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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A.

Kesimpulan
Dari data data hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah

dijelaskan diawal tulisan ini, dapat dipetik simpulan dari penelitian yang telah
dilakukan, yaitu :
1. Terminal Sambuadalah terminal pertama di Kota Medan. Terminal yang
didirikan sejak tahun 1956 ini difungsikan sebagai titik simpul atau
perhentian angkutan dalam kota Medan khususnya KPUMPada awalnya
terminal ini menjadi titik simpul (Persinggahan) seluruh angkutan umum
di Kota Medan untuk semua tujuan di dalam maupun diluar Kota Medan.
Dan pada tahun 1990 an didirikan dua terminal besar untuk melayani
angkutan luar kota maupun dalam kota. Hingga saat ini (2014) sudah
terdapat tiga (tiga) terminal Kota Medan.
2. Setelah pemerintah memutuskan untuk memindahkan pangkalan angkutan
kota berstastus swasta ke tempat lain, terminal Sambu menjadi sepi
penumpang. Terdapat upaya yang dilakukan dalam menarik kembali minat
penumpang yaitu dengan membuka lapak/ lokasi pasar. Pasar Sambu yang
berada diatas lahan terminal ini adalah penjualan pakaian bekas yang
berasal dari luar negeri. Banyak warga menggantungkan harapan dengan
berjualan dilokasi ini.
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3. Pasar Sambu yang dikenal dengan istilah Pajak Sambu dalam sebutan
warga Kota Medan menjadi nama yang fenomenal. Bahkan sebutan ini
mampu menenggelamkan eksistensi nama Terminal Sambu itu sendiri.
Tak banyak anak muda sekarang maupun pendatang baru mengetahui
dimana lokasi Terminal Sambu.

B. Saran – saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, peneliti
memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya
bagi masyarakat Kota Medandiataranya ;
1. Diharapkankesadaran masyarakat khususnya pengguna terminal ini
turut memberikan perhatian dalam pelestarian kawasan terminal
Sambu. Seperti pedangang kaki lima yang tidak semakin berjualan
semaunya dengan menjajakan barang dagangan diatas jalan yang
seharusnya dilewati kendaraan.
2. Terminal tampak tak terurus sehingga terkesan kumuh dan penuh
kesemerautan, membuat tempat ini jauh dari sebagaimana terminal
semestinya. Pemerintah sebagai pemilik terminal diharapkan dapat
memberikan konstribusi yang lebih terhadap pengelolahan tempat
ini. Kerja sama antara dinas terkait seperti Dinas Perhubungan,
Dinas Keamanan, Dinas Pasar, Dinas tata ruang beserta instansi
swasta laiinya diharapkan dapat memberi perubahan pada Terminal
ini.

