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Terminal BanyuasfiTipe B Mubazir

KONDISI
Terminal

Banyuasri tipe
B diKelurahan

Banyuasri,
Kota Singa-

raia. Buleleng.
muDaztr,

SINGAMJA, NusaBali
Terminal Banyuasri tipe B di Ke-

lurahan Banyuasri, Kota Singaraia,
Bulelengsudah lama mubazir Ter-
minal ini hanya difungsikan oleh
awak angkutan kota {angkotJ dan
angkutan desa (angdes). lumlah
angkot dan angdes makin sedikit
menyusul penumPangnya Yang
terus 'menghilang'.

Dinas Perhubungan [Dishqb]
Buleleng mengusulkan Peruta-
han tipe, akhirnya disetuiui Pihak
ProvinsiBali.

Semula Terminal Banluasri ber-
tipe B karena dimanfaatkan olehan-
gkuun kota dalam Provinsi (AKDP)
dan anqkutan kota antar provinsi
(AKAP), d isamping Angkot dan
Angdes. Kurun 15 tahun terakhir,
AKAP dan AKDP sudah tidak lagi
memanfaatkan terminal Banyu-
asri. Selain karena penumpang mulai
sepr, penambahan dua terminal
vaicri Terminal Sangket dan Termi-
ial Penarukan luga memberi imbas
terminal Banyuasri semakin sepi
AKDP jurusan Singaraia-Denpasar
sudah beralih ke Terminal Sangket,

sedangkan AKDP jurusan Singaraia-
Kuranpsem beralih keTerminal Pe-

narukan. Terminal Banluasri hanYa

bertungsi untuk Angkot dan Angdes.
Setelah melewati kaiian PanianS,

Dinas Perhubungan (DishubJ Bule-
leng mengusulkan agar tipe Term inal

bupaten. Ternyata pihak Dishub
Provinsi merespon Positif usulan
tersebut "Provini sudah merespon
positil SK tipe terminal,sudah tu-
run, sekarang sudah tipe Ci terang
Kadis Perhubungan Buleleng I Gede
Gunawan AB Minggu [6/12).

Mantan Kabag Humas dan Pro-
tokol Sekkab Buleleng ini menjelas-
kall" kendati tipe terminal Banyuasri
telah berubah meniedi hpc C, AIGP
dan AKDP masih tetap bisa masuk
ke dalam terminal. Hanya saja, ARAP
dan AKDP rang masuk tsrminal itu
sihtnla hanla melintasi. "Dttlu AKDP
baik jurusan SingaEja-Denpasardan
Singaraia-Karangasem, memantaat'
kan terminal Banlruasri, tapi karena
sudah ada terminal Sangket dan ter-
minal Penarukan, fungsi terminal
Banyuasri berkurang. ladi sekarang
denqan tipe C, AKAP dan AKDP
masi-h teuir bisa melintasi terminal
tersebut"jelasn ?.

Dengan perubahan tiPe terse-
but, seluruh pengelolaan teri-
man Banyuasri kini metljadi tang-
gu ngiawab Dish ub kabuPaten.
Fenielolaan itu dinyakini daPat
memaksimalkan fungsi terminal
dan pendapatan. 6 k19
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