir 

angkutan umum tentang pelanggaran yang berkaitan dengan angkutan umum ? 

11. Apakah anda mengetahui jika mempekerjakan supir lebih dari 8 jam tanpa 

melakukan pergantian supir adalah suatu pelanggaran ? 

12. Apakah pernah terjadi pelanggaran terhadap peraturan jam kerja supir 

diperusahaan anda? Jika iya, apa tindakan yang anda lakukan dan apa sanksi 

yang diterima oleh pengemudi angkutan umum tersebut?  



 
 

118 
 

13. Apakah kiat-kiat yang perusahaan anda lakukan untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran khususnya bagi armada angkutan umum dan supir angkutan umum 

di perusahaan anda? 

Sopir Angkutan Umum di Kota Semarang 

1. Sejak kapan anda menjadi supir angkutan umum ? 

2. Apakah persyaratan dan ketentuan yang harus anda penuhi untuk menjadi supir 

angkutan umum ? 

3. Apakah ada pemberitahuan dari perusahaan tempat anda bekerja terkait 

persyaratan dan ketentuan tentang angkutan umum ? 

4. Ketika anda akan mengendarai kendaraan angkutan umum apakah sebelum 

berkendara anda mengecek kelengkapan alat dan dokumen kendaraan ? 

5. Apakah hal tersebut selalu anda lakukan setiap saat sebelum anda mulai 

berkendara ? 

6. Apakah di perusahaan anda bekerja memberitahu anda tentang pelanggaran 

yang berkaitan dengan angkutan umum ? 

7. Apakah anda pernah melakukan pelanggaran khususnya yang berhubungan 

dengan angkutan umum ?Jika iya, apa pelanggarannya dan apa sanksinya? 

8. Kendala apa saja yang anda dihadapi selama menjadi supir angkutan umum ? 

9. Bagaimanakah pengaturan jam kerja pengemudi supir angkutan umum di 

perusahaan anda ? 

10. Sebagai supir angkutan umum, apakah anda pernah melebihi batas waktu jam 

kerja mengemudi di perusahaan anda ? 

11. Jika iya, apakah anda mengetahui apabila anda melanggar batas jam kerja 

mengemudi bagi supir angkutan umum dapat dikenakan sanksi administratif ? 

12. Jika tidak, bagaimana kiat-kiat anda sebagai supir angkutan umum untuk 

menghindari adanya pelanggaran khususnya bagi angkutan umum ? 

13. Apakah Dinas Perhubungan Kota Semarang pernah melakukan sosialisasi 

tentang pelanggaran dan sanksi terhadap supir angkutan umum bagi mereka 

yang melakukan pelanggaran yang sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan ? 



 
 

119 
 

 


	SKRIPSI
	ABSTRAK
	HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN
	PRAKATA
	DAFTAR ISI
	A. Hasil Penelitian
	1. Gambaran Umum Obyek Penelitian
	2. Hasil Wawancara dengan Responden
	B. PEMBAHASAN
	1. Pengaturan Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	2. Mekanisme Penerapan Sanksi Administratif Bagi Angkutan Umum yang Melanggar di Wilayah Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang.




