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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kelayakan kendaraan untuk angkutan barang di jalan raya mengacu pada 

peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan oleh pemerintah dalam 

hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan 

jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 serta peraturan lain yang 

terkait. Untuk kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk angkutan 

barang di jalan raya semua harus memenuhi syarat kelayakan jalan untuk 

berkendara di jalan raya, syarat minimal untuk kelayakan kendaraan angkutan 

barang dijalan raya adalah sebagai berikut: 

a. Emisi gas buang; 

b. Kebisingan suara; 

c. Efisiensi sistem rem; 

d. Kincup roda depan; 

e. Suara klakson; 

f. Daya pancar dan arah sinar lampu utama; 

g. Radius putar; 

h. Akurasi alat penunjuk kecepatan; 

i. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan 

j. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan. 
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Untuk kendaraan yang akan digunakan sebagai transportasi pengangkutan 

barang di jalan raya harus memenuhi persyaratan kelayakan tersebut.  

2. Mekanisme pengawasan bagi kendaraan angkutan barang di jalan raya ini 

dilaksanakan oleh dinas perhubungan komunikasi dan informatika kantor 

pengendali lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan dua mekanisme 

pengawasan yaitu: 

a. pengawasan preventif,dan  

b. pengawasan represif. 

Dengan menggunakan pengawasan ini dinas perhubungan komunikasi dan 

informatika kantor pengendali lalu lintas dan angkutan jalan dapat memantau 

dan mengetahui kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk transportasi 

pengangkutan barang di jalan raya agar kendaraan yang digunakan semua sesuai 

dengan syarat kelayakan kendaraan angkutan barang yang berlaku di Indonesia. 

Dalam pelaksanaannya di lapangan dinas perhubungan komunikasi dan 

informatika kantor pengendali lalu lintas dan angkutan jalan juga dapat berkerja 

sama dengan kepolisian Republik Indonesia khusunya di bidang satuan lau 

lintas. 

B. Saran 

1. Sebagai upaya untuk terwujudnya kelayakan kendaraan angkutan barang di 

jalan raya, hendaknya dinas perhubungan komunikasi dan informatika kantor 

pengendali lalu lintas dan angkutan jalan lebih memperbanyak lagi tentang 

sosialisasi kelayakan kendaraan angkutan barang di jalan raya dan juga 



74 
 

mengkampanyekan lagi tentang kelayakan kendaraan angkutan barang kepada 

pengusaha-pengusaha pengangkutan barang ataupun pihak-pihak yang terkait 

dengan pelaksanaan pengangkutan barang di jalan raya. 

2. Dalam rangka pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang di jalan raya 

hendaknya lebih diperketat lagi baik pengawasan preventif ataupun 

pengawasan represif, dan agar menambah sumber daya manusia lagi untuk 

melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang di jalan raya, 

karena sumber daya manusianya pada saat ini masih tergolong kurang 

memadahi dibandingkan dengan banyaknya kendaraan angkutan barang yang 

melintas di jalan raya. 

 

 

 

 


