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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional pada era 

globalisasi ini harus dapat mendukung tumbuh kembangnya dunia usaha, 

sehingga nantinya dapat menghasilkan bermacam-macam barang dan/atau 

jasa yang dengan itu dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat banyak.  

Kondisi perkembangan perekonomian nasional saat ini sangat berdampak 

positif bagi masyarakat luas khususnya konsumen, karena dengan adanya 

kondisi seperti saat ini konsumen akan dengan mudah mendapatkan barang 

dan/atau jasa yang diinginkan bahkan memberikan kebebasan penuh terhadap 

konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa sesuai kemampuan membayar 

konsumen atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan produsen. 

Dari sekian banyak jasa yang ditawarkan kepada konsumen salah satu 

jasa yang paling sering digunakan dan dinikmati konsumen adalah jasa 

trasportasi.1  Trasportasi merupakan bidang kegiatan yang sangat penting 

dalam hal untuk mewujudkan perkembangan perekonomian nasional yang 

membutuhkan sarana untuk mobilitas orang dan/atau barang, bahkan 

dibeberapa daerah dan kota jasa trasportasi menjadi hal utama untuk 

mendukung mobilitas masyarakatnya. 

                                                           

       1 Insan Tajali Nur.2006. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Jasa Trasportasi Dalam 
Memberikan Pelayanan Maksimal dan Kompensasi Kepada Konsumen. Risalah Hukum Fakultas 
Hukum Universitas Mulawarman  
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Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, 

mempunyai potensi berkembang yang cukup besar. Sebagai kota pendidikan, 

pariwisata dan industri tentunya membutuhkan penyediaan prasarana 

perkotaan yang memadai. Salah satu prasarana perkotaan yang penting adalah 

sistem transportasi kota. Sistem transportasi kota yang memadai mutlak 

dimiliki oleh kota besar dan menuju arah modernisasi, karena mobilitas 

anggota masyarakatnya yang cukup tinggi.2   

Keberadaan angkutan umum di Kota Malang saat ini telah banyak dan 

mudah kita temui, namun dalam penyelenggaraanya tidak semua angkutan 

umum ini sesuai dengan ketentuan perundangan yang sudah ditetapkan salah 

satunya adalah angkutan antar jemput pelajar sekolah yaitu jasa angkutan 

untuk mengantar/menjemput pelajar sekolah. 

Dengan semakin banyaknya kegiatan angkutan antar jemput pelajar 

sekolah di kota malang tentunya akan sangat membantu dalam hal 

penyelenggaraan pendidikan, karena tidak dapat di pungkiri dengan adanya 

angkutan ini akan memberikan kemudahan bagi para pelajar untuk menuju ke 

sekolahan, namun dibalik banyaknya manfaat yang ditawarkan oleh aktifitas 

angkutan antar jemput ini masih banyak pelanggaran-pelanggaran dalam hal 

penyelenggaraanya, diataranya perizinan, pengujian teknis dan laik jalan 

kendaraan. 

Perijinan penyelenggaraan angkutan antar jemput ini terdiri dari izin 

usaha dan izin trayek angkutan, ketentuan tersebut berdasarkan Undang-

                                                           

       2 Yulivieta Nurfanti.2009. Faktor-faktor Kualitas Layanan Yang Dipertimbangkan Pelanggan 
(studi pada angkutan umum taksi di Malang). Wacana Vol.12 No.4. 
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Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal  173 dan 174, Peraturan Pemerintah No.41 

Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan Pasal 18 dan 26, Keputusan Menteri 

Perhubungan No. 35 Tahun 2003 Pasal 33  dan juga berdasarkan ketentuan 

Pasal 6 dan 14 Peraturan Daerah Kota Malang No.5 Tahun 2011 Tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor 

umum. 

Sedangkan untuk kepentingan identifikasi kendaraan, penggunaan 

warna tanda nomor kendaraan atau plat nomor juga harus sesuai dengan 

ketentuan Pasal 178 huruf (d) Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1993 

Tentang Kendaraan dan Pengemudi,  bahwa ketentuan penggunaan warna 

tanda nomor kendaraan bermotor adalah sebagai berikut : 

1. Dasar hitam, tulisan putih untuk kendaraan bermotor bukan umum dan 

kendaraan bermotor sewa; (dipergunakan untuk kendaraan pribadi) 

2. Dasar kuning, tulisan hitam untuk kendaraan umum; (kendaraan bermotor 

yang  dipergunakan untuk kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang 

yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran baik dalam trayek 

maupun tidak dalam trayek).  

3. Dasar merah, tulisan putih untuk kendaraan bermotor dinas pemerintah; 

4. Dasar putih, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor Korps Diplomatik 

negara asing. 

Meskipun perihal perijinan telah diatur di dalam beberapa peraturan 

perundang-undangan diantaranya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, 

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993, Keputusan Menteri Perhubungan 
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No. 35 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah Kota Malang No. 5 Tahun 2011, 

menurut keterangan dari ibu Widayati (staff seksi angkutan orang tidak dalam 

trayek) data yang ada sampai saat ini di Dinas Perhubungan Kota Malang 

baru ada 2 (dua) lembaga pendidikan yang secara resmi mengajukan 

perizinan penyelenggaraan angkutan antar jemput pelajar sekolah yaitu TK 

dan SD ALYA’LU serta SMP 22, hal tersebut membuktikan bahwa masih 

sangat banyak angkutan antar jemput pelajar sekolah yang tidak memiliki izin 

dalam penyelenggaraannya. 

Selain perizinan semestinya angkutan antar jemput pelajar sekolah ini 

juga wajib dilakukan pengujian kendaraan bermotor yang terdiri dari uji tipe 

dan uji berkala sesuai dengan ketentuan pasal 49 UU No.22 Tahun 2009, 

pengujian kendaraan bermotor tersebut bertujuan untuk memastikan 

keamanan dan laik jalan kendaraan tersebut sehingga dengan hasil uji akan 

dapat dipastikan bahwa kendaraan yang dioperasikan dapat menjamin 

keselamatan penumpang selama diperjalanan.  

Angkutan antar jemput pelajar sekolah yang merupakan salah satu 

jenis dari angkutan umum di Kota Malang ini menjadi pilihan alternatif bagi 

sebagian masyarakat yang tidak memiliki waktu untuk mengantar atau 

menjemput putra putrinya sekolah, dan juga bagi pelajar yang tidak memiliki 

kendaraan pribadi atau malas berangkat sendiri, sehingga menggunakan 

angkutan umum yang berdesak-desakkan dan membutuhkan waktu perjalanan 

yang lama. 
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Kebutuhan akan sarana transportasi sangatlah penting, salah satunya 

untuk menunjang aktifitas pendidikan. Untuk itu Pemerintah Kota Malang 

menyediakan transportasi umum berupa Angkot atau Mikrolet untuk wilayah 

Kota Malang dengan tarif yang berbeda antara penumpang umum dan pelajar. 

Untuk pelajar tarifnya lebih murah 30% daripada tarif penumpang umum. 

Umumnya pengusaha Angkot atau sopir Angkot enggan untuk menaikkan 

atau mengambil penumpang yang berstatus pelajar dengan alasan tarifnya 

murah. Selain itu karena kesibukan kedua orang tua dan jarak dari rumah ke 

sekolah yang cukup jauh menjadi alasan banyak pelajar yang beralih 

menggunakan jasa “antar jemput”.3 

Banyaknya angkutan antar jemput di beberapa sekolah di Kota 

Malang yang beroperasi di saat jam berangkat maupun pulang sekolah, 

bahkan ada beberapa pengemudi yang sengaja menunggu sampai jam pulang 

sekolah yang memarkirkan kendaraanya di sekitar sekolah, hal ini 

menunjukkan bahwa angkutan antar jemput pelajar sekolah ini masih menjadi 

pilihan bagi sebagian orang tua murid atau pelajar itu sendiri. 

Keberadaan angkutan antar jemput pelajar sekolah ini semakin 

berkembang di Kota Malang karena adanya permintaan dari masyarakat, 

mengingat harganya yang sangat terjangkau. Bahkan banyak penyedia jasa 

angkutan antar jemput yang menggunakan kendaraan atau mobil pribadi, 

namun sebenarnya angkutan antar jemput pelajar sekolah yang masih banyak 

ketidaksesuaian dengan perundang-undangan dalam penyelenggaraanya ini 

                                                           

       3 Achmad Wicaksono.(et.al.,).2009. Studi Identifikasi Kebutuhan Angkutan Sekolah Dasar di 
Kecamatan Klojen Kota Malang. Jurnal Rekayasa Sipil.  Volume 3, No.2.  
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juga dapat merugikan konsumen. Selain tidak memiliki izin usaha maupun 

izin operasi angkutan umum serta lulus uji teknis dan laik jalan, penyedia jasa 

angkutan antar jemput pelajar sekolah dengan menggunakan mobil pribadi 

atau sewa ini juga tidak memberikan kepastian hukum bagi konsumenya jika 

nanti terjadi kecelakaan yang mengorbankan penumpang angkutan antar 

jemput karena tidak adanya kejelasan tanggung jawab. 

Seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 237 Undang-Undang No.22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan jo Pasal 89 

KEPMENHUB No.35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan di 

Jalan Dengan Kendaraan Umum, perusahaan atau perorangan penyedia jasa 

angkutan antar jemput (angkutan khusus) yang dikategorikan sebagai 

angkutan umum ini diwajibkan mengikuti program asuransi kecelakaan 

sebagai wujud atau bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan 

jaminan asuransi bagi penumpang atau konsumen jika terjadi kecelakaan. 

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. 

Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen 

memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa 

kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-hakya apabila 

dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen 

tersebut.4 

                                                           

       4 Susanti Adi Nugraha.2008. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum 
Acara Serta Kendala Implementasinya. Jakarta. Kencana Prenada Media Goup. hal.4  
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Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 8 Ayat (1) butir (a) dicantumkan secara jelas bahwa pelaku 

usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau 

jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Dalam kondisi perkembangan perekonomian tidak jarang konsumen 

menjadi korban kesewenang-wenangan pelaku usaha, konsumen menjadi 

objek aktivitas bisnis pelaku busaha untuk kepentingan mendapatkan 

keuntungan yang besar sehingga hal tersebut menimbulkan posisi yang tidak 

seimbang antara konsumen dan pelaku usaha. Tujuan ditetapkannya UUPK 

tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen 

sehingga dapat mengangkat harkat kehidupan konsumen, dengan harapan 

dapat melindungi konsumen dari aktivitas pelaku usaha yang merugikan.       

“Immanuel kant mengemukakan, bahwa tujuan hukum dibentuk sebagai 

sarana menyesuaikan hubungan antara anggota masayarakat agar terpelihara 

kepentingannya dalam memenuhi kebutuhan hidup yang akan berpengaruh 

terhadap kepentingan sosial”.5 

Dinas Perhubungan Kota malang sebagai pelaksana Otonomi Daerah 

di bidang perhubungan dengan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang perhubungan serta bertanggung jawab atas 

terwujudnya pelayanan jasa perhubungan yang aman, nyaman, tertib, teratur, 

bersih dan lancar sesuai dengan visi Dinas Perhubungan Kota Malang. 

                                                           

       5 Ibid. hal.32.  
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Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf (b) jo pasal 9 

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai Penyelenggara di bidang sarana dan 

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan yang meliputi : 

1. Penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

2. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; 

3. Persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor; 

4. Perizinan angkutan umum; 

5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan 

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

6. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan 

7. Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan 

teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian 

dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang ini.  

Maka harus ada upaya-upaya yang dilakukan yang berkaitan dengan 

pengendalian dan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan 

serta ketertiban dan kelancaraan angkutan di jalan, khususnya angkutan antar 

jemput pelajar sekolah yang dalam penyelenggaraanya masih banyak 

ketentuan yang dilanggar oleh penyelenggara itu sendiri. Upaya-upaya 

tersebut harus dilakukan agar kenyamanan, keamanan dan keselamatan 

penumpang selaku konsumen dapat terlindungi. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah upaya Dinas Perhubungan dalam menertibkan angkutan 

antar jemput Pelajar Sekolah di Kota Malang?  

2. Apa kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam menertibkan 

angkutan antar jemput Pelajar Sekolah di Kota Malang?  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penulisan hukum ini 

ialah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui upaya Dinas Perhubungan dalam menertibkan 

angkutan antar jemput Pelajar Sekolah di Kota Malang.   

2. Untuk mengetahui Apa kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan 

dalam menertibkan angkutan antar jemput Pelajar Sekolah di Kota 

Malang. 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

keilmuan di bidang ilmu hukum bagi penulis dan masyarakat luas, 

khususnya tentang perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa 

angkutan antar jemput serta dapat memberikan masukan baik bagi 

konsumen maupun pelaku usaha jasa angkutan antar jemput. 

   



10 

 

2. Manfaat Praktis 

Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas 

tentang bagaimana upaya dan kendala Dinas Perhubungan dalam 

menertibkan angkutan antar jemput pelajar sekolah di Kota Malang serta 

untuk meningkatkan pengetahuan serta membentuk pola fikir yang 

dinamis dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis selama menjalani 

studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

3. Kegunaan 

a. Bagi Penulis 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan 

pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam hal penyelenggaraan 

angkutan antar jemput serta perlindungan hukum bagi konsumen 

angkutan antar jemput. 

b. Bagi Masyarakat atau Konsumen 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta 

meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya, sehingga dalam 

penggunaann jasa pelayanan transportasi angkutan antar jemput 

konsumen merasa terlindungi dan terhindar dari kerugian. 

c. Bagi Pelaku Usaha Jasa Trasportasi Angkutan Antar Jemput 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta 

dapat digunakan sebagai acuan dalam hal penyelenggaraan angkutan 

antar jemput yang aman dan nyaman bagi konsumen sesuai dengan 

peraturan yang sudah ada. 



11 

 

d. Bagi Pemerintah 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat dijadikan  sebagai saran bagi 

pemerintah khususnya Dinas Perhubungan Kota Malang dalam upaya 

menertibkan penyelenggaraan angkutan antar jemput pelajar sekolah di 

wilayah kota malang.  

E. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis 

(empiris) yaitu menjelaskan dan melihat hukum sebagai landasan dari upaya 

Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menertibkan penyelenggaraan 

angkutan antar jemput pelajar sekolah yang dalam penyelenggaraanya di 

masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam 

perundang-undangan. 

Dengan metode ini penulis berusaha untuk memahami apa yang 

mengakibatkan atau ada fenomena apa yang menyebabkan terjadinya 

ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaanya dalam hal 

penyelenggaraan angkutan antar jemput pelajar sekolah.  

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Yuridis Sosiologis 

(empiris) yaitu tinjaun berdasarkan hukum terhadap penyelenggaraan 

angkutan antar jemput sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 

No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan 

Pemerintah No.41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan, Keputusan 

Menteri Perhubungan No.35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan 
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Angkutan di Jalan  Dengan Kendaraan Umum, dan Peraturan Daerah Kota 

Malang No.5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di 

Jalan  Dengan Kendaraan Bermotor Umum.   

Dengan melihat kenyataan atau fakta yang ada di masyarakat terkait 

penyelenggaraan angkutan antar jemput pelajar sekolah yang tidak sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan diatas dari segi perizinan 

penyelenggaraan angkutan antar jemput serta pengujian teknis dan laik 

jalan kendaraan, seharusnya hukum yang sudah ditetapkan tersebut dapat 

dijadikan sebagai landasan perilaku pelaku usaha dalam hal 

penyelenggaraan angkutan antar jemput yang nyaman, aman dan selamat 

bagi masyarakat penggunanya. 

Penggunaaan metode empiris ini diharapkan dapat mempermudah 

penulis untuk memperoleh keutuhan deskripsi atau gambaran problematika 

mengenai upaya-upaya serta kendala Dinas Perhubungan Kota Malang 

dalam menertibkan angkutan antar jemput pelajar sekolah, sehingga 

nantinya dapat diketahui secara mendalam dan komprehensif tentang 

fenomena apa yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam 

penyelenggaraan angkutan antar jemput pelajar sekolah ini yang semakin 

banyak keberadaanya di Kota Malang.  

Sehingga dengan penggunaan metode ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana upaya serta kendala 

Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menertibkan penyelenggaraan 
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angkutan antar jemput pelajar sekolah yang belum mentaati ketentuan 

perundang-undangan tentang penyelenggaraan angkutan antar jemput. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Instansi Dinas Perhubungan Kota 

Malang yang beralamtkan di Jl. Raden Intan No.1 Malang, karena Dinas 

Perhubungan Kota malang sebagai pelaksana Otonomi Daerah di bidang 

perhubungan dengan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang perhubungan serta berdasar pada ketentuan pasal 7 ayat 

(2) huruf (b) jo pasal 9 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Penyelenggara di bidang sarana dan 

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan. Selain itu ketersediaan data terkait 

permasalahan yang sedang diteilti oleh penulis juga menjadi alasan untuk 

memilih Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai lokasi penelitian. 

Serta beberapa lokasi sekolahan yang terdapat aktivitas kegiatan 

angkutan  antar jemput pelajar sekolah yang sudah ditentukan oleh penulis 

yang digunakan sebagai contoh/sample, diantaranya MIN 1, MTSN 2, dan 

MAN 3 (di jl.Bandung), SD Insan Amanah (PERUM Griya Santha), SD 

Sabilillah, Cor Jesu, dan TK, SD, SMP Santo Jusuf. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer : 

Data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya yang 

dijadikan sebagai obyek penelitian dalam hal ini adalah Dinas 

Perhubungan Kota Malang dan Penyelenggara Angkutan Antar Jemput 
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Pelajar Sekolah, baik berupa hasil wawancara, dokumen tertulis, file, 

video,foto, rekaman, informasi, pendapat, dan lain sebagainya. 

b. Data Sekunder : 

Data yang diperoleh dari sumber kedua dapat berupa perundang-

undangan, buku, jurnal, artikel, opini, hasil penelitian terdahulu, website, 

dsb, yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang 

diteliti.  

c. Data Tersier : 

Jenis data mengenai pengertian baku, istilah baku yang diperoleh 

dari Ensiklopedia, Kamus, dll. Sehingga nantinya dapat dipergunakan 

sebagai pelengkap data primer dan sekunder dalam penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Penelitian Lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

mengamati langsung pada obyek yang diteliti, meliputi : 

1) Observasi yaitu teknik pengumpulan data melalui proses 

pengamatan secara langsung obyek yang diteliti, pengamatan disisni 

berarti pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang 

berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Observasi ini dapat 

dilakukan terhadap beberapa hal diantaranya : 

a) Di Kantor Dinas Perrhubungan Kota Malang.  

b) Aktifitas penyelenggaraan angkutan antar jemput pelajar sekolah 

di beberapa sekolah di Kota Malang : 

1. MIN 1, MTSN 2, dan MAN 3 (di jl.Bandung). 
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2. SD Insan Amanah (PERUM Griya Santha). 

3. SD Sabilillah. 

4. Cor Jesu. 

5. TK, SD, dan SMP Santo Jusuf.  

2) Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden 

bersangkutan tentang permasalahan yang diteliti, dengan cara 

mencatat atau merekam langsung jawaban-jawaban yang dinyatakan 

atau didapat dari responden. Dalam hal ini Penulis akan melakukan 

wawancara dengan Responden yang sudah ditentukan serta pihak-

pihak yang berwenang dari Dinas Perhubungan Kota Malang, antara 

lain : 

a) Ibu. Widayati, Staff Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam 

Trayek Dinas Perhubungan Kota Malang 

b) Bapak. Didit Muntadi, Staff Kepala Bidang Pengendalian dan 

Ketertiban Dinas Perhubungan Kota Malang. 

c) Penyelenggara (pemilik usaha) Angkutan Antar Jemput Pelajar 

Sekolah yang ada di beberapa sekolah di Kota Malang. 

1. Bapak. Anam (penyelenggara/sopir angkutan antar jemput). 

2. Ibu. Fatma (pengelolah angkutan antar jemput dari pihak 

sekolah).   

3) Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan data dengan mencatat 

secara langsung atau tidak lansung dari data-data resmi, perundang-
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undangan, keputusan, laporan, arsip, catatan yang menjadi subjek 

penelitian berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Yang 

nantinya dikelola sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. 

b. Penelitian Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mempelajari dan memahami berbagai literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

5. Teknik Analisa Data 

Analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini 

adalah dengan pengolahan data deskriptif kwalitatif, pendekatan 

kwalitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis 

atau lisan, dan perilaku nyata.6 yang berupa keterangan responden dan 

data hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi dianalisis dengan menerapkan teori-teori yang ada untuk 

memberikan gambaran atas data yang disampaikan oleh responden baik 

lisan maupun tertulis. 

Dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi tersebut penulis ingin meneliti terkait upaya dan kendala 

Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menertibkan angkutan antar 

jemput pelajar sekolah yang penyelenggaraanya tidak sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan, sehingga nantinya dapat di gambarkan 

dengan jelas tentang bagaimana upaya-upaya yang dilakukan serta apa 

                                                           

       
6 Soerjono Soekanto.2012. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, UI-Press. hal. 32  
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kendala yang di alami oleh Dinas Pehubungan Kota Malang dalam hal 

penertiban angkutan antar jemput pelajar sekolah. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) BAB yang 

tersusun secara berurutan, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan hukum, metode penulisan hukum serta 

sistematika penulisan hukum. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka tentang doktrin atau pendapat 

sarjana, pendapat para ahli serta kajian yuridis terkait dengan permasalahan 

yang akan dijadikan penulisan hukum.  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang penjelasan dan pembahasan permasalahan yang 

menjadi fokus kajian dengan menuangkan data-data dari hasil wawancara dan 

penelitian yang kemudian dianalisis secara sistematis berdasarkan pada kajian 

pustaka. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan 

yang di jadikan kajian penulisan hukum penulis. 

 


