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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini yaitu: 

1. Analisis pengelolaan Terminal Tipe A Dumai yang dikelola oleh Menteri 

Perhubungan Darat dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dapat dilihat 

dari 3 indikator yang diambil dari Permenhub No PM 132 Tahun 2015 

Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, yaitu: 

a. Perencanaan 

Terminal Tipe A Dumai sudah memiliki perencanaan yang 

cukup baik, Fasilitas yang ada di Terminal Tipe A Kota Dumai sudah 

memenuhi syarat untuk Terminal Tipe A, tetapi masih ada fasilitas 

yang belum lengkap, seperti fasilitas untuk beristirahat supir angkutan 

dan tempat tunggu penumpang masih belum ada. Dan fasilitas yang 

sudah ada sebagian mengalami kerusakan karna tidak terawat dan 

jarang dipergunakan. Ini juga yang menjadi salah satu penyebab 

sulitnya pengaturan terhadap Agen/PO untuk diajak beroperasi 

didalam Terminal. 

b. Pelaksanaan Perencanaan 

Dalam pelaksanaannya Terminal Tipe A Dumai belum berjalan 

secara efektif, ketidakefektifan tersebut karenakan minimnya 

pengggunaan terminal tersebut, masih adanya supir angkutan yang 
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tidak melakukan kegiatan menaikan dan menurunkan penumpang di 

dalam Terminal Tipe A Dumai.  

c. Pengawasan  

pengawasan yang dilakukan bisa dikatakan cukup optimal,  

pemeriksaan fisik Kendaraan Umum, kelengkapan administrasi 

kendaraan, pemeriksaan awak kendaraan umum. Setiap 6 bulan sekali 

Satuan Pelayanan Terminal Tipe A melakukan melakukan operasi 

penumbar (penertiban umum bagian administrasi). Namun pada 

pemeriksaan awak kendaraan umum bisa dikatakan jarang dilakukan 

oleh petugas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Dumai. 

2. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Terminal Tipe A untuk 

memfungsikan kembali Terminal Tipe A Kota Dumai sudah dilaksanakan, 

dengan cara menertibkan angkutan umum dan penyelenggaraan terminal 

seperti pengaturan lalu lintas dan pengawasan daerah terminal, 

pemeriksaan fisik kendaraan bermotor, dan pelaksanaan razia penertiban 

angkutan penumpang yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Tetapi 

sampai saat ini Terminal Tipe A Kota Dumai belum bisa menjadi solusi 

atas banyaknya terminal tidak resmi yang dibuat oleh para Agen/PO yang 

mangkal di beberapa ruas jalan yang ada Dumai ini. Dan masih banyak 

Angkutan Umum yang mengangkut penumpang dan barang yang masih 

belum terdaftar dan mendapatkan izin jalan dari Direktorat Perhubungan 

Darat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya terhadap penertiban angkutan 

umum yang dilaksanakan oleh Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Kota 

Dumai pada Terminal Tipe A Kota Dumai juga belum efektif. 
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6.2 Saran 

Adapun saran dan masukan yang dapat peneliti berikan adalah; 

1. Agar pemerintah pusat maupun dinas terkait yaitu Satuan Pelayanan 

Terminal Tipe A Kota Dumai yang telah ditugaskan untuk mengelola 

terminal, sudah semestinya melaksanakan tugas dengan baik dan dapat 

memaksimalkan penggunaan Terminal dengan sebagaimana mestinya. 

2. Perlu adanya pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran 

pelanggaran yang di lakukan oleh Agen/PO dan/ Supir angkutan, 

pemberian sanksi yang hanya sekedar melakukan teguran dan penilangan 

tidak akan menimbulkan efek jera bagi para pelanggar aturan. Perlu 

diterapkan hukuman atau sanksi yang lebih berat lagi. 

3. Seharusnya pelaksanaan kegiatan Penertiban Angkutan umum tidak hanya 

dilakukan setiap 6 bulan sekali, seperti pengecekan fisik kendaraan 

bermotor, dan pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan bermotor 

umum, hal ini juga perlu dimaksimalkan lagi yang mana hal ini juga 

sangat penting dan berpengaruh bagi semua para pengguna jalan. 

4. Bagi pihak operator/penyedia layanan terminal, sebaiknya meningkatkan 

kualitas pelayanan dan manajemen terminal, memperbaiki fasilitas-

fasilitas yang telah rusak, serta menambah fasilitas yang belum lengkap 

sehingga pihak pengguna merasa nyaman atas pelayanan yang diberikan. 

 

 


