
 

 

 

 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai optimalisasi pemungutan 

retribusi terminal di Kota Metro, maka penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan yang dilakukan pihak Dishubkominfo dalam pengoptimalisasian 

pemungutan retribusi terminal masih belum optimal. Aktivitas yang belum 

optimal adalah aktivitas penganggaran. Penganggaran untuk perbaikan fasilitas 

sarana dan prasarana di lingkungan terminal belum dilaksanakan dengan baik oleh 

pihak Dishubkominfo karena pagu anggaran di Dishubkominfo tidak mencukupi, 

keterbatasan APBD Kota Metro. 

2. Pengorganisasian yang dilakukan pihak Dishubkominfo belum optimal, 

dikarenakan masih ada tahapan pengorganisasian yang belum dilakukan dengan 

baik. Tahapan yang belum optimal adalah pemberian sarana dan prasarana serta 

lingkungan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas pemungutan.Pemberian 

sarana prasarana serta lingkungan seperti kantor UPT, pos TPR dan jalan yang 

ada di lingkungan terminal sudah banyak yang rusak dan belum ada perbaikan 

dari pihak Dishubkominfo. 
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3. Penggerakan yang dilakukan dalam pemungutan retribusi terminal di Kota 

Metro belum optimal, dikarenakan petugas pemungut retribusi terminal yang ada 

di Kota Metro ada yang tidak mematuhi tata cara pemungutan retribusi terminal. 

Contohnya petugas pemungut tidak mengembalikan uang sisanya kepada 

pengguna jasa terminal yang membayar dengan uang lebih, penggunaan karcis 

tidak berjalan dengan baik, dan ada petugas yang tidak memakai atribut dalam 

melakukan pemungutan retribusi terminal. 

4. Pengawasan yang dilakukan dalam aktivitas pemungutan retribusi terminal di 

Kota Metro belum optimal, karenakepala UPT di kedua terminal di Kota Metro 

yang melakukan pengawasan secara langsung hanya sekedar melihat dari 

kejauhan petugas pemungut retribusi melakukan pemungutan retribusi. Selain itu 

dalam pengambilan tindakan perbaikan kepala UPT masing-masing terminal 

masih kurang tegas untuk menindak petugas pemungut yang melakukan 

penyimpangan. 

 

6.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan optimalisasi 

pemungutan retribusi terminal di Kota Metro adalah sebagai berikut: 

 

1. Dana yang diperoleh dari retribusi terminal harus dipakai untuk terminal itu 

sendiri untuk menunjang sarana dan prasarana terminal. 

2. Terminal harus dikelola dengan cara-cara profesional, penuh dengan nuansa 

pelayanan, keramahan, kesopanan, sehingga para pengguna jasa merasa 

diperlakukan dengan baik dan semestinya. 
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3. Terminal harus dibuat lebih menarik, fungsional dan membuat betah para 

penggunanya untuk di terminal, misalnya di dalam terminal disediakan ruang 

tunggu yang di dalamnya ada wifi yang bisa diakses secara gratis, ada kafe-kafe 

yang menyediakan aneka minuman dan makanan. 




