
 
 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Pelayanan Publik 

1. Pengertian Pelayanan Publik 

Menurut Kurniawan dalam Sinambela (2008 : 5) Pelayanan Publik  adalah 

pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang  mempunyai 

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang 

telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang 

pelayanan publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik.   

2. Unsur-Unsur Pelayanan Publik 

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) 

Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003. Dalam memberikan pelayanan publik harus 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupunpenerima pelayanan umum harus 

jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing. 

b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan 

kondisi kebutuhan dan kemmpuan masyarakat. 
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c. Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan dalam memberi 

keamanan, kenyamanan, kelancara, dan kepastian hukum yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 

d. Apabila pelayanan umum yang oleh instansi pemerintah terpaksa harus 

mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban 

memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelengarakannya 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

3. Asas Pelayanan Publik 

Menurut Keputusan Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) 

Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 sebagai berikut : 

a. Transparansi 

b. Akuntabilitas 

c. Kondisional 

d. Partisipatif 

e. Kesamaan Hak 

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

4. Standar Pelayanan Publik 

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara (MenPAN) 

Nomor 36/KEP/M.PAN/7/2003 standar pelayanan publik yakni sebagai berikut : 

a. Prosedur Pelayanan 

Prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan. 
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b. Waktu penyelesaian 

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 

permohonana sampai dengan penyelesaian pelayanan 

c. Biaya Pelayanan. 

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam 

proses pemberian pelayanan.  

d. Produk Pelayanan  

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan. 

e. Sarana dan Prasarana 

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelnggaraan 

pelayanan publik. 

f. Kompetensi petugas pemberian pelayanan 

Petugas pemberi pelayanan harus memiliki pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. 

 

2.2  Pengelolaan  

Pengelolaan berakar dari kata kelola dan Istilah lainnya yaitu manajemen  

yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinanan. Pengelolaan merupakan 

terjemahan dari kata management, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesiakan 

menjadi Manajemen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1958:412) 

disebutkan bahwa pengelolaan bearti penyelenggaraan. Sedangkan menurut 
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Siswanto (2005:21) pengelolaan merupakan suatu aktivitas yang sistematis yang 

saling besusulan agar tercapai tujuan. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah 

penyelenggaraan atau pengurusan agar suatu yang dikelola dapat berjalan dengan 

lancar, efektif, dan efisien. Dan untuk tercapainya tujuan yang efektif diperlukan 

tindakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. 

Pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen, manajemen adalah 

sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-

upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan.Pengertian tersebut dalam skala 

aktifitas juga dapat diartikan sebagai aktifitas menerbitkan, mengatur, dan berfikir 

yang dilakukan oleh seseorang, sehingga mampu mengemukakan, menata, dan 

merapikan segala sesuatu yang ada disekitarnya, mengetahui prinsip-prinsipnya 

serta menjdai hidup selaras dan serasi dengan yang lainnya ( Moernir, 2006 : 9) 

Menurut Terry (2012:3) mengartikan pengelolaan seabagai suatu usaha untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukansebelumya melalui usaha orang lain.  

Pengelolaan umumnya dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, 

pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, 

komunikasi, dan pengambilan keputusn yang dilakukan oleh setiap organisasi 

dengan tujuan mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang dimilki oleh 

organisasi sehingga menghasilan suatu produk atau jasa secara efisien ( Sobri, 

2009:1). 

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen 

merupakan aktivitas yang mencakup perencanaan adalah proses penentuan tujuan 
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dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif 

yang ada. Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokkan, dan 

pengaturan bermacam-macam kativitas yang diperlukan untuk mecapai tujuan. 

Pengarahan dadalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerjasama dan 

bekerja efektif untuk mencapai tujuan serta pengendalian dan pengawasan adalah 

proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar esuai dengan 

ketetapan-ketetapan dalam rencana (Hasibuan, 2004:41). 

Definisi manajemen menurut Terry (2003:3) dalam kutipan Hasibuan, 

manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan 

untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui 

pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lain.Menurut george R. 

Terry dalam (hadari nawawi 2005:36) mengatakan Manajemen adalah pencapaian 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan bantuan 

orang lain. 

George R. Terry dan Lestie W. Rue (2005:1), mendefinisikan manajemen 

adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbinganatau 

pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasi atau 

maksud-maksud yang nyata. Kemudian Darma (2001:1), mendefinisikan 

manajemen adalah proses pencapaian hasil melalui dari orang lain dengan 

memaksimumkan pendayaangunaan sumber daya yang tersedia. Sedangkan 

Griffin (2004:8), Mendeinisikan manajemen adalah suatu rangkaian aktivitas 

(yang didalamnya termasuk perencanaan, dan pengendalian keputusan, 
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pengorganisasin, kepemimpinan, dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber-

sumber daya organisasi. 

Berdasarkan definisi-definis tentang menejemen diatas, dapat disimpulkan 

bahwa manajemen merupakan suatu proses rangkaian kegiatan yang diarahkan 

pada pencapaian tujuan melalui kerjasama dengan pemanaatan semaksimal 

mungkin sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Manajemen merupakan 

unsur yang menentukan dalam menggerakan serta mengendalikan proses kegiatan 

administrasi dalam pencapaian tujuan.  

 

2.3 Transportasi 

Transportasi merupakan suatu kegiatan pemindahan barang dan manusia 

dari suatu tempat ketempat lainlain dengan menggunakan sebuah wahana baik 

yang digerakkan oleh manusia maupun mesin. Dengan demikian maka 

transportasi memiliki dimensi seperti lokasi (asal dantujuan), alat (teknologi), dan 

keperluan tertentu. Transportasi dibagi menjadi 3 jenis yaitu transportasi darat, 

transprotasi laut, dan transportasi udara.  

Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari 

tempat asal ketempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat 

asal, dari mana kegiatan dimulai, ketempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan 

diakhiri (Nasution 2004:15). 

Pengertian Transportasi menurut Salim (2000:6) adalah kegiatan 

pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. 

Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan atau 
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pergerakkan dan secara fisik mengubah tempat dari barang dan penumpang ke 

tempang lain. Dalam transportasi ada dus kategori yaitu : 

1. Pemindahan bahan-bahan dari hasil produksi dengan menggunakan 

alat angkut 

2. Penganngkut penumpang dari suatu tempat ketempat lain. 

Pengertian lain dari Transportasi menurut Miro (2005:4), Transportas 

diartikan ebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau 

mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana tempat ini 

objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk menjamin lancarnya 

proses dimaksud sesuai dengan waktu yang diinginkan.  

Transportasi juga sangat berkaitan dengan produktivitas. Perkembangan 

transportasi akan berpengaruh kepada peningkatan mobilitas manusia, mobilitas 

faktor-fakor produksi, serta mobilitas hasil olahan sumberda yang akan 

dipasarkan. Semakin tinggi mobilitas maka semakin lebih cepat dalam pergerakan 

perpindahan bahan yang kurang bermanfaat didaerah asalnya ke daerah yang 

bahan tersebut manfaatnya lebih besar. Semakin tinggi mobilitas, maka semakin 

produktif. (Nsution 2004:16) 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat diketahui bahwa Transportasi 

merupakan sesuatu usaha pemindahan atau pergerakkan objek dari suatu tempat 

ke tempat lai untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa di dapat hanya dengan 

satu tempat saja. Dalam hal ini juga terlihat bahwa Transportasi meliputi kegiatan  

pengangkutan yaitu pemindahan atau pengangkutan penumpang dan/barang dari 

satu tempat ke tempat lainnya. 
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Manurut Abubakar Ak (1996) fungsi terminal transportasi jalan dapat di 

tinjau dari 3 (tiga) unsur utama, yaitu: fungsi terminal bagi penumpanng, bagi 

pemerintahan, dan pengusaha : 

1. Fungsi terminal bagi penumpang adalah kenyamanan menunggu, 

kenyamanan perpindahan, dari satu tempat ketempat lain, tempat 

fasilitas-fasilitas parkir kendaraan pribadi. 

2. Fungsi terminal bagi pemerintahan, adalah dari segi perencanaan dan 

manajemen lalu lintas adalah untuk menata lalu lintas dan angkutan 

serta menghindari dari kemacetan, sumber pungutan retribusi dan 

sebagai pengendalian kendaraan angkutan umum. 

3. Fungsi terminal bagi penngusaha, adalah untuk pengaturan operasi 

bus,/angkutan umum, penyediaan fasilitas istirhat, dan informasi bagi 

awak bus dan sebagai fasilitas pangkalan. 

 

2.4 Terminal, Tipe dan Funfsinya 

 Menurut Peraturan Menteri No: PM 40 Tahun 2015, tentang standar 

pelayanan penyelenggaraan Terminal penumpang angkutan jalan, Terminal 

adalaha pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan mengatur 

kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan oran dan/atau barang, 

serta perpindahan moda angkutan. Dan penyelenggara terminal adalah unit 

pelaksana teknis dari pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 No. 17 

pasal 1 ayat 10, Terminal adalah tempat mengatur pemberangkatan, kedatangan, 
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dan berpangkalnya kendaraan angkutan penumpang umum dan barang untuk 

menaikkan dan menurunkan penumpang maupun tempat sebagai berlangsungnya 

kegiatan-kegiatan dan menunjang kelancaran dan ketertiban arus penumpang dan 

barang.  

 Dibutuhkan suatu pelayanan yang baik yang berfungsi secara efektif dan 

efisien pada sebuah terminal agar mendukung terhadap kelancaran efektifitas dan 

efisiensi kendaraan umum secara keseluruhan. Sebuah terminal harus mampu 

memberikan pelayanan yang baik, untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai 

sebuah terminal yang baik maka kapasitas terminal harus memadai, untuk 

mencakup semua pergerakkan kendaraan umum di suatu wilayah.  

 Berdasarkan Peraturan Menteri No: 40 Tahun 2015, lokasi terminal 

penumpang adalah letak bangunan terminal pada simpul jaringan lalu lintas dan 

angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau inter 

moda pada suatu wilayah tertentu yang dinotasikan dengan titik koordinat. 

Penentuan lokasi terminal biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari suatu 

daerah dalam menempatkan sebuah prasarana publik tergantung dari jaringan 

transportasi jalan dan jumlah kendaraan umum yang ada di daerah tersebut. 

Dilihat dari tipe terminal Seapur Sirih yang terletak di wilayah kabupaten Rokan 

Hilir, Terminal Sekapur Sirih merupakan Terminal penumpang Tipe C. 

 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No.17 Tahun 2011 menyatakan, 

Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran 

atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus 
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umum dan barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainya di lingkungan terminal 

yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

 

2.4.1 Tipe dan Fungsi Terminal penumpang terdiri dari : 

 Berdasarkan Tipe dan Fungsinya Terminal dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Terminal penumpang A berfungsi melayani kendaraan umum untuk 

angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau amgkutan 

lintas batas Negara, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan 

angkutan pedesaan. 

b. Terminal penumpang tipe B berfungsi melayani kendaraan umum untuk 

angkutan antar kota dalam provinsi, angkkutan kota dan/atau angkutan 

pedesaan. 

c. Terminal tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan 

pedesaan. 

Berdasarkan Juknis LLAJ 1995, Terminal Transportasi merupakan : 

1. Titik simpul dalam jaringan transportasi jalan yang berfungsi sebagai 

pelayanan umum 

2. Tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan, dan pengoperasian lalu 

linntas. 

3. Prasarana angkutan yang merupakan bagian dari sistem transportasi untuk 

melancarkan arus penumpang dan barang. 

31 
 



 
 

4. Unsur tata ruang yang mempunyai peranan penting bagi efisiensi 

kehidupan kota. 

 

2.4.2 Fasilitas Terminal Penumpang 

 Setiap terminal harus memiliki fasilitas yang menunjang fungsi 

dari sebuah terminal tersebut. Fasilitas yang ada harus didasarkan dengan 

kebutuhan dari teminal tersebut sesuai dengan Tipe Terminal.  

Fasilitas Terminal Menurut Perhubungan No.31 Tahun 1995 terbagi 

menjadi fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Fasilitas utama meliputi : 

a. Jalur pemberangkatan kendaraan umum 

b. Jalur kedatangan kendaraan umum 

c. Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, 

termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan 

umum 

d. Tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar 

f. Menara pengawas 

g. Loket penjualan karcis 

h. Rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat 

petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan. 

Ketentuan dalam butir c,f,g dan i tidak berlaku untuk terminal tipe C. 

Dan beberapa fasilitas penunjang, diantaranya : 

a. Kamar kecil/toilet 

b. Musholla  
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c. Kios/kantin 

d. Ruang pengobatan 

e. Ruang informasi dan pengaduan 

f. Telefon umum 

g. Tempat penitipan barang 

h. Taman. 

 

2.5 Sistem Pengelolaan Dalam Pandangan Islam  

  Pengelolaan atau mengelola yang tugasnya bertanggung jawab dalam 

sesuatu, dalam Islam pengelolaan lebih ditujukan pada kesadaran dalam diri 

sendiri tentang keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi apa yang kita 

perbuat, dimana juag ada orang yang mengawasi kinerja kita. Untuk mendukung 

jalanya pengelola terminal agar berfungsi lebih baik, maka setiap elemen yang 

bertanggung  jawab harus memiliki katakwaan terhadap Allah SWT. Kesadaran 

anggota untuk mengontrol sesamanya, dan penetapan aturan yang tidak 

bertentangan dengan syariah. Dengan demikian, pengawasan dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. 

Seorang pemimpin atau pengelola dalam Islam diharapkan bisa 

meluruskan yang bengkok, dan mengoreksi yang salah dan membenarkan 

yang hak. Dasar fungsi pengelolaan atau pengendalian dalam Islam 

memerintahkan setiap individu harus menyampaikan amanat yang 

diembannya, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan. 
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Al-Qur’an banyak menyebutkan mengenai mengontrol dan mengoleksi 

kepada diri sendiri dan ancaman bagi yang melanggarnya. Surat at-Tahrim 

ayat 6 menyebutkan : 

                 

Artinya:  hai orang-orang yang beriman periharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka (Q.S at-Tahrim : 6). 

 

Ayat lain menyatakan mengenai proses pengendalian dan ancaman 

terhadap orang atau pimpinan yang tidak melaksanakan amanat perencanaan 

dan program yang telah disepakati hal ini diterangkan dalam surat az-Zariat 

ayat 21 dan dalam surat al-BaQarah ayat 44 : 

                   

Artinya :  mengapa kamu suruhkan orang lain (mengerjakan) kebaktian 

sedangkan kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal 

kamu membaca Al kitab (Taurat)? maka tidaklah kamu berfikir? 

 

     

Artinya :  dan pada dirimu sendiri, dan apakah kamu tidak memperhatikan 

(Q.S az-Zariat:21). 
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Dasar fungsi pengelolaan sarana publikdalam Islam muncul dari 

pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan Islam pemerintah 

setiap individu untuk meyampaikan amanah yang diembannya, jabatan 

merupakan manah yang harus dijalankan. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa 

ayat 58 : 

               

              

Artinya :  sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan 

yang adil. Sesengguhnya Allah memberikan pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah yang 

Maha mendengar lagi Maha melihat” [Q.S (4) : (58)]. 

 

Menunaikan amanah merupakan kewajiban dari setiap pegawai 

muslim, ia harus fokus dan bertakwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi 

diri sebelum dievaluais oleh orang lain, dan merasa Allah selalu mengawasi 

setiap aktivitasnya.  
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2.6 Penelitian Terdahulu 

 Didalam membuat karya ilmiah atau penelitian, penelitian terdahulu ini 

sangat penting untuk membedakan dari bebrapa judul yang sama. Dari penelitian 

terdahulu ini penulis dapat membedakan atau membuat penekanan terhadap 

penulisan karya ilmiah yang penulis lakukan sehingga walaupun ada persamaan 

dalam judul tetapi makna dan faktor peemasalahannya berbeda.  

 Nia Pusparina Aqil (2011), dalam penelitian ini yang 

berjudul,”Koordinasi Dinas Perhubungan Dalam Efektifitas Penataan Rambu Lalu 

Lintas Di Kota Bandung” disimpulkan bahwa bahwa Berdasarkan hambatan-

hambatan dalam melaksanakan Koordinasi yang dilakukan oleh dinas 

perhubungan dalam penataan rambu lalu lintas, pada tahun 2011/2012 yaitu 

Masih kurang tepatnya penataan rambu lalu lintas , lemahnya pengawasan yang 

dilakukan oleh dinas perhubungan terhadap ramu yang telah dipasang sehingga 

keefektifan rambu kurang terpantau. Penataan rambu lalu llintas yang belum 

sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang menyulitkan dinas 

perhubungan dalam memperoleh hasil yang baik. 

 Dina Pahlawanti  (2012), melakukan penelitian dengan judul,” faktor-

faktor yang mempengaruhi infektivitas Terminal Bandar Laksamana Indragiri 

Kabupaten Indragiri Hilir” disimpulkan bahwa Terminal Laksamana masih belum 

efektif. Faktor yang paling mempengaruhi tidak efektifnya terminal tersebut 

adalah faktor aksebilitas. Tidak tersedianya angkutan umum yang lokal menuju 

terminal dari pusat-pusat kegiatan merupakan faktor yang paling berpengaruh. 

Rekomendari arah kebijakan yang disarankan bagi pemerintah adalah dengan 
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memfasilitasi angkutan umum  lokal yang efektif dan efisien serta memperbaiki 

tingkat pelayanan terhadap terminal dan jaringan jalan. Dalam penelitian ini 

memfokus kan pada faktor aksebilitas dan kegiatan didalam Terminal dan fasilitas 

didalam terminal.  

Vina Ade Gusti Ayu (2014), melakukan penelitian dengan judul,” 

Analisis Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan 

Terminal Tidak Resmi di Kelurahan Tuah Karya  Kecamatan Tampan”. Dengan 

hasil penelitian pengawasan pada terminal terbilang belum efektif, karena hasil 

dilapangan yang membuktikan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh 

angkutan umum yang mencari penumpang diluar terminal. Ini merupakan 

tantangan besar bagi Dinas Perhubungan untuk memperbaiki dan mengatasi 

masalah tersebut dengan melakkukan berbagai macam cara untuk meningkatkan 

pelayanan yang efektif kepada masyarakat. 

 

2.7 KonsepOperasional 

 Untuk mempermudah penganalisaan dalam penelitian ini, maka penulis 

mengangkat konsep Anlisa Pengelolaan Terminal Sekapur Sirih Di Bagansiapi api 

oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati 

atau Menteri Perhubungan  Republik Indonesia No. PM 132 Tahun 2015 Tentang 

Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, sebagai berikut: 
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Tabel 2.1Konsep Operasional 

 

VARIABEL INDIKATOR 

 

SUB INDIKATOR 

Pengelolaan 

Terminal 

 

      1.   Perencanaan 

 

 

 

a. Penataan fasilitas utama  dan fasilitas  

penunjang. 

b. Pengaturan lalu lintas di lingkungan 

kerja dan daerah pengawasan terminal 

c. Pengaturan kedatangan dan 

keberangkatan kendaraan bermotor 

umum 

d. Pengaturan petugas di terminal 

e. Pengaturan parkir kendaraan 

f. Penataan pelataran terminal menurut 

rute atau jurusan 

g. Penyusunan jadwal perjalanan 

berdasarkan kartu pengawasan. 

 

2. Pelaksanaan  

 

 

 

a. Penataan kinerja terminal 

b. Pemungutan jasa pelayanan terminal 

penumpang 

c. Pemberian waktu kadatangan kendaraan 

umum kepada penumpang 
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d. Pengaturan arus lalu lintas di daerah 

lingkungan kerja terminal dan daerah 

pengawasan. 

 

3. Pengawasan 

Operasional  

Terminal  

 

 

 

 

a. Pemeriksaan kelengkapan administrasi 

kendaraan 

b. Pemeriksaan fisik kendaraanbermotor 

umum 

c. Pemeriksaan awak kendaraan bermotor 

umum 

d. Pengawasan ketertiban terminal. 

 

4. Pengendalian  

 

 

a. Penertiban Angkutan Umum 

b. Penyelenggaraan Terminal. 

Sumber: Permenhub NO.132 Tahun 2015 

 

2.8 Kerangka Berfikir  

Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah haruslah memberi pelayanan 

yang baik kepada masyarakat dalam hal ini dibidang transportasi, yang dilakukan 

dinas perhubungan dengan jalan memberikan sarana penunjang kenyamanan 

masyarakat, maka dari itu perlu adanya pembangunan dalam bidang transportasi 

yang dilakukan pemerintah dengan jalan meningkatkan fasilitas angkutan umum 
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yang keluar masuk di terminal sekapur sirih di Bagansiapi-Api Kabupaten Rokan 

Hilir. Sehingga angkutan umum yang keluar masuk di terminal dapat diatur dan 

nyaman. Oleh karena itu didalam penelitian ini kepada fenomena yang  sesuai 

dengan dilapangan, didalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.1Kerangka Berfikir 
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