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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan  

1. Beberapa penyebab rendahnya kesadaran pengendara sepeda motor di 

Kecamatan Tanjung Pura yang ditemukan berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara yaitu pertama, rendahnya kepedulian pengendara sepeda motor di 

Kecamatan tanjung Pura untuk terhadap keselamatan dirinya dan orang 

disekitarnya saat berkendara serta terhadap ketertiban jalan. Kedua, sarana 

dan prasarana jalan yang masih belum mendukung untuk kegiatan masyarakat 

di Kecamatan Tanjung Pura yang cenderung tinggi. Ketiga, tata ruang kota di 

Kecamatan Tanjung Pura serta penggunaan badan jalannya yang tidak 

bertanggung jawab oleh pihak-pihak tertentu. Keempat, tidak sesuainya 

antara jumlah anggota Unitlantas Polsek Tanjung Pura yang dalam hal ini 

khusus membidangi masalah penegakan aturan dalam berlalu lintas yang 

hanya berjumlah 6 orang dibandingkan dengan volume kegiatan masyarakat 

Kecamatan Tanjung Pura yang tinggi. 

2. Berdasarkan hasil penelitian baik dari hasil obersvasi maupun wawancara, 

Polsek Tanjung Pura telah berperan berdasarkan tugas yang telah 

dilaksanakan sesuai amanat Perkapolri tentang Organisasi Kepolisian. Namun 

dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang menjadikan belum 
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maksimalnya peran Kepolisian Polsek Tanjung Pura yaitu pertama, 

kurangnya jumlah personil Unitlantas Polsek Tanjung Pura dibandingkan 

dengan intensitas kegiatan masyarakat Kecamatan Tanjung Pura yang tinggi 

serta banyaknya ruas jalan. Kedua, kurangnya dukungan dan kerjasama dari 

pihak masyarakat Kecamatan tanjung Pura dalam mewujudkan Kamtibmas. 

Ketiga, kurangnya kepedulian pengendara khususnya pengendara sepeda 

motor terhadap keselamatan dirinya dan orang lain serta ketertiban jalan. 

Keempat, tata ruang kota yang buruk serta jalan yang tidak memadai untuk 

mendukung kegiatan masyarakat. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dilihat bahwasanya peran 

Kepolisian Polsek Tanjung Pura dalam meningkatkan kesadaran masyarakat 

khususnya pengendara sepeda motor selama ini sudah berjalan cukup baik. 

Namun kendala dalam menegakkan aturan lalu lintas di Kecamatan Tanjung Pura 

juga tidak terlepas dari beberapa kendala. Hal ini menyebabkan kurang 

maksimalnya hasil yang dicapai, salah satu indikasinya yaitu masih rendahnya 

kesadaran masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura khususnya pengendara sepeda 

motor dalam mematuhi aturan berlalu lintas. Oleh karena itu, berikut beberapa 

saran kepada Kepolisian Polsek Tanjung Pura yang dianggap penting untuk 

membantu pihak Kepolisan Polsek Tanjung Pura dalam meningkatkan kesadaran 

masyarakat khususnya pengendara sepeda motor dalam mematuhi aturan lalu 

lintas yaitu:  
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1. Meningkatkan kesadaran dalam berkendara melalui pertama, membangun 

kepedulian masyarakat dalam hal keselamatan berkendara melalui upaya 

yang lebih persuasif dibandingkan dengan hanya mengandalkan tindakan 

yang represif. Kedua, meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan 

jalan yang tidak bertanggung jawab terutama di daerah perkotaan yang 

masih banyak ditemui pedagang liar dan parkir liar ditambah berbagai 

pelanggaran yang mengganggu ketertiban jalan. Ketiga, mempererat 

kerjasama antar Koordinator Pilar Keselamatan Jalan untuk menutupi 

kekurangan personil di Kepolisian Polsek Tanjung Pura. 

2. Mengatasi beberapa kendala dalam menegakkan aturan lalu lintas untuk 

memaksimalkan peran Kepolisian Polsek Tanjung Pura dalam hal tersebut 

melalui Pertama ,meningkatkan kerjasama dengan Koordinator Pilar 

Keselamatan Jalan misalnya Dinas Perhubungan untuk menambah 

kekuatan personil. Kedua, menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan 

masyarakat dalam hal kerja sama untuk mewujudkan Kamtibmas. Ketiga, 

meningkatkan upaya sosialisasi mengenai aturan lalu lintas serta 

membangun kepedulian masyarakat dengan melakukan komunikasi yang 

lebih intensif dengan masyarakat. 

 


