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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN    

 

6.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang diuraikan 

dibab-bab sebelumnya, mengenai penertiban angkutan antar jemput di Provinsi 

Riau (studi kasus kota Pekanbaru) maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penertiban angkutan umum tanpa izin trayek (travel ilegal) oleh Dinas 

Perhubungan Provinsi Riau di kota Pekanbaru dapat dikatakan belum 

maksimal, hal ini dapat dilihat dari pengawasan dan sosialisasi yang 

dilakukan. Dimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan 

dalam melakukan penertiban angkutan umum tanpa izin trayek belum efektif, 

hal ini disebabkan Dinas Perhubungan sudah jarang melakukan razia rutin 

dikarenakan kurangnya anggaran, dan juga efek jera yang diharapkan dari 

diberlakukannya sanksi belum begitu terasa bagi perusahaan yang melanggar 

aturan baik itu angkutan antar jemput yang tidak memiliki izin operasional 

maupun angkutan ilegal. Untuk penertiban travel illegal yang dilakukan oleh 

Dinas Perhubungan dengan kepolisian dalam memberikan sanksi kurang 

tegas. Ditemukannya angkutan antar jemput yang ilegal atau tidak 

mempunyai izin trayek maupun operasional dangan cara memberi surat tilang 

kemudian disidangkan dengan membayar denda, setalah itu kendaraan 

dibebaskan kembali. Proses ini tidak membuat pengusaha angkutan antar 

jemput jera dengan ditahannya kendaraan tersebut. 
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Selain itu pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan 

Provinsi Riau belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari pemberian 

sosialisasi kepada pemilik angkutan umum dan kepada masyarakat bahwa 

sosialisasi yang diberikan kepada pemilik angkutan umum tidak dilakukan 

secara rutin, hanya dilakuakn apabila pemilik angkutan umum melakukan 

pendaftaran angkutanya, dan sosialsasi yang dilakukan kepada masyarakat 

tidak pernah dilakukan secara langsung. Hanya diparasang spanduk dijalan 

dan itupun dilakukan saat hari-hari besar seperti lebaran. 

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penertiban angkutan umum 

tanpa izin trayek oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru 

adalah anggaran dana yang tidak mencukupi dilapangan dan kurangnya 

sumber daya manusia atau personil yang tidak mencukupi dengan cangkupan 

luas daerah yang diawasi. Banyaknya angkutan antar jemput yang semakin 

marak beroperasi di Kota Pekanbaru tidak sebanding dengan jumlah personil 

yang turun kelapangan. Serta kurangnyaa kesadaran dari pengemudi dan 

penumpang angkutan umum tanpa izin trayek (travel ilegal) itu sendiri. 

 

6.2  Saran 

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Upaya Dinas 

Perhubungan dalam menertibkan angkutan umum tanpa izin trayek (travel 

illegal)di Kota Pekanbaru), penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk mengatasi penertiban angkutan umum yang tertib Dinas Perhubungan 

Provinsi Riau harus mengawasi angkutan umum yang masuk didalam wilayah 
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Kota Pekanbaru serta perlu menambah personil, sarana dan prasarana serta 

anggaran sesuai kebutuhan, sehingga diharapkan memperlancar dalam 

penertiban angkutan antar jemput di kota Pekanbaru. Sanksi yang diberikan 

pada angkutan umum tanpa izi trayek (travel ilegal) haruslah setegas mungkin 

agar angkutan umum tanpa izi trayek (travel ilegal)dapat berkurang jumlahnya 

dan jera untuk mengeporasikan angkutan tersebut. Dinas Perhubungan dan 

pengusaha angkutan travel serta masyarakat pengguna jasa angkutan tersebut 

harus mengetahui terhadap peraturan dari isi kebijakan serta bagi pengusaha 

angkutan perlu meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan mengenai 

pentingnya mematuhi dan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ada yang 

terdapat pada isi kebijakan Undang-Undang. 

2. Dalam melakukan perizinan perusahaan maupun izin angkutan pihak terkait 

tidak mempersulit pembuatan izin kepada masyarakat yang ingin membuat 

izin perusahaan maupun izin trayek. Pelaksanaan razia seharusnya dilakukan 

secara berkesinambungan dan terus menerus untuk menimbulkan efek jera 

kepada pengemudi angkutan ilegal. Dan untuk kepentingan masyarakat, pihak 

terkait perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan 

kesadaran tentang bahayanya angkutan umum tanpa izi trayek (travel ilegal) 

yang tidak memiliki izin tersebut. Dengan demikian dapat menghasilkan 

dampak yang baik, sehingga secara berkala kuantitas angkutan ilegal yang 

beroperasi dikota Pekanbaru akan semakin berkurang. 


