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BAB VI 

PENUTUP 

 
Berdasarkan hasil analisis 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 masyarakat sebagai 

pengguna jalan raya di Kabupaten Rokan Hulu untuk lebih baik lagi dikemudian 

hari nanti. 

6.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai implementasi Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalm mengurangi 

kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2015 adalah sebagai 

beriku: 

 Di dalam Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan pencegahan kecelakaan 

lalu lintas. Penulis menggunakan indikator yang bersumber dari Pasal 226 bagian 

kesatu tentang Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dalam Undang-undang Nomor 

22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seperti pencengahan 

kecelakaan lalu lintas melalui partisipasi berbagai unsur,pencengahan kecelakaan 

lalu lintas dengan pola penahapan dan pemyusunan program pencengahan 

kecelakaan lalu lintas oleh forum lintas dan angkutan jalan dibawah koordinasi 

kapolri 

Indikator yang terimplimentasi adalah pencengahan kecelakaan lalu 

lintas melalui partisipasi berbagai unsur karena atas kerjasama Satlantas Polresta 
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dengan Dinas Perhubungan terjalin dengan baik dan melakukan tugas sesuai 

dengan tupoksi masing-masing. Dapat meminimalisir kecelakaan di Kabupaten 

Rokan Hulu.  

Selanjutnya indikator yang tidak terimplementasi dengan baik adalah 

pencengahan kecelakaan lalu lintas dengan pola penahapan karena didalam pola 

penahapan memerlukan waktu,dana,dan partisipasi dari masyarakat. Didalam pola 

penahapan banyak program-program yang belum terealisasi dengan baik.sehingga 

masih banyak masyarakatdi Kabupaten Rokan Hulu yang tidak memahami 

tentang peraturan-peraturan lalu lintas yang mengakibatkan rendahnya tingkat 

kesadaran masyarakat.  

Adapun faktor penghambat implementasi kebijakan menurut Menurut 

J.A.M Marse dalam (Tangkilisan, 2004:10), adalah isi kebijakan, informasi, 

dukungan,pembagian potensi. 

Faktor yang paling dominan menghambat implementasi kebijakan  adalah 

rendahnya dukungan dari masyarakat sebagai pengguna jalan raya hal ini dapat 

dilihat masih banyaknya pelanggaran di Kabupaten Rokan Hulu. 

Faktor yang tidak terlalu dominan menghambat kebijakan adalah 

pembagian potensi.didalam penelitian ini pembagian potensi yang dimaksud 

adalah kerjasama dengan organisasi luar.seperti pecinta motor yang membantu 

Kepolisian dalam mensosialisasikan tertib lalu lintas  

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam 

mengurangi kecelakaan di Kabupaten Rokan Hulu belum sepenuhnya efektif dan 
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belum terimplementasi dengan baik.faktor penghambat nya ialah kurangnya 

tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas dan masih 

banyaknya sarana dan prasarana lalu lintas yang masih kurang.  

6.2 Saran   

 Saran penulis mengenai implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengurangi kecelakaan lalu 

lintas di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2015 adalah sebagai berikut : 

1. Pengetahuan tentang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan harus ditingkatkan di Kabupaten Rokan Hulu 

sehingga masyarakat sebagai pengguna jalan raya lebih tertib berlalu 

lintas. 

2. Aparat kepolisian harus memberikan tindakan tegas bagi para pengendara 

yang melanggar peraturan lalu lintas. Selain itu SATLANTAS 

POLRESTA Rokan Hulu hendaknya lebih mengoptimalkan lagi sosialisasi 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, karena masih banyak masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang tidak 

pernah mengikuti sosialisasi tersebut jika sosialisasi yang dilaukan optimal 

maka tujuan yang ingin dicapai akan terlaksana. 

3. Para pemangku kepentingan harus lebih memperhatikan sarana atau 

fasilitas seperti penambahan rambu-rambu dan perbaikan jalan. 

 

  


