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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam keberhasilan suatu daerah didalam usahanya untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya bagaimanapun juga akan sangat tergantung dan

ditentukan oleh kegiatan–kegiatan ataupun aktivitas–aktivitas yang dilaksanakan

daerah itu sendiri. Dalam hal ini daerah itu bertujuan pula untuk meningkatkan

daya guna dan hasil guna menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka

pelayanan terhadap masyarakat. Keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan

sangat ditentukan oleh pelaksanaan dan kerjasama pemerintah baik pusat maupun

daerah yang bekerja mencapai tujuan tersebut.

Untuk dapat mengurusi rumah tangganya sendiri dengan baik, maka

kepada daerah diperlukan sumber–sumber biaya yang cukup besar. Karena tidak

semua pembangunan daerah dibiayai oleh pemerintah pusat. Maka dalam hal ini

kepada daerah diwajibkan untuk menggali sumber–sumber keuangan daerahnya

berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Dalam usaha

pembangunan daerah maka pendapatan hasil daerah merupakan sumber pokok

yang menentukan tingkat keberhasilan rencana tahunan dalam mencapai dan

mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab

Dari pelaksanaan terhadap pemberian otonomi kepada daerah diatur lebih

lanjut dalam Undang–Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

yang mengatur tentang pemberlakuan Otonomi daerah di Indonesia. Prinsip
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otonomi yang diatur dalam Undang–Undang No. 23 tahun 2014 tersebut adalah

otonomi nyata dan bertanggung jawab.

Pemberlakuan Undang–Undang No. 23 Tahun 2014 ini telah banyak

membawa perubahan dan harapan dalam melaksanakan fungsi pemerintah di

daerah. Hal yang penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan adalah

melayani masyarakat dalam berbagai aktivitasnya, untuk itulah maka pemerintah

membentuk sistem administrasi dan birokrasi mulai dari pemerintahan tingkat

yang paling tinggi sampai ketingkat pemerintahan yang paling rendah, hal

tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan  pelayanan masyarakat. Salah satu

upayanya adalah dengan melakukan pemerataan pembangunan disegala bidang

baik secara fisik maupun non fisik.

Keadaan ini dapat dilihat pada pelaksanaan pembangunan Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan

ekonomi menjadi  pemicu lajunya arus urbanisasi di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk di Kota Tembilahan

No Tahun Jumlah Penduduk

1 2011 60.784 jiwa
2 2012 62.505 jiwa
3 2013 64.111 jiwa
4 2014 73.092 jiwa
5 2015 74.087 jiwa

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Inhil, Tahun 2017

Dari tabel 1.1 di atas, dapat dilihat sejak tahun 2011 hingga tahun 2015

terjadi peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Dengan meningkatnya

jumlah penduduk ini maka secara tidak langsung berdampak pada  meningkatnya

kebutuhan akan jasa transportasi.



3

Transportasi merupakan suatu aspek yang penting dalam pembangunan

wilayah. Sistem transportasi merupakan wadah bagi pergerakan dari suatu

wilayah ke wilayah lainnya baik itu pergerakan orang maupun barang atau jasa.

Manusia melakukan pergerakan dari suatu tempat ke tempat lainya dan sistem

transportasi yang menjadi wadah bagi pergerakan manusia. Dengan adanya sarana

dan prasarana yang baik dalam suatu sistem transportasi di suatu wilayah, maka

akan memudahkan suatu manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lainya.

Sarana dan prasarana transportasi di suatu wilayah haruslah disesuaikan dengan

kebutuhannya agar dapat menunjang perkembangan wilayah tersebut.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten yang terdapat

di Provinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai timur Pulau

Sumatera dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 Km² dengan

jumlah penduduk kurang lebih 683.354 jiwa dan memiliki 20 kecamatan, 174

Desa, dan 18 Kelurahan. “Kabupaten Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang Tahun

2025” merupakan misi dari pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang artinya

pada 6 tahun mendatang Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan akan menjadi

kabupaten yang maju dan berkembang dari segala bidang termasuk pembangunan

fisik dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, dengan tolak ukur

pendapatan masyarakat yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata.

Suatu kemajuan tersebut yang akan dicapai melalui pengelolaan yang strategis

terhadap perencanaan dan tata ruang wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Faktor yang perlu diperhatikan dalam percepatan pembangunan wilayah

dalam memperkuat daya saing antar daerah pada bidang ekonomi adalah potensi
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wilayah untuk berkembang serta sarana dan prasarana publik baik itu sarana dan

prasarana pendidikan, kesehatan, maupun transportasi. Semakin baik dan lengkap

sarana dan prasarana pada suatu wilayah maka semakin baik pula kesejahteraan

penduduk di wilayah tersebut. Manfaat dalam ekonomi sendiri, sarana dan

prasrana transportasi sebagai fasilitas perpindahan barang sumberdaya wilayah ke

wilayah lain serta selain sebagai perpindahan barang juga sebagai perpindahan

orang dari suatu tempat ke tempat lain dalam melakukan kegiatan ekonomi dan

untuk kepentingan lainya. Sarana dan prasarana transportasi merupakan bagian

terpenting bagi perkembangan suatu wilayah.

Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan

angkutan jalan, Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang

digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan

menurunkan orang atau barang, serta perpindahan moda angkutan,.

Terminal dapat dianggap sebagai alat untuk memproses muatan dan

penumpang dan lain-lain dari sistem transportasi yang akan mengangkut lalu

lintas. Dalam proses tersebut, terminal melakukan berbagai fungsi seperti memuat

penumpang atau barang ke dalam kendaraan dan sebagainya. Proses ini

memerlukanprosedur untuk mengatur operasi dan untuk menjamin bahwa semua

fungsi dilakukan dengan cara yang sesuai dan urutan yang benar.

Seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk serta peningkatan aktivitas

sosial ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya Kota Tembilahan serta

berkembangnya perdagangan Kota Tembilahan maka infrastruktur dan
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transportasi pun sudah mulai berkembang. Berkembangnya jasa-jasa angkutan-

angkutan umum antar daerah, antar kabupaten ataupun Kota serta antar kota-desa

untuk menunjang kegiatan masyarakat yang semakin meningkat.

Tingginya kebutuhan akan transportasi dari pertumbuhan penduduk

tersebut yang kemudian menjadi pemicu berkembangnya jasa-jasa angkutan

umum dengan berbagai tawaran jasa yang disediakan. Kondisi kantor-kantor agen

jasa angkutan umum yang berada di wilayah perkotaan yang minim sehingga

tidak memiliki lapangan parkir yang cukup untuk menampung seluruh kendaraan

umum sehingga menggunakan badan-badan jalan di sebagai lahan parkir dan

keberadaannya mengganggu kelancaran lalu lintas dan keindahan pusat perkotaan.

Terminal Tipe C yang terletak di Jalan M boya yang sudah ada

sebelumnya berada bersebelahan dengan lokasi pasar, sehingga keberadaan

terminal tersebut hanya menambah parah kemacetan di areal perkotaan. Kapasitas

terminal Tipe C tersebut sudah tidak mencukupi untuk menampung moda

angkutan umum yang semakin bertambah sehingga pembangunan terminal baru

dengan Tipe B dan kapasitas yang lebih besar mampu menjadi solusi terhadap

permasalahan lalulintas yang sedang dihadapi. Pembangunan terminal tipe B

bertujuan juga untuk menyediakan sarana untuk simpul lalu lintas serta

pengembangan wilayah pinggiran agar pusat kegiatan tidak hanya berkembang

pada pusat perkotaan dan mengontrol pertumbuhan wilayah perkotaan. Lokasi

pembangunan terminal berada pada pinggiran kota yaitu Kecamatan Tembilahan

Hulu dimana lokasi dari terminal ini berada pada Jalan Provinsi yang

menghubungkan Kabupaten Indragiri Hilir dengan wilayah lainnya.
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Oleh karena itu telah dibangun terminal penumpang yang baru yang

letaknya di jalan Telaga Biru parit 8. Terminal ini berfungsi sebagai terminal

terpadu antara Angkutan Antar Kota Antar Provinsi, Antar Kota Dalam Provinsi.

Pemerintah daerah telah menetapkan nama dari terminal penumpang ini yaitu

Terminal Bandar Laksamana Indragiri.

Terminal Bandar Laksamana Indragiri yang  telah diresmikan pada tahun

2010 lalu ini menelan biaya 15 Milyar lebih dan dibangun sejak tahun 2007 silam,

terminal ini mampu menampung sebanyak 258  unit dari 38 agen PO yang ada di

kabupaten Indragiri Hilir dan hanya 12 agen yang beroperasi di Terminal Bandar

Laksamana Indragiri.

Tabel 1.2 Jumlah PO/Agen di Kabupaten Indragiri Hilir:
No. PO/AGEN Jurusan Jumlah

Aramada
Alamat Kantor

1. CV. Ratu Intan
Permata

Jambi 5 Unit Jalan Lintas Timur
Terminal BLI

2. PO. ABC
Travel

Jambi 4 Unit Jalan Lintas Timur
Terminal BLI

3. PO. Delima Sri
Gemilang

Ponorogo 8 Unit Jalan Malagas

4. PO. Putri Inhu Pekanbaru 4 Unit Jalan Abdul Manaf
5. PO. Winda Pekanbaru 13 Unit Jalan Lintas Timur

Terminal BLI
6. PO. Kurnia

Ilahi Travel
Pekanbaru 13 Unit Jalan Lintas Timur

Terminal BLI
7. PO.  Kurnia

Indah Travel
Padang 13 Unit Jalan Lintas Timur

Terminal BLI
8. PO. Indah Jaya Pekanbaru 3 Unit Jalan Batang Tuaka
9. PO. Inti Mora Pekanbaru 5 Unit Jalan Lingkar II
10. PO. Rokan

Pratama Yuda
Bukit Tinggi 5 Unit Jalan Sudirman

11. PO. Indah
Travel

Pekanbaru 13 Unit Jalan Lintas Timur
Terminal BLI

12. PO. Helmi Bukit Tinggi 6 Unit Jalan Sungai Beringin
13. PO. Asri

Gemilang
Pekanbaru 6 Unit Jalan Lintas Timur

Terminal BLI
14. PO. Pekanbaru 4 Unit Jalan Baharudin Yusuf
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No. PO/AGEN Jurusan Jumlah
Aramada

Alamat Kantor

Tembilahan
Gustman

15. PO. Baruna Pekanbaru 5 Unit Jalan Kartini
16. PO. Ivan

Wisata
Pekanbaru 12 Unit Jalan Lintas Timur

Terminal BLI
17. PO. Indah

Karya
Pekanbaru 9 Unit Jalan Pintu Air

18. PO. Sinar Riau Pekanbaru 6 Unit Jalan H. Said
19. PO. Ceria

Travel
Pekanbaru 5 Unit Jalan Semampau

20. PO. Putri Gas Pekanbaru 8 Unit Jalan Sungai Beringin
21. PO. Armada

Travel
Pekanbaru 7 Unit Jalan Telaga Biru

22. PO. DH. Alena Pekanbaru 4 Unit Jalan Baharudin Yusuf
23. PO. Lintaga

Sakti
Pekanbaru 3 Unit Jalan Telaga Biru

24. PO. Putra
Sinar Riau

Pekanbaru 5 Unit Jalan Lintas Timur
Terminal BLI

25. PO. Handoyo Ponorogo 4 Unit Jalan Suntung Ardi
26. PO. Putra

Bungsu
Jambi 9 Unit Jalan Lintas Timur

Terminal BLI
27. PO. Silvana

Abadi
Pekanbaru 8 Unit Jalan Prof. M Yamin

SH
28. PO. Putra Inhil Bukit Tinggi 9 Unit Jalan Lintas Timur

Terminal BLI
29. PO. Bina Sari

Ekspres
Taluk
Kuantan

5 Unit Jalan Perintis

30. PO. IMI Jambi 6 Unit Jalan Trimas
31. PO. Silvana Pekanbaru 8 Unit Jalan Lintas Timur

Terminal BLI
32. PO. Kowakar Taluk

Kuantan
5 Unit Jalan Malagas

33. PO. Pesona
Bumi Reog

Ponorogo 6 Unit Jalan Datuk Bandar

34. PO. Swarna
Agung

Rengat 5 Unit Jalan Swarna Bumi

35. PO. Putra
Mandiri

Jambi 8 Unit Jalan Lingkar II

37. PO. Riau
Transport

Pekanbaru 9 Unti Jalan Telaga Biru

38. PO. Sri
Mandah Utami

Pekanbaru 9 Unit Jalan Telaga Biru

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir,  2017
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Pembangunan terminal tipe B bertujuan juga untuk menyediakan sarana

untuk simpul lalu lintas serta pengembangan wilayah pinggiran agar pusat

kegiatan tidak hanya berkembang pada pusat perkotaan dan mengontrol

pertumbuhan wilayah perkotaan. Lokasi pembangunan terminal berada pada

pinggiran kota yaitu Kecamatan Tembilahan Hulu dimana lokasi dari terminal ini

berada pada Jalan Provinsi yang menghubungkan Kabupaten Indragiri Hilir

dengan wilayah lainnya.

Fenomena yang terjadi di lapangan ialah keberadaan Terminal Bandar

Laksamana Indragiri hingga saat ini belum berfungsi dengan maksimal. Tidak

efektifnya terminal Bandar Laksamana ini dapat dilihat dari masih rendahnya

pemanfaatan terminal. Masih minimnya pemanfaatan terminal ini dapat dilihat

dari belum berfungsinya terminal sebagai tempat penjualan tiket, pengaturan

kendaraan umum dan tempat pangkalan kendaraan umum, dan hinggasaat ini

moda-moda angkutan umum menaikkan dan menurunkan penumpang tidak di

Terminal Bandar Laksamana In dragiri melainkan masih pada lokasi-lokasi pasar,

kantor/agen-agen jasa angkutan umum yang berlokasi diluar terminal. Ini juga

tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 29 Tahun

2010 Pasal 1 Ayat 9, yang menyebutkan bahwa terminal adalah prasarana

transportasi jalan untuk keperluan memuat atau menurunkan orang atau barang

atau hewan serta mengatur kedatangan serta keberangkatan kendaraan yang ada di

daerah dan merupakan satu wujud simpul jaringan transportasi. Sulitnya

pengaturan terhadap pemilik jasa angkutan umum untuk diajak beroperasi di

dalam terminal, dimana agen angkutan umum dan stafnya masih belum mau untuk
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menjadikan Terminal Bandar Laksmana Indragiri sebagai tempat pangkalan,

berdasarkan hasil observasi di lapangan hal ini diduga karena fasilitas terminal

yang masih kurang lengkap, seperti fasilitas untuk beristirahat supir angkutan dan

tempat tunggu penumpang masih belum ada, adanya kebocoran pada atap gedung,

dan tidak terawatnya terminal tersebut dan akses menuju terminal terdapat

kerusakan. Diperlukan upaya maksimal dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika untuk memaksimalkan kembali Terminal Bandar Laksmana Indragiri

tersebut.

Penggunaan Terminal Bandar Laksamana Indragiri harus efektif untuk

memenuhi tugas terminal sebagai terminal tipe B secara umum agar dapat

memenuhi tuntutan pelayanan yang sebaik-baiknya, yang mana tertuang di

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Terminal

Transportasi Jalan dijelaskan pada Pasal 3 fasilitas terminal penumpang terdiri

dari  fasilitas utama dan fasilitas penunjang lalu diuraikan pada pasal 4 dan pasal

5.

Zulbahri, Anggota Komisi 3 DPRD Indragiri Hilir dalam Go Riau (2015)
mengatakan:

“Terminal Bandar Laksamana Indragiri seaharusnya lebih
dimaksimalkan lagi penggunaannya, karena untuk apa
membangun terminal sebagus itu jika tidak dipergunakan dengan
baik, dan juga terminal yang kita punya ini yang paling bagus
dari kabupaten lain di Riau, lihat saja ada tidak kabupaten lain
punya terminal sebagus itu. Sayang sekali jika tidak difungsikan
secara maksimal”.

Berdasarkan dari fenomena yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis lebih lanjut mengenai
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penyebab dari tidak maksimalnya penggunaan Terminal Bandar Laksamana serta

dapat mendeteksi strategi arah kebijakan yang tepat baik bagi pemerintah ataupun

pihak pengelola terminal dalam mengoptimalkan penggunaan dari terminal

tersebut dari hasil penelitian ini. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Efektivitas Penggunaan Terminal Bandar

Laksamana Indragiri Di Kota Tembilahan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang ditemukan di lapangan yang dikemukakan

pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang

terjadi dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas penggunaan Terminal

Bandar Laksamana Indragiri di Kota Tembilahan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memilik tujuan yaitu untuk

mengetahui Efektivitas Penggunaan Terminal Bandar Laksamana Indragiri di

Kota Tembilahan

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan mengharapkan adanya

manfaatyang diberikan pada berbagai pihak, baik pada manfaat akademis maupun

manfaatpraktis, antara lain:

1. Sebagai bahan sumbangan pikiran mengenai efektivitas penggunaan

Terminal Bandar Laksamana Indragiri
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2. Memberikan bahan masukan bagi para pengambil keputusan solusi yang

tepat dalam upaya meningkatkan efektivitas penggunaan Terminal Bandar

Laksamana Indragiri

1.5. Kerangka Penulisan

Secara garis besar penulisan ini akan dipaparkan dalam tiga pokok

pembahasan (BAB) dari masing-masing bab ini dibagi dalam beberapa sub-sub

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pengantar materi. Pendahuluan yang berisi

latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang relevan dengan

permasalahan, pandangan islam, penelitain terdahulu, operasional

konsep, dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang Jenis penelitian, lokasi dan waktu

penelitian, jenis dan sumber data, teknik penentuan informan,

infroman penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis

data.
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BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum Kota Tembilahan,

gambaran umum Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,

dan gambaran umum Terminal Bandar Laksamana Indragiri.

BAB V HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisikan hasil penelitian yang berupa menganalisis,

mengungkapkan dan membahas hasil-hasil yang ditemukan melalui

metode yang telah ditentukan.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang

kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan.


