
 
 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

6.1.1. Pelaksanaan penataan kawasan terminal Simpang Aur Kuning Kota 

Bukittinggi 

 Berdasarkan hasil penelitian serta analisa yang peneliti lakukan mengenai 

Evaluasi Penataan Kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi 

yang dilihat dari 6 kriteria evaluasi yaitu (1) efektifitas (2) efisiensi (3) kecukupan 

(4) pemerataan (5) responsivitas dan (6) ketepatan/kelayakan, maka dapat 

disimpulkan bahwa Evaluasi Penataan Kawasan Terminal Simpang Aur Kuning 

Kota Bukittinggi belum terlaksana sebagaimana mestinya, hanya saja untuk 

kegiatan penataan tersebut sedikit demi sedikit sudah mulai dilakukan. Sedangkan 

untuk penyelenggaraan pengembangan terminal yang termuat dalam Perda No 6 

tahun 2011 tentang tata ruang kota dan wilayah belum terselenggara sampai saat 

sekarang ini.  

1. Diketahui dari indikator efektifitas, penataan kawasan terminal simpang 

aur kuning belum terlaksana dengan efektif, karena belum tertatanya 

terminal dengan baik dan masih banyaknya kekurangan-kekurangan yang 

terbentuk di terminal tersebut. 

2. Dilihat dari indikator efisiensi, penataan kawasan terminal simpang aur 

kuning belum efisien, karena masih belum terselenggaranya 

pengembangan angkutan, serta belum tercapainya target-target dari 

kegiatan penataan dan pengawasan yang di rencanakan.  
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3. Dilihat dari indikator kecukupan, yang diukur dari pelaksanaan dan 

pengawasan telah mulai dilakukan tetapi masih kurang memuaskan sesuai 

dengan harapan yang diinginkan, karena kurang optimalnya kegiatan di 

dalam terminal.  

4. Dilihat dari indikator pemerataan, sudah mulai dilakukan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Hanya saja belum terbentuk secara maksimal, 

tetapi realisasinya sudah terlihat sedikit demi sedikit. 

5. Dilihat dari indikator responsivitas, yang diberikan oleh target kebijakan 

belum sepenuhnya baik, terutama bagi para pelanggar peraturan yang 

masih bisa mengindahkan kebijakan yang dibuat. Akan tetapi bagi 

masyarakat sekitar sangat mendukung tindakan yang dilakukan oleh 

pihak-pihak pengelola terminal.  

6. Sedangkan dilihat dari indikator ketepatan/kelayakannya, masih belum 

tepat dan perlu pengembangan dan peningkatan dalam pemenuhan sarana 

dan prasarana serta pembangunannya agar pelayanan transportasi dapat 

terlaksana dengan sebaik mungkin. 

 Jadi dengan keterangan di atas maka dapat dikatakan bahwa penataan 

kawasan terminal belum berjalan dengan baik, hanya saja dalam pelaksanaannya 

sudah berjalan sedikit demi sedikit, akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi oleh 

pihak-pihak pengelola, terutama dalam mengatur kegiatan di dalamnya baik dari 

segi penataannya, pemenuhan sarana dan prasarananya, maupun dalam segi 

pembangunannya yang dari waktu ke waktu belum mengalami perkembangan. 
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6.1.2. Aspek-Aspek yang menghambat penataan kawasan terminal Simpang 

Aur Kuning Kota Bukittinggi 

 Dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan dilapangan, adapun aspek-

aspek yang menghambat pelaksanaan penataan kawasan Terminal Simpang Aur 

Kuning Kota Bukittinggi yaitu: peningkatan jumlah pedagang tanpa izin yang 

berjualan di kawasan terminal, sebab posisi terminal yang dekat dengan pasar 

membuat daya tarik pedagang untuk berbondong-bondong berjualan di dekat 

terminal, agar bisa merangkuh pembeli yang turun dari kendaraan di terminal 

secara langsung. Selain itu juga dipengaruhi oleh ketersediaan lahan yang kurang 

memadai akibat telah sempitnya kawasan aur kuning oleh peningkatan kegiatan 

perekonomian di sekitaran aur kuning tersebut. 

6.2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai Evaluasi Penataan Kawasan 

Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi, maka penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Agar Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya maka dibutuhkan peningkatan pengelolaan terminal 

tertama dalam menyikapi kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam 

terminal. Kemudian untuk perda yang mengaturnya perlu dilakukan pengkajian 

dan perbaikan sesuai dengan keadaan sekarang ini. Sedangkan untuk 

pembangunan dan pengembangan terminal perlu ditingkatkan lagi baik dari 

segi pembangunan sarana dan prasarana, pelayanan, dan modernisasi kegiatan 

sesuai dengan kebutuhan sekrang ini. 
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2. Seharusnya pemerintah bisa bertindak tegas kepada pedagang yang melanggar 

aturan dengan membentuk sangsi dan menempatkannya di lokasi khusus dan 

layak bagi mereka berjualan. Sedangkan untuk mengatasi lokasi terminal yang 

sempit, hendaknya dilakukan penertiban dan pembongkaran bangunan 

pertokoan yang memakai lahan terminal, agar pembangunan sarana dan 

prasarana terminal dapat terbentuk semestinya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


