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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

maka dalam bab ini penulis sakan menarik suatu kesimpula dan memberikan 

saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Dinas Perhubungan  

Komunikasi dan Informatika di Kota Pekanbaru. 

6.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Pelaksanaan 

Pengawasan Kendaraan Laik Jalan Angkutan Kota Oleh Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Oplet di 

Pekanbaru) adalah sebagai berikut ; 

1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan 

Kendaraan Laik Jalan Angkutan Kota Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi 

dan Informatika di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Oplet di Pekanbaru) yang 

memiliki sub indikator dan indikator penentuan persyaratan teknis dan laik 

jalan kendaraan bermotor  dapat dikatakan “Sedang” atau kurang optimal 

dengan (mean = 2,55). Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang 

menyatakan setuju terhadap kondisi angkutan oplet yang beroperasi dalam 

penentuan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor 

yang salah satunya adalah angkutan oplet yang di bawa modifikasi suara 

klaksonnya tidak terlalu keras.  
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Namun meskipun demikian dalam hal pemenuhan persyaratan teknis dan laik 

jalan kendaraan bermotor khusunya angkutan oplet yang beroperasi di jalan 

banyak yang menjawab tidak setuju dimana yang salah satunya tentang 

angkutan oplet yang dibawa memiliki sabuk pengaman, responden merasa 

tidak setuju dikarenakan oplet yang mereka bawa tidak memiliki sabuk 

pengaman.  

Hal ini dapat disimpulkan bahwa kondisi angkutan oplet yang dibawa dalam 

kondisi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, padahal dalam UU 

No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan dalam pasal 48 di 

jelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus 

memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kendaraan bermotor yang 

dimaksud telah dijelaskan dalam pasal 47 ayat 1 huruf a kendaraan bermotor 

sebagaimana yang dimaksud yaitu adalah sepeda motor, mobil penumpang, 

mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. 

Dalam penentuan standard kegiatan-kegiatannya di lakukan oleh UPTD 

Pengujian Kendaraan Bermotor dan Bidang Wasdal dalam melaksanakan 

pengawasan pemeriksaaan kendaraan laik jalan angkutan kota khususnya 

angkutan oplet yang beroperasi di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini 

pengawasan yang dilakukan adalah pemeriksaan penentuan standard teknis 

dan laik jalan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan. 

2. Selanjutnya dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan 

Pengawasan Kendaraan Laik Jalan Angkutan Kota Oleh Dinas Perhubungan 
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Komunikasi dan Informatika di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Oplet di 

Pekanbaru) yang memiliki sub indikator dan indikator perizinan angkutan 

umum dapat dikatakan “Sedang” atau kurang optimal dengan (mean = 2,52), 

hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang menyatakan setuju 

terhadap Angkutan oplet yang dibawa sudah memiliki tanda bukti lulus uji 

kendaraan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa angkutan oplet yang 

dioperasikan sudah lulus uji kendaraan angkutan. Namun meskipun 

demikian, dalam hal angkutan oplet yang dibawa buku uji Kirnya masih 

dalam kondisi hidup, responden merasa tidak setuju. Karena buku uji Kir 

angkutan oplet yang dibawa sudah mati atau tidak dilakukannya pengurusan 

kembali dengan melakukan pengujian dan tidak melengkapi persyaratan 

administrasi perizinan angkutan yang telah ditetapkan dalam peraturan 

perundangan. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan walaupun angkutan oplet 

yang dioperasikan sudah lulus uji kendaraan akan tetapi tidak melakukan 

pengujian berkala yang mana telah ditetapkan dalam peraturan perundangan, 

hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang meyatakan bahwa 

angkutan oplet yang dibawa buku uji kirnya sudah mati. Maka dapat 

dikatakan bahwa salah satu pemeriksaan perizinan angkutan walaupun sudah 

lulus uji, kendaraan tersebut harus melakukan pengujian berkala, mengingat 

angkutan oplet merupakan sarana dan prasarana umum yang banyak 

digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Maka dalam hal ini, 
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pemeriksaan perizinan angkutan adalah tindakan yang dilakukan dalam 

pelaksanaan pengawasaan kendaraan laik jalan untuk menentukan apakah ada 

penyimpangan yang terjadi dalam membandingan kondisi kendaraan 

angkutan oplet yang beroperasi yang sudah sesuai standard yang ditetapkan 

dengan kenyataan di lapangan, agar kendaraan angkutan kota yang beroperasi 

di jalan memang laik jalan. Sehingga kondisi angkutan yang mengalami 

kerusakan  yang akan menyebabakan kecelakaan lalu lintas atau mengganggu 

pengendara lainnya dapat dihindarkan dan pada akhirnya menciptakan rasa 

aman dan nyaman bagi penguna jasa transportasi di Kota Pekanbaru. 

3. Kemudian dari hasil penelitian selanjutnya dapat disimpulkan bahwa 

Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Laik Jalan Angkutan Kota Oleh Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kota Pekanbaru (Studi Kasus 

Oplet di Pekanbaru) yang memiliki sub indikator dan indikator penyidikan 

terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum dan persyaratan teknis dan 

kelaikan jalan kendaraan bermotor dapat dikatakan “Rendah” atau Tidak 

optimal dengan    (mean = 2,27). Hal ini seperti pernyataan responden bahwa 

kendaraan angkutan oplet yang beroperasi tidak memenuhi syarat laik jalan. 

Namun meskipun demikian, dalam hal angkutan oplet yang dibawa tidak 

memiliki izin operasi responden merasa tidak setuju, maka dapat dikatakan 

bahwa responden memiliki izin operasi di jalan raya. Maka dalam hal ini 

penyidikan terhadap perizinan angkutan umum dan persyaratan teknis dan 

kelaikan jalan kendaraan bermotor, walaupun seperti kendaraan angkutan 
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oplet yang beroperasi tidak memenuhi syarat laik jalan dan tidak melakukan 

pengujian sebagai salah satu syarat perizinan angkutan, mereka masih bisa 

beroperasi tanpa ada tindakan tegas dan solusi untuk menangani masalah 

transportasi di Kota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan yang baik dan 

semestinya walaupun angkutan oplet milik swasta yang memberikan 

kontrubusi ke kas daerah, pemberian izin pengoperasiannya, izin 

angkutannya perizinan trayeknya dan perizinan lainnya diberikan dan 

dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.  

Dengan demikian dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan pengawasan kendaraan laik jalan angkutan kota oleh 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam studi kasus oplet di 

Pekanbaru masih kurang optimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya 

angkutan kota khususnya angkutan oplet yang beroperasi di Kota Pekanbaru 

yang dinyatakan memiliki izin oeperasi di jalan tapi kondisi angkutan masih 

memperhatinkan atau tidak laik jalan. 

4. Berdasarkan hasil uji deskriptif dari ketiga variable diatas, dapat diketahui 

bahwa Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Laik Jalan Angkutan Kota Oleh 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kota Pekanbaru (Studi 

Kasus Oplet di Pekanbaru) dalam katagori “Sedang” atau kurang optimal, 

dimana terdapat nilai mean yang tertinggi adalah pada penentuan persyaratan 

teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dengan (mean = 2,55) dan dengan 

nilai standar deviasi (SD = 0,81) masuk dalam katagori “Sedang” atau kurang 
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optimal, sedangkan yang memiliki nilai mean yang paling rendah pada 

penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum dan persyaratan 

teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor dengan (mean = 2,27) dan 

dengan nilai standar deviasi (SD = 0,66) yang masuk dalam kategori 

“Rendah” Tidak Optimal. 

5. Faktor penyebab penghambat pelaksanaan pengawasan kendaraan laik jalan 

angkutan kota (Studi kasus oplet di Pekanbaru), faktor penghambat yang 

pertama adalah sumber daya manusia (SDM) itu sendiri dalam pelaksanaan 

kendaraan laik jalan angkutan kota yaitu pengemudi angkutan oplet yang 

kurangnya kesadaran dalam melakukan pengujian secara rutin untuk 

keselamatan berlalu lintas di jalan raya dan pelaksana yang memeriksa 

kendaraan laik jalan yaitu UPTD pengujian kendaraan bermotor dan Bidang 

wasdal dalam melakukan tugas dan fungsinya di bagian lalu lintas dan 

angkutan jalan. Faktor penghambat yang kedua adalah Dana atau biaya 

merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pengujian laik jalan kendaraan 

bermotor atau suatu kebijakan dapat berjalan. Tanpa adanya ketersedian dana 

yang memadai, penganggaran yang tepat sasaran maka pelaksanaan dari 

sebuah kebijakan tidak dapat dilakukan. Hal ini, seperti ketersedian peralatan 

dimana sebagian peralatan untuk melakukan pengujian yang ada tidak dapat 

digunakan, dan semua peralatan yang ada sudah tua dan dalam keadaan 

rusak. Fatktor ketiga adalah sosialisasi merupakan proses pemberian 

penanaman suatau kebiasaan atau nilai dari satu orang ke rang lainnya dalam 
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sebuah kelompok atau masyarakat. Apabila ada sosialisasi melalui himbauan 

dan pemberitahuan diberbagai media, baik media cetak maupun elektronik 

agar kebijakan yang akan dilaksanakan dipahami oleh wajib uji sehingga 

akan timbul kesadaran akan pentingnya melakukan pengujian kendaraan 

bermotor secara berkala demi keselamatan dan keamanan masyarakat 

pengguna angkutan kota khususnya angkutan oplet di Kota Pekanbaru. 

6.2 Saran 

Adapun saran penulis mengenai Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan 

Laik Jalan Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

di Kota Pekanbaru (Studi Kasus oplet di Pekanbaru) adalah sebagai berikut ; 

1. Saat melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dalam hal ini adalah 

angkutan oplet yang di Pekanbaru harus sesuai dengan standar operasional 

prosedur yang ditetapkan. Pengujian juga harus sesuai dengan standar teknis 

laik jalan kendaraan bermotor. Agar proses pengawasan uji kelayakan 

kendaraan bermotor yaitu adalah angkutan oplet yang beroperasi dapat 

dilakukan dengan baik. Sehingga angkutan oplet di Pekanbaru dapat 

memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jasa transportasi. Maka 

dalam hal ini sangat di perlu adanya sikap tegas, profesional dan transparan 

dalam pengujian kendaraan bermotor, sehingga hasil kendaraan bermotor 

yang melakukan pengujian memang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

2. Dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor di perlukan adanya 

penambahan jumlah petugas yang melakukan pengujian. Sehingga pengujian 
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dapat dilakukan dengan maksimal. Selain itu, perlu adanya penambahan 

pegawai di bagian pengujian, agar pelasanaan pengawasan kendaraan laik 

jalan sesuai dengan kualifikasi dan keahliannya di dalam bidang tersebut. 

Dengan begitu, masing-masing petugas akan fokus terhadap pekerjaannya. 

3. Dalam melaksanakan pengujian di perlukan sistem anggaran perawatan 

terhadap peralatan uji harus segera di evaluasi, mengingat kerusakan alat yang 

tidak dapat ditentukan waktunya, artinya sewaktu-waktu dapat terjadi 

kerusakan yang terjadi dikarenakan alat tersebut sudah digunakan sangat 

lama, dan peralatan yang sudah rusak dapt di ganti dengan yang baru agar 

pelaksanaan pemeriksaan pengujian dapat dilakukan dengan maksimal dan 

kendaraan angkutan kota seperti angkutan oplet yang beroperasi memang laik 

jalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

4. Perlu adanya kegiatan sosialisasi kebijakan yang tepat sasaran dan himbauan 

dan pemberitahuan diberbagai media, baik media cetak maupun elektronik 

agar kebijakan yang akan dilaksanakan dipahami oleh wajib uji sehingga akan 

timbul kesadaran akan pentingnya melakukan pengujian kendaraan bermotor 

secara berkala demi keselamatan dan keamanan masyarakat pengguna jasa 

transportasi kota di Kota Pekanbaru. 

 


