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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan penduduk, perkembangan kota dan meningkatnya 

kebutuhan ekonomi menjadi salah satu pemicu lajunya arus urbanisasi yang 

secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan jasa 

transportasi. Melihat fungsi transportasi yang sangat penting bagi kehidupan 

masyarakat maka sudah selayaknya sarana transportasi berupa angkutan dapat 

disediakan dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas angkutan tersebut. 

Untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan maka perlu adanya 

pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan penyediaan sarana alat transportasi 

seperti rambu lalu lintas, terminal angkutan dan armada angkutan itu sendiri. 

Demi kelancaran arus keluar lalu lintas masuknya penumpang/ barang maka 

perlu adanya tempat atau terminal pemberhentian terakhir kendaraan-

kendaraan atau armada angkutan umum agar tidak mengganggu pengguna 

jalan lainnya.  

Terminal merupakan unit fasilitas pelayanan umum. Dalam UU No 22 

tahun 2009 pasal 7 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Terminal adalah 

pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur 

kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau 

barang, serta perpindahan moda angkutan. Menurut Peraturan Menteri No: PM 

40 Tahun 2015, tentang standar  pelayanan penyelenggaraan Terminal 

penumpang angkutan jalan, Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor 
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umum yang digunakan mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan 

dan menurunkan orang dan/barang, serta perpindahan moda angkutan. Dan 

penyelenggaraan terminal yang dulunya adalah unit pelaksana teknis dari 

pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.  

Terminal sebagai fasilitas umum berfungsi memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, mulai dari penyediaan ruang 

tunggu yang nyaman, pengaturan tempat pemberangkatan bis sesuai dengan 

tujuan sampai dengan penertiban bis yang masuk ke terminal. Terminal 

sebagai fasilitas umum juga memberikan layanan fungsi sosial seperti 

pengaturan perjalanan, tempat istirahat sementara, restorasi, parkir, taman, dan 

lain-lain. Fungsi sosial terminal yang tidak langsung adalah mendukung 

perkembangan wilayah melalui dukungan fasilitas prasarana transportasi darat 

untuk aktivitas transit penumpang. Penyelenggaraan terminal merupakan salah 

satu substansi dalam kegiatan manajemen lalu lintas yang bertujuan untuk 

mengatur dan mengendalikan lalu lintas kendaraan bermotor umum di 

terminal serta bertujuan dalam menunjang kelancaran perpindahan 

orang/barang. 

Kota Dumai yang merupakan salah satu kota di provinsi Riau memiliki 

2 buah terminal angkutan yakni terminal barang dan terminal penumpang. 

Terminal barang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum angkutan 

barang yang digunakan untuk mengantur kedatangan dan keberangkatan, 

menaikkan dan menurunkan barang, serta perpindahan moda angkutan barang. 

Sedangkan terminal penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum 

yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan 

dan menurunkan orang, serta perpindaham moda angkutan orang. 
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Dalam hal ini, penelitian hanya ditujukan pada terminal penumpang. 

Terminal penumpang dapat dibagi menjadi 3 tipe berdasarkan dari fungsi 

pelayanannya (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 

Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan)  

1. Terminal penumpang tipe A, berfungsi melayani kendaraan bermotor 

umum jenis pelayanan Angkutan Antar kota Antar Provinsi (AKAP) 

dan/atau Angkutan Lintas Batas Negara, Angkutan Antar Kota Dalam 

Provinsi (AKDP), Angkutan Perkotaan dan/atau Angkutan Pedesaan. 

2. Terminal Penumpang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan bermotor 

umum jenis pelayanaan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), 

Angkutan Perkotaan dan/atau Angkutan Pedesaan. 

3. Terminal penumpang Tipe C, berfungsi melayani kendaraan bermotor 

umum jenis pelayanan Angkutan Perkotaan dan/atau Angkutan Pedesaan. 

Pembangunan Terminal tipe A Dumai ini, bertujuan mewujudkan 

keinginan pemerintah kota Dumai untuk mencapai sistem angkutan umum 

yang handal dalam rangka menciptakan ketertiban, keamanan dan pelayanan 

serta kelancaran arus lalu lintas di dalam kota Dumai.  

Terminal tipe A Dumai ini semula terletak pada pusat kota yakni 

dijalan Jendral Sudirman, namun karena dianggap tidak sesuai dengan 

rancangan tata ruang kota maka terminal tipe A Dumai ini dipindahkan pada 

kecamatan Dumai Barat dengan jarak 5 km dari pusat kota. 

Terminal tipe A Dumai ini dikelola oleh Balai Pengelolaan 

Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan. Balai 

Pengelolaan Transportasi Darat merupakan Unit Pelaksana Teknis di 
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lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 

Pengelola Transportasi Darat, tugas Balai Pengelola Transportasi Darat yaitu 

melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan 

penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada 

pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum 

diusahakan secara komersial. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pengelola 

Transportasi Darat Tipe A menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan perencana, program, dan anggaran; 

b. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, 

dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit 

Pelaksana Penimbangan Kendaran Bermotor (UPPKB), pelaksana 

kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksana 

pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan 

teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian 

berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri; 

c. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan 

orang antar kota antar provibsi, angkutan orang tidak dalam trayek, 

angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap 

pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan 

angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan 

angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan; 
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d. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, 

dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang 

diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang komersial 

dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan 

keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif 

terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas 

dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara 

komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, 

peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan 

jasa pelabuhan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penyeberangan 

yang diusahakan secra komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan 

secara komersial; 

e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, 

hukum, dan hubungan masyarakat; dan 

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. 

Keberadaan Terminal Tipe A Dumai saat ini tidak berfungsi dengan 

efektif. Ketidakefektifan fungsi dari terminal tipe A Dumai dapat dilihat dari 

rendahnya pemanfaatan Terminal tersebut. Masih banyak PO atau perusahaan 

angkutan yang beroperasi di luar terminal dan sebagian besar penumpang atau 

calon penumpang tidak naik atau tidak turun didalam terminal karena merasa 

jauh dari pusat kota sehingga calon penumpang lebih memilih keberangkatan 

diluar terminal yang menimbulkan terminal bayangan. Selain itu sebagian 



 6 

besar calon penumpang lebih memilih menggunakan travel mobil pribadi 

dibandingkan menggunakan bus-bus yang ada di terminal.   

Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

telah melakukan sosialisasi dan mengeluarkan surat peringatan atas 

pemanfaatan terminal bayangan kepada perusahaan-perusahaan angkutan. 

Bahwa sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Bus Angkutan Antarkota Antar 

Provinsi (AKAP) dalam melakukan kegiatan menaikkan dan / atau 

menurunkan penumpang harus di terminal yang tercantum dalam kartu 

pengawasan. Perusahaan angkutan dilarang melakukan kegiataan yang tidak 

memiliki izin  pada terminal bayangan dan juga pada pool bus untuk penjualan 

tiket, pemberangkatan/ kedatangan bus, menaikkan dan/ menurunkan 

penumpang. Jika perusahaan angkutan melakukan pelanggaran atas ketentuan 

tersebut, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan memberikan 

sanksi berupa pencabutan Izin Penyelenggaraan Angkutan Antarkota 

Antarprovinsi. Tetapi dalam kenyataannya sebagian perusahaan angkutan 

masih tidak patuh terhadap ketentuan yang telah diberikan oleh Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat. 

Berdasarkan observasi penulis, aktivitas terminal tipe A Dumai pada 

pagi hari tampak sepi, hanya beberapa bus kecil yang beroperasi. Pada sore 

hari aktivitas terminal Tipe A tampak ramai karena di dominasi oleh bus-bus 

AKAP yang mulai beroperasi pada pukul 16.00-21.00 wib, sebagian bus-bus 

AKDP sudah mulai tidak beroperasi lagi dan beralih menjadi bus pariwisata 

dikarenakan kalah saing dengan travel-travel lainnya. 
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Tabel 1.1  Target dan Retribusi Terminal Penumpang di Terminal Tipe A 

Kota Dumai 

No Tahun 
Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

1 2013 184.180.000 146.571.000 

2 2014 184.180.000 99.560.000 

3 2015 184.180.000 115.240.000 

4 2016 184.180.000 102.926.000 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ingin dicapai 

dari pemungutan retribusi Terminal Tipe A kota Dumai 4 tahun terakhir belum 

pernah bisa mencapai target yang diharapkan. 

Berdasarkan Observasi penulis, Terdapat beberapa fenomena yang 

terjadi didalam terminal penumpang, yang penulis uraikan sebagai berikut : 

1. Terminal tipe A Dumai belum berfungsi secara efektif dan belum sesuai 

dengan Peraturan Menteri No: PM 40 Tahun 2015 pasal 1 ayat 9, yang 

menyebutkan bahwa Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor 

umum yang digunakan mengatur kedatangan dan keberangkatan, 

menaikkan dan menurunkan orang dan/barang, serta perpindahan moda 

angkutan; 

2. Bermunculan terminal tidak resmi dimana supir angkutan umum lebih 

memilih mencari penumpang di beberapa ruas jalan perkotaan sehingga 

lalu lintas pada jalan-jalan tersebut tidak beraturan. Dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 1.2 Data PO yang beroperasi diluar Terminal 

NO Nama PO/ Armada Angkutan 

1 Karya Agung 

2 Indah Karya 

3 Safa Marwah 

4 Madina Utama 

5 Simpati 

6 BKR 

7 Batang Pane  

8 Permata Kerinci 

9 KUPJ 

10 Dolok Sordang 

11 Riau Indah Lestari 

12 Aek Mais  

13 Batang Kampar 

14 Perdana 

15 Asia Ekspress 

16 TKB 

17 DPI 

Sumber : Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Dumai 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masih banyak 

angkutanpenumpang yang beroperasi pada kantor agen masing-masing diluar 

terminal yaitu berjumlah 17 PO. Hal ini harus dimaksimalkan bagi pihak yang 

berkewenangan dan bertanggung jawab dalam pengawasannya untuk 

mnertibkan angkutan yang beroperasi diliuar terminal. 

3. Sulitnya pengaturan terhadap pemilik jasa angkutan umum untuk diajak 

beroperasi di dalam terminal. Dimana Agen dan stafnya masih belum mau 

untuk menjadikan Terminal Tipe A Dumai sebagai tempat pangkalan, karena 

calon penumpang tidak banyak menggunakan terminal sebagai tempat 

keberangkatan, dan hal tersebut akan berdampak pada perusahaan angkutan 

tersebut. Berikut adalah daftar Loket PO/Agen yang ada di Terminal Tipe A 

Dumai. 
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Tabel 1.3  Data Loket Terminal Tipe A Dumai Jalan Sultan Hasanuddin 

Kota Dumai 

NO Nama PO/AGEN 

1 Bintang Utara 

2 Makmur/Halmahera 

3 Intra 

4 IMI ( Indonesia Mulia Indah) 

5 PMH ( Persatuan Motor Horas ) 

6 Sinar Riau 

7 Bintang Utara Putra 

8 Pelita Transport 

9 PMP ( Persatuan Motor Pasaman ) 

10 Yanti group 

11 Idola 

12 ALS ( Antar Lintas Sumatera) 

13 BBI (Bagan Batu Indah ) 

Sumber : Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Dumai 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Analisis Pengelolaan Terminal 

Tipe A Kota Dumai Oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV 

Provinsi Riau & Provinsi Kepulauan Riau ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan bertitik tolak latar belakang yang telah penulis kemukakan, 

penulis ingin mengetahui masalah dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan 

melalui pertanyaan pokok yaitu : 

1. Bagaimana Pengelolaan Terminal tipe A Dumai? 

2. Apa saja upaya yang dilakukan untuk memfungsikan kembali Terminal 

Tipe A Dumai? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Terminal tipe A Dumai  

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk memfungsikan kembali 

Terminal Tipe A Dumai. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian yang akan dilakukan pasti berharap agar 

penelitiannya memiliki manfaat, manfaat yang diharapkan penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan tambahan referensi 

dalam penelitian selanjutnya bagi peneliti yang mengambil bahasan yang 

sama. 

2. Kegunaan praktis 

Secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapatmemberikan 

bahan tambahan perpustakaan atau bahan informasi bagi segenap pihak 

yang berkaitan dengan museum ataupun dinas yang berhubungan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan 
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BAB II   :  LANDASAN TEORI 

  Pada bab ini mengemukakan teori-teori yang melandasi 

pembahasan skripsi diantaranya berupa teori pengelolaan, 

peraturan pemerintah, konsep pemerintah, pengertian terminaldan 

pengelolaan dalam pandangan islam, kerangka berfikir defenisi 

konsep, konsep operasional, dan penelitian terdahulu. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Bab ini menjelaskan tentang subjek penelitian metode 

pengumpulan data serta metode analisis data 

BAB IV  :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Bab ini berisikan gambaran umum objek yang akan diteliti dan 

tempat dimana akan dilakukannya penelitian. Seperti lokasi 

penelitian, Karakteristik dan demografi. 

BAB V  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang 

analisis pengelolaan terminal tipe A Kota Dumai  

BAB VI  :  PENUTUP 

  Pada bab ini berisikan kesimpulan dan hasil penelitian serta kritik 

dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih 

baik lagi kedepannya 

 


