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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Wilayah dapat dikonotasikan dengan lokasi suatu kegiatan pembangunan 

atau kegiatan-kegiatan ekonomi seperti industri atau pabrik, perusahaan, dan 

fasilitas pelayanan. Berdasarkan lingkup sosialnya wilayah dapat dibagi atas 

wilayah perkotaan dan perdesaan yang memiliki perbedaan dan potensi masing-

masing. Dibanding wilayah perdesaan, wilayah perkotaan dapat dikatakan sebagai 

wilayah dengan tatanan yang kompleks, dimana di dalamnya terangkum beragam 

aktivitas, seperti kegiatan perekonomian, perindustrian, pusat pemerintahan, serta 

penyediaan sarana dan prasarana yang jauh lebih baik. 

 Arti penting suatu wilayah, khususnya perkotaan dapat dilihat dari cara 

seseorang atau pihak yang terkait dalam menentukan lokasi penempatan dan 

pemanfaatan ruang wilayah yang sesuai dengan kebutuhannya. Sebab setiap 

aktivitas manusia pasti membutuhkan wilayah atau lokasi sbagai wadah 

pemaparan dari kegiatan yang akan dilakukan. Jika penentuan lokasinya 

dilakukan secara tepat, maka diharapkan kegiatan tersebut akan berlangsung 

secara produktif dan efisien, tetapi dapat pula sebaliknya yaitu pemilihan lokasi 

yang salah akan mengakibatkan kegiatan tersebut tidak produktif dan tidak 

efisien. 

 Maka dengan demikian dibutuhkan suatu penataan ruang wilayah kota 

oleh pemerintah daerah sebagai bentuk rencana struktur ruang kota yang 

mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayannya dan
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jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota 

tersebut. 

 Menurut Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

dijelaskan bahwa, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata 

ruang, pemanfataan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan tujuan 

untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan 

berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: 

a. Terwujudnya kerhamonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, 

b. Terwujudnya keterpaduan dalam menggunakan sumber daya alam dan sumber 

daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan 

c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif 

terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 

 Berdasarkan hal diatas dapat dinyatakan bahwa penataan ruang dilakukan 

untuk mengendalikan pemanfaatan wilayah sesuai dengan fungsinya. 

Pengendalian dan pemanfaatan wilayah dapat di kategorikan berupa bentuk 

pengaturan area-area tertentu berupa kawasan sesuai dengan tujuannya. 

 Menurut Perda Kota Bukittinggi No 6 Tahun 2011 tentang tata ruang kota 

dan wilayah dikatakan bahwa kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi 

utama lindung atau budidaya. Artinya ditetapkan dengan fungsi utama untuk 

dilindungi dan dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumer daya alam, 

sumber daya manusia, dan sumber daya buatan agar dapat dikembangkan 

sebagaimana mestinya. 



 
 

 
 

3 

 Pengaturan kawasan berupa penataan dapat dijadikan sebagai bentuk 

pengembangan dan penyesuaian wilayah khusus sesuai dengan arah tujuannya 

berupa kawasan strategis, yaitu kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan 

karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap 

pertahanan keamanan ekonomi, sosial, budaya, atau lingkungan, serta 

pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi. Penataan kawasan tersebut 

dapat dilihat dari penataan kawasan terminal yang dijadikan sebagai area khusus 

pengaturan transportasi umum berupa orang atau barang dalam melakukan 

mobilitas sosial. 

 Kota Bukitinggi merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera 

Barat dengan luas wilayah 25,239 Km
2
 yang terdiri dari 3 Kecamatan dan 24 

Kelurahan. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukitinggi yaitu 

Bukitinggi pada tahun 2015 dinyatakan bahwa jumlah penduduk Kota Bukittinggi 

pada tahun 2014 tercatat sebanyak 122.621 jiwa. Kemudian kota Bukittinggi juga 

memiliki beragam potensi baik dalam bidang wisata, kuliner, serta sebagai pusat 

konveksi terbesar kedua di Indonesia. 

 Selain potensi di atas Kota Bukittinggi juga memiliki permasalahan berupa 

kurangnya pengaturan wilayah kawasan perekonomian (pasar) dengan 

penempatan kawasan sarana transportasi (terminal) yang semakin lama semakin 

sempit dan menjadikan suatu bentuk pengalihan fungsi lahan yang tidak sesuai 

dengan fungsinya. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan penduduk 

dalam berbagai aktivitasnya, sehingga nantinya akan berimplikasi dengan keadaan 

kawasan yang tidak teratur dan tidak tertata sebagaimana semestinya. 
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 Padahal kedudukan pasar dengan sarana transportasi berupa terminal 

saling mempengaruhi dalam meningkatkan fungsi dari masing-masing komponen 

tersebut. Sebab transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, 

menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke 

tempat lain, dimana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat 

berguna untuk tujuan-tujuan tertentu (Miro, 2005:4). Apabila posisi pasar 

berdekatan dengan sarana transportasi membuat masyarakat menjadi mudah 

menjangkau setap kebutuhannya. 

 Bukittinggi memiliki satu terminal besar dengan kriteria tipe A yang 

terletak dikawasan Aur Kuning atau disebut juga dengan Terminal Simpang Aur 

Kuning. Pada awalnya terminal kota Bukittinggi berlokasi di area Pasar Atas kota 

Bukittinggi. Sebab di kala itu setiap kegiatan perekonomian terpusat di area Pasar 

Atas dan Jam Gadang. Sebagai upaya pemerintah untuk mengembangkan Kota 

Bukittinggi yang tidak hanya terpusat pada kawasan Jam Gadang, Pasar Atas dan 

sekitarnya, maka dibangunlah Pasar Simpang Aur Kuning pada tahun 1981 yang 

hanya berupa kios-kios kecil, gerbong-gerbong dan los-los yang ada apanya, agar 

kegiatan tersebut berjalan dengan optimal maka dibangun juga terminal yang 

berdekatan dengan pasar, sehingga mobilitas transportasi antara pasar dengan 

terminal dapat dikembangkan serta ramai pengunjungnya. Terminal Simpang Aur 

Kuning di bangun pada tahun 1982 dan mulai dioperasikan pada tahun 1983 

dengan luasnya yaitu ±4 Ha. Dimana dalam pengadaannya dapat berfungsi sesuai 

tujuannya, dan memiliki fasilitas sesuai kebutuhannya, baik itu fasilitas utama 

maupun fasilitas penunjang. Seperti areal untuk angkutan kota, angkutan 



 
 

 
 

5 

pedesaan, parkir-parkir tunggu dan keberangkatan bus angkutan antar provinsi 

(AKAP) dan angkutan dalam provinsi (AKDP).  

 Menurut Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor 

SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 tentang Penetapan Simpul Jaringan Transportasi 

Jalan Untuk Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Indonesia pasal 2 ayat 1 

dijelaskan bahwa: Penentuan simpul jaringan transportasi jalan untuk terminal 

penumpang tipe A yaitu dilakukan dengan memperhatikan Rencana Umum 

Jaringan Transportasi Jalan, Rencana Umum Tata Ruang, keterpaduan moda 

transportasi, jaringan trayek antar kota antar provinsi atau lintas batas negara, 

jarak antar terminal dan kelas jalan. Artinya penentuan lokasi terminal, 

harusmemperhatikan aksesibilitas berupa tingkat pencapaian jarak fisik, waktu 

dan biaya angkutan, serta tertata sesuai dengan tujuan tata ruangnya. 

 Dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat No 13 tahun 2012 tentang Tata 

Ruang Provinsi Sumatera Barat pasal 23 ayat 1 dijelaskan bahwa pengembangan 

sarana transportasi berupa terminal tipe A dengan kriteria sebagai berikut:  

a. Lokasi terletak di PKN dan/atau di PKW /PKWp dalam jaringan trayek antar 

kota, antar provinsi (AKAP)  

b. Terletak di jalan arteri primer dengan kelas jalan minimum IIIA  

c. Jarak antara terminal regional tipe a sekurang-kurangnya 20 km  

d. Luas minimum 5 (lima) ha  

e. Mempunyai akses masuk atau keluar jalan dari terminal minimum 100 

(seratus) meter; dan  
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f. Berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan AKAP, AKDP, 

Angkutan Perkotaan, serta Angkutan Pedesaan. 

 Berdasarkan Peraturan di atas keadaan lokasi Terminal Simpang Aur 

Kuning tidak sesuai lagi dengan poin (d) dan (e) dimana lokasi terminal tersebut 

kurang dari 5 Ha dan hanya ±1,2 Ha, sedangkan jarak akses masuk atau keluar 

jalan dari terminal kurang dari 100 meter, yang mengakibatkan daya akses untuk 

keluar masuk terminal sering mengalami kemacetan lalu lintas. 

 Posisi Terminal Simpang Aur Kuning berada di kawasan pusat kota dan 

terletak secara strategis yaitu di persimpangan jalan, dimana dari persimpangan 

arah selatan merupakan arah jurusan Padang dan Sumsel serta Pulau Jawa, keutara 

arah jurusan Medan dan Aceh, ketimur ke arah jurusan Pekanbaru dan kebarat 

jurusan Maninjau Lubuk Basung. Dari keadaan itu tentu memberikan keuntungan 

tersendiri bagi daerah dalam meningkatkan sarana transportasi yang ada, sebab 

seluruh kendaraan umum, mulai dari Truk, Bus, Angkot, Taksi, dan lainnya selalu 

berpusat ke arah terminal, begitu juga dengan kendaraan pribadi yang lalu lalang 

menuju arah terminal, terutama kendaraan para pengunjung pasar Simpang Aur 

Kuning Kota Bukittinggi, maka dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa 

kawasan terminal akan ramai pengunjungnya. 

 Dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi pasal 35 ayat 2 dan 3 

dikatakn bahwa: Pengembangan terminal diarahkan untuk menunjang 

terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda, kelancaran pergerakan orang 

atau barang dan Penetapan terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud 
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pada ayat (1) berfungsi untuk pelayanan angkutan antar kota antar provinsi dan 

lokasi di wilayah Kelurahan Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, dan 

dikembangkan di kawasan Tambo.   

 Kemudian diperjelas dalam pasal 36 ayat 1 yaitu: Rencana pengembangan 

prasarana dan sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 

(3) huruf a diarahkan jaringan angkutan massal yang merupakan bagian terpadu 

dalam sistem transportasi perkotaan, menggabungkan dan atau mempertemukan 

berbagai jaringan angkutan massal dalam satu kesatuan jaringan yang saling 

melengkapi, mendukung, dan terpadu. 

 Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban 

Umum pasal 7 ayat 3 dan 4 dijelaskan bahwa: (3) setiap kendaraan umum harus 

berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditentukan dan tidak boleh berhenti 

selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan. (4) setiap pemakai jasa 

angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat 

pemberhentian yang telah ditetapkan.  

 Adapun fenomena yang peneliti temukan di lapangan Terminal Simpang 

Aur Kuning di Kota Bukittinggi: 

1. Semakin sempitnya kawasan terminal Simpang Aur Kuning akibat terjadinya 

pertumbuhan pertokohan disekitarnya. 

 Secara umum tujuan Terminal Simpang Aur Kuning adalah sebagai sarana 

pemberhentian angkutan umum, fasilitas keluar masuk dari objek-objek yang akan 

diangkut (penumpang maupun barang), sarana pelayanan umum (tempat 

pengendalian lalu lintas angkutan umum), serta sebagai tempat perpindahan intra 



 
 

 
 

8 

dan antar moda angkutan. Namun seiring perkembangan waktu serta pengaruh 

Central Business Development (CBD), menimbulkan lajunya pertumbuhan 

pembangunan di sekitaran kawasan terminal meningkat, sehingga, ruko-ruko, 

toko dan kedai-kedaipun mulai berkembang.  

 Hal itu tentu mengakibatkan dampak kepada terminal, terutama dalam luas 

kawasan terminal yang dulunya luas berubah menjadi sempit akibat desakan 

bangunan disekeliling kawasan terminal. Sebab pembangunan yang dilakukan 

tidak hanya memanfaatkan lahan kosong saja, tetapi juga memanfaatkan lahan 

terminal. Sehingga tingkat aksebilitas jalan dan daya tampung terminal berkurang 

serta terganggunya kegiatan di dalam terminal, terutama dalam hal penataan 

kawasan terminal, yaitu kurang teraturnya keadaan kendaraan yang keluar masuk 

terminal dan posisi parkir kendaraan yang ada di terminal tersebut. 

2. Semrawut dan tidak tertibnyakawasan lingkungan terminal yang tidak 

mempertimbangkan kenyamanan dan ketentraman. 

 Selain permasalahan penyempitan lokasi terminal akibat pertumbuhan 

pertokoan di sekeliling kawasan terminal, permasalahan juga terjadi di dalam area 

terminal yaitu kesemrawutan yang diakibatkan oleh pedagang kaki lima (PKL) 

seperti lokasi loket dan ruang tunggu terminal yang seharusnya sebagai tempat 

penjualan tiket dan tempat penumpang menunggu kendaraan dijadikan sebagai 

tempat penitipan barang dan pedagang makanan dan minuman, kemudian 

disekitaran pagar pembatas terminal digunakan sebagai area lapak pedagang 

konveksi, dan tempat parkir kendaraan roda dua atau mobil pribadi, selain itu 

kawasan terminal ada juga pedagang keliling yang sedang menjajakan 
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dagangannya. Hal itu tentu menimbulkan kesemrawutan yang mengakibatkan 

seolah-olah terminal tidak dikelola dan ditata sesuai dengan tujuan dan fungsinya. 

Semua itu dapat kita bandingkan antara keadaan kawasan terminal yang lama 

dengan kawasan terminal sekarang melalui gambar dibawah ini: 

 
Gambar 1.1 Keadaan Kawasan Terminal Pada Awal Dibangun 

 
Gambar 1.2 Keadaan Kawasan Terminal Pada Saat Sekarang 

 Dari gambar diatas dapat dikatakan bahwa keadaan terminal yang 

dahulunya luas dan tertata dengan baik sekarang sudah terlihat padat dan tidak 

teratur. Kemudian keadaan terminal ini dapat dikatakan sudar overload, sehingga 
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menimbulkan suatu kesulitan, keresahan dan ketidaknyamanan bagi para pejalan 

kaki yang akan berbelanja di Pasar Aur Kuning, dan para penumpang bus yang 

ada di terminal, begitu juga bagi para sopir kendaraan bus, angkot, dan sebagainya 

ketika hendak kluar atau masuk terminal. Sedangkan daya tampung kendaraan di 

dalam terminal dapat dijelaskam sesuai tabel berikut: 

Tabel 1.1 Daya Tampung Bus dalam Terminal Simpang Aur Kuning 

No Areal Unit 

1 Kedatangan AKAP 8 

2 Kedatangan AKDP 17 

3 Parkir/tunggu AKDP 61 

4 Keberangkatan AKDP 27 

5 Keberangkatan AKAP 21 

Jumlah 134 

  Sumber: UPTD Terminal dan Parkir Kota Bukittinggi Tahun 2017 

 Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa dikawasan terminal Simpang Aur 

Kuning memiliki daya tampung 134 unit angkutan setiap harinya sebagai unit 

pelayanan akan jasa pengangkutan yang terdiri dari angkutan setiap harinya 

sebagai unit pelayanan akan jasa pengangkutan yang terdiri dari angkutan AKAP, 

AKDP serta angkutan desa.  

 Sebagai gambaran dari situasi di terminal dapat dijelaskan bahwa 

kendaraan yang masuk kedalam terminal harus melalui pintu kedatangan dan 

setelah melewati pintu kedatangan kendaraan akan menuju jalur kedatangan untuk 

menurunkan penumpang, setelah itu kendaraan menuju ketempat parkir untuk 

mengisi penumpang dan kemudian kendaraan berangkat/keluar menuju tujuan 

sesuai dengan trayeknya masing-masing. 

 Sedangkan jumlah pendapatan terminal setiap bulannya yang diuraikan 

berdasarkan tabel dibawah ini: 
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Tabel 1.2 Jumlah Pendapatan Terminal Perbulan 

No Jenis Angkutan Jumlah Pendapatan (Rp) 

1 AKAP Besar Rp. 1.520.000 

2 AKAP Sedang Rp. 1.478.000 

3 AKDP Sedang Rp. 1.495.000 

4 AKDP Kecil Rp. 5.750.000 

5 Taksi Rp.      69.000 

Jumlah Rp. 10.312.000 

Sumber: UPTD Terminal dan Parkir Kota Bukittinggi Tahun 2017 

 Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pendapatan terminal 

setiap bulannya di ambil dari retribusi pakir yaitu Rp. 10.312.000dengan rincian 

setiap kali masuk yaitu AKAP besar Rp. 5000, AKAP sedang Rp. 3000, AKDP 

sedang Rp. 3000, AKDP kecil Rp. 2000 dan Taksi Rp. 2000. 

3. Terjadinya pembentukan terminal bayangan di area jalan Simpang Aur Kuning 

yang menimbulkan kemacetan lalu lintas. 

 Selain di dalam terminal diluar area Terminal Simpang Aur Kuning juga 

terjadi permasalahan berupa kemacetan lalu lintas jalan. Hal ini terjadi akibat 

akses jalan menuju terminal yang sempit, kemudian tindakan parkir sembarangan 

bagi pengunjung toko disekitaran terminal, serta adanya terminal bayangan yang 

dibentuk oleh para agen dengan memakan ruas jalan, tepatnya diruas jalan 

Muhammad Yamin atau di depan SMA Negeri 3 Kota Bukittinggi. Tindakan ini 

membuat keadaan jalan ini menjadi macet, di tambah lagi suara ribut yang 

dihasilkan oleh kendaraan yang parkir di sekitaran sekolah SMA Negeri 3 

Bukittinggi ketika sedang menaikkan dan menurunkan penumpang, sehingga 

dengan demikian mengakibatkan terganggunya aktivitas proses belajar mengajar 

bagi para siswa SMA Negeri 3 Bukittinggi. 
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 Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Evaluasi Penataan Kawasan 

Terminal Simpang Aur Kuning di Kota Bukittinggi”. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari uraian yang dituangkan dalam latar belakang di atas, 

maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana Evaluasi Penataan Kawasan Terminal Simpang Aur Kuning di 

Kota Bukittinggi ?  

2. Apa saja Aspek-Aspek yang Menghambat Penataan Kawasan Terminal 

Simpang Aur Kuning di Kota Bukittinggi? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengevaluasi penataan kawasan terminal simpang aur kuning di kota 

bukittinggi. 

b. Untuk mengetahui aspek-aspek yang menghambat penataan kawasan terminal 

simpang aur kuning di kota bukittinggi. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Dengan melakukan penelitian tentang evaluasipenataan kawasan terminal 

dari segi ilmu pengetahuan dan manfaat praktis dalam analisis kebijakan terdapat 

beberapa manfaat yang diambil, baik dari dimensi teoritis maupun dari dimensi 

praktis manfaat penelitian adalah: 
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1. Manfaat Teoritis  

Sebagai bahan masukan berupa sumbangan pemikiran bagi perkembangan 

Studi Administrasi Publik, terutama yang berkaitan dengan Evaluasi 

Kebijakan.  

2. Manfaat Praktis  

a. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi Dinas Perhubungan Komunikasi 

dan Informasi Kota Bukittinggi serta Dinas-dinas terkait dalam melakukan 

Penataan Kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi.  

b. Sebagai salah satu sumber pemikiran dan informasi serta bahan referensi 

bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya pada bidang yang sama. 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini merupakan uraian tentang beberapa teori yang melandasi 

penulisan dengan penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, informan penelitian 

dan analisi data. 
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BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

Kemudian bab ini menguraikan mengenai gambaran umum Kota 

Bukittinggi, Visi dan Misi Kota Bukittinggi, Deskripsi Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, dan Sejarah Terminal Simpang 

Aur Kuning Kota Bukittinggi 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis mencoba merangkum pembahasan dan hasil 

penelitian yang dilakukan di Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang dilakukan 

di  Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi. 

 

 

 

 

 

 

 


