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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Dalam melaksanakan perannya, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi mengacu 

kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Perhubungan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti 

deskripsikan sebelumnya, mengenai Peran Dinas Perhubungan dalam Tata Kelola 

Angkutan Umum Perkotaan di Kota Sukabumi dengan melihat dan mengacu pada 

teori Arimbi yaitu: 

Dinas Perhubungan Kota Sukabumi belum dapat memberikan punishment 

terhadap para sopir angkutan umum perkotaan yang menetapkan tarif diluar 

ketetapan pemerintah, sehingga para sopir angkutan umum perkotaan dengan 

mudahnya menetapkan tarif sendiri. Selain itu, Dinas Perhubungan juga belum bisa 

memberikan punishment terhadap pemilik angkutan umum perkotaan yang tidak 

melakukan uji KIR. Padahal pengujian kendaraan bermotor ini dinilai wajib untuk 

dilakukan karena menyangkut keamanan, kenyamanan dan keselamatan 

penumpang maupun sopir yang membawanya. Tapi pada kenyataannya, hanya 43% 

angkutan umum perkotaan yang melakukan uji KIR atau sebanyak 900 unit dari 

2092 unit angkutan umum perkotaan yang tersebar di tujuh Kecamatan yang ada di 

Kota Sukabumi. Dinas Perhubungan Kota Sukabumi belum dapat menemukan titik 

terang perihal penambahan jadwal waktu pelayanan dan pembukaan jalur trayek 
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baru. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya penolakkan dari pihak ojeg pangkalan 

yang tidak terima beroperasinya angkutan umum perkotaan di daerah mereka 

karena dianggap akan mengurangi pendapatan mereka. Dari sini kita dapat melihat 

bahwa peran Dinas Perhubungan dalam Tata Kelola Angkutan Umum Perkotaan di 

Kota Sukabumi belum dapat berjalan secara maksimal. Selain itu, Dinas 

Perhubungan Kota Sukabumi juga belum dapat menetapkan batas maksimal usia 

kendaraan yang dapat beroperasi karena memang belum ada peraturan yang 

menaunginya. 

Faktor penghambat dalam peran Dinas Perhubungan dalam Tata Kelola 

Angkutan Umum Perkotaan di Kota Sukabumi adalah pemilik angkutan umum 

perkotaan masih ada yang membandel dan enggan untuk melakukan pengujian 

kendaraan bermotor (KIR) dan Dinas Perhubungan terhambat oleh sekelompok 

ojeg pangkalan yang tidak terima adanya angkutan umum perkotaan yang melintas 

di daerah pemukiman mereka diluar jadwal yang telah disepakati sebelumnya. 

Faktor pendukung dalam peran Dinas Perhubungan dalam Tata Kelola 

Angkutan Umum Perkotaan di Kota Sukabumi adalah komunikasi yang dilakukan 

oleh Dinas Perhubungan, Organda dan para pemilik angkutan umum perkotaan 

berjalan dengan baik. Selalu ada diskusi diantara pihak-pihak terkait apabila ada 

permasalahan yang terjadi di lapangan, Adanya penggratisan biaya pengujian 

kendaraan bermotor (KIR) khusus untuk angkutan umum perkotaan dan adanya 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Perhubungan sebagai payung hukum Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dalam 

melaksanakan kewenangannya. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil simpulan diatas maka ada beberapa saran yang perlu di 

kemukakan dan di rekomendasikan kepada pihak-pihak yang terlibat terkait peran 

Dinas Perhubungan dalam tata kelola angkutan umum perkotaan di Kota Sukabumi. 

5.2.1 Saran Teoritis 

Berdasarkan aspek teoritis peneliti menyarankan penelitian lebih lanjut 

mengenai peran Dinas Perhubungan dalam tata kelola angkutan umum perkotaan 

di Kota Sukabumi dengan menggunakan teori lain selain Arimbi guna menggali 

informasi lebih dalam dari sudut pandang teori lain. 

5.2.2 Saran Praktis 

Demi terselenggaranya angkutan umum perkotaan yang nyaman, aman dan 

selamat, peneliti menyarankan:  

1. Para pemilik angkutan umum perkotaan mau melaksanakan pengujian 

kendaraan bermotor (KIR) secara rutin. Berdasarkan Peraturan Walikota 

Sukabumi No. 2 Tahun 2018 tentang tarif  Retribusi Izin Trayek 

menegaskan bahwa retribusi izin trayek untuk mobil bus dengan kapasitas 

tempat duduk 10 sampai dengan 15 orang sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).  

2. Diadakan punishment atau sanksi bagi pengemudi angkutan umum 

perkotaan yang memberlakukan tarif diluar ketentuan pemerintah.  

3. Komunikasi dilaksanakan dengan lebih baik lagi. 

4. Mengkaji ulang tentang pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan di 

Kota Sukabumi. 
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5. Dinas Perhubungan Kota Sukabumi agar lebih dapat meningkatkan lagi 

pelaksanaan pengawasan, pengendalian, perencanaan dan pengaturan 

terhadap penyelenggaraan perhubungan di Kota Sukabumi. Agar 

terselenggara penyelenggaraan perhubungan yang aman, nyaman dan 

selamat sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah di amanatkan 

dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Perhubungan. 

 


