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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap Kebijakan 

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam Pengawasan Terhadap Tarif 

Angkutan Perusahaan Otobus Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sebagai pelaksana teknis di bidang 

angkutan berperan aktif dalam penertiban dan pengawasan tarif angkutan bus 

Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi. Pengawasan Dinas Perhubungan 

Provinsi Lampung dalam pengawasan tarif angkutan yaitu :  

a. Memberi himbauan secara tertulis kepada seluruh pemilik/pengusaha 

angkutan untuk tertib dalam penentuan tarif angkutan. 

b. Memberikan surat teguran kepada Perusahaan Otobus yang tidak 

menjalankan angkutannya dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Dinas Perhubungan bersama instansi terkait secara rutin dan berkala 

melakukan operasi mobile dan statis untuk menindak pengemudi bus 

Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi atau perusahaan yang melakukan 

pelanggaran tarif angkutan. 
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d. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung menugaskan anggota Dinas Provinsi 

Lampung untuk melakukan penyamaran menjadi penumpang bus AKDP 

tersebut sebagai bentuk pengawasan dan jika terdapat pelanggaran yang 

dilakukan oleh awak bus maka anggota Dinas Perhubungan Provinsi 

Lampung langsung memberikan sanksi tilang. 

 

2. Faktor-faktor penghambat pengawaasan dijalan raya Dinas Perhubungan 

Provinsi Lampung adalah sulitnya koordinasi dengan pihak kepolisian, 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

Angkutan Jalan disebutkan bahwa Dinas Perhubungan tidak diperbolehkan 

untuk turun langsung ke lapangan tanpa berkoordinasi dengan pihak 

kepolisian, dan awak bus Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang 

menaikkan tarif angkutan secara sepihak dengan cara mengelabui para 

pengguna jasanya pada saat suasana ramai baik di terminal maupun di bus 

AKDP juga merupakan salah satu faktor penghambat Dinas Perhubungan 

Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan diterminal. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya maka peneliti 

mengajukan saran sebagai berikut : 

1. Sebaiknya Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sebaiknya lebih intens lagi 

dalam memberi himbauan secara tertulis kepada pemilik/pengusaha angkutan 

untuk tertib dalam penentuan tarif atau dengan melakukan pertemuan dengan 

para pemilik/pengusaha angkutan sebagai bentuk sosialisasi, pengayoman, 

serta pengarahan kepada pihak Perusahaan Otobus sehingga dapat 
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meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh bus Angkutan Antar Kota 

Dalam Provinsi yang beroperasi dalam trayek. Dinas Perhubungan Provinsi 

Lampung juga sebaiknya lebih sering lagi melakukan operasi mobile dan statis 

untuk menindak pengemudi bus atau perusahaan yang melakukan pelanggaran 

tarif angkutan, dansebaiknyapemerintahmengambilsubsidi gratis 

terhadaptarifangkutankarenajikahanyadenganmelakukanpenyamarantampaknya

kurangefektifdanhanyaakanmerugikanmasyarakatpenggunajasaangkutan yang 

selalu di tarikongkoslebiholehawak bus. 

2. Sebaiknya Dinas Perhubungan Provinsi Lampung lebih bekerjasama lagi 

dengan pihak kepolisian yaitu Polisi Daerah Lampung dalam menentukan 

jadwal sidak ke lapangan agar lebih terkoordinir dan intens, Dinas 

Perhubungan Provinsi Lampung lebih rutin lagi melakukan pengawasan 

terhadap perusahaan otobus yang berada diterminal, kepada pihak Perusahaan 

Otobus lebih mengawasi lagi para awak bus dan memberi sanksi yang tegas 

kepada awak busnya yang sering melakukan pelanggaran tarif angkutan dan 

kepada penumpang sebaiknya langsung melaporkan kepada pihak yang 

berwenang ketika konsumen merasa dirugikan oleh awak bus guna terciptanya 

kerjasama yang baik dalam menciptakan kenyamanan dalam bertransportasi di 

dalam Provinsi lampung dan agar dapat mengontrol para awak bus yang sering 

menaikkan tarif angkutan secara sepihak. 


