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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua setelah Kota Surabaya 

di Jawa Timur. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak dari berbagai 

aktifitas masyarakat Kota Malang sendiri maupun daerah lain dilakukan 

disini seperti bekerja, sekolah, kuliah, belanja, perdagangan, dan 

sebagainya. Tercatat jumlah penduduk Kota Malang di malam hari sekitar 

700.000 dan di siang hari mencapai 2 kali lipatnya
1
. 

Seiring dengan bertambah pesatnya jumlah penduduk di Kota 

Malang terutama pada siang hari, diikuti pula dengan semakin padatnya 

arus lalu lintas di jalan raya baik oleh kendaraan pribadi maupun angkutan 

umum. Di Kota Malang sendiri sebenarnya telah menyediakan sarana 

transportasi bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi 

dengan disediakan banyaknya armada angkutan umum dengan trayek 

tertentu untuk memudahkan masyarakat dalam aktifitasnya, akan tetapi 

sangat disayangkan jika akhir-akhir ini sering dijumpai pelanggaran yang 

dilakukan oleh pengemudi angkutan umum terhadap penumpang yang 

dengan sengaja memungut tarif angkutan melebihi tarif yang ditetapkan 

oleh pemerintah. Untuk tarif angkutan umum sendiri di Kota Malang telah 

                                                           
       

1
 Berdasarkan data bagian humas DPRD Kota Malang 
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diatur dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Walikota no 24 Tahun 2013 tentang 

Angkutan Umum dalam pasal 2 yakni:   

      Tarip angkutan Kota di Daerah untuk jenis kendaraan angkutankota 

dan     untuk   semua jalur trayek ditetapkan sebagai berikut : 

a. antar terminal dan/ atau jauh dekat bagi penumpang bagi 

penumpang bukan mahasiswa atau pelajar sebesar Rp. 3.000,00 (tiga 

ribu rupiah); 

b. antar terminal da n/atau jauh dekat bagi penumpang pelajar 

berseragam atau  mahasiswa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). 

 

 Berdasarkan aturan diatas bahwa jelas penyelenggaraan 

transportasi khususnya angkutan umum telah tegas diatur dan memiliki 

dasar hukum yang jelas. Namun kurangnya kesadaran hukum masyarakat 

(pengemudi angkutan umum) menimbulkan dampak negarif bagi 

masyarakat lainnya (penumpang). Pengemudi angkutan menjadi 

mengesampingkan kenyamanan dalam angkutan umum hanya untuk 

kepentingan pribadinya semata. Tentang larangan memungut tarif lebih 

pun juga telah disebutkan dalam Perwal yang sama pada pasal 3 huruf a 

yakni : 

“Setiap pengemudi angkutan kota dilarang memungut bayaran kepada 

penumpang melebihi tarip yang ditentukan berdasarkan ketentuan 

dalam Peraturan Walikota ini” 

  

Perilaku sebagian pengemudi angkutan umum yang arogan terhadap 

penumpang dengan berdalih mengejar uang setoran, sering mengabaikan 

aspek kenyamanan, keamanan dan kelancaran mobilitas, baik 

penggunanya maupun pemakai jalan lainnya. Perikalu ini muncul diduga 
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sebagai akibat dari beberapa hal, diantaranya yang cukup dominan sebagai 

alasan adalah tingginya uang setoran yang ditetapkan oleh 

pemilik/pengusaha angkutan umum, dimana kondisi ini merupakan 

dampak dari tingginya biaya awal (capital cost) ataupun biaya 

operasionalnya, khususnya yang relevan dengan standing cost (misal: 

biaya ijin trayek, biaya ijin usaha) disamping ketatnya persaingan akibat 

jumlah armada yang berlebih atau pendeknya headway antar angkutan 

umum penumpang pada satu rute/jalur. Belum lagi apabila banyaknya 

kendaraan pribadi yang memadati jalan raya dan menyebabkan kemacetan 

sehingga angkutan umum tersebut menjadi terhambat dalam beroperasi 

dijadikan alasan untuk dapat menaikan tarif pada penumpang. Sedikitnya 

penumpang yang naik dalam angkutan pun juga terkadang menjadi alasan 

pengemudi angkutan untuk menaikkan tarif angkutan.  

Pernah suatu waktu saya mengalami pelanggaran oleh angkutan 

tersebut, sekitar bulan Desember 2014. Waktu itu saya berangkat ke 

kampus naik angkutan jurusan GML (Gadang-Mulyorejo-Landungsari) 

dan saat itu baru diumumkan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) 

sedang naik sedangkan pemerintah belum mengatur tarif resmi angkutan 

yang baru, akan tetapi dari Organda (organisasi angkutan darat) telah 

mengumumkan bahwa tarif diberlakukan Rp.4.000,00. Ketika saya sampai 

di tempat tujuan saya di terminal Landungsari, saya membayar angkutan 

dengan uang Rp.5.000,00 kepada pengemudi angkutan. Namun yang 

disayangkan pengemudi tersebut tidak memberi uang kembalian milik 
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saya dan langsung pergi, begitu juga dengan beberapa penumpang lain 

yang turun di tempat yang sama dengan saya
2
.  

Sebagai contoh yang lain juga pernah dialami hal serupa oleh teman 

saya. Saat itu ia pulang setelah selesai kuliah di kampus yang sama dengan 

saya, ia naik angkutan ADL (Arjosari-Dinoyo-Landungsari). Karena tidak 

adanya jalur angkutan yang langsung menuju rumahnya sehingga ia harus 

turun di stasiun kota baru Malang dan mengoper 2 kali naik angkutan. Saat 

itu tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 18.45 dan belum ada kenaikan 

bahan bakar minyak (BBM) seperti pada kasus yang saya alami, namun 

saat itu di Kota Malang baru saja diberlakukan jalur 1 arah di beberapa 

jalan utama untuk kendaraan umum, sedangkan untuk angkutan diberi 

kebijakan diperbolehkan melawan arah dengan diberi trek khusus. 

Kebetulan jalan yang ditetapkan 1 arah itu adalah jalan yang dilalui 

angkutan ADL sehingga angkutan tersebut harus berbagi jalan dengan 

kendaraan yang berlawanan arah dengannya. Karena masih beberapa hari 

diberlakukan 1 arah, jalanan menjadi macet parah hingga waktu yang 

ditempuh teman saya dari terminal landungsari ke stasiun kota baru 

Malang hampir 2 jam yang biasanya hanya memerlukan waktu tempuh 30-

40 menit. Sesampainya di stasiun teman saya membayar dengan uang pas 

Rp.3.000,00 karena saat itu masih berlaku sesuai Peraturan Walikota no 24 

tahun 2013. Namun dengan nada yang tinggi pengemudi angkutan tersebut 

                                                           
       

2
 Berdasarkan pengalaman pribadi pada 15  November 2014 
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menarik uang tambahan pada teman saya Rp.2.000,00 dengan alasan 

karena macet tidak bisa kejar setoran
3
. 

Fakta lain tentang kecurangan angkutan umum ini juga terjadi saat 

sedang maraknya terjadi kenaikan BBM (bahan bakar minyak) di awal 

April 2015 lalu.
4
 Saat itu saya naik angkutan umum (AL) dari kampus 

menuju ke tempat saya bekerja di dekat kantor Walikota Malang dan di 

angkutan tersebut cukup banyak penumpang mulai dari penumpang umum 

dan pelajar. Saya turun di dekat SMA 4 Malang bersama dengan seorang 

pelajar SMA, ketika itu saya kaget karena angkutan yang saya tumpangi 

tadi tiba-tiba melaju dengan kencang. Setelah saya bertanya dengan anak 

SMA yang terakhir turun angkutan dengan saya ternyata saat anak tersebut 

membayat angkutan diminta tarif lebih yaitu Rp.3.000,- sedangkan uang 

yang dimiliki hanya tinggal Rp.2.000,-.  

Sebagian penumpang tentunya sangat keberatan dengan cara 

pengemudi angkutan tersebut, namun tidak banyak dari penumpang sendiri 

yang mau memprotes tindakan pengemudi angkutan tersebut. Penumpang 

tidak seharusnya menjadi korban atau mendapat imbas kecurangan dari hal 

yang tidak ia lakukan seperti karena kemacetan atau karena kenaikan BBM 

yang padahal dari pemerintah telah memberi kebijakan sendiri dengan 

menentukan tarif untuk angkutan. Dari beberapa kondisi inilah sering 

muncul dali-dalih pengemudi angkutan untuk membenarkan tindakannya. 

Potensi-potensi terjadinya pungutan tarif liar melebihi aturan yang 

                                                           
       

3
 Wawancara dengan Aldila penumpang angkutan  yang terjadi pada 16 Oktober 2014 pukul 

18.45 

       
4
 Wawancara dengan Clara pelajar SMA pada 8 April 2015 
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ditetapkan menjadi semakin besar dan tentunya sangat merugikan 

penumpang. Sungguh hal seperti ini sangat disayangkan mengingat dalam 

perwal yang sama sudah diatur pula sanksi untuk pelanggaran seperti 

kasus diatas pada pasal 5 Peraturan Walikota no 24 Tahun 2013 tentang 

Tarif Angkutan yakni: 

“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, baik sebagian 

dan/atau keseluruhan dapat dikenakan sanksi pencabutan ijin trayek 

dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.” 

 

Dari fakta- fakta permasalahan ini peneliti tertarik untuk mengkaji 

seberapa efektif adanya Peraturan Walikota no 24 Tahun 2013 tentang 

Tarif Angkutan dalam penyelenggaraan transportasi angkutan umum. 

Bagaimana bentuk pengawasannya oleh Satpol PP sebagai penegak 

Perda/Perwal dan dari Dinas Perhubungan sabagai pengawas dalam 

penyelenggaraan transportasi, mengenai kendala apa yang mungkin 

timbul, bentuk penindakan terhadap pelanggarnya sampai upaya untuk 

mengatasi kendala yang mungkin timbul dalam berlakunya Peraturan 

Walikota tersebut sehingga dapat mengetahui penyebab mengapa adanya 

potensi tarif-tarif liar oleh pengemudi angkutan, yang diharapkan nantinya 

akan memberikan keuntungan bagi semua pihak 
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B. RUMUSAN MASALAH\ 

1. Bagaimana efektifitas Pasal 2 jo. Pasal 3 Huruf a jo. Pasal 5 Peraturan 

Walikota Malang Nomer 24 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan 

2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Dinas Perbuhungan dalam 

penerapan Pasal 2 jo. Pasal 3 Huruf a jo. Pasal 5 Peraturan Walikota 

Malang Nomer 24 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan serta kendala 

apa yang timbul dalam proses pengawasan penerapan Perwal tersebut 

3. Bagaimana bentuk penindakan Dinas Perhubungan  terhadap 

pelanggaran Pasal 2 jo. Pasal 3 Huruf a jo. Pasal 5 Peraturan Walikota 

Malang Nomer 24 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan dan upaya 

dalam mengatasi kendala yang ada dalam proses pengawasan 

penerapan Perwal 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui efektifitas penerapan Pasal 2 jo. Pasal 3 Huruf a jo. 

Pasal 5 Peraturan Walikota Malang Nomer 24 Tahun 2013 Tentang 

Tarif Angkutan 

2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah 

dalam penerapan Pasal 2 jo. Pasal 3 Huruf a jo. Pasal 5 Peraturan 

Walikota Malang Nomer 24 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan 

serta kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya 
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3. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam menindak pelanggaran 

dan mengatasi kendala yang terjadi dalam penerapan Pasal 2 jo. Pasal 

3 Huruf a jo. Pasal 5 Peraturan Walikota Malang Nomer 24 Tahun 

2013 Tentang Tarif Angkutan 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah 

wawasan serta mengembangkan pola pikir, khususnya berkaitan 

dengan penerapan Pasal 2 jo. Pasal 3 Huruf a jo. Pasal 5 Peraturan 

Walikota Malang Nomer 24 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan 

2. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menammbah 

pemahaman masyarakat terkait pelaksanaan perwal tentang tarif 

angkutan sehingga masyarakat tidak kuatir dengan terjadinya 

pelanggaran-pelanggaran dalam angkutan. 

3. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi 

pemerintah khusunya Dinas Perhubungan sebagai instansi yang 

menaungi jalur perhubungan/angkutan agar lebih tegas dalam 

mengawasi dan menindak pelanggar-pelanggar perwal mengani tarif 

angkutan sehingga tidak disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak 

bertanggungjawab dan perwal ini tetap dijadikan pedoman utama 

dalam pelaksanaannya. 
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E. KEGUNAAN PENELITIAN 

Dapat menambah wawasan berkaitan dengan penerapan Pasal 2 jo. 

Pasal 3 Huruf a jo. Pasal 5 Peraturan Walikota Malang Nomer 24 Tahun 

2013 Tentang Tarif Angkutan agar masyarakat sebagai pengguna angkutan 

umum paham betul berapa tarif angkutan yang sesuai dengan peraturan 

yang ditetapkan pemerintah sehingga akan mengurangi potensi perilaku 

curang pengemudi angkutan yang sering menarik tarif melebihi batas tarif 

yang ditetapkan. Serta bagi para pengemudi angkutan akan memberikan 

pemahaman bahwa tidak diperkenankan untuk menarik tarif melebihi 

batas ketentuan pemerintah karena tentunya akan merugikan 

penumpang/pengguna angkutan dan menimbulkan rasa tidak nyaman 

menggunakan transportasi angkutan umum.  

F. METODE PENELITIAN 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan 

hukum ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni melihat 

hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat.
5
 Dalam hal ini 

penulis mencoba melakukan penelitian secara mendalam mengenai 

penerapan Pasal 2 jo. Pasal 3 Huruf a jo. Pasal 5 Peraturan Walikota 

Malang Nomer 24 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan dan langsung 

terjun ke lapangan mencari data/informasi kepada pihak-pihak yang 

                                                           
       

5
 Pedoman Penulisan Hukum.2012. Fakultas Hukum UMM, hal.18 
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terkait dalam penelitian ini seperti sopir angkutan umum, penumpang 

angkutan umum, dan Dinas Perhubungan Kota Malang.  

Dilakukannya penelitian ini penulis batasi sampai bulan Juni 2015 

sehingga apabila ada Peraturan Walikota yang baru dengan substansi 

yang sama maka tidak dapat berlaku surut pada penelitian ini. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di terminal Landungsari, terminal Hamid 

Rusdi/Gadang dan terminal Arjosari Kota Malang dengan obyek 

penelitian pada jalur AL (Arjosari - Landungsari), LDG (Landungsari 

– Dinoyo - Gadang), dan GA (Gadang - Arjosari). Alasan diambilnya 

penelitian pada lokasi ini ialah kecenderungan para sopir angkutan 

yang sering menaikkan tarif ketika penumpang turun/naik diterminal 

khusus tempat pemberhentian angkutan. Dengan dasar mengambil 3 

tempat lokasi diharapkan dapat memberi data yang valid adanya 

pelanggaran tarif angkutan dan dapat dijadikan perbandingan seberapa 

besar pelanggaran tarif angkutan tersebut sering terjadi 

3. Jenis Data 

a. Data Primer adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, 

informasi, pendapat, dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang 

utama/pertama.
6
 Pengumpulan data primer ini didapatkan dengan 

cara terjun langsung ke lokasi penelitian dan melakukan 

                                                           
       

6
 Ibid 
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wawancara dengan beberapa pengemudi jalur angkutan yang 

menjadi obyek penelitian dan juga penumpangnya. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen tertulis, 

file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari 

sumber kedua (Sekunder : buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, 

dan lain-lain).
7
 Dalam hal ini sumber yang didapat oleh penulis 

ialah dari jurnal-jurnal yang pernah membahas tentang angkutan 

kota dan data dari Dinas Perhubungan Kota Malang. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan  

Adapun teknik yang digunakan penulis yaitu: 

a. Wawancara atau interview yaitu suatu teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara tanya-jawab kepada pihak-pihak 

terkait, yaitu penumpang, calon penumpang, dan pengemudi 

angkutan 

b. Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan pada objek penelitian, dalam hal ini data 

diperoleh dari literatur atau buku-buku dan perundang-undangan 

terkait tarif angkutan. 

c. Studi Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk 

melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar 

(foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu 

                                                           
       

7
 Ibid 
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memberikan informasi bagi proses penelitian
8
. Data ini banyak 

penulis peroleh dari dinas Perhubungan kota Malang yang 

memberikan informasi data pelanggaran angkutan kota. Meleong 

mengemukakan dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan bahan 

dalam studi dokumentasi, yaitu:
9
 

1. Dokumen  harian 

Dokumentasi pribadi adalah catatan atau karangan seseorang 

secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan 

kepercayaannya. Tujuan dari dokumentasi ini adalah untuk 

memperoleh sudut pandang orisinal dari kejadian situai nyata. 

Terdapat tiga dokumentasi pribadi yang umum digunakan, 

yaitu: 

1)  Catatan harian (diary) berisi beragam aktivitas dan kegiatan 

termasuk juga unsur perasaan. 

2)  Surat Pribadi (tertulis pada kertas), e-mail, dan obrolan 

dapat dijadikan sebagai materi dalam analisis dokumen 

dengan syarat, peneliti mendapat izin dari orang yang 

bersangkutan. 

3)  Autobiografi adalah tulisan atau pernyataan mengalami 

pengalaman hidup. 

                                                           
       

8
 Adzelgar. Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. https://adzelgar.wordpress.com/2009. 

Diakses tanggal 7 Juli 2015 

       
9
 Fitwie Thayalisyi. Teknologi Pendidikan Penelitian Kualitatif Metode Pengumpulan Data. 

https://fitwiethayalisyi.wordpress.com. Diakses tanggal 7 Juli 2015 

https://adzelgar.wordpress.com/
https://fitwiethayalisyi.wordpress.com/
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2. Dokumen Resmi 

Menurut Meleong dokumen resmi dapat dibagi kedalam dua 

bagian.
10

  

Pertama, dokumen internal yaitu dapat berupa catatan, seperti 

memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga, system 

yang diberlakukan, hasil notulensi rapat keputusan pimpinan, 

dan lain sebagainya. 

Kedua, dokumentasi eksternal yaitu dapat berupa bahan-bahan 

informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga social, seperti 

majalah, koran, bulletin, surat pernyataan, dan lain sebagainya. 

d. Studi Internet yaitu mengumpulkan data melalui proses 

pencarian/searching data di internet berupa artikel, jurnal, berita-

berita yang dapat memberi informasi bagi penelitian terkait tarif 

angkutan. 

5. Analisa Data 

Melalui data primer maupun sekunder dengan menggunakan metode 

diskriptif kualitatif yang berarti menjabarkan atau menguraikan sesuai 

dengan yang didapat dari penelitian ke dalam sebuah tulisan. 

Penjabaran dilakukan sedetail mungkin agar mendapatkan hasil 

penelitian yang valid. Mengetahui penyebab-penyebab mengapa 

pelanggaran bisa terjadi dan bagaimana solusinya. 

                                                           
       

10
 ibid 
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G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara 

berurutan mulai dari Bab I sampai IV, dengan uraian secara garis besar 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan pengetahuan ilmiah terkait tentang 

penerapan Pasal 2 jo. Pasal 3 Huruf a jo. Pasal 5 Peraturan Walikota 

Malang Nomer 24 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan kedalam bentuk 

definisi-definisi dan teori-teori hukum yang dapat mendukung penelitian 

dalam menjawab rumusan masalah. 

BAB III PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penulis 

secara rinci dan jelas terkait  rumusan masalah, yang kemudian akan 

dilakukan analisa dari obyek penelitian berkenaan dengan Efektifitas 

Penerapan Pasal 2 jo. Pasal 3 Huruf a jo. Pasal 5 Peraturan Walikota 

Malang Nomer 24 Tahun 2013. 
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BAB IV PENUTUP 

Dalam bab terakhir ini berisi jawaban kesimpulan dari pembahasan hasil 

penelitian dan saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan 

permasalahan yang diteliti. 

 


