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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Transportasi publik merupakan sebuah sarana penunjang yang 

diperuntukan bagi masyarakat yang memiliki mobilitas sebagai aktifitasnya 

sehari-hari. Sebagai alat transportasi publik  yang dipergunakan oleh masyarakat 

luas dan memiliki tugas melayani masyarakat, sudah pasti diperlukan standar-

standar dalam menjalankan tugas nya sebagai pelayan publik. Trasnportasi publik 

ini dapat dimiliki oleh pemerintah maupun swasta,  pada pelaksanaannya seluruh 

komponen yang menyangkut dalam aktifitas publik ini pemerintah harus memiliki 

andil agar pada prosesnya berjalan dengan lancar, dalam hal ini keamanan, 

kenyamanan, dan ketersediaan moda tranportasi ini harus diperhatian dengan baik. 

Dari sekian banyak kota-kota di Indonesia, kota Sukabumi merupakan 

salah satu kota yang masyarakatnya banyak menggunakan jasa angkutan umum. 

Sebagian besar warga kota Sukabumi menggunakan angkutan umum untuk 

memenuhi kebutuhan akan melakukan berbagai aktivitasnya sehari-hari, terutama 

warga yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Di sukabumi terdapat berbagai 

macam moda angkutan mulai dari angkutan roda dua dan roda empat, yang 

keseluruhan moda transportasi tersebut di kontrol oleh pemerintah melalui 

peraturan daerah maupun undang-undang.  

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan kota 

Sukabumi mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No KM. 35 Tahun 200



2 
 

 
 

tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. 

Dimana keberadaan angkutan umum bertujuan untuk menyelenggarakan angkutan 

yang baik dan layak bagi masyarakat. Di dalam Pasal 2 ayat (1) Permenhub 

98/2013 standar pelayanan angkutan umum meliputi keamanan, keselamatan, 

kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan. 

Standar pelayanan angkutan umum yang tercantum dalam Peraturan Menteri 

Perhubungan dirasa belum terpenuhi, belum adanya jaminan keamanan, 

keselamatan dan kenyamanan yang jelas membuat masyarakat menjadi enggan 

untuk memilih moda transportasi angkutan kota dan beralih ke moda transportasi 

lain. Pemerintah melalui Dinas Perhubungan kota Sukabumi sudah seharusnya 

menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat pengguna 

angkutan kota dan melakukan pengawasan secara berkala serta memberikan 

sanksi yang tegas terhadap angkutan kota yang tidak memenuhi standar. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi mempunyai 

kewenangan yang telah diatur berdasarkan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 

32  Tahun 2004 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Perhubungan Kota Sukabumi.  

 Angkutan kota yang beroperasi dan terdata di Dinas Perhubungan kota 

Sukabumi sebanyak 2092 unit, angkutan kota tersebut masih banyak yang belum 

memperpanjang izin trayeknya.  Saat ini angkutan kota di kota Sukabumi terbagi 

menjadi 20 trayek dan  tersebar di 7 kecamatan yaitu kecamatan Baros, 

Cibeureum, Cikole, Citamiang, Gunungpuyuh, Lembursitu, dan Warudoyong.  

Adapun persyaratan perpanjangan izin trayek yaitu: 
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1. Trayek asli 

a. Kartu pengawasan 

b. Surat keputusan 

c. Daftar kendaraan 

2. Fotokopi KTP pemilik terakhir 

3. Fotokopi STNK 

4. Fotokopi buku uji kelayakan kendaraan 

5. Surat Pernyataan akan melaksanakan kewajiban selaku pemegang izin 

trayek (Bermaterai 6000) 

6. Surat pengantar dari badan hukum yang diikuti. 

 

 Berdasarkan Perda no. 13 tahun 2011 bab II pasal 3 tentang Retribusi Izin 

Trayek disebutkan bahwa angkutan kota yang tidak layak jalan, angkutan kota 

yang melakukan pengangkutan melebihi daya angkut, mempekerjakan pengemudi 

yang tidak memenuhi syarat, melanggar tarif ketentuan yang berlaku maka izin 

trayek dari angkutan kota tersebut akan dicabut. Jika perda tersebut 

diimplementasikan dengan baik, maka seharusnya tidak akan ditemukan angkutan 

kota yang tidak layak jalan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

 Namun pelaksanaan kebijakan retribusi izin trayek di kota Sukabumi 

belum terlaksana dengan baik, sehingga masih banyak angkutan kota yang tidak 

layak masih beroperasi dan memiliki izin beroperasi, sehingga mengakibatkan 

ketidaknyamanan penumpang angkutan kota dan juga bisa membahayakan 

pengguna jalan lainnya karena angkutan kota yang sudah tua dan tidak melakukan 
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peremajaan angkutan kota. ini dibuktikan dengan data  angkutan kota yang 

melakukan peremajaan dan perpanjangan izin trayek pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 

DAFTAR JUMLAH KENDARAAN YANG MELAKUKAN REKOMENDASI 

IZIN TRAYEK PER KELOMPOK KERJA UNIT (KKU) TAHUN 2016-2017 

No. 
Kode 

Traye 

Kode 

Angkutan 

Potensi 

(Unit) 

Yang  

Melakukan  

Perpanjangan/ 

Peremajaan 

Yang Tidak  

Melakukan  

Perpanjangan/ 

Peremajaan 

Presentase 

2016 2017 2016 2017  2016 2017  

1 02.03.002 2 20 - - - - 0% 0% 

2 02.03.005 03 A 235 139 96 96 139 59.10% 40.90% 

3 02.03.011 03 B 75 44 12 31 63 58.70% 16.00% 

4 02.03.026 4 78 60 58 18 20 76.90% 74.40% 

5 02.03.004 5 30 11 11 19 19 36.70% 36.70% 

6 02.03.006 6 20 5 3 15 17 25.00% 15.00% 

7 02.03.010 8 431 307 236 124 195 71.20% 54.80% 

8 02.03.010 9 13 3 11 10 2 23.10% 84.60% 

9 02.03.027 10 162 123 120 39 42 75.90% 74.10% 

10 02.03.012 11 35 9 3 26 32 25.70% 8.60% 

11 02.03.013 14 146 91 114 55 32 62.30% 78.10% 

12 02.03.015 15 154 99 81 55 73 64.30% 52.60% 

13 02.03.017 20 70 48 41 22 29 68.60% 58.60% 

14 02.03.018 21 27 14 8 13 19 51.90% 29.60% 

15 02.03.019 21 A 56 32 37 24 19 57.10% 66.10% 

16 02.03.020 25 312 193 121 119 191 61.90% 38.80% 

17 02.03.022 26 70 39 25 31 45 55.70% 35.70% 

18 02.03.024 27 83 57 46 26 37 68.70% 55.40% 

19 02.03.025 28 70 35 44 35 26 50.00% 62.90% 

20 02.03.021 29 5 2 1 3 4 40.00% 20.00% 

Jumlah 2092 1311 1068 761 1004 63% 51.10% 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2018 

 

Dari data diatas dapat diungkap, dari tahun 2016-2017 mengalami 

penurunan jumlah angkutan kota yang melakukan perpanjangan izin trayek dan 

peremajaan. Dari 2092 unit angkutan kota di tahun 2016 yang melakukan 

perpanjangan izin trayek dan peremajaan sebanyak 1311 unit atau sekitar 63%. 
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Dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 1068 unit atau 52,10% dari 

jumlah yang beroperasi di kota Sukabumi. Hal ini memprihatinkan mengingat 

kenyamanan dan keselamatan yang merupakan komponen dari pelayaan harus 

diutamakan. 

Jumlah dari angkutan kota yang tidak memperpanjang izin trayek juga 

berdampak pada Pendapatan asli Daerah (PAD) yang tidak sesuai dengan target 

karena kurangnya pemasukan dari retribusi perpanjangan izin trayek. Ini bisa 

dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 1.2 

REKAPITULASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  

(PAD) TRIWULAN I PADA DPMPTSP KOTA SUKABUMI TAHUN 

2017 

 

JENIS 

PERIZINAN 

TARGET 

(RP) 

TRIWULAN I 
JUMLAH % KURANG 

JANUARI FEBRUARI MARET 

IZIN 

TRAYEK 93.500.000 17.665.000 14.900.000 23.390.000 55.945.000 59,83 37.555.000 

Sumber: DPMPTSP kota Sukabumi  

 

Dari hasil observasi awal, peneliti menemukan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Komunikasi yaitu: 

Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan mengenai 

kebijakan retribusi izin trayek terlihat masih banyak pengemudi dan pemilik 

angkutan kota yang belum mengetahui kebijakan tersebut sehingga banyak 

pengemudi angkutan kota yang tidak memperpanjang izin trayeknya, bisa 

dilihat dari tabel 1.1. 
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2. Sumber daya yaitu: 

Kurangnya sumber daya manusia yang ada pada Dinas Perhubungan kota 

Sukabumi hal ini dapat dilihat dari data primer yang dikemukakan kepala seksi 

Pengendalian Operasional bahwa jumlah tenaga kerja yang ada pada seksi 

angkutan kota berjumlah 6 orang untuk rekeomendasi izin trayek dan seksi 

pengendalian operasional lalu lintas sebanyak 23 orang untuk pengawasan 

angkutan kota. Jumlah tersebut dirasa tidak sebanding dengan jumlah angkutan 

kota yang ada yaitu 2092 yang terbagi menjadi 20 trayek dan tersebar di 7 

kecamatan di kota Sukabumi. 

3. Disposisi (Sikap dari pelaksana kebijakan) yaitu: 

Pegawai Dinas Perhubungan acuh tak acuh terhadap pelanggaran yang terjadi, 

ini dilihat dari tidak dilakukannya pemberian sanksi terhadap angkutan kota 

yang masih menerapkan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dimana hal tersebut bertentangan dengan Perda no. 13 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Izin Trayek, selain itu banyak pemilik angkutan kota yang masih 

mempekerjakan supir angkutan kota yang masih dibawah umur dan tidak 

memiliki  sim.  

4. Struktur Birokrasi 

Tidak adanya SOP dalam pelayanan rekomendasi izin trayek bisa dilihat dari 

tidak tentunya batas waktu dalam penyelesaian surat rekomendasi izin trayek. 
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 Berdasarkan uraian diatas, pokok pikiran yang akan dikemukakan dalam 

penelitian ini akan difokuskan kepada implementasi kebijakan tentang retribusi 

izin trayek, maka judul penelitian ini adalah “Implementasi Kebijakan tentang 

Retribusi Izin Trayek di Kota Sukabumi (Studi kasus izin trayek 

angkutan kota di kota Sukabumi)” 

 

 

1.2 Fokus Masalah dan Pertanyaan Pokok penelitian 

1.2.1 Fokus Masalah 

 Fokus utama dari penelitian ini mengenai implementasi perda tentang 

retribusi izin trayek di kota Sukabumi, apa faktor penghambat dan faktor 

pendukung keberhasilan implementasi kebijakan retribusi izin trayek yang 

dilaksanakan oleh Dinas perhubungan kota Sukabumi. 

1.2.2 Pertanyaan Pokok Penelitian 

1. Bagaimana implementasi kebijakan retribusi izin trayek di kota Sukabumi? 

2. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung keberhasilan implementasi 

keijakan izin trayek di kota Sukabumi? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi 

kebijakan tentang retribusi izin trayek di kota Sukabumi. 

2. Mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung keberhasilan 

implementasi kebijakan retribusi izin trayek di kota Sukabumi. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

1. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan 

sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu 

administrasi publik khususnya. 

2. Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan ilmu 

yang didapat di bangku kuliah. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan 

masukan yang positif bagi Dinas Perhubungan kota Sukabumi dalam hal 

meningkatkan implementasi kebijakan retribusi izin trayek. 

 

 

 


