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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengelolaan 

Terminal Kertonegoro yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Terminal Kertonegoro kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator 

melalaui suatu pendekatan proses. Adapun indikator-indikator yang termuat dalam 

pendekatan proses  sebagai berikut: 

1. Efisiensi pengelolaan Terminal Kertonegoro yang terdiri atas waktu dan 

biaya dapat dikatakan tidak efektif. Dari segi waktu pengelolaan Terminal 

Kertonegoro berupa pelayanan retribusi kepada masyarakat  tidak berjalan 

selama 24 jam atau sehari penuh, tetapi hanya selama 11 jam atau mulai 

dari jam 06.00 – 17.00 wib. Sedangkan dari segi biaya pengelolaan yang 

telah yang telah ditetapkan tidak cukup untuk waktu satu (1) tahun bahkan 

sudah habis sebelum satu (1) tahun.    

2. Prosedur pelayanan dalam pengelolaan Terminal Kertonegoro hanya diatur 

dengan satu (1) regulasi yaitu Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi 

Terminal. Tidak adanya SOP yang ditetapkan membuat pihak UPTD 

memberikan pelayanan secara spontan kepada masyarakat, seperti dalam 

hal keterlambatan bus yang masuk ke Terminal Kertonegoro. Tahapan 
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dalam pengelolaan Terminal Kertonegoro berupa tahapan dalam 

pemungutan dan pelaporan retribusi yang ada di Terminal Kertonegoro. 

3. Koordinasi antara atasan dengan bawahan dengan pegawai sudah berjalan 

dengan baik. Dengan adanya kejelasan tupoksi pegawai akan 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan tidak 

melakukan pekerjaan yang tumpeng tindih dengan pegawai yang lain. 

Komunikasi antara atasan dengan bawahan bersifat dua (2) arah dan 

berjalan dengan baik dan harmonis. Selain itu, adanya motivasi yang 

diberikan kepada pegawai dapat memacu semangat dan disiplin pegawai 

dalam bekerja, sehingga  dapat mewujudkan tercapainya efektifvitas dalam 

pengelolaan Terminal Kertonegoro. 

4. Responsivitas pegawai menyangkut daya tanggap pegawai UPTD 

Terminal Kertonegoro dalam menghadapi hambatan yang ada. Daya 

tanggap pegawai UPTD Terminal Kertonegoro berjalan dengan baik. Hal 

ini diwujudkan dengan tindakan yang tanggap dilakukan oleh pegawai 

dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada di Terminal Kertonegoro. 

Pegawai melaporkan secara langsung kepada Kepala UPTD ketika 

menemukan hambatan yang ada di Terminal Kertonegoro. Sikap tanggap 

dan responsif yang dilakukan pegawai dapat mewujudkan tercapainya 

efektivitas dalam pengelolaan Terminal Kertonegoro 

5. Sarana dan prasarana yang ada di Terminal Kertonegoro sudah memadai. 

Namun, terdapat beberapa fasilitas  yang kondisinya memperihatinkan dan 
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tidak berfungsi dengan maksimal serta diperlukan fasilitas penunjang agar 

tercipta kenyamanan aktivitas didalamnya.  

6. Lokasi Terminal Kertonegoro yang berada di Pertigaan Jalan Suryo dan 

Jalan Ir. Soekarno, Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Ngawi. Kedua jalan 

tersebut, merupakan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten 

yang memungkinkan mobilisasi orang, baik dari barat maupun dari timur 

yang melewati Jalan Suryo dan Ir. Soekarno sehingga dapat mendukung 

pengembangan Terminal Kertonegoro. 

7. Keterbatasan SDM dan dana operasional serta aktivitas bus yang menaikan 

dan menurunkan penumpang diluar Terminal Kertonegoro menjadi faktor 

penghambat dalam pengelolaan Terminal Kertonegoro yang dilakukan 

oleh UPTD Terminal Kertonegoro. 

4.2 SARAN 

1. Bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi 

a. Meningkatkan anggaran operasional Terminal Kertonegoro yang 

terdiri atas pemeliharaan dan pembangunan sehingga fasilitas-fasilitas 

yang berada di Terminal Kertonegoro dapat berfungsi dengan baik dan 

maksimal. 

b. Meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap bus-bus yang 

melakukan aktivitas diluar Terminal Kertonegoro dan memberikan 

sanksi yang tegas terhadap bus yang melakukan pelanggaran. 

c. Menjalin kerjasama dengan lintas sekoral seperti Kapolres dan Satpol 

PP guna penertipan bus yang melakukan aktivitas diluar Terminal 
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Kertonegoro dan penertipan agen-agen bus yang berada diluar 

Terminal Kertonegoro. 

d. Menambah SDM di UPTD Terminal Kertonegoro dengan tenaga 

kontrak atau outsourching agar Terminal Kertonegoro dapat beroperasi 

selama 24 jam. 

2. Bagi UPTD Terminal Kertonegoro 

a. Tetap menjaga koordinasi dan hubungan harmonis antara pegawai 

dengan kepala UPTD begitupun sebaliknya agar pelaksanaan tugas 

dapat berjalan dengan baik dan maksimal. 

b. Merawat dan memperbaiki fasilitas-fasilitas umum yang ada di 

Terminal Kertonegoro agar berfungsi dengan maksimal. 

c. Melaporkan segera hambatan-hambatan yang ditemukan di Terminal 

Kertonegoro kepada Kepala UPTD dan menindaklanjutinya. 

d. Hasil pemungutan retribusi Terminal Kertonegoro dilaporkan secara 

rutin dan tepat waktu kepada Dishubkominfo Kabupaten Ngawi. 

e. Saling berkoordinasi dengan UPTD Terminal diluar kabupaten Ngawi 

dalam rangka mengatasi keterlambatan bus yang masuk dalam 

Terminal Kertonegoro. 

f. Meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang memanfaatkan Terminal Kertonegoro. 

 

 


