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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

Dalam perspektif ekonomi, transportasi merupakan salah satu sarana yang 

berperan penting dalam mendukung perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan 

mobilitas penduduk suatu daerah. Kemajuan transportasi akan berdampak pada 

intensitas perpindahan penduduk, khususnya mobilitas manusia. Semakin 

meningkatnya mobilitas masyarakat di suatu daerah dalam menjalankan 

perputaran roda pembangunan nasional, khususnya di bidang perekonomian, 

semakin dirasakan perlu adanya pelayanan jasa di bidang transportasi untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat.
1

 Kemajuan transportasi sesungguhnya 

merupakan konsekuensi logis dari kebutuhan hidup manusia untuk berpindah dari 

satu tempat ke tempat lain guna mencari barang yang dibutuhkan atau melakukan 

aktivitas, ataupun mengirim barang ke tempat lain yang membutuhkan barang 

tersebut.
2
  

Sarana transportasi di Indonesia bisa dibagi menjadi 2 yaitu transportasi  

modern dan transportasi tradisional. Transportasi modern hadir karena adanya 

pengaruh industrialisasi yang identik dengan penggunaan mesin misalnya mobil, 

pesawat, kereta api, kapal laut, dan motor. Sejalan dengan perkembangan zaman 

maka inilah awal dimana sarana transportasi modern mulai menggantikan sarana 

transportasi tradisional yang lebih dahulu dikenal di Indonesia.  
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Fakta sosial menunjukkan bahwa becak merupakan salah satu sarana 

transportasi tradisional yang populer di Indonesia. Penyebutan kata becak berasal 

dari kata serapan bahasa Hokkien yaitu “be chia” yang artinya “kereta kuda” yang 

kemudian seiring perkembangan zaman, becak menjadi suatu moda transportasi 

yang umum ditemukan di Indonesia dan juga di negara-negara di Asia.
3
 Dilihat 

dari bentuk dasarnya, becak merupakan kendaraan hasil modifikasi dari rangka 

sepeda kayuh roda dua yang kemudian diubah menjadi kendaraan beroda tiga 

yang dilengkapi dengan kabin penumpang. Cara mengemudikan becak serupa 

dengan cara mengemudikan sepeda kayuh yaitu menggunakan sepasang pedal 

yang dikayuh dengan kedua kaki sebagai penggerak. Berdasarkan fungsinya, 

becak diciptakan sebagai salah satu kendaraan untuk mengangkut orang dan/atau 

barang dalam jumlah yang kecil dengan jarak dekat. Becak didesain untuk 

mengangkut 2 orang penumpang atau lebih maksimal 4 orang ( 2 dewasa, 2 anak) 

dan 1 orang pengemudi. 

Dalam catatan sejarah, becak berasal dari Jepang. Munculnya kendaraan yang 

disebut becak tersebut dimulai dengan adanya kendaraan tradisional Jepang yang 

ditarik dengan tenaga manusia. Di Jepang, kendaraan pribadi yang ditarik manusia 

disebut "Jinrikisha" (人力車 , 人  jin = orang, 力  riki = tenaga, 車  sha = 

kendaraan), yang artinya "kendaraan tenaga manusia", dan biasanya penarik 

jinrikisha diberi upah tiap minggu.
4
 Seiring berjalannya waktu, jinrikisha berhasil 

menarik perhatian masyarakat di Jepang, khususnya para bangsawan bahkan 

menyebar ke Tiongkok dengan peruntukan sebagai kendaraan pribadi kaum 
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bangsawan juga kendaraan umum. Tetapi hal ini tidak bertahan lama di Jepang 

dan Tiongkok karena para pemerhati kemanusiaan iba melihat penarik jinrikisha 

yang bekerja bagaikan kuda. 

Pada tahun 1930, becak mulai berkembang di India dan Pakistan, kemudian 

becak mulai dikenal di Singapura, Malaysia, dan negara-negara Asia Tenggara 

lainnya pada awal tahun 1940.
5
 Berbeda dengan jinrikisha yang beroda dua 

dengan ban mati, becak yang dikembangkan di Asia Tenggara sudah lebih modern 

karena adanya penambahan roda pada becak tersebut menjadi tiga buah dan 

menggunakan ban karet yang diisi angin. Begitu pula dengan sistem kemudinya, 

becak yang berkembang di Asia Tenggara tidak lagi ditarik oleh manusia 

melainkan dikemudikan dengan cara mengayuh kedua pedal menggunakan kedua 

kaki layaknya mengemudikan sepeda, dan posisi pengemudi becak berada di 

belakang kabin penumpang. Becak tersebut berkembang dengan cepat karena 

dirasakan adanya manfaat yang cukup besar bagi mobilitas masyarakat maupun 

pemiliknya. 

Harus diakui, becak sebenarnya juga bisa menjadi penunjang sistem 

transportasi umum, terlebih becak biasanya hanya melayani perjalanan jarak 

pendek. Tetapi kembali harus ditekankan, ketika pemerintah mengizinkan becak 

kembali beroperasi maka harus ada peraturan yang mengikat bagi para pemilik 

dan pengelola becak. Pemerintah harus memperlakukan becak sama seperti moda 

transportasi yang lain, ketika terjadi pelanggaran lalu lintas maka harus ada 

penindakan tegas dari pemerintah. 
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Dalam perkembangannya, becak juga akhirnya dikenal di Indonesia. Becak 

mulai hadir dan beroperasi di Indonesia khususnya di Kota Jakarta yaitu pada 

masa penjajahan kolonial Belanda tepatnya pada tahun 1936.
6
 Perlu dicatat bahwa 

awalnya pemerintah kolonial Belanda merasa senang dengan kendaraan baru ini. 

Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah melarang keberadaan becak karena 

jumlahnya yang semakin bertambah dari waktu ke waktu sehingga berpeluang 

membahayakan keselamatan penumpang dan dapat menimbulkan kemacetan di 

jalan raya. Terbukti dengan adanya catatan sejarah yang menyatakan bahwa tujuh 

tahun setelah becak pertama kali beroperasi di Kota Jakarta, jumlah becak 

mencapai 3.900 unit pada masa penjajahan Jepang.
7
 Hal ini terjadi dikarenakan 

pada masa penjajahan Jepang sejak tahun 1942 sangat sulit mendapatkan bahan 

bakar kendaraan bermotor, sehingga keberadaan becak didukung oleh 

Pemerintahan Jepang di Indonesia. Pemerintah Jepang akhirnya membentuk dan 

memobilisasikan kelompok-kelompok yang tergolong sebagai pemilik dan 

pengelola becak, demi kepentingan perang mereka melalui pusat pelatihan 

pemuda yang mengajarkan konsep kepentingan politik dan teknik organisasi. 

Seiring dengan perkembangan yang terjadi, setelah Indonesia merdeka becak 

dilarang untuk beroperasi di Jakarta karena alasan tidak manusiawi. Larangan 

beroperasinya becak di Jakarta atas dasar Perda DKI Jakarta No. 11 Tahun 1988 

tentang Ketertiban Umum yang kemudian direvisi menjadi Perda No. 8 Tahun 
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2007, yang di dalamnya tercantum bahwa adanya pelarangan bagi orang atau 

badan dalam melakukan usaha pembuatan atau pengoperasian becak di Jakarta.
8
 

Pada pertengahan tahun 1950 ada sekitar 25.000 hingga 30.000 becak di 

Jakarta. Jumlah becak yang ada terus berkembang. Pada tahun 1966 jumlah becak 

mencapai 160.000 yang merupakan jumlah tertinggi dalam sejarah.
9
 Gubernur Ali 

Sadikin pada zaman itu, akhirnya mengeluarkan aturan mengenai larangan total 

angkutan yang memakai tenaga manusia, membatasi beroperasinya becak, dan 

mengadakan razia mendadak di daerah bebas becak. Becak dianggap sebagai 

sumber dari kemacetan, simbol ketertinggalan kota, dan alat angkut yang tak 

manusiawi. Di sisi lain, becak juga mulai menghadapi pesaing dengan kehadiran 

ojek motor, mikrolet, dan metromini. 

Di Indonesia ada dua jenis becak yang lazim digunakan sebagai kendaraan 

umum yaitu becak dengan pengemudi di belakang, jenis ini biasanya ditemukan 

di Jawa. Becak tersebut disebut dengan becak kayuh yaitu becak yang 

menggunakan rangka sepeda sebagai kemudi. Becak yang kedua adalah becak 

dengan pengemudi di samping. Jenis becak ini biasanya ditemukan di Sumatera. 

Becak tersebut disebut dengan becak bermotor/becak mesin yaitu becak yang 

menggunakan sepeda motor sebagai penggerak. Becak merupakan kendaraan 

yang ramah lingkungan karena tidak menyebabkan polusi udara (kecuali becak 

bermotor tentunya).
10

 Selain itu, becak tidak menyebabkan kebisingan dan juga 

dapat dijadikan sebagai obyek wisata bagi turis-turis mancanegara yang datang ke 
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Indonesia. Namun, kehadiran becak di perkotaan dapat mengganggu aktifitas lalu 

lintas karena kecepatannya yang tergolong lambat dibandingkan dengan mobil 

maupun sepeda motor. Selain itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio 

menilai bahwa becak sudah tidak lagi layak dijadikan transportasi di perkotaan 

khususnya di DKI Jakarta apalagi mengingat tingkat keselamatannya yang buruk 

saat adanya becak yang beroperasi di jalan raya di Ibu Kota.
11

 

Satu-satunya kota di Indonesia yang secara resmi melarang keberadaan becak 

adalah Jakarta.
12

 Becak dilarang beroperasi di Jakarta sekitar tahun 1970. Pada 

tahun 1970  pemerintah DKI Jakarta menerapkan surat keputusan Gubernur DKI 

Jakarta nomor 17 tahun 1970,  yang isinya melarang untuk memproduksi becak 

baru atau membawa masuk becak dari luar kota. Bagi mereka yang sudah 

beroperasi di dalam kota diberlakukan pembatasan daerah operasi dan kewajiban 

untuk didaftarkan. Alasan resminya yaitu antara lain bahwa becak adalah 

"eksploitasi manusia atas manusia" yang sekarang penggantinya berupa ojek, 

bajaj, dan kancil. Selain di Indonesia, becak juga masih dapat ditemukan di negara 

lainnya seperti Malaysia, Singapura, Vietnam dan bahkan Jerman. Di Singapura, 

becak kini hanyalah sebuah alat transportasi wisata saja. Dengan demikian, untuk 

meningkatkan kemampuan becak dan mendorong penggunaan kendaraan tidak 

bermotor di beberapa negara maju, becak berkembang dengan yang menggunakan 

gigi percepatan/transmisi seperti yang digunakan dalam sepeda modern sehingga 

bisa melewati tanjakan dengan lebih mudah, desain dibuat aerodinamis serta 

pengemudinya berada di depan ruang penumpang. 
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 Becak Dinilai Tak Layak Jadi Transportasi di Jakarta 

(https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180116201502-20-269410/becak-dinilai-tak-layak-

jadi-transportasi-di-jakarta), diakses pada tanggal 02 Maret 2018. 
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Meskipun mengundang sikap pro-kontra, becak masih menjadi alat 

transportasi yang banyak ditemukan di kota maupun desa di Indonesia. Tarif 

becak yang relatif terjangkau dan dekat dengan pusat keramaian seperti pasar 

tradisional, sekolah, perumahan, dan pedesaan membuat kendaraan ini masih 

memiliki eksistensi dan dibutuhkan masyarakat kelas menengah ke bawah. Selain 

itu, bentuk becak yang terlihat lebih unik dibandingkan dengan alat transportasi 

lainnya, becak mempunyai daya tarik tersendiri bagi para turis yang datang ke 

Indonesia. Meskipun demikian, kehadiran becak di wilayah perkotaan sering 

dianggap mengganggu lalu lintas karena kecepatannya yang lamban dibandingkan 

dengan mobil maupun sepeda motor sehingga sering kali menimbulkan 

kemacetan di jalan raya. Selain itu, ada yang menganggap bahwa becak tidak 

menarik untuk dilihat karena bentuknya yang kurang modern. Namun seiring 

dengan kemajuan teknologi, bentuk daripada becak tersebut telah dimodifikasi. 

Pada saat ini, becak telah menggunakan mesin yang disebut becak bermotor atau 

lazim disingkat bentor. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih ini 

dirasakan manfaatnya untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan manusia 

terutama para pengemudi becak kayuh yang kemudian beralih menggunakan 

becak motor. 

Faktor mengayuh yang terkesan tidak manusiawi dan peluang modernisasi 

mendorong becak dimodifikasi dengan penggerak mesin atau dikenal dengan 

sebutan becak bermotor. Becak bermotor adalah berasal dari sepeda motor yang 

dimodifikasi menjadi beroda tiga dengan adanya tambahan kabin penumpang 

yang berbentuk layaknya becak kayuh baik peletakkannya disamping kiri ataupun 

di depan rangka sepeda motor hasil modifikasi tersebut. Model becak motor 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mobil
http://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor
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dengan kemudi belakang dapat ditemukan di daerah Jawa. Jenis lain dari becak 

motor yaitu menggunakan satu (1) unit sepeda motor secara utuh yang bagian 

sampingnya digabungkan satu (1) unit kabin becak dengan satu buah (roda). Jenis 

becak motor dengan pengemudi samping biasanya dapat ditemukan di daerah 

Sumatera khususnya Sumatera Utara. Jadi unsur becak kayuh dari kedua 

modifikasi tersebut tetap ada. 

Sekarang, kehadiran becak motor sudah dapat ditemukan di berbagai kota 

maupun kabupaten di Indonesia antara lain di Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sumatera Utara khususnya Kota Siantar yang 

telah memiliki Tugu Becak Motor sebagai ikon khas transportasi umum Kota 

Siantar, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia.
13

 Dilihat dari bentuknya becak 

motor tidak jauh berbeda dengan becak kayuh. Becak motor mempunyai tiga roda 

dan mempunyai kapasitas yang sama dengan becak kayuh yaitu dua orang 

penumpang dewasa dan satu orang pengemudi yang bentuknya menjadi berbeda 

yaitu becak motor tidak perlu dikayuh lagi menggunakan tenaga manusia 

melainkan menggunakan tenaga mesin sepeda motor dengan bahan bakar bensin. 

Di era modern seperti sekarang ini, pergeseran transportasi dari becak kayuh ke 

becak motor semata-mata hanya untuk membantu dan meringankan pekerjaan 

manusia yang seakan-akan telah menjadi sebuah keharusan untuk memperoleh 

penghasilan yang lebih layak. 

Sejauh ini, banyak pihak yang merasa bahwa kehadiran becak motor 

membawa dampak positif dengan mempermudah kegiatan manusia terutama 

dalam hal transportasi jarak dekat.  Namun, masih saja dirasakan adanya pengaruh 
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 Polda se-Indonesia Akan Bahas Legalitas Becak Motor 

(https://nasional.tempo.co/read/738740/polda-se-indonesia-akan-bahas-legalitas-becak-motor), 

diakses pada tanggal 03 Maret 2018. 
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negatif yang ditimbulkan dari becak motor itu sendiri. Walaupun, pada dasarnya 

semua akan kembali kepada cara pandang masyarakat dalam menjalankannya. Di 

balik manfaatnya juga terdapat pro dan kontra terhadap becak motor. Pihak yang 

pro  tentu  adalah pengemudi becak motor itu sendiri dan pihak-pihak lain yang 

diuntungkan oleh keberadaan becak motor. Pihak yang kontra adalah kepolisian 

yang bertindak sebagai penegak hukum yang mempunyai kewenangan  dalam 

penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan.
14

 

Sepeda motor memiliki sejarah yang cukup panjang perkembangannya di 

Indonesia. Sepeda motor sudah hadir sejak negara ini masih berada dalam 

pemerintahan Kolonial Belanda dan masih bernama Hindia Belanda, Nederlands 

Indie. Sepeda motor kini mungkin menjadi salah satu kendaraan yang banyak 

digemari di Indonesia. Sepeda motor di Indonesia pertama kali dimiliki oleh 

seorang berkebangsaan Inggris bernama John C. Potter pada tahun 1893. Dalam 

menjalani aktifitasnya, Potter bekerja sebagai Masinis Pertama di pabrik gula 

Probolinggo, Jawa Timur. Potter juga dikenal sebagai penjual mobil yang 

mendapat kepercayaan dari Sunan Solo untuk mengurus pengiriman mobil 

pertamanya dari Eropa. Dalam buku Krèta Sètan (de duivelswagen) dikisahkan 

bagaimana John C. Potter memesan sendiri sepeda motor itu ke pabriknya, 

Hildebrand und Wolfmüller, di Muenchen, Jerman. Sepeda motor itu tiba pada 

tahun 1893, satu tahun sebelum mobil pertama milik Sunan Solo (merk Benz tipe 

Carl Benz) tiba di Indonesia.  Hal itu menjadikan J.C. Potter sebagai orang 

                                                        

14
 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5025  
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pertama di Indonesia yang menggunakan kendaraan bermotor. Selain itu, ada hal 

yang menarik apabila kita mengamati tahun kedatangan sepeda motor tersebut. 

Untuk diketahui, sepeda motor pertama di dunia (Reitwagen) lahir di Jerman 

pada tahun 1885 oleh Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach, tetapi belum 

dijual untuk umum.
15

 Tahun 1893, sepeda motor pertama yang dijual untuk umum 

dibuat oleh pabrik sepeda motor Hildebrand und Wolfmüller di Muenchen, 

Jerman.  Sepeda motor ini pertama kali masuk ke Amerika Serikat pada tahun 

1895 ketika seorang pemain sirkus asal Perancis membawanya ke New York. 

Jadi, meski yang membawa bukan orang Indonesia asli, tetapi sebuah hal yang 

luar biasa ketika sepeda motor komersial pertama di dunia ternyata langsung 

dikirim ke Indonesia pada tahun pertama pembuatannya. Terlebih lagi, baru 

menjalani tahun kedua, sepeda motor komersial pertama tersebut masuk Amerika 

Serikat. Jadi, sepeda motor yang pertama kali masuk Indonesia merupakan sepeda 

motor komersil pertama di dunia. 

Sepeda motor ini tidak menggunakan rantai dan roda belakang digerakkan 

langsung oleh kruk as (crankshaft). Meski berusia ratusan tahun, ternyata motor 

komersial pertama di dunia ini sudah mengusung teknologi yang sampai saat ini 

masih dipakai diantaranya adalah twin-cylinder horizontal, 4 valve, berpendingin 

air, dan berkapasitas mesin besar yaitu 1.500 cc dengan bahan bakar bensin atau 

nafta. Namun, meski bermesin besar tetapi tenaga kuda yang dihasilkan hanya 

2,5HP saja pada 240rpm. Selain itu, sepeda motor ini belum menggunakan 

persneling, belum menggunakan magnet, belum menggunakan aki (accu), belum 

menggunakan koil, dan belum menggunakan kabel listrik. Diperlukan waktu 

                                                        
15

 Sepeda Motor Pertama di Indonesia 

(http://www.transportationheritage.com/second/2016/07/03/sepeda-motor-pertama-di-indonesia/), 

diakses pada tanggal 05 Maret 2018. 

http://www.pandri-16.blogspot.com/2011/10/sejarah-berdiri-negara-amerika-serikat.html
http://www.transportationheritage.com/second/2016/07/03/sepeda-motor-pertama-di-indonesia/
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sekitar 20 menit untuk menghidupkan dan mestabilkan mesinnya. Pada tahun 

1932, sepeda motor ini ditemukan dalam keadaan rusak di garasi di kediaman 

John C Potter. Sepeda motor itu teronggok selama 40 tahun di pojokan garasi 

dalam keadaan tidak terawat dan berkarat. Atas bantuan montir-montir marinir di 

Surabaya, sepeda motor milik John C. Potter itu direstorasi (diperbaiki seperti 

semula) dan disimpan di kantor redaksi mingguan De Motor. Kemudian sepeda 

motor antik itu diboyong ke Museum Lalu Lintas (Museum Polisi) di Surabaya 

yang kemudian pada tahun 1934 disumbangkan ke Museum Negeri Mpu Tantular 

di Sidoarjo dengan nomer inventaris 10.81 kategori IPTEK namun memberikan 

deskripsi yang berbeda, yaitu sebagai sepeda motor uap merek Daimler. 

Pada 1899, di negeri ini juga sudah hadir sepeda motor listrik beroda tiga 

yang menggunakan tenaga baterai, yang bernama De Dion Bouton Tricycle 

buatan Perancis. Sepeda motor listrik beroda tiga itu juga digunakan untuk 

menarik wagon penumpang. Sepeda motor De Dion Bouton cukup terkenal di 

masanya. Sepeda motor lain terlihat pada tahun 1902 yang juga digunakan untuk 

menarik wagon yaitu sepeda motor Minerva buatan Belgia. Mesin Minerva saat 

itu juga dipesan dan digunakan pada merek motor lain  sebelum bisa membuat 

mesin sendiri, diantaranya adalah Ariel Motorcycles di Inggris. 

Pada tahun 1906, Administratur Bantool (Bantul) di Yogyakarta juga terlihat 

mempunyai sepeda motor dan beberapa buah mobil. Pada masa itu, memang 

hanya orang Belanda dan Inggris serta disusul pribumi ningrat yang mempunyai 

kemampuan membeli sepeda motor pada masa-masa awal. Seiring dengan 

pertambahan jumlah mobil, jumlah sepeda motor pun terus bertambah.  Lahirlah 

klub-klub touring sepeda motor, yang anggotanya adalah pengusaha perkebunan 
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dan petinggi pabrik gula. Berbagai merek sepeda motor dijual di negeri ini, mulai 

dari Reading Standard, Excelsior, Harley Davidson, Indian, King Dick, Brough 

Superior, Henderson, sampai Norton. Merek-merek sepeda motor yang hadir di 

negeri ini dapat dilihat dari iklan-iklan sepeda motor yang dimuat di surat kabar 

pada kurun waktu dari tahun 1916–1926. R.S. Stockvis & Zonnen Ltd merupakan 

salah satu perusahaan yang tercatat menyediakan suku-suku cadang motor dan 

mobil (juga mengurus pesanan mobil-mobil Eropa maupun Amerika). 

Penemuan sepeda motor diawali pada tahun 1868, Michaux ex Cie, suatu 

perusahaan pertama di dunia yang memproduksi sepeda dalam skala besar, mulai 

mengembangkan mesin uap sebagai tenaga penggerak sepeda. Usaha tersebut 

kemudian dilanjutkan oleh Edward Butler, seorang penemu asal Inggris. Butler 

membuat kendaraan roda tiga dengan suatu motor melalui pembakaran dalam. 

Sejak penemuan tersebut, semakin banyak dilakukan percobaan untuk membuat 

motor dan mobil. Pada awal tahun 1960-an, skuter Vespa masuk Indonesia disusul 

dengan skuter Lambretta pada akhir tahun 1960-an. Pada masa itu, masuk pula 

sepeda motor asal Jepang yaitu Honda, Suzuki, Yamaha, dan yang terakhir 

Kawasaki. 

Seiring perkembangan zaman, terbentuklah ide untuk menyatukan becak dan 

sepeda motor.  Transportasi ini dikenal dengan sebutan bentor (becak motor) yang 

merupakan kendaraan roda tiga yang berasal dari Makassar dan Gorontalo.  

Kendaraan ini adalah ruang muatan seperti becak yang dirakit dengan 

menambahkan kendaraan bermotor jenis sepeda motor di bagian belakangnya. 

Sistem perakitan dan kondisi laik jalan kendaraan ini berdasarkan UU Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak sesuai peruntukan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Becak
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Dengan pihak DLLAJR, Provinsi Gorontalo tidak memberikan izin operasi 

kendaraan tersebut dengan jumlah kendaraan yang dari hari ke hari yang semakin 

bertambah. Pada tahun 2000, Bentor masuk ke Kota Kotamobagu, yang saat ini 

merupakan kota dengan populasi bentor terbanyak di Sulawesi Utara.
16

 Mulanya 

sebagai kendaraan pengangkut barang di pasar tradisional, hanya berkisar satu 

tahun bentor berubah menjadi angkutan yang diminati warga. Di daerah 

Kotamobagu sendiri, kendaraan angkutan kota jenis mini bus yang beroperasi 

mulai berkurang lantaran kalah populer dengan bentor, sebab dari kemampuan 

memasuki jalan sempit menjadi salah satu keunggulan Bentor dibanding angkutan 

kota. Bahkan sekitar tahun 2004 sudah tidak ada lagi mini bus yang beroperasi di 

kota tersebut kecuali jika ada rute tertentu yang sulit ditempuh bentor seperti jalur 

Kotamobagu-Modayag. Perkembangan bentor di Kotamobagu begitu pesat, tidak 

hanya jumlahnya saja, namun desain rangka becaknya yang semakin indah hingga 

aksesoris seperti tambahan perangkat audio menjadi ciri khas paling menonjol 

dari bentor rakitan sejumlah bengkel yang ada di Kotamobagu. Bahkan tidak 

jarang para pemilik bentor rela mengeluarkan biaya perakitan dan paket audionya 

mencapai kurang lebih 20 juta Rupiah. 

Perlu dicatat bahwa bentor juga banyak ditemukan di sekitar pemukiman kota 

Makassar. Sejak tahun 2010, bentor masuk ke kota Makassar dan 

perkembangannya pun sangat pesat yang di temukan di dalam kompleks 

perumahan. Bentor ini pernah disebut sebagai sumber kemacetan Kota Makassar 

karena jumlahnya puluhan ribu yang kemudian bentor juga dianggap kendaraan 

yang berbahaya karena letak pengemudi berada di belakang kabin penumpang 

                                                        
16

 Bentor (https://id.wikipedia.org/wiki/Bentor) diakses pada 3 Februari 2018. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Kotamobagu
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Angkutan_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Modayag,_Bolaang_Mongondow_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Bentor
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yang bisa menghalangi pandangan pengemudi bentor tersebut. Bentor merupakan 

moda yang sangat populer untuk perjalanan dari pintu ke pintu (door to door 

service). Lain halnya di Pulau Jawa dan Sulawesi pengemudi becak di Sumatera 

berada disamping sehingga lebar becak beserta pengemudinya hampir menyamai 

mobil sehingga ketika berkeliaran di jalan akan membuat jalan terlihat penuh. 

Untuk bentor karena memiliki kecepatan yang tinggi, pengemudinya diwajibkan 

untuk menggunakan helm. 

Berdasarkan catatan sejarah, sebelum digunakannya sepeda motor untuk 

menarik becak (sebagai bentor), awalnya digunakanlah mesin dua langkah Rex 

buatan Jerman yang sederhana berukuran silinder kecil yang dipasang pada becak 

kayuh, kemudian berkembang lagi menggunakan sepeda kumbang Gobel yang 

dikayuh untuk menghidupkannya dan beberapa merek lainnya, tetapi saat ini 

sudah digunakan sepeda motor produksi baru yang banyak dipasarkan di 

Indonesia untuk menggerakkan becak tersebut.
17

 Sepeda motor yang digunakan di 

Medan
 
untuk dijadikan becak motor ini biasanya adalah sepeda motor merek 

Honda Win. Sedikit berbeda dengan kota Siantar
 
yang berada di Sumatera Utara, 

sejak tahun 1940 dan 1950 menggunakan bentor dengan mesin berukuran besar 

(350 cc sampai dengan 500 cc) dengan merek motor BSA peninggalan perang 

dunia kedua, disebut juga sebagai becak Siantar, dan hingga kini masyarakat di 

Siantar terus berusaha mempertahankan orisinalitas kendaraan angkutan umum 

yang melegenda tersebut di kotanya. 

Becak motor di Siantar merupakan salah satu alat transportasi yang sangat 

unik karena merupakan satu-satunya transportasi yang bisa ditemukan hanya di 

                                                        
17

 Becak Mesin (https://id.wikipedia.org/wiki/Becak_mesin) diakses pada 7 Februari 2018. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengemudi
https://id.wikipedia.org/wiki/Mobil
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan
https://id.wikipedia.org/wiki/Helm
https://id.wikipedia.org/wiki/Jerman
https://id.wikipedia.org/wiki/Honda
https://id.wikipedia.org/wiki/Becak_mesin
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Kota Siantar. Meskipun becak motor alias bentor juga terdapat di beberapa kota 

lain di Indonesia, tetapi becak motor Siantar tetap memiliki ciri khas dan 

keunggulan. Becak motor Siantar lebih unggul karena ditarik motor besar tua 

bermesin 350 cc sampai dengan 500 cc diantaranya yang paling banyak 

digunakan yaitu sepeda motor besar merek Birmingham Small Arm (BSA), di 

samping itu terdapat merek-merek motor besar lainnya yang sempat digunakan 

sebagai becak motor di Siantar, antara lain merek Norton, Triumph, BMW, 

hingga Harley Davidson.
18

 

Sepeda motor besar (motor gede/moge) yang bermesin Birmingham Small 

Army (BSA) dikenal sebagai Becak Motor di Siantar kini sudah hampir punah. 

Banyak yang berpendapat bahwa punahnya becak motor ciri khas kota Siantar 

tersebut karena sulit menemukan suku cadang aslinya bahkan diketahui lebih 

lanjut suku cadang aslinya BSA sudah tidak diproduksi lagi. Beberapa orang juga 

berpendapat bahwa tidak sedikit motor BSA dijual ke luar kota karena 

peminatnya cukup banyak dan menjadi salah satu penemuan motor antik dan 

klasik yang memiliki nilai jual yang tinggi. Faktanya di Kota Siantar masih dapat 

ditemukan sekitar 1.000 unit Motor BSA, ini dikarenakan menjadi koleksi pribadi 

dan masih digunakan sebagai alat transportasi umum yang sampai sekarang masih 

dikenal dan menjadi ciri khas transportasi umum di Kota Siantar. Padahal Inggris 

yang merupakan negara asal lahirnya motor BSA sendiri hanya tersisa 800 unit 

saja, selain itu motor BSA juga masih dapat ditemukan di Australia dengan 

                                                        
18

 Profil Becak di Indonesia/Becak Siantar 

(https://id.wikibooks.org/wiki/Profil_Becak_di_Indonesia/Becak_Siantar) diakses pada 10 

Februari 2018 

https://id.wikibooks.org/wiki/Profil_Becak_di_Indonesia/Becak_Siantar
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jumlah sekitar 400 unit dan Firlandia sebanyak 250 unit.
19

 Jadi secara tidak 

langsung dapat dikatakan keberadaan sepeda motor merek Birmingham Small 

Army di dunia dengan jumlah terbanyak terdapat di Indonesia tepatnya di Kota 

Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara. 

Sepeda motor merek Birmingham Small Arm (BSA) merupakan jenis sepeda 

motor besar yang awalnya diciptakan sebagai kendaraan perang yang diciptakan 

sekitar tahun 1940-1960-an. Di Siantar, jumlahnya ditemukan masih cukup 

banyak yaitu sekitar 1.000 unit yang sebagian besar sudah dikomersilkan karena 

dirombak menjadi becak motor pengangkut orang dan barang, maka hanya 

sebagian kecil yang masih berbentuk orisinil yang dikoleksi oleh para kolektor. 

Motor BSA masuk ke Indonesia pada masa peralihan dari tentara Jepang ke 

tentara sekutu (Belanda-Inggris) yang kemudian menyebar di setiap daerah 

jajahan Belanda. BSA masuk ke Siantar pada tahun 1958 yang mana motor-motor 

tersebut berasal dari pulau Jawa yaitu Surabaya dan Jakarta. Masuknya motor 

merek BSA ke Kota Siantar melalui jalur laut, diangkut  dengan menggunakan 

Kapal Tampomas II yang akhirnya menjadi saksi sejarah yang mendatangkan 

BSA ke Siantar. 

Menurut data, rata - rata usia motor BSA sudah mencapai 60 tahunan, mulai 

dari buatan tahun 1941, 1948, 1952, dan tahun pembuatan terakhir 1956.
20

 

Menurut UU Nomor 5 Tahun 1992, benda cagar budaya adalah benda buatan 

manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau 

                                                        
19

 Becak Di Siantar, Kendaraan Becak Menggunakan Moge BSA 

(http://www.tribunnews.com/travel/2015/07/25/di-siantar-kendaraan-becak-menggunakan-moge-

bsa) , diakses pada tanggal 2 Februari 2018 
20Nikmati Keliling Siantar Dengan Becak BSA Motor Antik Buatan Inggris 

(http://bangka.tribunnews.com/2015/07/25/nikmati-keliling-siantar-dengan-becak-bsa-motor-

antik-buatan-inggris), diakses pada 10 Maret 2018 

http://bangka.tribunnews.com/2015/07/25/nikmati-keliling-siantar-dengan-becak-bsa-motor-antik-buatan-inggris
http://bangka.tribunnews.com/2015/07/25/nikmati-keliling-siantar-dengan-becak-bsa-motor-antik-buatan-inggris
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bagian - bagian atau sisa - sisanya, yang berumur sekurang - kurangnya 50 (lima 

Puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya 

sekurang - kurangnya lima puluh (50) tahun, serta dianggap mempunyai nilai 

penting bagi sejarah ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan wajib dilindungi 

pemerintah.
21

 Sesuai dengan penjelasan UU No. 5 Tahun 1992 tersebut dapat 

dikatakan bahwa Becak Motor Siantar merupakan salah satu Cagar Budaya yang 

harus dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kemajuan kebudayaan Nasional 

Indonesia.  

Pada saat ini, becak motor dengan merek BSA yang masih tersisa di Siantar 

terlihat mulai digantikan dengan becak motor modern buatan Jepang, yaitu motor 

dengan merek Honda dan Yamaha. Hal tersebut merupakan hal yang kurang baik 

karena akan menghapuskan nilai sejarah dari becak motor itu sendiri dan terlihat 

tidak mendukung pelesatrian cagar budaya. Apalagi motor-motor modern buatan 

Jepang tersebut jauh lebih kecil dari struktur rangka maupun mesinnya apabila 

dibandingkan dengan motor merek BSA buatan Inggris tersebut. Hal ini menarik 

untuk dibahas yaitu ketika motor BSA yang menjadi bentor di Siantar mulai 

tergantikan dengan motor-motor modern lainnya, padahal sesuai UU No. 5 Tahun 

1992 tersebut di atas, bahwa bentor dapat dikatakan sebagai cagar budaya. Cagar 

budaya sebaiknya harus diperhatikan dan dilestarikan agar tidak punah dari 

Indonesia khususnya di kota Siantar. 

Faktanya sudah banyak berdiri komunitas pecinta motor tua dan klasik di 

Kota Siantar yang kemudian melahirkan kembali para pemerhati dan teknisi yang 

andal dalam restorasi, pembuatan suku cadang, dan perawatan motor dan becak 
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 Pasal 1 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 
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motor merek BSA. Rata-rata motor BSA yang beredar di luar Kota Siantar akan 

kembali ke kota ini karena di luar dari Kota Siantar tidak mudah untuk mencari 

teknisi dan suku cadang. Maka dapat dikatakan sepanjang sejarah berdirinya 

komunitas motor tua dan klasik di Kota Siantar inilah menjadi salah satu wadah 

dan solusi utama bagi para kolektor dan pemilik becak motor khususnya merek 

BSA di Indonesia.  

Dengan adanya hal ini merupakan awal yang baik bagi pemerintah di kota 

Siantar. Sebab, banyak acara yang dihasilkan misalnya acara ulang tahun 

komunitas tersebut yang dapat menarik pengunjung penggemar motor dalam 

jumlah yang cukup banyak, begitu pula turis local maupun mancanegara. Dengan 

adanya hal ini pula maka becak motor yang merupakan cagar budaya dan ciri khas 

Kota Siantar harus dikelola dengan baik misalnya dimasukkan ke dalam jadwal 

kalender wisata khusus di Kota Siantar yang tentu bisa menarik para pengunjung 

dari berbagai kota di Indoenesia maupun mancanegara sehingga dapat 

mengangkat dunia pariwisata Siantar yang selama ini hanya sebagai pintu gerbang 

wisata dengan memajukan devisa Kota Siantar itu sendiri. Selain itu juga dapat 

menciptakan lowongan pekerjaan yang baru untuk mengurangi kuantitas 

penggangguran di kota Siantar. 

Selama ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu bersikap kontra atas 

eksistensi becak beroperasi di kota Jakarta. Telah hadir sejak sejak abad ke-20, 

becak merupakan pilihan utama pedagang Tiongkok pada masanya untuk 

membawa barang mereka ketika melakukan aktivitas perdagangan. Tetapi lama-

kelamaan, Pemerintah Kolonial Belanda melarang keberadaan becak karena 
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dianggap membahayakan keselamatan penumpang, menimbulkan kemacetan dan 

jumlahnya yang terus bertambah. 

Becak kembali membludak pada zaman penjajahan Jepang karena 

penggunaan bahan bakar jenis bensin yang saat itu diawasi ketat. Masyarakat 

kembali berpaling pada becak sebagai moda transportasi pilihan. Pasca 

kemerdekaan, Pemerintah Jakarta kembali melihat becak sebagai gangguan. 

Becak dianggap sebagai simbol yang menunjukkan ketertinggalan Indonesia, 

apalagi saat itu Pemerintah Indonesia tengah gencar melakukan pembangunan. 

Maka, mulai dicarilah berbagai cara untuk menghambat eksistensi becak di 

Jakarta. 

Pada tahun 1970, Gubernur Ali Sadikin mengeluarkan aturan mengenai 

larangan total angkutan yang memakai tenaga manusia, membatasi beroperasinya 

becak, melarang produksi becak, mengadakan razia becak, menetapkan daerah 

bebas becak serta memasukkan becak ke Jakarta. Sikap ini diteruskan oleh para 

Gubernur setelah Bang Ali. Pelarangan becak secara total di Jakarta terakhir kali 

diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 

Tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Gubenur DKI Jakarta pada saat itu, Fauzi 

Bowo. Di dalam Perda tersebut disebutkan bahwa barangsiapa yang membuat, 

merakit, menjual dan memasukkan becak atau barang yang difungsikan sebagai 

becak serta mengoperasikannya bisa dihukum penjara ataupun didenda.
22

 Tetapi 

pada kenyataannya, pengoperasian becak masih banyak terjadi di daerah Jakarta 

Barat dan Utara, terutama di daerah pasar. 
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 Pasal 29 angka 1 Perda Prov. DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 
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Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ini adalah ingin 

mengajukan kembali perizinan tentang operasional becak di Jakarta, hal tersebut 

tentu saja menimbulkan pro dan kontra dari setiap kalangan, khususnya warga 

Jakarta. Pengamat kebijakan publik banyak berpendapat bahwa becak tidak dapat 

beroperasi di jalan besar mengingat adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 

Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Hal tersebut karena salah satu pasalnya 

menyebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit, menjual, 

memasukkan, mengoperasikan, serta menyimpan becak sebagai kebijakan 

penataan becak terdapat dalam kontrak politik pemerintahan di kota Jakarta.  

Hal inilah yang ternyata menimbulkan adanya kontrak politik dari pemerintah 

yang sebelumnya karena membenarkan adanya keinginan untuk  menghadirkan 

kembali becak di Jakarta merupakan upaya untuk memenuhi kontrak politik yang 

pernah ada sebelumnya.
23

Dengan demikian, Gubernur DKI Jakarta tersebut, 

menunjukkan adanya 5 fakta yang ada untuk mendukung rencana tersebut
24

 : 

1. Community Action Plan (CAP) 

Pada dasarnya, menghadirkan kembali becak bukan program utama. Namun, 

becak menjadi bagian dalam program Community Action Plan (CAP) yang 

merupakan program penataan di 16 kampung yang dimana Pemerintah Provinsi 

DKI. Jakarta  akan berkolaborasi dengan masyarakat dalam pelaksanaannya yang 

dimana ditemukan adanya aspirasi dari kelompok wanita untuk kembali 

mengaktifkan operasional becak. 

2. Tidak akan Beroperasi di Jalan Protokol 
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 Rencana Penataan Becak di Jakarta dalam 100 Hari Kerja Anies-Sandiaga 

(http://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/24/21573541/rencana-penataan-becak-di-jakarta-

dalam-100-hari-kerja-anies-sandiaga) diakses pada tanggal 8 Februari 2018. 
24

 5 Fakta Soal Rencana Anies Aktifkan Becak (http://wartakota.tribunnews.com/2018/01/16/5-

fakta-soal-rencana-anies-aktifkan-becak?page=3) diakses pada tanggal 8 Februari 2018. 

http://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/24/21573541/rencana-penataan-becak-di-jakarta-dalam-100-hari-kerja-anies-sandiaga
http://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/24/21573541/rencana-penataan-becak-di-jakarta-dalam-100-hari-kerja-anies-sandiaga
http://wartakota.tribunnews.com/2018/01/16/5-fakta-soal-rencana-anies-aktifkan-becak?page=3
http://wartakota.tribunnews.com/2018/01/16/5-fakta-soal-rencana-anies-aktifkan-becak?page=3
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Anies juga menjamin becak tidak akan beroperasi di tengah kota apalagi jalan 

protokol. Hanya saja becak akan beroperasi di kampung  sebagai wahana wisata. 

3. Aspirasi Masyarakat 

Anies mengakui pengaktifan kembali becak merupakam aspirasi dari para 

kaum wanita dari 16 kampung dalam program CAP karena  banyaknya keluhan 

mengenai kesulitan membawa belanjaan pulang dari pasar karena tidak lagi ada 

becak. 

4. Anies Sindir Penentang 

Kebijakan mengaktifkan kembali becak mendapat tanggapan dari warga 

karena membalas mereka yang mengkritiknya sedang berimajinasi. Sebab, 

pengkritiknya banyak menyangka becak akan dijalankan di jalan-jalan protokol. 

Anies mengungkapkan itu ketika jumpa pers di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 

(15/1/2017) dan mengumumkan becak untuk beroperasi di jalan kampung. 

5. Janji Politik 

Anies mengakui bahwa mengaktifkan kembali becak merupakan bagian dari 

janji politiknya terkait program CAP namun mengenai becak ternyata ditemukan  

beberapa calon gubernur maupun gubernur DKI yang menjadikan operasional 

kembali becak sebagai janji politik pada saat kampanye, Anies menemukan itu 

saat keluar masuk ke pemukiman warga di kawasan Jakarta Utara. Inilah yang 

menjadi alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersih berkukuh untuk 

menghidupkan kembali becak sebagai salah satu opsi moda transportasi di kota 

Jakarta yang dinilai sebagai kebijakan transportasi yang irasional. Hal itu menjadi 

kenyataan dari poin perlindungan dan penataan becak pada kontrak politiknya saat 

kampanye Pilkada DKI 2017 lalu. 

http://wartakota.tribunnews.com/tag/becak
http://wartakota.tribunnews.com/tag/becak
http://wartakota.tribunnews.com/tag/becak
http://wartakota.tribunnews.com/tag/becak
http://wartakota.tribunnews.com/tag/becak
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Dengan adanya penjelasan di atas, maka ini merupakan salah satu ancaman 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembalikan becak yang telah 

dikirimkan ke Jakarta. Para pengemudi becak dari daerah lain, dalam hal ini 

khususnya para pengemudi becak yang berasal dari Kota Cirebon, tidak 

menyurutkan antusias mereka untuk mengadu nasib di Jakarta, karena sesuai 

dengan fakta dan penjelasan yang ada, mereka mengaku sudah mengirimkan 

becak-becak mereka ke Ibu Kota. Hal tersebut yang menjadi kesepakatan antara 

para pengemudi becak dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Inilah yang 

menjadi penegasan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang telah 

menyatakan bahwa akan mengirimkan kembali becak-becak yang telah 

didatangkan dari luar Jakarta ke tempat asalnya masing-masing.
25

 

Walau pada kenyataannnya telah ditemukan pangkalan becak di daerah 

Jakarta Utara, di bagian jalan layang khususnya di daerah Jatinegara dimana para 

pengemudi becak tersebut memenuhi pinggiran jalan raya untuk antri 

mendapatkan penumpang yang turun dari angkutan kota dan bus dari dan menuju 

ke pasar. Hal ini harus jadi perhatian khusus dari pemertintah karena belum 

adanya peraturan mengenai perizininan becak itu sendiri. Jadi, tidak adanya 

keseimbangan antara das sein dengan das sollen yang ada di Jakarta. Namun 

diakui oleh pemerintah DKI Jakarta hal ini dilakukan untuk menjadikan lapangan 

kerja baru bagi setiap masyarakat kecil dengan memperhatikan kemampuan dari 

masyarakat kecil tersebut. Tanpa memandang latar belakang pendidikan dari para 

pengemudi becak tersebut. 

Dalam upaya tercapainya kesejahteraan sosial dan peningkatan taraf hidup 
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masyarakat khususnya masyarakat miskin di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi 

wajib mendahulukan kepentingan dan kebutuhan masyarakat tersebut, sabagi 

contoh memberikan kesempatan dan lapangan pekerjaan untuk mereka. Dengan 

adanya wacana pemberlakuan kembali becak di Jakarta yang akan Penulis teliti 

untuk menggantinya dengan becak motor seperti yang ada di kota-kota lain seperti 

di Kota Siantar, maka kedepannya diatur secara tegas oleh Pemprov DKI Jakarta 

bahwa yang berhak memiliki dan mengoperasikan becak motor di Jakarta adalah 

hanya khusus bagi waga miskin DKI Jakarta yang telah di data, bukan membuka 

lowongan bagi warga provinsi lain untuk datang, menetap, dan bekerja di Jakarta. 

Selain aturan tersebut, diberikan pula pengajaran yang rutin dan bersertifikat 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pengemudi dan pelayanan kepada publik 

baik yang menggunakan jasa becak motor tersebut ataupun kualitas berkendara di 

jalan raya ibu kota. 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai bentuk pengaturan hukum 

bagi becak motor di Jakarta dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Dairi Nomor 16 Tahun 2000 tentang Usaha Angkutan Umum dengan 

mengaitkan kepada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 

tentang Ketertiban Umum sebagai pedoman. Sejalan dengan itu, penulis 

menyusunnya dalam suatu penelitian hukum dengan judul “ANALISIS HUKUM 

TENTANG PENGATURAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG LALU 

LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PENGENDALIAN BECAK 

MOTOR (BENTOR) DI SUMATERA UTARA”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berlatar belakang uraian masalah di atas, maka ada beberapa pokok 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana landasan hukum dan norma pengaturan bagi pengoperasian 

becak motor di Indonesia? 

2. Bagaimana sebaiknya pengaturan bagi landasan kebijakan pengoperasian 

becak motor di Sumatera Utara dan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang 

perizinan pengoperasian becak motor di Sumatera Utara. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, diharapkan dapat diperjelas manfaat yang berguna bagi 

masyarakat, pemerintah, dan keputusan yang jelas mengenai perizinan tentang 

becak motor. Pokok-pokok manfaat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :  

a. Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti khususnya 

yang berkaitan dengan pengaturan tentang penyelenggaraan dan perizinan 

becak motor di Indonesia 

b. Dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi atau pengetahuan 

sejarah bagi masyarakat kota Jakarta mengenai penerapan becak motor di 

Indonesia 
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c. Dapat memberi masukan terhadap pihak-pihak yang berwenang, 

khususnya bagi pemerintah kota Jakarta, baik secara langsung maupun 

tidak langsung mengenai pengaturan  perizinan becak motor 

d. Diharapkan bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan manfaat dan 

meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori untuk 

memperluas wawasan, sejarah, dan ilmu pengetahuan tentang hukum,  

tentang pengaturan becak motor di Indonesia khususnya di Jakarta. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tesis ini, penulis membagi menjadi 5 (lima) Bab, yaitu: 

Dimulai dari penulisan Bab I yakni Bab Pendahuluan yang dibagi ke dalam 5 

(lima) subbab, yakni Subbab A berisi uraian tentang Latar Belakang, Subbab B 

berisi uraian tentang Rumusan Masalah, Subbab C berisi uraian tentang Tujuan 

Penelitian, Subbab D berisi uraian tentang Manfaat Penelitian, Subbab E berisi 

penjelasan tentang Sistematika Penulisan. 

Kemudian di dalam bab II merupakan Bab yang akan membahas tentang 

Tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan diuraikan pokok-pokok pengaturan terkait 

dengan becak motor khususnya di Kota Jakarta. Dalam bab ini akan diuraikan 

lebih lanjut mengenai teori-teori terkait dengan masalah yang dirumuskan. 

Selanjutnya di dalam Bab III merupakan Bab yang akan membahas tentang 

Metodologi Penelitian, dimulai dengan penulisan subbab A yaitu Jenis Penelitian, 

dilanjutkan  dengan subbab B yang akan membahas bagaimana Cara memperoleh 

Bahan Hukum, kemudian di dalam subbab C akan dituliskan tentang Sifat 
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Analisis, dan diakhiri dengan subbab D sebagai subbab Penutup yang berisi 

Hambatan-Hambatan dalam Penulisan dan Penanggulangannya.  

Setelah itu di dalam Bab IV akan berisi Analisis Pengaturan tentang Becak 

Motor di Indonesia yang dimana penyelenggaraan becak motor di Indonesia 

menjadi acuan dalam penerapan perizinan becak motor di kota Jakarta yang 

menguraikan permasalahan yang sempat terjadi mengenai penghapusan perizinan 

becak di Jakarta, sehingga fenomena yang ada berubah menjadi penerapan dengan 

izin resmi dari pemertintah dan menjadi lapangan pekerjaan yang baru di 

kalangan masyarakat kota Jakarta sehingga dalam bab ini dapat menjawab 

rumusan masalah yang ditemukan.  

Kemudian yang terakhir adalah Bab V akan berisi Kesimpulan dan beberapa 

Saran yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dibahas dalam bab-bab 

sebelumnya. Selebihnya, akan dilengkapi dengan Daftar Pustaka dan lampiran 

dokumen-dokumen yang perlu dan meluas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




