
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Kebijakan Publik 

 Istilah kebijakan sering kita dengar dan lakukan di dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Dari berbagai sumber yang diperoleh dapat 

diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut 

sebagai public policy, yaitu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus 

ditaati dan berlaku mengikuti seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi 

sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi di depan 

masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho, 

2004: 1-7).  

 Eyestone dalam winarno (2014:20) mengatakan bahwa secara luas 

kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintahan 

dengan lingkungannya. Eyestone berpendapat bahwa kebijakan public merupakan 

hasil dari keterkaitan dan respon pemerintah terhadap lingkungan disekitarnya. 

 Menurut Nasucha dalam Pasolong (2008:39) kebijakan publik adalah 

kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan 

kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk 

menyerap dinamika sosial dalam masyarakat yang akan dijadikan acuan 

perumusan kebijakan agar terciptanya hubungan sosial yang harmonis. Dalam 

pandangan Nasucha, pemerintah mempunyai kewenangan untuk membuat 

kebijakan demi kepentingan public dan harus ditaati oleh masyarakat karena 
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kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan produk hukum yang 

bersifat mengikat. Berdasarkanpenjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa: 

1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. 

2. Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik. 

3. Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau 

tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik. 

 Berdasarkan beberapa pengertian dari diatas juga dapat penulis simpulkan 

bahwa kebijakan publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh 

pemerintah dan merupakan bagian dari  keputusan politik untuk mengatasi 

berbagai  persoalan dan isu-isu yang ada dan  berkembang di 

masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh 

pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan 

sesuatu  maupun untuk melakukan tindakan tertentu. 

 Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah 

sebagai public actor, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan 

pemahaman bahwa untuk mengaktualisasikannya suatu kebijakan yang 

berorientasi kepada kepentingan rakyat. Beranjak dari itu semua secara umum 

menurut Abidin (2004:31-33) mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan 

menjadi tiga tingkatan: 

1. Kebijakan umum yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk 

pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang 

meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. 
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2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. 

Untuk tingkat pusat, tingkat pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-

undang. 

3. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan 

pelaksanaan. 

 Subarsono (2005:5-6) mengemukakanbahwa dalam menentukan kerangka 

kerja dari kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel sebagai 

berikut: 

1. Tujuan yang akan dicapai. Ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan 

dicapai. Apabila tujuan kebijakan akan semakin kompleks, maka semakin sulit 

mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, maka semakin mudah untuk 

mencapainya. 

2. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan 

kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh 

lebih sulit untuk dicapai dibandingkan dengan suatu kebijakan yang hanya 

mengejar suatu nilai. 

3. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan 

ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya. 

4. Kemampuan aktor yang terlibat di dalam pembuatan kebijakan kualitas dari 

suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas pada aktor yang terlibat dalam 

proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut akan ditentukan dari tingkat 

pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas 

moralnya. 
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5. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan 

sebagainya. Kinerja suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, 

ekonomi suatu kebijakan, politik, tempat kebijakan tersebut di 

implementasikan. 

6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk 

mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi suatu kinerja dari 

suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat top-down approach 

atau buttom-up approach, otoriter atau demokratis. 

 Dalam kaitannya suatu kebijakan publik memiliki suatu proses yang 

berurutan sesuai dengan tahap-tahapnya. Menurut Winarno (2014:36-37) 

mengemukakan bahwa tahap-tahap dalam proses kebijakan publik adalah: 

a. Tahap Penyusunan Agenda 

 Penyusunan agenda merupakan suatu fase dimana penempatan suatu 

masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetesi 

terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, 

beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap 

ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang 

lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-

alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. 

b. Tahap Formulasi Kebijakan   

 Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh 

para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi di definisikan untuk kemudian 

dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari 
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berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternative / policy options). 

Setelah sekian banyak alternatif dimasukkan, maka pada akhirnya akan ada salah 

satu alternatif yang diadopsi sebagai pemecahannya dengan dukungan dari 

mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. 

c. Tahap Implementasikan Kebijakan 

 Setelah keputusan program kebijakan diambil sebagai alternatif 

pemecahan, maka masalah tersebut akan diimplementasikan. Yakni dilaksanakan 

oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. 

d. Tahap Evaluasi Kebijakan 

 Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan diambil atau 

dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu 

memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih 

dampak yang diinginkan. Oleh karena itu ditentukanlah ukuran-ukuran atau 

kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah 

meraih dampak yang diinginkan.  

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

(seratus) meter; dan  

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.  

2.2. Evaluasi Kebijakan 

 Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti 

penilaian atau penafsiran. Evaluasi dilakukan untuk mengatur atau menilai hasil 

dari kinerja kebijakan yang telah dibuat. Evaluasi merupakan tahap akhir dari 

perumusan masalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan melakukan 

evaluasi, maka akan membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan, 

tentang ketidaksesuaian anatara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan hasil 

yang terjadi lapangan. 

 Menurut Subarsono (2005:119) evaluasi adalah kegiatan untuk menilai 

tingkat kinerja suatu kebijakan. Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu 

saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut 

disebut dengan evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai 

sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna di pertanggung jawabkan kepada 

konstituennya. Pandangan Subarsono lebih menekankan pentingnya pengawasan 
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setelah suatu kebijakan dikeluarkan agar apa yang menjadi tujuan kebijakan 

menjadi terarah. 

 Sedangkan menurut Winarno (2014:229) mengatakan bahwa secara umum 

evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi 

atau penilaian kebijakan yang mencakup subtansi, implementasi dan dampak. 

Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. 

Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, 

melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. 

 Kemudian menurut Prabu (2005:10) evaluasi merupakan suatu kegiatan 

yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu 

organisasi dalam mencapai suatu visi. Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan 

secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan.  

 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah 

sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang 

mencakup substansi, implementasi dan dampak.  Dalam hal ini, evaluasi 

kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi 

kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan 

dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa 

meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang 

diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap 

dampak kebijakan. 

 Penjelasan lebih lanjut dijelaskan oleh Ali dkk (2012:99) yang 

menyatakan bahwa evaluasi kebijakan menempatkan kebijakan dalam penilaian 
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atas pelaksanaan dan akibatnya, yang memberi pemahaman bahwa ada model 

yang dapat dijadikan penilaian baik dalam pelaksanaannya maupun akibat-akibat 

yang akan terjadi. Akibat yang segera dapat dipahami disebut sebagai effect, 

sedangkan yang akan dapat dipahami dalam waktu yang lama sebagai hasil akhir 

dari suatu kebijakan disebut sebagai impact. Baik effect maupun impact yang 

menjadi dampak yang harus diketahui melalui evaluasi kebijakan. Gambaran 

utama evaluasi adalah menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif, 

sehingga dengan demikian menurut Dunn (2003:608-609) menytakan bahwa ada 

beberapa karakteristik dari evaluasi kebijakan yaitu: 

1. Fokus Nilai.Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau 

kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha 

mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan 

tidak terantisipasi.  

2. Interdependensi Fakta Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” 

maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu 

telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak 

hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok 

atau seluruh masyarakat.  

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan 

tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, 

ketimbang hasil di masa depan.  

4. Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai 

kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.  
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 Adapun menurut Nawawi (2009:157-158) yang mengemukakan bahwa 

evaluasi kebijakan publik memerankan berbagai fungsi dan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Memberi informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, program dan 

kegiatan, yaitu mengenai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah 

dicapai. Dengan evaluasi dapat diungkapkan mengenai pencapaian suatu 

tujuan, sasaran dan target tertentu. 

2. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik. Evaluasi memberi sumbangan 

pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan 

target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan 

target. 

3. Memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebiajakan, termasuk 

perumusan masalah dan rekomendasikannya. Informasi mengenai masalah 

tidak memadainya suatu kinerja kebijakan, program dan kegiatan memberikan 

kontribusi bagi perumusan ulang kebijakan, program dan kegiatan. Evaluasi 

menyumbangkan rekomendasi bagi pendefinisian alternatif kebijakan yang 

lain. 

 Sedangkan yang menjadi tujuan dan arti pentingnya suatu evaluasi 

kebijakan yaitu: 

a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat 

diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran. 

b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat 

diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan. 
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c. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan 

evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output 

dari kebijakan. 

d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap loebih lanjut, evaluasi 

ditunjukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, bila dampak positif 

maupun negatif. 

e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. 

f. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan 

akhir dari evaluasi adalah memberikan masukan bagi proses kebijakan ke 

depan agar lebih baik (Mulyadi, 2015:92). 

 Sehubungan dengan hal di atas Wibawa dkk, dalam buku Nugroho 

(2004:189) Ia membagi evaluasi kebijakan menjadi empat fungsi, yaitu: 

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan 

dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan anatar berbagai 

dimensi realitas yang diamatinya. 

2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan 

oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar 

dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. 

3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke 

tangan kelompok sasaran kebijakan atau justru ada kebocoran atau 

penyimpangan. 

4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari 

kebijakan tersebut. 
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 Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah disebutkan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa fungsi evaluasi kebijakan publik  yaitu memberi informasi 

yang valid mengenai kinerja kebijakan, evaluasi memeri sumbangan pada 

klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan 

target, dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis 

kebijakan yang dapat dikelompokan menjadi empat fungsi yaitu: eksplanasi, 

kepatuhan, auditing, dan akunting. 

 Menurut pendapat Finance dalam Nurcholis (2005:145) yang menjelaskan 

4 tipe fungsi: 

a. Evaluasi kecocokan (Appropriateness). Yang melakukan penilaian apakah 

kebijakan yang ditetapkan tersebut memang cocok untuk untuk dipertahankan, 

perlu diganti dengan kebijakan lain, dan apakah kebijakan ini cocok dilakukan 

oleh pemerintah daerah, bukan oleh swasta. 

b. Evaluasi Efektifitas. Yaitu melakukan penilaian apakah kebijakan yang 

dilaksanakan tersebut telah mengasilkan dan dampak sesuai dengan tujuannya. 

c. Evaluasi Efisiensi. Yaitu melakukan penilaian berdasarkan tolak ukur ekonomi 

seberapa jauh tingkat manfaat dibandingkan dengan biaya dan sumber dana 

yang dikeluarkan. Atau dengan kata lain apakah input yang digunakan 

sebanding dengan output yang diharapkan. Apa cukup efisienkah penggunaan 

keuangan publik dan sumber daya dalam mencapai dampak kebijakan. 
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d. Evaluasi meta. Yaitu melakukan penilaian terhadap proses evaluasi itu sendiri. 

Apakah evaluasi yang dilakukan lembaga berwenang sudah profesional? 

Apakah evaluasi yang dilakukan tersebut sensitive terhadap kondisi sosial 

kultural dang lingkungan? Apakah evaluasi tersebut menghasilkan laporan 

untuk mempengaruhi pilihan-pilihan manajerial. 

 Selain itu Winarno (2014:235-238) mengungkapkan ada lima dimensi 

dalam evaluasi kebijakan yaitu: 

a. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada 

orang-orang yang terlibat. 

b. Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau 

kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan. 

c. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang 

dan keadaan yang akan datang. 

d. Evaluasi kebijakan menyangkut biaya-biaya tidak lansung yang ditanggung 

oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan 

publik. 

 Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dijelaskan ada beberapa 

kriteria-kriteria pengukuran evaluasi yang dikemukakan olen William Dunn 

dalam Nugroho (2008:149) yaitu: 

a. Efektifitas yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil 

(akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. 

Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu 

diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.  
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b. Efisiensi yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk 

menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim 

dengan rasionalitaas ekonomi, merupakan hubungan anatara efektivitas dan 

usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.  

c. Kecukupan yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas 

memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya 

masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara 

alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. 

d. Pemerataan yaitu berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan. 

Perataan erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial yang merujuk 

pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda 

dalam masyarakat. 

e. Responsivitas yaitu berkenaan dengan seberapa jauah suatu kebijakan dapat 

memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat 

yang menjadi target kebijakan. 

f. Kelayakan/ketepatan (appropriateness) yaitu kriteria ketepatan secara dekat 

yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang 

ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua 

atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nialai atau 

harga dari tujuan-tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi 

tujuan tersebut. 
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 Menurut Dunn (2013:608) evaluasi mengandung arti produksi informasi 

mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada 

kenyataan mempunyai nilai, hal ini berarti hasil tersebut memberi sumbangan 

pada tujuan dan sasaran. Dunn mengatakan diperlukan seperangkat prosedur yang 

digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang akan di evaluasi, yaitu dengan 

membuat daftar yang melingkupi aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Input (masukan) adalah yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan untuk itu 

dikembangkan instrumen yang meliputi indikator: 

1. Sumber daya pendukung (SDM, uang, sarana dan prasarana) 

2. Bahan-bahan dasar pendukung (peralatan dan teknologi) 

b. Proses adalah bagaimana sebuah kebijakan di transformasikan dalam bentuk 

pelayanan lansung kepada masyarakat, untuk itu dikembangkan instrumen 

yang meliputi indikator: 

1. Tepat sasaran atau tidak 

2. Tepat guna atau tidak 

3. Efisien atau tidak 

c. Output (keluaran) merupakan hasil dari pelaksanaan suatu kebijakan, apakah 

suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai tujuan yang telah 

ditetapkan dan yang menjadi indikatornya adalah: 

1. Tepat tidak sasaran yang dituju 

2. Berapa besaran tercover 

3. Seberapa banyak sasaran yang tertangani 

4. Seberapa besar kelompok sasaran yang terlibat 
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d. Dampak adalah apakah suatu pelaksanaan kebijakan yang berdampak nyata 

terhadap kelompok sasaran dengan tujuan, untuk itu dikembangkan instrumen 

yang meliputi indikator: 

1. Ada atau tidaknya perubahan pada target dan sasaran  

2. Seberapa besar perubahan kelompok sasaran 

3. Seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok 

2.3. Penataan Kawasan 

 Kawasan strategis kota merupakan bagian wilayah kota yang penataan 

ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam 

lingkup kota  di bidang ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.   

 Menurut Pasal 11 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 

Penataan Ruang, dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis 

kabupaten/kota, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan: 

a. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota 

b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota 

c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota  

d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota 

 Menurut Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 

Penataan Ruang, dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus 

memperhatikan:  

a. Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan 

ruang kabupaten 

b. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten 
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c. Keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten 

d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 

e. Rencana pembangunan jangka panjang daerah 

f. Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan 

g. Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.  

 Menurut Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 

Penataan Ruang, Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:  

a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah  

b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah 

c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten 

d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor  

e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi 

f. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten. 

 Bukittinggi memiliki satu terminal besar dengan kriteri tipe A yang 

terletak dikawasan aur kuning atau disebut juga dengan Terminal Simpang Aur 

Kuning. 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. Namun, seiring perkembangan 

waktu yang menimbulkan pertumbuhan pembangunan, mengakibatkan 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. Selain 

permasalahan penyempitan lokasi terminal akibat pertumbuhan pertokoan di 
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sekeliling kawasan terminal, permasalahan juga terjadi di dalam area terminal 

yaitu kesemrawutan yang diakibatkan oleh pedagang kaki lima (PKL), sehingga 

tidak tertibnya kawasan Terminal Simpang Aur Kuning akibat terjadinya beragam 

aktivitas didalanya. 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 di sekitaran terminal, serta adanya terminal bayangan yang 

dibentuk oleh para agen dengan memakan ruas jalan. 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. 

2.4. Terminal 

2.4.1. Pengertian Terminal 

 Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 2009 pasal 1 ayat 13 Terminal adalah 

pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur 

kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau 

barang, serta perpindahan moda angkutan. 

 Sesuai dengan fungsinya sebagai tempat pemberhentian sementara 

(transit) maka di dalam terminal akan terjadi perpindahan penumpang atau barang 

dari satu jenis angkutan ke jenis moda angkutan yang lainnya, sehingga tuntutan 

efisiensi dari suatu perjalanan bisa tercapai. Berdasarkan tuntutan tersebut maka 

suatu terminal harus mampu menampung, menata dan mengendalikan serta 
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melayani semua kegiatan yang terjadi akibat adanya perpindahan kendaraan, 

penumpang maupun barang sehingga semua kegiatan yang ada pada terminal 

dapat berjalan lancar, tertib, teratur, aman dan nyaman. 

2.4.2. Fungsi Terminal 

 Menurut Edward K Morlok (2005:135) fungsi terminal pada dasarnya 

dapat ditinjau dari 3 (tiga) unsur yang terkait dengan terminal yaitu :  

1. Penumpang  

 Fungsi terminal bagi penumpang adalah untuk kenyamanan menunggu, 

kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan ke moda yang lain, 

tempat tersedianya fasilitas-fasilitas dan informasi  (pelataran, teluk,ruang 

tunggu,papan informasi, toilet, kios-kios, loket, fasilitas parkir dari kendaraan 

pribadi dan lain-lain).  

2. Pemerintah  

 Fungsi terminal bagi pemerintah adalah dari segi perencanaan dan 

manajemen lalu lintas, untuk menata lalu lintas dan menghindari kemacetan, 

sebagai sumber pemungutan retribusi dan sebagai pengendali arus angkutan 

umum. 

3. Operator Angkutan Umum  

 Fungsi terminal bagi operator angkutan umum adalah untuk pengaturan 

pelayanan operasi angkutan umum, penyediaan fasilitas istirahat dan informasi 

bagi awak angkutan umum dan fasilitas pangkalan. 
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2.4.3. Tipe Terminal 

 Menurut Warpani (2002:159), Tipe terminal dibagi menjadi 3 tipe yaitu:  

a. Terminal penumpang tipe A  

Merupakan terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum 

untuk angkutan antar kota antar provinsi atau angkutan lalu lintas batas negara, 

angkutan kota dan angkutan pedesaan.  

b. Terminal penumpang tipe B  

Merupakan terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum 

untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan 

pedesaan.  

c. Terminal penumpang tipe C  

Merupakan terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum 

untuk angkutan pedesaan. 

 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. 

2.4.4. Fasilitas Terminal 

 Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang 

Penyelenggaraan Terminal Penumpang Anggutan Jalan pasal 20, dijelaskan 

bahwa setiap penyelenggaraan terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas 

terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan yang terdiri dari 

fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Adapun kategori fasilitas utama tersebut 

yaitu: 

a. Jalur keberangkatan kendaraan 

b. Jalur kedatangan kendaraan 

c. Ruang tunggu penumpang pengantar/penjemput 

d. Tempat parkir kendaraan 

e. Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (waste management) 

f. Perlengkapan jalan 

g. Fasilitas penggunaan teknologi 

h. Media informasi 

i. Penanganan pengemudi 

j. Pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus 

k. Fasilitas pengawasan keselamatan 

l. Jalur kedatangan penumpang 

m. Ruang tunggu keberangkatan  

n. Ruang pembelian tiket 
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o. Ruang pembelian tiket untuk bersama 

p. Outlet pembelian tiket secara online 

q. Pusat informasi 

r. Papan perambuan dalam terminal 

s. Papan pengumuman 

t. Layanan bagasi 

u. Ruang penitipan barang 

v. Tempat berkumpul darurat 

w. Jalur evakuasi bencana dalam terminal 

2.5. Pandangan Islam tentang Penataan Kawasan Terminal 

 Islam adalah agama Rahmatallil’alamin yang memberi keberkahan kepada 

seluruh alam. Sehingga mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk 

masalah kebersihan lingkungan. Menurut Otto Soemarwoto lingkungan adalah 

jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang 

mempengaruhi kehidupan kita (Siahaan, 2004:4). 

 Menurut Emil Salim lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, 

keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan 

mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia (Siahaan, 2004:4). 

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat penulis simpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan lingkungan adalah suatu tempat yang kita tempati 

dengan segala unsur yang ada didalamnnya dan saling mempengaruhi antara satu 

dengan yang lainnya.  
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 Lingkungan dengan aneka ragam kekayaannya merupakan sumber 

inspirasi dan daya cipta untuk diolah menjadi kekayaan budaya bagi individu, 

yang dapat mempengaruhi seseorang, karena manusia hidup adalah manusia yang 

berfikir dan serba ingin tahu serta mencoba-coba terhadap segala yang tersedia di 

alam sekitarnya. 

 Surat Ar Rum (30) ayat 41-42 tentang larangan membuat kerusakan 

dimuka bumi: 

                                 

                                

      

Artinya: 

 “Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan perbuatan 

manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan 

mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). Katakanlah : akankah 

perjalanan dimuka bumi dan perlihatkanlah bagaimana kesudahan orang-orang 

yang dulu kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan 

(Allah)”. (Q.S: Ar-Rum, Juz 21 Ayat 41-42) 

 Selain untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diciptakan sebagai 

khalifah dimuka bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk 

memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. Allah telah 

menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-

Nya, khususnya manusia. 
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 Keserakahan dan perlakuan buruk sebagian manusia terhadap alam dapat 

menyengsarakan manusia itu sendiri. Tanah longsor, banjir, kekeringan, tata 

ruang daerah yang tidak karuan dan udara serta air yang tercemar adalah buah 

kelakuan manusia yang justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. 

Surat Al Furqan ayat 48-49 : 

 

                                   

                               

 

Artinya: 

 “Dialah (Allah) yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira 

sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan kami turunkan dari langit air yang 

amat bersih, agar kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, 

agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, 

binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak”. (Q.S: Al-Furqan, Juz 25 

Ayat 48-49) 

 Bahwa manusia haruslah selalu mensyukuri atas nikmat yang telah 

diberikan Oleh Allah SWT. Tentunya nikamat tersebut senantiasa kita jaga kita 

rawat dan kita lestarikan agar kelak nanti anak cucu kita masih dapat menikmati 

atas apa yang telah diberikan-Nya. Serta merencanakan pembangunan tata ruang 

yang tidak merugikan masyarakat, berharap pembangunan dan perkembangan 

kota menuju Button Up Top Down yaitu perekembangan kota mengarah kepada 

masyarakat lapisan bawah. 
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 Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya saat ini kita perlu 

berbenah diri untuk senantiasa mengharap ridho kepada Allah SWT, selalu 

bersyukur atas nikmat yang telah diberikan-Nya, jangan melanggar aturan-aturan 

dalam syaria’at Islam, mengetahui posisi kita ada dimana sehingga kita tidak akan 

salah dalam melangkah. Dalam ajaran Islam siapa yang mengerjakan baik maka 

kelak hidupnya akan bermanfaat, tetapi apabila siapa yang curang, culas, serakah 

maka kelak akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Balasan yang sifatnya 

kecil hingga balasan yang manusia tidak bisa memperhitungkan, kerusakan 

material dan kematian yang dasyat. Jika secara hukum tidak bisa membuat mereka 

jera (pengambil keputusan) maka balasan dari Allah SWT lah yang akan membuat 

mereka jera. 

2.6. Penelitian Terdahulu 

 Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka penulis menyajikan 

sebagai berikut : 

1. Pada penelitian mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

(Teguh Rahmat Saputra, 2014), meneliti Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal pada Terminal Bandar 

Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 

2012 tentang Retribusi Terminal belum dapat dikatakan optimal, karena 

dalam pelaksanaannya banyak terjadi hambatan-hambatan baik internal 

maupun eksternal. Hambatan yang terjadi yaitu kurangnya ketegasan dari 

pihak UPTD Terminal dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 
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2012 Tentang Retribusi Terminal. Selain itu juga disebabkan 

ketidakberdayaan Dishub Kominfo untuk memaksakan sabjek dan objek 

retribusi untuk masuk ke terminal, sehingga hal ini berdampak terhadap 

realisasi penerimaan retribusi terminal. Sedangkan realisasi pendapatan 

retribusi terminal ini bergantung pada banyaknya subjek dan objek yang ada 

di terminal dan kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk taat pada peraturan 

daerah, hal ini dapat dilihat dari 27 orang penyewa kios (PO AKAP/AKDP) 9 

orang diantaranya tidak membayar retribusi tepat waktu. Sedangkan dari 

pihak penyewa kios (pedagang) dari 10 orang pedagang, 3 orang diantaranya 

tidak membayar retribusi tepat waktu. Selain itu Masih banyaknya pemilik 

PO yang lebih memilih membuka tempat penjualan tiket diluar terminal 

seperti persimpangan garuda sakti, kubang dan di tempat lainnya. Sehingga 

mereka tidak menggunakan fasilitas yang ada di terminal secara maksimal. 

Sedangkan dari para sewa kios dan pengelola toilet sangat bergantung kepada 

jumlah penumpang maupun pengantar yang datang ke terminal. 

2. Tria Anggraini seorang mahasiswa Universitas Riau tahun 2015, meneliti 

tentang Evaluasi Penataan Terminal Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kunatan 

Singingi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pengaturan Terminal 

Bus di Teluk Kuantan   Kuantan Singingi tidak efektif, tidak efisien, tidak 

mencukupi, dan tidak responsif. Selain itu, ada begitu banyak faktor yang 

mempengaruhi Bus Pengaturan Stasiun, seperti sumber daya manusia dan 

nilai operasional yang juga tidak signifikan. 
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3. Rischa Mollytha (2016) meneliti tentang Analisis Pemungutan Retribusi 

Terminal (Studi Di Terminal Rajabasa Bandar Lampung). Hasil dari 

penelitian ini ialah terdapat indikator yang telah tercapai dalam pelaksanaan 

pemungutan yaitu pada indikator perataan, karena petugas pemungut retribusi 

terminal Rajabasa telah memungut keseluruh wajib retribusi, namun ketiga 

indikator lainya belum tercapai seperti efektivitas belum tercapai karena 

ketertiban, prosedur, serta kepatuhan para wajib retribusi masih belum sesuai 

dengan peraturan yang berlaku, efesiensi belum tercapai karena sumber daya 

pendukung serta sarana prasarana dalam pelaksanaan pemungutan belum 

memadai, ketepatan belum tercapai disebabkan dalam pelakasanaan 

pemungutan tidak menggunakan ketepatan waktu yang telah ditentukan pada 

peraturan. Kemudian peneliti menindentifikasi kendala didalam pelaksanaan 

pemungutan retribusi yaitu hambatan politik, ekonomi dan lingkungan, 

lemahnya instusi, ketidak mampuan sumber daya, pengaturan waktu, sistem 

informasi yang mendukung. 

2.7. Definisi Konsep 

Definisi konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, dan individu yang 

menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep, peneliti diharapkan dapat 

menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan suatu istilah untuk 

beberapa kejadian (event) yang berkaitan satu sama dengan lainnya.Dalam 

penelitian ini yang menjadi definisi konsep adalah: 
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1. Kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai 

strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. (Nugroho, 2012:123) 

2. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. 

(Subarsono, 2005:119) 

3. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan 

untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan 

orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. (UU Nomor 22 

tahun 2009, pasal 1 ayat 13) 

2.8. Konsep Operasional 

 Konsep operasional merupakan balasan dalam penulisan yang merupakan 

pokok bahasan selanjutnya, yang memiliki tujuan untuk memberikan arah dalam 

penulisan, mendukung, menganalisa dan menghindari kesalahfahaman dalam 

penggunaan konsep-konsep dan istilah yang telah digunakan dalam penulisan ini, 

maka dengan demikian penulis akan memperjelasnya dalam konsep operasional. 

Adapun konsep operasional dalam penulisan ini yaitu: 
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Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Evaluasi Kebijakan 

menurut William 

N. Dunn  

 

 

1. Efektifitas  a. Tujuan Kebijakan 

b. Sasaran Kebijakan 

2. Efisiensi 

 

a. Biaya 

b. Waktu 

c. Tenaga 

3. Kecukupan a. Pelaksanaan kebijakan 

b. Pengawasan yang 

dilakukan 

4. Perataan (equity) Usaha kelompok 

pemerintah  

5. Responsivitas Respon masyarakat 

6. Ketetapan/ 

Kelayakan 

Hasil  

 

Sumber: William N. Dunn dalam Riant Nugroho (2008:149) 
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2.9. Kerangka Berpikir 

 Dalam kerangka berfikir, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah mengungkapkan suatu teori yang dikemukakan oleh William Dunn dalam 

mengevaluasi kebijakan. 

                    Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah oleh penulis,  diadaptasi dari teori William N. Dunn dalam Riant 

Nugroho (2008:149) 

 

 

Evaluasi Kebijakan 

 (Penataan Kawasan Terminal Simpang Aur Kuning  

Kota Bukittinggi) 

Ketetapan/ 

Kelayakan 
Responsivitas Perataan (equity) Kecukupan  Efisiensi  Efektifitas  

Hasil  Respon  

masyarakat  

Usaha 

kelompok 

pemerintah  

1. Pelaksanaan 

kebijakan 

2. Pengawasan 

yang 

dilakukan  

 

1. Biaya 

2. Waktu 

3. Tenaga 

1. Tujuan 

Kebijakan 

2. Sasaran 

Kebijakan 
nbjbjbjn 

Tertibnya Penataan Kawasan 

Terminal Simpang Aur Kuning 

Kota Bukittinggi 

  

 

  


