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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Setelah memamparkan dan menguraikan tentang peran Dinas Perhubungan 

Kota Pekanbaru dalam pengawasan izin trayek angkutan kota. Berdasarkan hasil 

penelitian di lapangan serta hasil wawancara mendalam dengan responden yang di 

lakukan di Kota Pekanbaru di dukung pula dengan data-data yang penulis 

dapatkan selama melakukan penelitian ini, masih belum optimalnya peran Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengawasan izin trayek angkutan kota, hal 

ini dapat di lihat dari indikator di bawah ini : 

1. Peran Dinas Perhubngan Kota Pekanbaru dalam Pengawasan Izin 

Trayek Angkutan Kota. 

a. Pengawasan 

Masih kurang optimalnya pengawasan Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru terhadap pelanggaran izin trayek angkutan kota di Kota 

Pekanbaru, terlihat dari kinerja operasional yang dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru sangat jarang di temui di lapangan 

mengenai pengawasan terhadap pelanggaran izin trayek angkutan kota, 

selain itu kurangnya fasilitas-fasilitas yang mendukung Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan izin 

trayek angkutan kota dan terindikasinya kekurangan sumber daya 

manusia yang handal dalam melakukan pengawasan izin trayek baik 
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untuk angkutan kota maupun angkutan umum, dan masih terdapat 

kurang optimalnya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam 

melaksanakan sosialisasi-sosialisasi terhadap para supir angkutan kota 

mengenai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2012 

Tentang Retribusi Izin Trayek, dan masih kurang maksimal kerjasama 

antara Dinas Perhubugan Kota Pekanbaru dan Satlantas Polresta Kota 

Pekanbaru dalam melakukan razia gabungan terhadap kendaraan-

kendaraan angkutan kota, terlihat dari kinerja operasional kerjasama 

antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satlantas Polresta Kota 

Pekanbaru dalam melakukan kegiatan organda / operasi gabungan 

yang hanya di lakukan setahun sekali. Selanjutnya mengenai masalah 

pengawasan izin trayek angkutan kota yang di lakukan oleh Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru juga masih di katakan belum berjalan 

secara efektif karena masih banyaknya supir angkutan kota yang tidak 

atau telat melakukan perpanjangan izin trayek. Selain dikenakkan 

tilang, pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga memberikan 

denda kepada angkutan kota yang telat atau tidak melakukan 

perpanjangan izin trayek, denda di kenakkan sesuai lamanya waktu 

keterkambatan dan mereka harus melakukan perpanjangan di kantor 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Namun di lapangan para supir 

angkutan kota sebagian besar dari mereka memilih untuk tidak 

memperpanjang izin trayeknya karena pengawasan rutin yang 

dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dinilai masih 
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belum berjalan secara efektif, akhirnya dampak dari pengawasan yang 

tidak rutin itu membuat para supir angkutan kota lalai dan tidak mau 

memperpanjang izin trayeknya. 

 

b. Masih kurang optimalnya pemeriksaan perizinan angkutan kota yang 

dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru serta pemeriksaan 

berkala angkutan kota, hal ini menyebabkan penurunan pendapatan 

daerah Kota Pekanbaru melalui retribusi izin trayek. Dampak lain 

dengan kurang maksimalnya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

dalam melaksanakan pengujian berkala kendaraan angkutan kota 

iyalah terdapat kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kelalaian 

supir maupun Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memeriksa 

kelengkapan kendaraan angkutan kota, selain itu masih kurang 

maksimalnya sosialisasi-sosialisasi terhadap perizinan angkutan kota 

yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru maupun 

Satlantas Polresta Kota Pekanbaru hal ini menyebabkan ketidak 

pahaman serta ketidaktahuan para supir angkutan kota mengenai 

pentingnya memperpanjang izin trayek angkutan kota terlihat dari 

terindikasinya para supir angkutan kota yang banyak tidak memiliki 

izin trayek angkutan kota di Kota Pekanbaru. 

 

c. Masih kurang optimalnya penertiban yang di lakukan oleh Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pelanggaran izin trayek 
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angkutan kota seperti melakukan sanksi administrasi, denda serta 

hukuman kurungan bagi supir angkutan kota yang melanggar izin 

trayek. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak melakukan hukuman 

kurungan bagi pelanggar izin trayek angkutan kota di karnakan tidak 

ada pendanaan yang di alokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

mengangkat kasus ini. Sedangkan di dalam Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 27 ayat (1) pelanggaran 

terhadap wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 

sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan 

paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) 

kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. pihak yang 

berwenang melakukan razia yang tidak sesuai dengan peraturan yang 

berlaku serta memberikan keringanan terhadap supir angkutan kota 

yang melakukan pelanggaran izin trayek angkutan kota, masih terdapat 

oknum-oknum yang menerima suap atau pun sogokkan dari supir 

angkutan kota yang kedapatan melakukan pelanggaran ketika Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru melakukan razia yang seharusnya para 

supir angkutan kota tersebut di tilang ataupun di cabut izin usahanya. 

 

2. Hambatan-hambatan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam 

Pengawasan Izi Trayek Angkutan Kota. 

a. Pengawasan 



 
 

115 

Kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap izin trayek angkutan kota, 

minimnya SDM pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

dalam melaksanakan Pengawasan izin trayek angkutan kota, masih 

terdapat kekurangan-kekurangan fasilitas pendukung dalam 

melaksanakan pengawasan izin trayek angkutan kota. 

b. Perizinan  

Kurang optimalnya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam 

melaksanakan sosialisasi-sosialisasi terkait pentingnya untk 

memperpanjang izin trayek angkutan kota, kurang maksimalnya 

proses pemeriksaan perizinan angkutan kota. 

c. Penertiban  

Masih kurang maksimalnya proses penertiban yang di lakukan oleh 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan 

penertiban angkutan kota yang melanggar izin trayek angkutan 

kota, seperti melakukan sanksi administrasi, denda dan hukuman 

kurungan bagi para supir angkutan kota yang melanggar izin 

trayek. 
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B. SARAN 

Setelah selesainya pembahasan skripsi ini, penulis memberikan saran 

kepada pihak yang terkait, sebagai berikut : 

1. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru  

Sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru lebih 

memaksimalkan serta memberikan pelayanan sumber daya manusia 

yang handal dalam melakukan pengawasan izin trayek angkutan kota.  

Sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru lebih meningkatkan 

sosialisasi-sosialisasi kepada para supir angkutan kota mengenai 

pentingnya memperpanjang izin trayek nya.Sebaiknya Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru memberikan sanksi yang lebih tegas 

berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 

2012 Tentang Pelanggaran Izin Trayek. Sebaiknya Dinas Perhubungan 

Kota Pekanbaru meningkatkan fasilitas-fasilitas pendukung kinerja 

operasionalnya seperti membuat pos-pos pengawasan terhadap 

pelanggaran izin trayek angkutan kota di Kota Pekanbaru. 

Sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru lebih meningkatkan 

kerjasama dengan Satlantas Polresta Kota Pekanbaru dalam melakukan 

pengawasan serta razia terhadap pelanggaran izin trayek angkutan kota. 

Sebaiknya Pemerintah Daerah memberikan sanksi yang tegas kepada 

oknum-oknum yang terindikasi melakukan kinerja operasional yang 

tidak sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. 
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Sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru lebih meningkatkan 

pemeriksaan pengujian kelengkapan kendaraan angkutan kota agar 

meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan. 

Sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berserta pihak-pihak  

yang berwenang dapat mengatasi permasalahan antara para supir 

angkutan kota dengan mobil online atau ojek online yang beroperasi 

tanpa menggurus izin trayek dan mempunyai plat kuning. 

2. Satlantas Polresta Kota Pekanbaru 

Satlantas Polresta Kota Pekanbaru sebaiknya melakukan evaluasi 

dan peninjauan terhadap proses kerjasama dengan Dinas Perhubungan 

Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan izin trayek angkutan kota, 

karena hanya dengan melakukan operasi gabungan dengan Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru yang dilakukan hanya setahun sekali tidak 

maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran izin trayek 

angkutan kota sebaiknya Satlantas Polresta Kota Pekanbaru bersama 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru lebih mengatur serta membuat jadwal 

rutin terhadap pelaksanaan pengawasan izin trayek angkutan kota dan 

membantu, mencegah atau mengatasi permasalahan pelanggaran izin 

trayek angkutan kota. 

3. DPRD Kota Pekanbaru 

Proses pemantauan atau pengawasan terhadap pihak-pihak yang 

berwenang dalam melakukan pengawasan izin trayek angkutan kota. 

DPRD Kota Pekanbaru harus lebih ikut serta dalam berpartisipasi untuk 
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memberantas pelanggaran izin trayek angkutan kota serta membantu 

menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung dalam melakukan pengawasan 

izin trayek angkutan kota yang nantinya di harapkan dapat menambah 

pendapatan daerah serta meminimlisir pelanggaran izin trayek angkutan 

kota di Kota Pekanbaru. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penulis Menyadari masih  banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. 

Kekurangan tersebut merupakan bentuk dari keterbatasan penulis melakukan 

penelitian, tetapi walaupun ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini mudah-

mudahan dengan skripsi ini memberikan dampak positif bagi semua pihak. 

Adanya keterbatasan penelitian ini dikarnakan hal, seperti waktu penelitian 

yang begitu singkat mengakibatkan data yang di dapat dari lapangan masih belum 

optimal. Selain itu adanya subjek penelitian yang berupaya untuk menutup-nutupi 

fakta-fakta yang ada. Serta sulitnya mendapatkan data berupa dokumen-dokumen 

di karankan kurang rapi dalam pendokumentasian setiap lembaga. 

 

 

 

 

 

 

 


