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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan yang dapat peneliti rangkum mengenai 

Penyelenggaraan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki kota Pekanbaru yang 

dilaksanakan oleh Kementerian perhubungan RI berdasarkan Peraturan Menteri 

No 132 Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 

1. Terminal Bandar Raya Payung Sekaki belum berfungsi secara efektif dan 

belum sesuai dengan Peraturan Menteri No 132 Tahun 2015 yang 

menyebutkan bahwa terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor 

umum yang digunakan mengatur kedatangan dan keberangkatan, 

menaikan dan menurunkan orang dan/barang, serta perpindahan moda 

angkutan. Terminal ini dikelola oleh Kementerian Perhubungan RI yang 

berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan belum efektif dalam 

pengelolaannya. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti 

mendapati bahwa terminal tersebut boleh dikatakan belum berfunggsi 

dengan baik. Hal ini melihat masih banyaknya loket-loket agen yang tidak 

di pakai sebagaimana mestinya. 

2. Para supir angkutan lebih memilih mencari penumpang di areal perkotaan 

dan memarkirkan kendaraan mereka di badan-badan jalan. Upaya yang 

dilakukan oleh Kementerian Perhubungan RI yang berkoordinasi dengan 

Dinas Perhubungan dalam menertibkan angkutan umum untuk 

memfungsikan kembali Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru 

sudah dilaksanakan, seperti pengaturan lalu lintas dan pengawasan daerah 
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terminal, pemerikasaan fisik kendaraan bermotor, dan pelaksanan razia 

penertiban angkutan penumpang dan barang yang dilaksanakan setiap 6 

bulan sekali. Tetapi sampai saat ini Terminal Bandar Raya Payung Sekaki 

(BRPS) belum bisa menjadi solusi atas banyaknya terminal tidak resmi 

yang dibuat oleh para agen/PO yang mangkal di beberapa ruas jalan yang 

ada di Kota Pekanbaru. 

3. Fasilitas yang ada di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota 

Pekanbaru sudah memenuhi syarat untuk Terminal Tipe A, berdasarkan 

Keputusan Menteri Perhubungan No 132 Tahun 2015 fasilitas utama 

meliputi : 

a. Peron kedatangan/keberangkatan kendaraan umum 

b. Ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar 

c. Loket penjual tiket 

d. Tower/menara pengawas 

e. Parkir area (bus/angkutan) 

f. Rambu petunjuk/informasi, seperti petunjuk jurusan, tarif, dan 

perjalanan 

g. Fasilitas kantor 

Fasilitas yang ada di dalam Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota 

Pekanbaru sudah hampir keseluruhan telah sesuai dengan standar Terminal Tipe 

A, tetapi masih ada fasilitas yang belum lengkap, seperti fasilitas untuk 

beristirahat supir angkutan dan tempat tunggu penumpang masih belum ada. Ini 

juga yang menjadi salah satu penyebab sulitnya pengaturan terhadap Agen/PO 

untuk diajak beroperasi dalam di dalam Terminal. Dan juga masih kurangnya 
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kesadaran dari masyarakat pengguna angkutan untuk memanfaatkan Terminal 

Bandar Raya Payung Sekaki tersebut. 

6.2 Saran 

 Adapun saran dan masukan yang dapat peneliti berikan adalah : 

1. Diarapkan setelah pengelolaanya diambil alih oleh Pemerintah Pusat 

melalui Kementerian Perhubungan RI terminal ini kedepannya bisa lebih 

maksimal dan optimal dalam pengelolaan/pelaksanaanya. Sehingga tidak 

banyak lagi di jumpai terminal-terminal banyangan. 

2. Perlu adanya pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap pelangaran-

pelanggaran yang dilakukan 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 pelaksanan kegiatan Penertiban Angkuan Umum dan Barang 

tidak hanya dilakukan setiap 6 bulan sekali, seperti pengecekan fisik 

kendaraan bermotor, dan pemeriksaan kelengkanpan 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 terminal merasa nyaman atas pelayanan yang 

telah diberikan.  


