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BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab

sebelumnya mengenai Efektivitas Penggunaan Terminal Bandar Laksamana

Indragiri di Kota Tembilahan maka diperoleh kesimpulan:

1. Fasilitas

Ketersediaan fasilitas dalam suatu Terminal dimaksudkan adalah

sesuatu yang diberikan dalam hal ini fasilitas yang tersedia yang dapat

memberikan pelayanan kepada angkutan umum, penumpang dan calon

penumpang. Hal ini sangat menentukan dalam penentuan efektifitas suatu

Terminal. Terminal Bandar Laksamana Indragiri  sebagai Terminal tipe B

di Kabupaten Indragiri Hilir harusnya memenuhi standar sebagai tipe B,

namun kenyataan dilapangan banyak fasilitas yang tidak difungsikan

secara maksimal dan tidak dirawat seperti menara pengawas, rambu-rambu

papan jurusan, toilet, dan taman. Pengaturan dalam operasinya terkesan

tanpa dilakukan dengan tidak baik, dimana hal ini salah satu penyebab

tidak efektifnya fungsi Terminal Bandar Laksamana Indragiri di Kota

Tembilahan.

2. Manajemen Terminal

Kegiatan penyelenggaraan terminal belum sepenuhnya

dilaksanakan berdasarkan standar terminal tipe B seperti kegiatan

pencatatan dan pelaporan pelanggaran dan pemantauan pemanfaatan
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terminal dan beberapa  kegiatan lain yang termasuk kedalam kegiatan

penyelenggaraan terminal. Alasan tidak dilaksanakan kegiatan tersebut

yaitu masih minimnya penggunaan terminal.

3. Aksesbilitas

Sulitnya aksesibilitas menuju terminal membuat pengguna terminal

enggan untuk menggunakan terminal. Tidak tersedianya kendaraan umum

lokal serta kondisi jalan dan jembatan yang kurang memadai merupakan

faktor utama penyebab tidak efektifnya penggunaan terminal tersebut.

4. Kondisi Lingkungan

Kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan di sekitar terminal

cukup baik, tidak pernah terjadi tindak kejahatan selama beroperasinya

terminal hanya saja kebersihan diterminal tersebut kurang terjaga.

Terdapat petugas keamanan yang menjaga didalam terminal selama

beroperasinya terminal maupun tidak beroperasinya terminal. Kondisi

jalan dan jembatan menuju terminal  yang kurang baik yang

mengakibatkan susahnya akses menuju terminal dari pusat perkotaan dan

pusat-pusat pemukiman dan perkantoran.

Dari beberapa indikator tersebut yang paling mempengaruhi efektivitas

penggunaan Terminal Bandar Laksamana Indragiri di Kota Tembilahan

disebabkan karna faktor fasilitas dan aksesibilitas. Tidak tersedianya angkutan

umum lokal menuju terminal yang menyulitkan pengguna terminal khususnya

masyarakat dalam menggunakan terminal sebagai sarana transportasi dan juga

para agen/PO belum memfasilitasi penumpang dengan service care. Susahnya
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aksesibilitas menuju terminal baik itu dikarenakan tidak tersedianya angkutan

umum lokal serta kondisi jalan dan jembatan menyebabkan masyarakat lebih

memilih menggunakan angkutan umum yang menyediakan layanan jasa antar

jemput tujuan namun dengan biaya yang lebih mahal merupakan faktor utama

penyebab tidak efektifnya Terminal Bandar Laksamana Indragiri tersebut. Selain

faktor aksesibilitas, faktor pelayanan terminal yang merupakan kelengkapan

fasilitas dan manajemen terminal merupakan faktor pendorong tidak efektifnya

terminal tersebut. Pelayananan terminal yang masih dianggap kurang serta

fasilitas terminal yang kurang lengkap juga merupakan faktor pendorong

enggannya pengguna terminal beroperasi di dalam terminal.

6.2. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Penggunaan

Bandar Laksamana Indragiri di Kota Tembilahan, peneliti memberikan saran dan

masukan  sebagai berikut:

1. Agar Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri

Hilir dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam upaya memaksimalkan

penggunaan Terminal Bandar Laksamana.  Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir mengajak pemilik jasa angkutan

umum serta masyarakat untuk lebih mau menggunakan Terminal Bandar

Laksamana Indragiri.

2. Memperbaiki sistem jaringan jalan dan  jembatan terutama pada jalan

propinsi dan jalan-jalan perkotaan.
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3. Meningkatkan kedisiplinan terhadap pemilik jasa angkutan umum dengan

cara memberikan sanksi hukum yang tegas berupa denda yang cukup besar

ataupun hukuman penjara.

4. Perlu adanya campur tangan dari pihak pemerintah dalam penegakan hukum

bagi para pengguna terminal dan dalam pembangunan fasilitas-fasilitas baru di

wilayah yang memiliki potensi untuk berkembang serta melakukan perbaikan

terhadap sarana transportasi seperti jalan dan jembatan agar kegiatan sosial

dan ekonomi dapat berjalan dengan baik.


