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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dengan berpijak kepada 

perumusan masalah, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kota 

Cirebon yang sering terjadi sebagai berikut: 

a. Berkendara belum memiliki SIM. 

b. Berkendara tidak menggunakan helm. 

c. Melakukan variasi pada kendaraan sehingga kendaraan kehilangan 

standard keselamatan. 

d. Berkendara dengan cara ugal-ugalan sehingga membahayakan diri 

sendiri dan pengendara lain. 

2. Dengan keterbatasan yang ada unit Dikyasa Lantas masih dapat 

melaksanakan tugas-tugasnya atau peranannya sesuai dengan rencana 

kegiatan dan sasaran yang telah ditentukan.  Beberapa kegiatan yang 

dilakukan oleh Polres Cirebon Kota adalah melakukan kegiatan Pilisi 

Sahabat Anak,  PKS, Police goes to School/Campus, membuat Traffic 

Board dan Kampanye Keselamatan lalu Lintas ke sekolah-sekolah.  

Walaupun belum mencapai hasil yang maksimal namun dirasakan dapat 

membantu upaya Sat Lantas dalam menciptakan situasi Kamseltibcar 

lantas yang aman, selamat, tertib dan lancar khususnya di Wilayah Hukum 

Polres Cirebon Kota. 
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3. Hambatan yang ditemui pihak kepolisian Polres Cirebon Kota adalah 

Jumlah personil yang ada di unit Dikyasa Lantas hanya 5 (Lima) personil 

dan ada beberapa diambil unit-unit staf lantas lainnya apabila ada kegiatan, 

kurangnya sarana pra sarana dan budaya masyarakat Kota Cirebon yang 

sering mengulang-ulang pelanggaran lalu-lintas sehingga untuk hasil yang 

dicapai masih belum maksimal sesuai harapan. 

B. Saran 

1. Bagi kepolisian dalam  menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan 

oleh pelajar di Kota Cirebon: 

a. Selain mengutamakan tindakan pencegahan, polisi harus bertindak 

secara tegas dan profesional kepada pelanggar masyarakat umum 

maupun pelajar khususnya agar memberikan efek jera. 

b.  Penambahan personil kepolisian yang bertugas dalam unit Dikyasa 

Lalu Lintas dan juga Satuan Lalu Lintas agar penegakan hukum dan 

program-program terlaksana dengan baik. 

c. Guna meningkatkan kegiatan dan hasil yang maksimal diharapkan  

satuan atas  dapat mengadakan sarana pendukung yang memadai bagi 

kegiatan dikmas Lantas serta diadakannya latihan dan pendidikan 

kemampuan bagi personil dikmas lantas di kewiilayahan. 

d. Satuan Lalu Lintas dalam memberikan penyuluhan kepada 

masyarakat dan  pelajar haruslah gencar agar masyarakat dan pelajar 

mengetahui akan pentingnya keamanan, keselamatan dan tertib lalu 

lintas. 
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2. Bagi masyarakat Kota Cirebon 

a. Demi terciptanya situasi berkendara yang aman dan nyaman dijalan 

raya, masyarakat harus memiliki kesadaran berlalu lintas.  

b. Khususnya orang tua mengingatkan dan memberikan batasan, nasihat, 

larangan kepada anak untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas 

demi keamanan dan keselamatan. 

3.  Bagi Pelajar di Kota Cirebon 

a. Mematuhi  peraturan lalu lintas yang telah diterapkan pihak 

kepolisian berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

b. Pelajar yang sudah layak berkendara, diharapkan menjaga sopan 

santun berkendara dan tidak melupakan perlengkapan pengaman 

berkendara agar terciptanya suasana berkendara yang aman dan 

nyaman bagi diri sendiri maupun pengendara lain. 
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