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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 Polisi Sektor

Tampan untuk lebih baik lagi dikemudian hari.

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Peran Polisi Sektor

Tampan dalam mengimplementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menanggulangi pelajar yang tidak

memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) (Studi Kasus Wilayah Kepolisian Sektor

Tampan) adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan di Kantor Polisi Sektor Tampan Pekanbaru. Adapun

permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Peran Polisi Sektor

Tampan dalam mengimplementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menanggulangi pelajar

Sekolah Menengah Pertama yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi

(SIM) di Kecamatan Tampan.

2. Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator yang bersumber dari

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

Jalan pasal 7 ayat 2 poin e, yaitu Registrasi atau identifikasi pengemudi dan

kendaraan bermotor, Penegakan hukum, Operasional manajemen dan

Rekayasa Ialu Iintas serta Pendidikan masyarakat mengenai Ialu Iintas.
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Namun penulis tidak meneliti indikator Registrasi atau identifikasi

pengemudi dan kendaraan bermotor karena bukanlah wewenang dari Polisi

Sektor Tampan, melainkan wewenang dari Polisi Resor Kota Pekanbaru

melalui Riau Safety Driving Center (RSDC.

3. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Sektor Tampan sudah berjalan

dengan baik. Sedangkan menurut responden pihak sekolah masih dalam

kategori kurang maksimal. Hal ini didukung oleh pengamatan penulis di

lapangan. Penulis menemukan jumlah pelajar Sekolah Menengah Pertama

dan Sekolah Menengah Atas yang terdaftar telah memiliki Surat Izin

Mengemudi (SIM) di Kecamatan Tampan sejak tahun 2011 sampai tahun

2013 hanya sebanyak 330 pelajar sedangkan hasil observasi yang penulis

lakukan di lahan parkiran Sekolah Menengah Pertama dan sederajat yang ada

di Kecamatan Tampan saja terdapat 341 sepeda motor yang digunakan

sebagai alat transportasi ke sekolah. Hasil pengamatan yang dilakukan

penulis ini menandakan bahwa penegakan hukum di Kecamatan Tampan

masih kurang maksimal, karena masih banyaknya pelajar di bawah umur

yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi ke sekolah.

Sejak Januari sampai Desember 2013 Polisi Sektor Tampan hanya melakukan

razia sebanyak 32 kali atau rata-rata dilakukan 3 kali dalam sebulan.

4. Manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan olah Polisi

Sektor Tampan berdasarkan kuisioner sudah dalam kategori baik. Hal ini

berbeda dengan hasil kuesioner pihak sekolah dan pengamatan penulis yang

menyatakan manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan
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oleh Polisi Sektor Tampan berada dalam kategori kurang maksimal. Hal ini

dapat dilihat dari hasil pengamatan yang penulis lakukan ke simpang 4

Panam pada tanggal, 14-20 November 2013. Penulis menemukan bahwa

lampu lalu lintas simpang 4 Panam sudah tidak berfungsi sebagai mana

mestinya, sehingga menyebabkan kemacetan di simpang 4 Panam. Pada saat

pagi hari penulis hanya menemukan pihak kepolisian yang melakukan

pengaturan lalu lintas sebanyak 3 hari, yaitu tanggal 14, 18 dan 19 November

saja, namun pada sore harinya Polisi Sektor Tampan yang bekerja sama

dengan Dinas Perhubungan selalu melakukan pengaturan lalu lintas karena

rambu lalu lintas, padahal baik pagi maupun sore hari adalah merupakan

puncak dari kepadatan lalu lintas karena merupakan jam pergi dan pulang

masyarakat setelah melakukan aktivitas di luar rumah. Penulis juga

menemukan sebanyak 10 orang responden yang menjawab belum pernah

melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan lalu lintas di Kecamatan

Tampan. Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan menyimpulkan bahwa

operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan Polisi Sektor

Tampan masih dalam kategori kurang maksimal.

5. Jawaban responden tentang pendidikan lalu lintas yang dilakukan oleh Polisi

Sektor Tampan bisa dikatakan dalam kategori baik. Namun sedikit berbeda

dengan tanggapan responden pihak sekolah dan pengamatan yang penulis

lakukan di lapangan yang menemukan pendidikan lalu lintas yang dilakukan

oleh Polisi Sektor Tampan berada dalam kategori kurang maksimal. Penulis

menemukan bahwa Polisi Sektor Tampan hanya melakukan pendidikan
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berlalu lintas sebanyak 6 kali di 6 sekolah selama 3 tahun terkhir di

Kecamatan Tampan dan juga terdapat 5 orang responden yang menjawab

belum pernah melakukan penerangan lalu lintas dan 1 orang yang merasa

peneranagn lalu lintas bukanlah tugas Polisi Sektor Tampan.

6. Dari rekapitulasi kuesioner tentang Peran Kepolisian Sektor Tampan dalam

Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan untuk menanggulangi pelajar yang tidak memiliki Surat

Izin Mengemudi (SIM) dalam kategori tinggi atau maksimal, hal ini dapat

dilihat dari persentase rata-rata kualitatif yang berjumlah 78,77 %. Sedangkan

tanggapan responden menyatakan bahwa peran kepolisian Polisi Sektor

Tampan tampan masih berda dalam kategori kurang maksimal, yaitu 58,125

%. Berdasarkan hasil pengamatan (observasi), jawaban esai kuisioner dan

wawancara yang penulis lakukan Peran Kepolisian Sektor Tampan masih

kurang maksimal dikarenakan penegakan hukum yang masih belum tegas,

manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas yang belum dilaksanakan

dengan semestinya, serta pendidikan masyarakat/ pelajar yang dilakukan oleh

Polisi Sektor Tampan juga masih kurang maksimal.

7. Peran yang dilakukan oleh Polisi Sektor Tampan dalam implementasi

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

Jalan untuk menanggulagi pelajar yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi

(SIM) dari hasil penelitiah ini adalah melakukan patroli lalu lintas, razia,

meneliti dan menyelidiki penyebab kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas,

memberikan sosialisai lalu lintas ke sekolah-sekolah yang terdapat di
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Kecamatan Tampan, melaksanaka pramuka lalu lintas pada saat lampu lalu

lintas rusak/tidak berfungsi dengan baik serta melakukan penerangan berlalu

lintas melalui neon box dan spanduk-spanduk yang dipajang di tepi jalan

raya. Namun peran-peran yang sudah dilakukan oleh Polisi Sektor Tampan

tersebut masih kurang maksimal.

6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai Peran Polisi Sektor Tampan dalam

mengimplementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan untuk menanggulangi pelajar yang tidak memiliki Surat Izin

Mengemudi (SIM) (Studi Kasus Wilayah Kepolisian Sektor Tampan) adalah

sebagai berikut :

1. Diperlukan penegakan hukum yang tegas untuk mengurangi pelajar di bawah

umur yang menggunakan sepeda motor sebagai transportasi ke sekolah agar

dapat menambah pendapatan daerah dan menimbulkan efek jerah terhadap

pelangggar, seperti penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 281 yang berbunyi: “Setiap

orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki

Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1)

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda

paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)” dan pasal pasal 288 ayat (2)

yang berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak
dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling
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lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus
lima puluh ribu rupiah).

2. Penulis menyarankan agar Operasi Rutin atau Razia tidak hanya dilakukan

jika sudah ada instruksi dari pimpinan saja, melainkan dilakukan rutin 3 kali

dalam seminggu agar dapat mengurangi pelanggaran berkendara yang terjadi

di Kecamatan Tampan, jika pelanggaran berkendaraan berkurang, maka

kecelakaan lalu lintas juga akan dapat dikurangi.

3. Manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas sebaiknya dilakukan oleh

Polisi Sektor Tampan agar dapat mempermudah penyusunan rencana

pengaturan lalu lintas di masa yang akan datang.

4. Pembinaan pelajar dalam berlalu lintas yang biasanya dilakukan dalam waktu

yang tidak menentu sebaiknya menjadi program kerja Polisi Sektor Tampan

yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya di semua Sekolah Menengah

Pertama dan Sekolah Menengah Atas sederajat yang terdapat di Kecamatan

Tampan. Karena setiap tahunnya sekolah melakukan penerimaan pelajar baru.


