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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasrkan dari hasil penelitian dan pembahasaan yang dilakukan oleh

penulis mendapatkan berbagai informasi, dimana dari informasi dan data-data

tersebut dapat menjadi landasan untuk menilai bagaimana Fungsi Terminal

Bandar Raya Payung Sekaki Sebagai Terminal Utama Di Kota Pekanbaru Sesuai

dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009. Dari data dan informasi yang

penulis dapatkan, baik melalui penyebaran angket kepada responden, wawancara

dengan responden. Peneliti dapat menilai dan mengambil kesimpulan bahwa

Fungsi Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Sebagai Terminal Utama di Kota

Pekanbaru Tidak Berfungsi Secara Maksimal, ini juga sesuai dengan hasil

rekapitulasi angket yang peneliti ajukan dengan persentase 38,13% dikategorikan

Tidak Baik. Hal ini sesuai dengan  hasil data observasi penulis dan tinjauan

dilapangan, penulis melihat masih banyak terdapat beberapa pelanggaran-

pelanggaran dalam mengimplementasikan peraturan dan kurangnya Pengontrolan

dari Pemerintah maupun pihak Dinas Perhubungan kota Pekanbaru. Seperti yang

penulis tuangkan dalam tabel I.1, yang mana tabel tersebut menunjukkan data

daftar pelanggaran yang dilakukan PO pada terminal Bandar Raya Payung Sekaki

pekanbaru pada tahun 2013 tersabut akibat dari kurang pengawasan yang di

lakukan dari pihak pemerintah kota pekanbaru dan Dinas Perhubungan. Selain itu,
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masih banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan Fungsi Terminal bandar Raya

Payung Sekaki tidak berfungsi dengan makasimal, diantaranya adalah :

1. Bermunculannya terminal bayangan di sepanjang jalan menuju ke luar Kota,

seperti sepanjang Jalan H.R. Soebrantas sampai simpang Garuda Sakti.

2. Masih banyaknya bus-bus AKAP atau AKDP yang tidak mau masuk

terminal dalam menurunkan dan menaikkan penumpangnya (melanggar

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

di Kota Pekanbaru Pasal 82 ayat 1)

3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa terminal

dalam melakukan berpergian ke luar Kota, karena mereka lebih sering

menunggu bus di jalan-jalan menuju ke luar Kota.

4. Masih banyaknya masyarakat beranggapan terminal yang disediakan terlalu

jauh, sulit transportasinya, rawan kriminal dan masih sepi. Sehingga

masyarakat enggan untuk melakukan berpergian dari terminal.

5. Masih kurangnya pengawasan dan kontrol dari DISHUB terhadap

banyaknya kios-kios agen tiket seperti yang ada disimpang panam karena ini

jelas melanggar peraturan daerah nomor 2 tahun 2009.

6. Masih kurangnya efek jera yang diberikan Perda nomor 2 tahun 2009

kepada PO atau kendaraan-kendaraan umum yang melanggar peraturan yang

hanya memberikan denda sebesar Rp 300,000,00  sehingga masih banyak

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

7. Sulitnya mencari penumpang di daerah terminal.
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8. Masih belum tertibnya jadwal pengaturan keberangkatan bus-bus AKAP

atau AKDP, sehingga menyebabkan pihak PO masih mencari penumpang

dijalan.

Upaya yang dilakukan oleh pihak terkait seperti pihak pemerintah yang

bekerjasama dengan Dinas Perhubungan kota pekanbaru telah melakukan razia-

razia rutin yang dilakukan untuk meminimalisasi kendaraan-kendaraan umum

yang tidak layak jalan atau tidak memiliki izin operasi dengan menilang

kendaraan tersebut yang kemudian ditahan untuk disidang dan kemudian

diberikan sanksi berupa denda kepada pemilik kendaraan umum tersebut. Selain

itu, pihak Dinas Perhubungan juga menertibkan kios-kios agen tiket yang berada

diluar Terminal dengan melakukan tindakan bongkar paksa kios-kios tersebut

walaupu hingga saat masih banyak kios-kios yang masih tetap nekad mendirikan

kios-kios agen tiket disekitar simpang panam tersebut.

Hasil rekapitulasi jawaban responden menunjukkan bahwa rata-rata

implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari empat indikator

implementasi dari kebijakan yaitu Fungsi Terminal BRPS dibidang Angkutan

AKAP, Angkutan AKDP, Angkutan Kota  dan Angkuta Perbatasan adalah

sebagai berikut :

1. Fungsi terminal BRPS dibidang Angkutan Antar Kota Antar Provinsi/ Antar

Lintas Batas Negara yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

dalam rangka implementasi Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru menurut hasil pantauan
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dari penulis dan hasil dari tanggapan responden sebanyak 179 orang

menjawab Tidak Baik dengan persentase 44,75%.

2. Fungsi terminal BRPS dibidang Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang

dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam rangka implementasi

Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan di Kota Pekanbaru menurut hasil dari Responden dan pantauan dari

penulis dinyatakan Cukup Baik dari jawaban responden sebanyak 171 orang

dengan persentase 42,75%.

3. Fungsi terminal BRPS dibidang Angkutan Kota yang dilakukan Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru dalam rangka implementasi Peraturan Daerah

nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota

Pekanbaru menurut hasil dari Responden dan pantauan dari penulis

dinyatakan Tidak Baik dari 210 orang responden dengan persentase 52,5%.

4. Fungsi terminal BRPS dibidang Angkutan Perbatasan yang dilakukan Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru dalam rangka implementasi Peraturan Daerah

nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota

Pekanbaru menurut hasil dari Responden dan pantauan dari penulis

dinyatakan Tidak Baik dari 211 orang responden dengan  persentase 52,75%.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat menarik beberapa

saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah
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Pemerintah Kota Pekanbaru malalui Dinas Perhubungan perlu membentuk

tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Polisi dan Satpol PP yang

berfungsi untuk mensosialisasikan fungsi Terminal Bandar Raya Payung Sekaki

sehingga proses ini dapat terus berlangsung dan sosialisasi ini bisa dilakukan

dengan memanfaatkan media masa yang ada, seperti media cetak maupun

elektronik yang ada di kota Pekanbaru. Harusnya pemerintah Kota Pekanbaru

dalam merencanakan pembangunan terminal berdasarkan lokasi yang benar-benar

tepat dan strategis sehngga keberadaan terminal yang ada nanti bisa

dimanfaatkann secara maksimal oleh perusahaan nangkuatan maupun masyarakat.

Selain itu, pemerintah harus memberikan tindakan yang tegas berupa sanksi yang

berat terhadap kendaraan-kendaraan umum yang melanggar peraturan yang telah

ditetapkan oleh pemerintah agar tidak ada lagi kendaraan-kendaraan umum yang

tidak layak jalan atau tidak memiliki izin operasi.

1. Bagi Perusahaan Angkutan

Perusahaan angkutan yang ada di Kota Pekanbaru melalui induk

organisasinya Organda harusnya juga turut mensukseskan program pemerintah

dalam optimalisasi fungsi Terminal Bandar Raya Payung Sekaki dengan turut

aktif mensosialisasikan kepada penumpang untuk memanfaatkan keberadaan

terminal Bandar Raya Payung Sekaki dan mengkuti aturan untuk masuk

keterminal Bandar Raya Payung Sekaki tanpa harus berhenti di terminal

bayangan.
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2. Bagi Masyarakat

Masyarakat juga merupakan unsur penting dalam mensukseskan program

pemerintah dalam optimalisasi Fungsi Terminal Bandar Raya Payung Sekaki

dengan selalu memanfaatkan terminal dan diharapkan kedepannya agar seluruh

masyarakat tidak lagi menunggu kendaraan umum diluar terminal.


