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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan 

saran-saran  yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi  Pemerintah Kota 

Pekanbaru dalam hal perbaikan lalu lintas dan aturan tentang penerapan Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru No 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. 

6.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan 

data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan mengatur tentang penetapan larangan melintas dijalur 

tertentu. Karena kurang maksimalnya sosialisasi dan kurang tegasnya sanksi 

pidana atau sanksi adminitrasi bagi kenderaan bertonase berat yang memasuki 

Kota Pekanbaru. Dalam Pelaksanaan penertiban truk bertonase berat belum 

berjalan secaraefektif. Karena banyakpengemudi yang melakukan pelanggaran 

terhadap aturan melintas melintasPadahal didalam Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru No 2 Tahun 2009telah dijelaskan dan melarang bagi angkutan yang 

berkemungkinan mengganggu arus lalu lintas dilarang melewati jalan yang bukan 
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merupakan kapasitasnya.Hal ini menyebabkan penertiban truk bertonase sering 

kali diabaikan. Tidak memiliki suatu program maka penindakan tidak akan dapat 

fokus dilakukan karena tidak ada ketentuan yang mengikat. Sementara kasus truk 

bertonase berat masuk salah satu permasalahan yang tidak dapat terselesaikan dari 

tahun ketahunnya. Kurangnya sarana prasaranayang mendukung dalam 

penertibanserta pengawasan pengawasan masih belum erjalandengan efektif 

dalampenertiban truk bertonase berat di Kota Pekanbaru. Tidak adanya pemberian 

sanksi tegas terhadap pengemudi maupun perusahaan yang melanggar. Hal ini 

tidak menimbulkan efek tidak jera terhadap penertiban. 

Hambatan : 

Adapun faktor penghambat dari efektifitas pelaksanaan penertiban truk 

bertonase berat di Kota Pekanbaru adalah terbatasnya sumber daya manusia, dana 

dan kesadaran pengemudi. faktor yang menjadi penghambat dari proses 

penertiban yang dilakukan oleh Satlantas  Polisi Pekanbaru bersama Dinas 

Perhubungan dan Informatika adalah sumberdaya manusia yang tidak mencukupi 

untuk melakukan pengawasan, sehingga penertiban sulit untuk dilakukan. Tidak 

adanya anggaran khusus dalam melakukan penertiban, sehingga penertiban tidak 

berjalan optimal. Serta kurangnya kesadaran pengemudi terhadap aturan berlalu 

lintas menjadi hambatan dalam mewujudkan kondisi tertib berlalu lintas. 
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6.2  Saran 

Adapun saran penulis mengenai analisis penerapan Perda No 2 Tahun 2009 

1. Jumlah personil yang kurang dalam melakukan kegiatan  menyebabkan 

pekerjaan dirangkap sehingga akan lebih baik ditambah jumlah 

personilnya  

2. Sering diadakannya bimbingan teknis, workshop, diskusi internal serta 

konsultasi kepada pengemudi dan mengadakan sosialisasi 

3. Memperjelas rambu-rambu agar mudah dipahami 

4. Adanya jalur yang mempermudah akses para pengemudi truk dan 

memperbaiki sarana pra sarana khusus untuk jalur truk bertonase besar. 

 


