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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya

maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan

saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi PD.

Pembangunan Kota Pekanbaru untuk meningkatkan pelayanan Transportasi

Trans Metro Pekanbaru lebih baik lagi.

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan

pelayanan Transportasi pada Angkutan Trans Metro Kota Pekanbaru adalah

sebagai berikut:

1. Keamanan Merupakan standar minimal yang harus dipenuhi Trans

Metro Pekanbaru untuk terbebasnya Pengguna Jasa dari gangguan

perbuatan melawan hukum dan/ atau rasa takut. Dan juga

transportasi publik menjamin keamanan pelanggan saat menikmati

layanan jasa transportasi publik

2. Keselamatan Merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk

terhindarnya dari resiko kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia,

sarana dan prasarana. keselamatan merupakan perioritas utama

dalam pengembangan sistem transportasi sehingga perlu ditangani
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dengan sebaik-baiknya sehingga setiap program yang dibuat oleh

pemerintah merupakan bagian dari penurunan angka kecelakaan lalu

lintas.

3. Kenyamanan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk

memberikan suatu kondisi nyaman, bersih, indah dan sejuk yang

dapat dinikmati Pengguna Jasa. Transportasi publik menjamin

bahwa jasa layanan transportasi publik akan dinikmati pelanggan

secara nyaman.

4. Keterjangkauan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi

untuk memberikan kemudahan bagi Pengguna Jasa mendapatkan

akses Angkutan Massal Berbasis Jalan dan tarif yang terjangkau.

5. Kesetaraan. Merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk

memberikan perlakuan khusus berupa aksesibilitas, prioritas

pelayanan dan fasilitas pelayanan bagi PenggunaJasa penyandang

cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil.

6. Keteraturan. Merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk

memberikan kepastian waktu pemberangkatan dan kedatangan mobil

bus serta tersedianya fasilitas informasi perjalanan bagi Pengguna

Jasa
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6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai pelaksanaan pelayanan transportasi pada

angkutan Trans Metro Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Agar Pemerintah Daerah dapat menetapkan Standar Pelayanan

Minimal sesegera mungkin sehingga dapat memenuhi visi Trans

Metro Pekanbaru yaitu “menjadikan Trans Metro Pekanbaru sebagai

solusi transportasi perkotaan yang aman, nyaman, andal, terjangkau

dan ramah lingkungan. Standar pelayanan minimal tidak perlu

disempurnakan pada tahap awalnya dan secara bertahap dilakukan

penyempurnaan-penyempurnaan sehingga dapat memenuhi standar

kelas dunia.

2. Dalam pelaksanaan Trans Metro Pekanbaru agar mengacu pada

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan.

Melalui pedoman tersebut, diharapkan Trans Metro Pekanbaru akan

menjadi alternative transportasi yang terjangkau dengan kualitas

pelayanan yang memuaskan.

3. Trans Metro Pekanbaru harus meningkatkan pelayanan yang baik

kepada pengguna jasa, mengingat sistem sekarang bukanlah sistem

setoran melainkan sistem pembelian pelayanan. Sehingga bila ada

kepuasan terhadap pengguna jasa, maka akan semakin meningkat

jumlah pengguna jasa Trans Metro Pekanbaru dan membuat Trans
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Metro Pekanbaru menjadi Transportasi pilihan yang baik bagi

masyarakat Pekanbaru.

4. Penulis menyarankan agar di setiap shelter di berikan/ dipasang

stiker-stiker pemberitahuan tentang informasi gangguan keamanan

di shelter dan informasi gangguan perjalanan bus. Guna bila terjadi

sesuatu pengguna jasa tidak bingung untuk melaporkan ke pengelola

Trans Metro Pekanbaru.

5. Penulis menyarankan agar pengelola Trans Metro Pekanbaru dapat

menyediakan kotak saran, hotline service, dan lain-lain di shelter

dan di dalam bus, untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya

kepada pengguna jasa untuk menyampaikan keluhan, saran,

komentar dan pendapat mereka tentang pelayanan Trans Metro

Pekanbaru.


