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BAB VI 

 

PENUTUP 

 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas 

Dinas Perhubungan dalam mengawasi izin trayek travel di Kota Pekanbaru dan 

tanggapan pengusaha travel baik resmi dan tidak resmi serta masyarakat tentang 

kinerja Dinas Perhubungan dalam mengawasi izin trayek travel di Kota 

Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif yang mana data diperoleh melalui teknik wawancara 

dan dokumentasi langusng di lapangan.  

Berdasarkan paparan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan yang berhasil didapatkan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan pengawasan izin trayek travel di Kota Pekanbaru oleh Dinas 

Perhubungan dapat dikatakan belum maksimal, efek jera yang diharapkan dari 

diberlakukannya sanksi belum begitu terasa bagi perusahaan yang melanggar 

aturan baik itu angkutan travel yang tidak memiliki izin operasional maupun 

angkutan travel ilegal. Untuk penertiban angkutan travel yang dilakukan oleh 

Dinas Perhubungan dengan kepolisian dalam memberikan sanksi kurang tegas. 

Ditemukannya angkutan travel yang ilegal atau tidak mempunya izin trayek 

maupun operasional dangan cara menahan angkutan tersebut selama kurang 

lebih 25 sampai 75 hari dan kemudian disidangkan dengan membayar denda, 
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setalah itu kendaraan dibebaskan kembali. Proses ini tidak membuat pengusaha 

angkutan travel gelap jera dengan ditahannya kendaraan tersebut. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peranan Dinas Perhubungan dalam 

mengawasi izin trayek travel di Kota Pekanbaru adalah kurangnya kesadaran 

para pemilik atau supir Travel menjadi salah satu penghambat dalam 

pengawasan izin trayek travel di Kota Pekanbaru seharusnya setiap perusahaan 

yang ingin melakukan usaha di bidang angkutan wajib memiliki izin usaha 

angkutan. Selain itu, anggaran dana yang tidak mencukupi dilapangan dan 

kurangnya sumber daya manusia atau personil yang tidak mencukupi dengan 

cangkupan luas daerah yang diawasi. Banyaknya angkutan travel gelap yang 

semakin marak beroperasi di Kota Pekanbaru tidak sebanding dengan jumlah 

personil yang turun kelapangan. Selanjutnya, kurangnya partisipasi masyarakat 

dalam pengawasan Angkutan Travel disini dapat berupa pengaduan atau 

pelaporan akan pelanggaran yang dilakukan Angkutan Travel tersebut. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil yang didapat dari penelitian ini, maka 

saran yang bisa penulis berikan diantaranya: 

1. Kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru agar dapat terus meningkatkan 

fungsi pengawasan sesuai peraturan dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu 

lintas dan angkutan jalan, sehingga pengelolaan angkutan travel lebih 

masksimal dan dapat terselenggara dengan baik. Kemudian juga sekaligus 

adanya penambahan jumlah infrastruktur pendukung, ada penambahan jumlah 
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SDM. Sehingga, diharapkan kedepannya kinerja akan lebih baik dan 

memuaskan. 

2. Kepada penyedia jasa angkutan travel dapat mematuhi peraturan sesuai 

ketentuan yang telah ditetapkan, demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan 

kelancaran bersama. Diharapkan juga kepada masyarakat sebagai pengguna 

jasa untuk lebih selektif dalam menggunakan jasa angkutan travel demi 

menghindari dan mengurangi terjadinya tindak kejahatan dan hal-hal yang 

tidak diinginkan. 


