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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Dari data yang diperoleh dari tahun 2014 sampai 2016 mengenai jumlah 

angkutan sewa ilegal di Kota Pekanbaru, terjadi penurunan jumlah angkutan 

sewa sebagai dampak positif dari pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru. Ini membuktikan bahwa pengawasan Dinas 

Perhubungan terhadap angkutan sewa ilegal telah berjalan dengan Baik. 

Selanjutnya yang menjadi kriteria dalam proses pengawasan oleh Dinas 

Perhubungan yakni berupa izin usaha angkutan, izin operasi,izin trayek, 

persyaratan teknis laik jalan, dan uji berkala melalui koordinasi dengan 

berbagai pihak seperti Kepolisian, Satpol PP, dan Organda, pengawasan dan 

pembinaan baik di terminal maupun di lapangan serta pemantauan yang 

dilakukan di pos pengawasan. 

2. Upaya yang dilakukan untuk menertibkan angkutan sewa ilegal ini adalah 

dengan melakukan razia sesuai kebutuhan selama lima belas hari, kecuali 

dihari-hari tertentu  seperti Pemilu, Pilkada, dan lain-lain. Namun untuk hari-

hari besar keagamaan Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Badan 

Narkotika Nasional guna mengantisipasi penyalahgunaan obat-obatan. Setelah 

dilakukan pemeriksaan terkait pelanggaran yang dilakukan, Dinas 
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Perhubungan memberikan surat tilang dan menahan angkutan tersebut untuk 

diserahkan ke pengadilan dan diputuskan bagaimana sangsinya berdasarkan 

peraturan yang berlaku. 

 

6.2 Saran 

Adapun saran yang diberikan penulis kepada Instansi terkait yaitu Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru, kepada penyedia jasa angkutan umum dan kepada 

masyarakat pengguna jasa adalah: 

1. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terus meningkatkan 

kualitas kerja sebagai fungsi pengawasan sesuai peraturan dalam Perda Kota 

Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan 

memperbarui sistem pendataan yang manual menjadi sistem pendataan online 

yang mandiri sehingga mempercepat dan mempermudah pelaksanaan tugas. 

Selanjutnya dikarenakan jauhnya jarak tempuh yang dilalui oleh supir 

angkutan ke Terminal Payung Sekaki, ada baiknya Dinas Perhubungan dapat 

merancang dan menambah jumlah terminal untuk dioperasikan di Panam 

sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak masuk ke terminal sekaligus 

mempermudah supir angkutan. Dinas Perhubungan juga disarankan agar dapat 

memperkecil organisasi dan mengadakan Reformasi Perizinan karena 

berdasarkan kondisi yang ada para supir angkutan malas mengurus berbagai 

izin dikarenakan prosedur yang panjang dan rumit. 

2. Diharapkan kepada penyedia jasa angkutan sewa baik resmi maupun ilegal 

dapat mematuhi peraturan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, demi 

keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran bersama. 
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3. Diharapkan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa untuk lebih selektif 

dalam menggunakan jasa angkutan umum demi menghindari dan mengurangi 

terjadinya tindak kejahatan dan hal-hal yang tidak diinginkan 

4. Diharapkan kepada penulis selanjutnya yang ingin mengangkat permasalahan 

yang sama agar lebih menggunakan metode atau sistem yang baru sebagai alat 

perbandingan. 

 


