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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

     Dinas Perhubungan Kabupaten Garut merupakan unsur pelaksana 

Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan baik jalur darat maupun jalur laut. 

Dalam tugasnya Dinas Perhubungan Kabupaten Garut memiliki beberapa 

peranan diantaranya menyelenggarakan pembinaan, pembangunan, 

pengelolaan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan dalam bidang 

perhubungan. 

     Dari pengertian diatas, dapat diartikan bahwa Dinas Perhubungan 

Kabupaten Garut merupakan salah satu organisasi perangkat daerah 

Kabupaten Garut yang merupakan salah satu unsur pelaksana urusan 

pemerintahan dalam sektor transportasi yang menjadi kewenangan daerah, 

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

     Dalam Periode Berlakunya Undang –undang No. 32 Tahun 2004, 

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola rumah 

tangganya sendiri. Seiring dengan hal tersebut daerah membentuk Dinas, 

Badan, Lembaga, dan Kantor (Dibaleka) sesuai dengan potensi daerah masing 

–masing. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Garut membentuk 

Dinas Perhubungan sebagai instasi yang menangani sektor perhubungan 

melalui Peraturan Daerah Terakhir telah diubah dan disempurnakan dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut. 

     Transportasi memiliki peran penting untuk menghubungkan satu wilayah 

dengan wilayah  lain. Transportasi juga menjadi urat nadi dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, penyesuaian di masa pandemi seperti 

sekarang ini memang harus dilakukan salah satunya dalam sektor 

transportasi. Penyesuaian di antaranya ialah ketentuan pembatasan 
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penumpang untuk menjaga jarak antar pengguna. Sebab di era kebiasaan baru 

ini, keselamatan masyarakat menjadi aspek penting dalam upaya memutus 

mata rantai penyebaran Corona Virus Desase 19 seperti saat ini. 

     Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID 19) di Indonesia memberikan 

dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakatnya dan sistem 

sosial ekonomi di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Garut. Seiring 

dengan keadaan seperti, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah menyusun 

sejumlah regulasi untuk mengendalikan penyebaran Corona Virus Desease 

19 yang kemudian regulasi tersebut ditugaskan untuk dilaksanakan oleh 

stakeholder terkait. Pada sektor transportasi, telah terdapat regulasi yang 

mengatur protokol kesehatan pada setiap kegiatan transportasi. Implementasi 

regulasi penanganan Corona Virus Disease 19 khususnya pada sektor 

Transportasi memberikan tantangan bagi operator terminal, pengusaha 

armada, dan masyarakat. 

     Tantangan bagi regulator termasuk dalam menentukan kesesuaian 

kebijakan lintas sektor dan responsif mengikuti perkembangan kasus virus 

corona disease 19. Untuk itu, dalam rangka mengendalikan penyebaran 

Corona Virus Disease 19 (Covid 19) dan mengatasi dampak multi aspek dari 

pandemi ini maka diperlukan penguatan tata kelola dan regulasi sektor 

transportasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Fasilitas-fasilitas apa saja yang dimiliki atau diterbitkan oleh Dinas 

Perhubungan Kabupaten Garut? 

2. Dokumen-Dokumen apa saja yang terkait atas fungsi tugas Dinas 

Perhubungan Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugasnya? 

3. Siapa saja pihak-pihak terkait Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Dalam 

pelaksanaan tugasnya? 

4. Apa saja peran Dinas Perhubungan Kabupaten Garut dalam program 

PSBB di masa pandemi Covid 19? 
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 1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penulisan 

1. Tujuan Penulisan 

     Tujuan penulisan dari karya tulis ini adalah memberikan arah serta 

pedoman  secara jelas di lapangan, maka dari itu di dalam karya tulis ini 

penulis ingin mempraktikan secara langsung di lapangan dengan beberapa 

tujuan, diantaranya: 

1. Untuk mengetahui secara rinci dan jelas atas fasilitas-fasilitas apa saja 

yang dimiliki atau diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten 

Garut yang terkait dengan fungsi tugasnya pada kegiatan Lalu Lintas di 

Kabupaten Garut khususnya dalam program PSBB di masa pandemi 

Covid 19. 

2. Untuk mengetahui dokumen-dokumen terkait yang dibutuhkan pada 

saat di lapangan  bilamana terjadi adanya pelanggaran lalu lintas yang 

dilakukan oleh pengguna lalu lintas di Kabupaten Garut Di Masa 

Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID 19) seperti sekarang. 

3. Untuk mengetahui pihak-pihak terkait Dinas Perhubungan Kabupaten 

Garut dalam berkoordinasi serta berkolaborasi secara langsung di 

lapangan terhadap tugasnya yang berupaya untuk memutus mata rantai 

penyebaran Covid 19. 

4. Untuk mengetahui peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 

dalam mendukung Program Pembatasan Sosial Berskala Besar yang 

dilaksanakan guna mengatasi pengendalian penyebaran Covid 19. 

2. Kegunaan Penulisan 

Kegunaan dalam penyusunan karya tulis ini di harapkan dapat memberi 

kegunaan sebagai berikut : 
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a. Bagi Akademik 

Dalam hal ini akademik akan memperoleh gambaran secara nyata 

dan jelas tentang tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Garut dalam 

program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masa pandemi  

corona virus disease 2019 (covid-19) dan dapat menjadi perhatian 

untuk bisa lebih meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan untuk 

dapat mengahsilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

terampil sehingga dapat bersaing di dunia kerja baik di dalam 

Instansi Pemerintahan ataupun Instansi Swasta dalam negri maupun 

internasional terutama bagi lulusan Universitas Maritim AMNI 

Semarang. 

b. Bagi Pembaca 

Agar pembaca mendapat informasi, wawasan serta gambaran yang 

valid sesuai kondisi nyata atas upaya yang dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan Kabupaten Garut dalam program Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) di masa pandemi  corona virus disease 2019 

(covid-19) Hasil penelitian ini dapat di implementasikan bagi pembaca 

terhadap kegiatan sehari-harinya dalam berlalu lintas  

c. Bagi Penulis 

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuannya serta mampu mempraktekkan teori-teori yang 

didapat selama mengikuti pendidikan, dan juga sebagai persyaratan 

kelulusan dari Program Studi Diploma Tiga Ketatalaksanaan 

Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan di Universitas Maritim AMNI 

Semarang dengan sebutan ahli madya (Amd). 
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1.4 Sistematika Penulisan 

    Sistematika penulisan dalam karya tulis ilmiah dengan judul “PERANAN 

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GARUT DALAM PROGRAM 

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI MASA 

PANDEMI COVID 19” adalah sebagai berikut: 

 
BAB I:  PENDAHULUAN 

Mencakup pembahasan mengenai Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Sistematika 

Penulisan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan pada saat 

Praktek Darat (PRADA) di Dinas Perhubungan Kabupaten Garut. 

BAB 2:  TINJAUAN PUSTAKA 

Sebuah konsep yang membahas tentang Peranan, Manajemen Lalu 

Lintas, Rekayasa Lalu Lintas, Mobilitas Penduduk yang merupakan 

landasan yang kuat dalam observasi yang telah dilakukan. 

BAB 3: METODE PENGUMPULAN DATA 

Pada bab ini berisikan cara-cara yang dilakukan  penulis untuk 

mendapatkan data pada saat melakukan observasi. Metode atau 

teknik pengumpulan data. 

BAB 4: PEMBAHASAN DAN HASIL 

Yang menguraikan tentang Profil Instansi, Tugas Pokok Fungsi, 

Fasilitas-Fasilitas yang dimiliki atau diterbitkan, Dokumen-

Dokumen dan Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Dalam 

Mendukung Program Pembatasan Sosial Berskala Besar di masa 

pandemi Covid 19. 

BAB 5: PENUTUP 

Mencakup kesimpulan dan saran dimana merupakan rangkuman 

akhir dari pembahasan bab 4 beserta saran kepada Dinas 
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Perhubungan Kabupaten Garut yang berkaitan dengan rumusan 

masalah dan kesimpulan. 


