
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, kesimpulan  

dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengawasan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap kendaraan 

angkutan umum yang berplat hitam yaitu dilakukan dengan bentuk 

pengawasan Pengawasan Concurrent (bersamaan) yaitu memfokuskan 

terhadap apa yang terjadi selama proses berjalan dan memonitor aktivitas 

yang sedang berjalan untuk menjamin agar segala sesuatu dilaksanakan 

sesuai rencana. Didalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 Pasal 1 

dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No.4 Tahun 2014 

menjelaskan bahwa ada daerah yang diperbolehkan penggunaan angkutan 

umum berplat hitam dengan syarat jika memang tidak terdapat angkutan 

umum resmi. Tahapan Pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum 

yang berplat hitam melalui tiga tahap yaitu, tahap pengawasan awal Dinas 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Tanggamus memberikan izin 

trayek dan operasi kepada kendaraan angkutan umum untuk beroperasi, 

tahap pengawasan tengah yaitu Petugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Kabupaten Tanggamus yang memenuhi syarat secara periodik yaitu 
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setiap hari senin waktu kerja dilakukan pengendalian dan pengawasan 

angkutan jalan serta evaluasi kinerja perusahaan angkutan umum. Terakhir 

tahap pengawasan akhir yaitu Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Kabupaten Tanggamus sebagai Dinas yang mengatur lalu lintas dan 

angkutan jalan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan 

memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

2. Faktor penghambat Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap kendaraan 

angkutan umum yang berplat hitam adalah kondisi pegawai yang belum 

maksimal di lapangan dan kemampuan aparat penegak hukum dalam 

pelaksanaan tugas masih dinilai kurang,  keterbatasan jumlah personel 

yang berwenang dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan 

terhadap angkutan umum berplat hitam masih menjadi kendala sulitnya 

koordinasi dengan pihak kepolisian serta kesadaran masyarakat akan tertib 

hukum berlalu lintas di jalan raya yang masih rendah. 

5.2 Saran  

1. Peningkatan kualitas petugas DLLAJ perlu dilakukan pengawasan, perhatian 

dan pembinaan sehingga tugas yang diberikan yaitu khususnya pada 

pengawasan dapat terlaksana dengan baik dan benar. Pengawasan yang 

efektif akan memperlihatkan kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. 

Dengan demikian, pengawasan yang efektif berarti pengawasan yang tepat 

sesuai dengan proses yang harus dilalui tanpa menyimpang dari sistem yang 

dianut sehingga tahapan yang dilaluinya benar; 
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2. Kemampuan aparat berwenang dalam mengawasi dan menindak pelanggaran 

angkutan umum berplat hitam ditingkatkan kembali dan sebaiknya aparat 

berwenang lebih banyak membentuk pos pengawasan di setiap titik wilayah 

yang sering dilalui oleh angkutan umum berplat hitam; 

 


