
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dengan semangat otonomi daerah, kebijakan pemerintah daerah saat ini 

adalah mengedepankan Pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintahan di pusat, daerah, dan lingkungan BUMN/BUMD (Badan Usaha 

Milik Negara/Badan Usaha Milik Desa) dalam betuk barang atau jasa baik dalam 

upaya pemenuhan kebutuhan masayarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan. Tugas pemerintah sesuai dengan amanat 

pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 salah satunya adalah 

mensejahterakan masyarakat. Dalam upaya untuk memenuhi kewajiban dalam 

mensejahterakan masyarakat, pemerintahan antara lain melaksanakan kebijakan 

yang berupa peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasaran 

publik, salah satunya adalah transportasi, guna mendorong pembangunan yang 

merata. 

Ledakan penduduk selalu menjadi isu yang dikaitkan dengan berbagai 

permasalahan yang ada pada suatu wilayah. Hal ini dikarenakan ledakan 

penduduk akan meningkatan tingkat kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan 

transportasi. Penduduk akan melakukan mobilitas setiap waktunya, mobilitas yang 

dimaksud tidak hanya sekedar perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, 

namun mobilitas disini lebih ditekankan pada mobilitas yakni pergerakan dalam 

upaya peningkatan kesejahteraan hidup. Contoh dari mobilitas yang memerlukan 
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transportasi adalah usaha. Manusia memerlukan pekerjaan yang akan 

menghasilkan suatu produksi, untuk mencari bahan baku dari sesuatu yang yang 

akan ia olah, manusia akan pergi ke suatu titik dimana ia akan mendapatkan bahan 

baku tersebut, dan bahan-bahan tersebut tidak berada di satu tempat, bahan-bahan 

tersebut pastilah berada di beberapa lokasi yang berbeda sehingga untuk 

mengakseskannya diperlukan alat transportasi. Dan yang menjadi salah satu 

sarana transportasi jalan adalah Terminal. 

Berdasarkan UU NO.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan 

jalan, Terminal adalah Pangkalan Kendaraan 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 

umum yang digunakan mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan 

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

penyelenggara terminal adalah unit pelaksana teknis dari pemerintah dan/atau 

Pemerintah Daerah.  

Terminal sebagai prasarana tansportasi jalan dalam menjalankan fungsinya 

adalah sebagai tempat keperluan menaikkan dan menurunkan orang atau barang, 

tempat beristirahat bagi awak bus dan kendaraan sebelum memulai perjalanan, 

serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang 

merupakan wujud simpul jaringan transportasi. Menurut Keputusan Menteri 

Perhubungan No. 31 Tahun 1995, Terminal Penumpang adalah prasarana 
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transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menikkan penumpang, 

perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan 

pemberangkatan kendaraan umum. 

Kota Bagansiapi-Api Kabupaten Rokan Hilir yang terkenal dengan 

julukan Kota seribu kubah, yang sekarang dipimpin oleh Suyatno, yang 

sebelumnya dipimpin oleh H.Annas Ma’amun yang meresmikan Terminal 

Sekapur Sirih di Bagansiapi-Api Kabupaten Rokan hilir yang berlokasi di batu 4 

kecamatan Bangko. Guna menunjang kelancaran transportasi umum dengan 

harapan untuk menghilangkan terminal tidak resmi supaya dapat 

meminimalisirkan kemacetan yang terjadi di beberapa ruas jalan yang ada 

didalam kota Bagansiapi-Api.  

Dapat kita lihat pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir setiap 

tahunnya meningkat dan berkembang. Baik dari segi pembangunan, 

perkembangan penduduk, dan meningkatnya kebutuhan ekonomi menjadi salah 

satu pemicu lajunya arus urbanisasi di Kabupaten Rokan Hilir. Salah satunya di 

bidang Transportasi yang ada di Kabupaten  Rokan Hilir. Yang secara tidak 

langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan jasa transportasi. 

Transportasi pada saat ini menjadi suatu kebutuhan manusia baik 

kebutuhan individu maupun kelompok. Sehingga peningkatan akan trnasportasi 

akan meningkatkan pada setiap kota, terutama transportasi darat. Sistem 

pengangkutan atau transportasi harus di tata terus-menerus dan di sempurnakan 

untuk menjamin mobilitas orang maupun barang dalam rangka menjamin 

kesejahteraan rakyat.  
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Disamping itu, dalam upaya menunjang perkembangan wilayah dan 

merata hasil-hasil pembangunan, pengangkutan dapat berperan sebagai penunjang 

(pelayan), pemacu (pendorong), segaligus pemicu (penggerak) perkembangan. 

Berkaitan dengan hal itu menuntut pihak-pihak pengelola jasa angkutan umum 

atau transportasi agar dapat mengelola dengan baik agar kebutuhan masyarakat 

akan jasa transportasi terpenuhi sebagai alat mobilitas masyarakat dari suatu 

tempat ketempat lain. 

Dengan kecanggihan dari transportasi yang ada di masyarakat sehingga 

menimbulkan kebutuhan terhadap transportasi sangat tinggi.  Ini terlihat dari 

banyaknya transportasi yang ada. Transportasi yang paling banyak di jumpai 

adalah transportasi angkutan umum. Karena jangkauan terhadap biaya untuk 

angkutan ini sangat rendah dan ini sangat di minati oleh kaum menengah 

kebawah. Untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan maka perlu adanya 

pengelola, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sarana alat transportasi 

seperti rambu-rambu lalu lintas, terminal angkutan dan armada angkutan umum 

itu sendiri. Demi kelancaran arus keluar masuknya penumpang maka perlu adanya 

tempat atau terminal pemberhentian terakhir kendaraan-kendaraan atau armada 

angkutan umum agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.  

Dalam rangka pengembangan kota Bagasiapi-Api sebagai ibukota 

Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan kegiatan pusat beragam, memerlukan 

dukungan prasarana kota yang memadai antara lain Terminal Sekapur Sirih yang 

berada di Bagansiapi-Api. Oleh karena itu telah dibangunkan Terminal Sekapur 

Sirih dengan Tipe C bertujuan juga untuk menyediakan sarana untuk simpul lalu 
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lintas serta perkembangan wilayah pinggiran agar pusat kegiatan tidak hanya 

berkembang pada pusat perkotaan dan mengontrol pertumbuhan wilayah 

perkotaan.Terminal ini memiliki fungsi utama untuk melayani angkutan 

penumpang umum dengan trayek pedesaan. Lokasi pembangunan Terminal yang 

berada pada pinggiran kota Bagansiapi-Api yaitu tepatnya dikecamatan Bangko 

yang mana terminal ini berada pada jalan Provinsi yang menghubungkan 

Kabupaten Rokan Hilir dengan wilayah lainnya.Dinas perhubungan adalah sebuah 

unit kerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir yang mempunyai 

tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Transportasi salah satunya 

Terminal tempat angkutan umum.  

Pembangunan Terminal Tipe C ini di resmikan sejak tahun 2002 lalu 

hingga saat ini masih minim dalam pemanfaatannya. Minimnya pemanfaatan 

terminal ini dapat di lihat dari belum berfungsinya terminal sebagai tempat 

pengaturan kendaraan umum dan tempat pangkalan kendaraan umum, dan hingga 

saat ini moda-moda angkutan umum menaikkan dan menurunkan penumpang 

tidak di Terminal Sekapur Sirih melainkan masih pada lokasi-lokasi pasar, 

kantor/agen-agen jasa angkutan umum yang berlokasi diluar terminal, serta 

persimpangan ruas jalan Kota Bagansiapi-Api. Pada tahun 2014 lalu, Terminal 

Sekapur Sirih Bagansiapi-Api Rokan Hilir aktif sebagai terminal dengan Tipe C 

pada umumnya, namun hanya bertahan 1 bulan dan kemudian moda angkutan 

umum kembali beroperasi pada kantor agen masing-masing. Hingga saat ini, 

terminal hanya digunakan sebagai tempat untuk melapor kendaraan umum yang 

datang dan berangkat serta tempat membayar retribusi dan Terminal Sekapur Sirih 
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hanya digunakan untuk tempat angkutan barang adan/atau tempat bongkar muat 

barang melainkan bukan tempat angkutan umum. 

Kondisinya, terminal yang memakan biaya miliran rupiah yang dibiayai 

dengan uang rakyat tersebut masih jauh dari harapan, Terminal Sekapur Sirih 

harus lebih dimaksimalkan lagi penggunaannya dan sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 No.17 Pasal 1 ayat 10, yang 

menyebutkan bahwa Terminal adalah tempat mengatur pemberangkatan, 

kedatangan dan berpangkalnya kendaraan angkutan penumpang umum dan barang 

untuk menaikkan dan menurunkan penumpang maupun sebagai tempat 

berlangsungnya kegiatan-kegiatan dan menunjang kelancaran dan ketertiban arus 

penumpang dan barang. Fungsi Terminal Sekapur Sirih Bagansiapi-Api Rokan 

Hilir ini harus efektif untuk memenuhi tugas terminal sebagai terminal Tipe C 

secara umum agar dapat memenuhi tuntutan pelayanan yang sebaik-baiknya, yang 

mana pelayanan ini menyangkut pandangan pihak-pihak yang terkait yaitu pihak 

pengelolaan Terminal dalam hal ini pemerintah dan pihak pengguna jasa layanan 

seperti masyarakat dan pemilik jasa angkutan umum. 

Untuk meningkatkan kelancaran pengoperasian angkutan umum didalam 

terminal sekapur sirih, maka didalam terminal harus dilengkapi fasilitas-fasilitas 

yang sangat dibutuhkan penggunaan angkutan umum yang berada di Bagansiapi-

Api Kabupaten Rokan Hilir. Jadi pemerintah harus memperhatikan khususnya 

Dinas Perhubungan yaitu Bidang Perhubungan darat untuk dapat mengelola 

terminal dengan Baik. Fasilitas Terminal terdiri dari fasilitas utama dan falitas 

penunjang. 

6 
 



Fasilitas utama pada terminal sekapur sirih  yaitu jalur untuk kedatangan 

dan keberangkatan kendaraan angkutan umum, kantor terminal, ruang tunggu 

penumpang, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu petunjuk, 

dan peralatan parkir kendaraan pengantar atau penjemput.  

Fasilitas penunjang pada terminal sekapur sirih adalah toilet dan kamar 

mandi, musholla, kios-kios, kantin, ruang informasi, dan pengaduan warung 

telpon, klinik, tempat penginapan, dan taman. Dilihat dari fasilitas terminal diatas, 

bahwa fasilitas terminal sekapur sirih belum lengkap dan masih bnyak 

kekurangannya. 

Tabel I.1 

Fasilitas Yang Di Miliki Oleh Terminal Sekapur Sirih  

Di Bagansiapi-Api Kabupaten Rokan Hilir  

 Adalah Sebagai Berikut :  

NO. FASILITAS DI TERMINAL JUMLAH KETERANGAN 

1. Ruang kantor 1 unit Berfungsi 

2. Pos penjaga 1 unit Berfungsi 

3. Loket pelayanan 10 unit Tidak Berfungsi 

4. Ruang tunggu penumpang 1 unit Berfungsi  

5. Kantin 1 unit Berfungsi 

6. Musholla 1 unit Berfungsi 

7. Kamar mandi 1 kamar Berfungsi 

8. Toilet 2 kamar Berfungsi 

9. Jalur Kedatangan dan keluar 2 jalur Berfungsi 

Sumber data : Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika Kabupaten Rokan 

Hilir2015 
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Sesuai dengan data di atas, hasil survei di lapangan fasilitas yang di miliki 

terminal sekapur sirih sangat minim, banyak kekurangan karena tidak sesuai 

dengan yang di harapkan sebelumnya. Seperti ruang informasi, menara 

pengawasan, tempat pengaduan warung telepon, dan tempat penginapan serta 

yang lainnya. 

Selain itu kendaraan umum yang keluar masuk di terminal sekapur sirih 

hanya angkutan penumpang yaitu oplet yang mengantar penumpang dari desa 

kedesa dan hinggga ketingkat kecamatan saja. Sedangkan angkutan penumpang 

lainnya banyak yang beroperasidi luar terminal sekapur sirih yang berada 

dibagansiapi-api. Dengan kondisi permasalahan di Terminal sekapur sirih yang 

banyak tersebut banyak perusahaan Otobus ( PO ) angkutan umum yang membuat 

tempat dipersimpangan tempat orang ramai karena melihat kondisi terminal yang 

belum memadai seperti fasilitas yang kurang lengkap di terminal tersebut. 

Kebijakan merupakan suatu bentuk pengawasan yang diatur oleh 

Pemerintah untuk mengatur kepentingan masyarakat demi terciptanya ketertiban 

dalam menggunakan jasa transportasi khususnya angkutan kota. Pelaksanaan 

pengawasan operasionalisasi angkutan kota yang menjadi tanggungjawab pegawai 

bidang perhubungan darat harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah 

ditetapkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bagan Siapiapi. 

Sejalan dengan adanya pengawasan operasionalisasi angkutan kota yang 

seharusnya dapat diawasi oleh pegawai agar dapat berjalan dengan tertib. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 

2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubunga, 
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Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hilir, dinas ini dikepalai oleh 

seorang kepala dinas yang bertanggung jawab membantu bupati dibidang 

perhubungan. 

Untuk melaksanakan tugasnya maka Kepala Dinas perhubungan  

mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Membantu kepala daerah dibidang tugasnya 

2. Merumuskan kebijakan dan pelaksanaan dibidang perhubungan 

3. Memberikan usulan dan saran kepada kepala derah dibidang tugasnya 

4. Musuelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten 

Rokan Hilir mempunyai fungsi: 

1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Perhubungan Kabupaten 

2. Pemberian Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum 

3. Pembinaan terhadap UPTD dan Cabang Dinas dibidang Perhubungan 

4. Pengelolaan Urusan Ketatalaksanaan Dinas. 

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut maka Kepala perhubungan Darat 

dibantu oleh : 

1. Bagian Tata Usaha 

2. Sub Dinas Perhubungan Darat 

3. Sub Dinas Perhubungan Laut 

4. Sub Dinas Pos Dan Telekomunikasi 

5. Sub Dinas Perhubungan Udara 

6. Cabang Dinas 
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7. Unit Pelaksana Teknis Dinas 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada pengelolaan terminal 

yang merupakan tugas dari sub dinas perhubungan darat, yang terdiri dari : 

1. Seksi manajemen lalu lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan 

dan pengaturan lalu lintas di jalan Kabupaten, provinsi, dan Nasional di 

kabupaten. 

2. Seksi sarana dan prasana mempunyai tugas menyiapkan tugas pemberian 

dan Bimbingan, izin pengangkutan dan penyelenggaraan pengangkutan 

orang atau Barang tertentu yang bersifat khusus disamping penunjukkan 

pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan Terminal, Halte, Tempat 

penyebrangan dan Parkir. 

3. Seksi penyelamatan dan Teknik sarana mempunyai Tugas menyiapkan 

pemberian Bimbingan keselamatan dan penertiban di Bidang perhubungan 

Darat, analisis lalu lintas rawan kecelakaan lalu lintas dan pembinaan 

inventarisasi pembekalan umum, penataan izin pendirian bengkel umum , 

keamanan dan penertiban pelabuhan. 

4. Seksi angkutan umum mempunyai tugas menyiapkan pembinaan 

manajemen angkutan orang angkutan barang, dan angkutan khusus yang 

berada didalam seluruh daerah kabupaten berdasarkan perundang-

undangan yang berlaku. 

Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir adalah suatu organisasi yang 

memiliki visi dan misi yaitu pelayanan kepada masyarakat umum. Dinas 
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Perhubungan merupakan organisasi publik yang bertanggung jawab atas 

pengelolaan terminal sekapur sirih yang berada di Bagansiapi-api sehingga 

dituntut untuk mempersiapkan diri dan secara terus menerus melakukan perbaikan 

dalam rangka mengantisipasi berbagai masalah di terminal dalam bentuk 

pengelolaan yang baik oleh dinas Perhubungan di Bidang dinas perhubungan 

darat. 

Sesuai dengan tugas pokok dari dinas Perhubungan yang dibawahi oleh 

perhubungan darat yang mana tugas pokok dari kepala terminal untuk  menjalani 

tugasnya yakni mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Mengatur jadwal kedatangan dan keberangkatan angkutan umum 

2. Melaksanakan pengaturan parkir kendaraan yang masuk terminal sesuai 

dengan jenis trayek 

3. Mengatur dan menjaga ketertiban turun naiknya penumpang diterminal  

4. Mengatur sirkulasi lalu lintas diterminal. 

5. Membuat jadwal kedatangan dan keberangkatan angkutan, trayek 

angkutan dan tarif angkutan umum 

6. Memberikan pelayanan/jasa terminal dan memungut retribusi sesuai 

dengan peraturan daerah nomor 17 tahunn 2011 tentang retribusi terminal 

7. Mealakukan pengawasan didaerah lingkunngan kerja terminal untuk 

ketertiban dan keselamatan penumpang serta penggunaan jasa terminal 

8. Membuat dan menyampaikan laporan kinerja terminal kepada kepala dinas 

melalui uptd menurut wilayah kerja secara periodik. 
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Adapun fenomena yang telah dirangkum penulis yang diduga menjadi 

faktor pemicu tidak efektifnya Terminal Sekapur Sirih di Bagansiapi-Api 

Kabupaten Rokan Hilir yaitu: 

1. Terminal Sekapur Sirih Rokan Hilir belum berfungsi secara efektif dan 

belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 

2011 No.17 Pasal 1 ayat 10, yang menyebutkan Terminal adalah tempat 

mengatur pemberangkatan, kedatangan dan berpangkalnya kendaraan 

angkutan penumpang umum dan barang untuk menaikkan dan 

menurunkan penumpang maupun sebagai tempat berlangsungnya 

kegiatan-kegiatan dan menunjang kelancaran dan ketertiban arus 

penumpang dan barang.  

2. Bermunculan terminal tidak resmi dimana supir angkutan umum lebih 

memilih mencari penumpang dibeberapa ruas jalan perkotaan, sehingga 

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

pada tabel berikut: 
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Tabel I.2 

Data Jumlah Trayek Perusahaan Angkutan Pedesaan Yang Beroperasi di 

Luar Terminaldi Bagansiapi-Api Kabupaten Rokan Hilir 

No Perusahaan Trayek Jumlah 

1. PO. Bagan Batu Indah Baganbatu-Bagnsiapi Api 5 

Baganbatu-Ujung Tanjung-Perbts.Dumai 5 

Baganbatu-Ujung Tanjung-Perbts.Duri 5 

Baganbatu-Balam-Pujud 8 

Baganbatu-Balam-Sedinginan 8 

Baganbatu-Kubu 5 

2. CV. Bagan Rokan Bagansiapiapi-Sinaboi 2 

Sinaboi-Baganbatu 3 

3. PO. Ujung Tanjung 

Expres 

Ujung Tanjung-Baganbatu-Simp.Kanan 5 

Ujung Tanjung-Bagansiapiapi-Sinaboi 5 

Ujung Tanjung-Kubu 5 

Ujung Tanjung-Bangko-Teluk Bano 5 

Ujung Tanjung-Pujud 5 

4. PO. Bagan Batu Citra 

Laksana 

Baganbatu-Uj. Tanjung-Bagansiapiapi 5 

Baganbatu-Lapangan C - Pujud 5 

Baganbatu-Manggala jonson-Uj.Tanjung 5 

Baganbatu-BangkoPusako-Kubu 5 

Baganbatu-Uj.Tanjung-Sp.Bukit Timah 5 
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5. PO. CPKT Baganbatu-Bagansiapiapi 11 

6. PO. Kayangan Abadi Baganbatu-Balam-Ujung Tanjung 10 

Baganbatu-Bagansiapiapi 5 

Baganbatu-Boltrem 5 

Baganbatu-Pujud 5 

 TOTAL ARMADA ANGKUTAN 127 

Sumber Data : Dinas Perhubungan, komunikasi, dan Informatika Kabupaten 

Rokan Hilir 2015. 

Melihat dari data di atas jumlah Perusahaan Otobus ( PO ) angkutan 

pedesaan yang berada di Bagansiapi-api tersebut sudah banyak. Baik yang 

memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin perusahaan tersebut yang tidak 

jauh dari terminal yang berfungsi sebagai tempat angkutan pedesaan untuk 

menaikkan atau menurunkan penumpang tersebut. Selain itu supir angkutan 

pedesaan banyak menurunkan penumpangnya di sembarangan tempat atau di 

persimpangan jalan sehingga tidak beraturan ketertiban dan keamanan yang 

berada di jalan lintas bagansiapi-api. 

Selain itu di terminal sekapur sirih yang beroperasi setiap hari hanyalah 

angkutan barang yang paling banyak keluar masuk dari daerah baik itu barang 

sembako maupun material alat bangunan yang keluar masuk dari berbagai daerah 

di Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini menunjukkan bahwa Terminal Sekapur Sirih 

bukan untuk terminal angkutan umum  tetapi lebihdifungsikan/atau dialih 

fungsikan sebagai tempat angkutan barang yang keluar masuk dari daerah yang 

beradadi Kabupaten Rokan Hilir. Sulitnya pengaturan terhadap pemilik jasa 
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angkutan umum untuk diajak beroperasi didalam terminal, dimana Agen angkutan 

umum dan stafnya masih tidak menjadikan atau tetap memfungsikan Terminal 

Sekapur Sirih sebagai tempat pangkalan, menaikkan dan menurunkan penumpang 

angkutan umum dan/atau barang antar kota antar provinsi, antar kota dalam 

provinsi didalam Terminal Sekapur Sirih tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan hal ini diduga karena fasilitas 

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

penumpang gedungnya ada yang mengalami kebocoran serta tidak terawatnya 

terminal ruang dan tidak adanya tempat pengaduan warung telepon, dan tempat 

penginapan. Ini menjadi salah satu kendala bagi Agen/PO untuk beroperasi 

didalam Terminal juga tidak terlihat memarkirkan kendaraan angkutan umum 

mereka di Terminal Sekapur Sirih Bagansiapi-Api Rokan Hilir, dan sampai saat 

ini belum terdapat angkutan dengan Trayek Pedesaan/Kecamatan yang beroperasi 

didalam Terminal Tersebut. 

Berdasarkan data di atas,maka terlihat adanya gejala lain yang 

menunjukan indikasi kurang terelisasinya fungsi terminal tersebut. Selain 

dikarenakan merupakan tujuan terakhir. Hal lain yang menyebabkan terminal 

belum berfungsi sebagai tempat perpindahan angkutan umum yakni dikarenakan 

kurangnya pengelolaan terminal oleh pihak terkait. 

Berikut adalah daftar trayek perusahaan angkutan umum yang beroperasi di 

wilayah kabupaten rokan hilir: 
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Tabel 1.3 

Daftar Trayek Perusahaan Angkutan Umum Antar Jemput Dalam Provinsi  

Yang Beroperasi Di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir 

No Trayek Perusahaan Jumlah 

   Unit Rit 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Bagansiapiapi-Pekanbaru 

 

 

 

 

 

Baganbatu-Pekanbaru 

 

Kubu-Pekanbaru 

Bagansiapiapi-Dumai 

Pekanbaru-Bagansiapiapi 

Baganbatu-Bagansiapiapi-

Dumai 

Baganbatu-Bagansiapiapi-

Dumai 

Bagansiapiapi-Pekanbaru 

PO.Sungai Pinang 

PO.Harum Citra Abadi 

CV.Indah Travel 

PO.Indah Karya 

PO.Karmila Pratama 

CV.Marzuki & Mon 

CV.Artha Tiara Mandiri 

PO.Sungai Pinang 

PO.Sungai Pinang 

Koperasi Karya Sepakat 

Melayu Minang Sejahtera 

CV.Karya Baru 

CV.Dumai Permata Indah 

Puskopau 

Rokan Pratama 

PT.Kuala Rokan Jaya 

15 

15 

10 

15 

10 

15 

15 

15 

15 

15 

5 

3 

5 

5 

5 

5 

7 

 

5 

7 

5 

10 

5 

7 

7 

5 

 TOTAL JUMLAH ARMADA 168  

Sumber data : Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten 

Rokan Hilir 2015. 
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 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Agen PO yang memiliki Trayek 

Perusahaan Angkutan Umum Antar Jemput Dalam Provinsi Yang Beroperasi Di 

Wilayah Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 10 trayek dan jumlah unit nya 

berjumlah 168 unit yang terlihat beroperasi diluat Terminal Sekapur Sirih 

diwilayah kabupaten Rokan hilir. 

Hal ini dapat dilihat loket-loket kosong tidak ada petugasnya, dan 

angkutan umumtidak ada di terminal sekapur sirih tersebut.tujuan di lakukan 

pengelolan adalah sebagai berikut : 

1. Mewujudkan situasi dan kondisi organisasi, baik di internal 

maupuneksternal organisasi untuk mengembangkan kemampuan 

semaksimal mungkin. 

2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya 

interaksi didalam organisasi. 

3. Menyediakan dan mengatur fasilitas yang mendukung dan memungkinkan 

orang-orang yang bekerja didalam sebuah organisasi sesuai dengan 

lingkungan sosial, emosional, intelekual sehinggga dapat berjalan dengan 

baik. 

4. Membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, 

budaya serta sifat-sifat individunya. 

Fenomena yang ditemukan dibidang Perhubungan Darat dalam 

mengelola terminal sekapur sirih di Bagansiapiapi yaitu: 

1. Minimnya fasilitas yang ada diterminal sekapur sirihyang berada di 

Bagansiapi-Api seperti yang telah dijelaskan di atas. 
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2. Terminal lebih difungsikan/atau dialih fungsikan sebagai tempat 

pembongkaran barang yang keluar masuk dari daerah melainkan bukan 

tempat angkutan umum. 

3. Banyak angkutan umum yang membuat Perusahaan Otobus (PO) di luar 

dari terminal sekapur sirih yang berada di Bagansiapiapi. 

4. Tidak adanya petugas di loket-loket tempat pelayananangkutan umum 

Yang berada didalam Terminal Sekapur Sirih. 

5. Tidak adanya batas pemberianizin trayek bagi Perusahaan Otobus (PO) di 

Kabupaten Rokan Hilir. 

Oleh karena itulah, berdasarkan uraian dan gejala tersebut maka 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang: “ANALISIS 

PENGELOLAAN TERMINAL SEKAPUR SIRIH DI BAGANSIAPI-API 

OLEH DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KABUPATEN ROKAN HILIR”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Melihat dari fenomena dan fakta yang telah di jelaskan pada gejala latar 

belakang di atas, jelas bahwa dinas perhubungan dalam menjalankan tugasnya 

haruslah sesuai dengan peraturan Daerah yang telah ditetapkan pemerintah daerah 

Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan fenomena-fenomena yang ditemukan di 

lapangan bahwa pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang 

pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan 

Hilir di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan pokok yang ingin di teliti 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaiman pengelolaan Terminal Sekapur Sirih oleh Dinas Perhubungan, 

komunikasi dan Informatika di Bagansiapi-Api Kabupaten Rokan Hilir. 

2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam mengelola Terminal 

Sekapur Sirih di Bagansiapi-Api Kabupaten Rokan Hilir. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Terminal Sekapur Sirih 

oleh Dinas Perhubungan, komunikasi, dan Informatika di Bagansiapi-

Api Kabupaten Rokan Hilir. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat 

Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika dalam mengelola 

terminal sekapur sirih di Bagansiapi-Api Kabupaten Rokan Hilir. 
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1.4.1 Kegunaan Penelitian 

2. Kegunaan penelitian yaitu : 

a. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawancara tentang 

pelayanan yang diberikan oleh kantor Dinas Perhubungan pemerintah 

daerah Kabupaten Rokan Hilir  ( khusus pada Bidang Perhubungan 

Darat ).      

b. Bagi Dinas Perhubungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir  (khusus 

pada bidang perhubungan Darat). Ini dapat sebagai salah satu bahan 

masukan dalam melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan.  

c. Bagi mahasiswa dan kalangan akademisi, peneliti ini diharapkan dapat 

digunakan untuk menambah bahan refrensi yang telah ada, sebagai 

sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya dan meningkatkan 

kemampuan dalam menganalisis suatu permasalahan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penulisan ini akan dipaparkan dalam pembahasan 

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

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab Ini Menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Dan Kegunaaan Penelitian, Serta Sistematika 

Penelitian. 
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BABII : TELAAH PUSTAKA 

  Bab Ini Menguraikan Tentang teori-teori yang relevan dengan 

permasalahan, Pandangan Islam, Konsep Operasional, Dan 

Kerangka Pemikiran. 

BAB III :  METODELOGI PENELITIAN 

  Bab Ini Menguraikan Tentang Metode Penelitian Yang 

Meliputi Waktu dan Tempat, Jenis Penelitian, Populasi dan 

Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan 

Analisa Data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Bab ini berisikan tentang  Sejarah Kabupaten Rokan Hilir, , 

Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hilir, , Tapoksi Dinas 

Perhubungan Rokan Hilir serta Gambaran Umum Terminal 

Sekapur Sirih Bagansiapi-Api Rokan Hilir. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Didalam Bab ini menguraikan hasil pembahasan dan 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 dari hasil penelitian serta saran-saran yang 

diperlukan. 
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