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BAB VII 

KESIMPULAN 

7.1 Kesimpulan 

7.1.1 Kesimpulan Mengenai Standar Perancangan Terminal Bus Tipe A 

Menurut  Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.132  Tahun  2015, pasal 8 adalah 

peraturan tentang standar terminal bus tipe A 

     Terminal Tipe A 

Terminal tipe A merupakan terminal yang peran utamanya melayani  kendaraan  umum  

untuk  angkutan  lintas  batas  negara dan/ atau angkutan antar kota antar provinsi yang 

dipadukan dengan pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan, 

dan/atau angkutan perdesaan 

 Fasilitas Utama Terminal 

Fasilitas utama terminal merupakan fasilitas yang mutlak dimiliki dalam 

terminal penumpang, meliputi antara lain: Jalur pemberangkatan kendaraan umum 

sebagai pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum 

untuk menaikkan penumpang. 

a. Jalur kedatangan kendaraan umum merupakan pelataran di dalam  ter-minal  

penumpang  yang  disediakan  bagi kendaraan umum untuk me-nurunkan 

penumpang. 

b. Tempat  tunggu  kendaraan  umum  adalah  pelataran  yang disediakan  bagi 

kendaraan  angkutan  penum-pang  umum untuk beristirahat dan siap menuju 

jalur pemberangkatan. 

c. Bangunan kantor terminal biasanya berada dalam wilayah terminal yang 

sering digabung dengan menara pengawas yang berfungsi sebagai tempat 

memantau pergerakan kenda-raan dan penumpang. 

d. Tempat    tunggu    penumpang    atau    pengantar    perlu disediakan  bagi  

orang yang  akan  melakukan per-jalanan dengan angkutan umum atau 

orang yang mengantarnya. 
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e. Jalur    lintasan    disediakan    bagi    kendaraan    angkutan penumpang   

umum   yang   akan   langsung   melaku-kan  perjalanan setelah menurunkan 

atau menaikan penumpang. 

f. Loket penjualan karcis adalah ruangan yang digunakan oleh masing masing 

penyelenggara angkutan untuk penjualan tiker perjalanan 

g. Tempat istirahat sementara kendaraan disediakan bagi kendaraan untuk 

istirahat sementara dan dilakukan perawatan sebelum menjalankan 

pemberangkatan  

h. Rambu-rambu dan papan informasi sekurang kurangnya memaut petunjuk 

jurusan ,Tarif dan jadwal pemberangkatan 

 

Dari fasilitas sesuai peraturan menteri perhubungan terminal bus tipe A sudah diterapkan 

pada perancangan terminal bus tipe A Mengwi Bali sudah disesuaikan dengan standar yang 

ada yang digunakan oleh terminal bus tipe A.  

 

7.2 Saran 

7.2.1  Saran Mengenai Cara Merancang Terminal Bus Tipe A Mengwi 

Kabupaten Badung khususnya Kecamatan Mengwi merupakan daerah yang di plot 

menjadi kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi provinsi Bali. Terdapat 

beragam fasilitas yang potensial sebetulnya yang dapat mengangkat perekonomian daerah 

serta meningkatkan citra daerah di wilayah Mengwi yaitu lahan persawahan yang strategis. 

Akan tetapi sangat disayangkan berbagai fasilitas potensial tersebut kurang diperhatikan 

atau dilirik oleh pemerintah daerah atau bahkan lebih sering kekayaan alam Kabupaten 

Badung wilayah Mengwi dieksploitasi oleh segelintir kepentingan pejabat daerah, sehingga 

masyarakat daerah tidak mendapat dampak positif dari berbagai fasilitas potensial tersebut 

secara maksimal. Dengan lokasi yang strategis berada di jalur provinsi serta berada di daerah 

tanah yang landai kawasan kabupaten Badung Bali menjadi pusat ekonomi baru di provinsi 

Bali.  
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