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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Satlantas 

Polrestabes Medan terkait peran polisi dalam mengimplementasikan UU LLAJ 

mengenai syarat usia pengendara sepeda motor, dapat diambil kesimpulan yaitu : 

1. Polisi Satlantas Polrestabes Medan berperan baik dalam menertibkan 

pengemudi sepeda motor di bawah umur walaupun masih terjadi 

peningkatan pelanggaran oleh anak dibawah umur setiap tahunnya. 

2. Polisi Satlantas Polrestabes Medan berperan melakukan penindakan 

lapangan di persimpangan Jalan Raya apabila ditemukan anak di bawah 

umur yang melanggar peraturan UU LLAJ maka polisi melakukan 

penindakan lapangan yaitu menilang, menahan kendaraan apabila tidak 

memiliki surat seperti STNK dan SIM, memberikan arahan dan 

menasehati kepada anak tersebut dengan memanggil orang tuanya, dan 

untuk upaya memberikan pengetahuan terkait peraturan batas usia 

pengendara sepeda motor Polisi Satlantas Polrestabes Medan memberikan 

sosialisasi di Lingkungan Masyarakat Kota Medan seperti Sosialisasi Ke 

Sekolah, Terminal, Tempat perkumpulan, dan memberi informasi 

sosialisasi melalui radio. 

3. Hambatan atau kendala Polisi Satlantas Polrestabes Medan dalam 

menertibkan pengemudi sepeda motor di bawah adalah kurangnya bantuan 

dari pihak lain yaitu pihak sekolah oleh guru dalam meningkatkan ilmu 
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pengetahuan tata tertib lalu lintas, pihak orang tua yang kurang melakukan 

pengawasan dan mendidik seorang anak agar mentaati peraturan lalu 

lintas. Akibat keterbatasan polisi satlantas polrestabes medan dalam 

menindak pelanggaran yang dilakukan anak di bawah umur sehingga 

kurang pengawasan terhadap anak di bawah umur untuk mentaati 

peraturan lalu lintas.  

4. Adanya pelanggaran lalu lintas mengenai syarat usia pengendara sepeda 

motor oleh anak di bawah umur di Kota Medan yang terus terjadi dan 

batas usia 17 Tahun untuk mengendarai sepeda motor masih belum 

menjamin untuk seseorang sudah dewasa dan stabil dalam mengendarai 

sepeda motor. 

 

5.2  Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat disampaikan 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Peran Polisi Satlantas Polrestabes Medan sudah baik dalam melakukan 

penertiban bagi anak yang melanggar peraturan lalu lintas namun masih 

terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas oleh anak oleh karena itu perlu 

adanya solusi yang terbaik bagi pengendara sepeda motor oleh anak di 

bawah umur 17 Tahun.   

2. Kepada peneliti selanjutnya agar lebih fokus penellitian kepada anak 

sekolah di Sekolah tertentu. 

 


