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BAB III 

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TERMINAL KERTONEGORO                  

DI KABUPATEN NGAWI 

 

Pada bab ini penulis akan menyajikan data dan analisa mengenai 

Efektivitas Pengelolaan Terminal Kertonegoro di Kabupaten Ngawi (Studi Kasus: 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Kertonegoro, Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi). Penulis dalam hal ini telah 

melakukan penelitian di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 

Kantor UPTD Terminal Kertonegoro dan Terminal Kertonegoro. Sesuai yang 

penulis jelaskan di latar belakang penulisan penelitian ini, bahwa alasan mengapa 

diambilnya Terminal Kertonegoro karena Terminal Kertonegoro yang bertipe A 

dengan menghabiskan biaya pembangunan sebesar 42 Miliar belum berfungsi 

dengan maksimal dan masih sepi akan penumpang sehingga sangat menarik untuk 

dilakukan penelitian. 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Kertonegoro sebagai 

instansi pengelola Terminal Kertonegoro memiliki tupoksi untuk menjalankan dan 

mengoperasikan Terminal Kertonegoro diharapkan mampu mengefektifkan dan 

memaksimalkan fungsi dari Terminal Kertonegoro itu sendiri. Selain itu, Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) yang memiliki 

tupoksi dalam pembinaan dan pengawasan terhadap UPTD dapat membuat 

kebijakan untuk untuk mengefektifkan dan memaksimalkan Terminal 
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Kertonegoro. Kondisi Terminal Kertonegoro yang sepi akan penumpang dan 

minimnya bus yang keluar masuk terminal jika dibiarkan akan mematikan fungsi 

dari Terminal itu sendiri. Diperlukan langkah solutif untuk mengoptimalkan 

kembali Terminal Kertonegoro agar dapat berfungsi dengan maksiman dan 

efektif. Dalam pembahasan mengenai Efektivitas Pengelolaan Terminal 

Kertonegoro di Kabupaten Ngawi, penulis melakukan pembahasan dan analisa  

berdasarkan indikator-indikator dibawah ini.    

3.1. Efisiensi Pengelolaan 

Efisiensi pengelolaan merupakan pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan 

UPTD Terminal Kertonegoro dengan perbandingan hasil (output) yang dicapai 

lebih besar dari pemasukan (input). Adapun sub indikator efisiensi pengelolaan 

yaitu waktu pengelolaan Terminal Kertonegoro  dan biaya pengelolaan Terminal 

Kertonegoro. Waktu pengelolaan Terminal Kertonegoro yaitu pelaksanaan 

pengelolaan Terminal Kertoneogoro yang dilakukan oleh UPTD Terminal 

Kertonegoro sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Biaya 

pengelolaan Terminal Kertonegoro yaitu biaya yang telah ditetapkan mencukupi 

untuk penggunaan pengelolaan Terminal Kertonegoro.   

 3.1.1 Waktu Pengelolaan 

Pengelolaan Terminal Kertonegoro yang dilaksanakan UPTD 

Terminal Kertonegoro  berjalan dalam kurun waktu satu (1) tahun. UPTD 

Terminal Kertonegoro memberikan pelayanan setiap hari, seperti dalam 

pelayanan retribusi. Hal ini disampaikan langsung oleh  Kepala Seksi 

Terminal dan Perparkiran Dishubkominfo, Dhiyan Kenop Tri Kuncoro: 



58 
 

“Pelayanan terminal itu-kan setiap hari, tidak mengenal hari 

libur, sabtu minggu dan tanggal merah-pun tetap masuk. Kan 

tidak ada terminal yang libur kan mas !. Kalau pengelolaan 

retribusi-kan tiap hari. Nanti ada datanya, bus besar, bus kecil, 

angkotanya yang masuk berapa?. Termasuk penumpang yang 

naik maupun turun, itu datanya ada”. (Hasil wawancara pada 

tanggal 29 november 2016)    

 

Pelayanan retribusi merupakan bagian dari pengelolaan Terminal 

Kertonegoro. Retribusi yang ada dalam Terminal Kertonegoro berupa  

retribusi penumpang masuk terminal, bus masuk, penggunaan MCK, dan 

lain sebagainya. Pelayanan yang diberikan UPTD seharusnya dapat 

beroperasi selama 24 jam.  Namun dilapangan,  pelayanan retribusi tidak 

berjalan selama 24 Jam. Hal ini disampaikan oleh salah satu pegawai 

Bagian Administrasi, Yunias Angga:  

“Pelayananan Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) itu 

memang seharusnya 24 Jam, tetapi untuk saat ini, kalau malam 

bus tidak masuk. Sesuai dengan kesepakatan, bus mulai tidak 

masuk jam 17.00 wib. Tetapi kalau pagi, mulai jam 06.00 wib 

bus sudah mulai masuk”. (Hasil wawancara pada tanggal 2 

desember 2016)     

 

Pelayanan retribusi pada Bagian Peron penumpang juga tidak berjalan 

selama 24 jam. Salah satu pegawai Bagian Peron, Eko Agung 

mengungkapkan:  

“Ini kan kendaraan masuk sampai jam 17.00 wib mas 

!,Sementara ini-kan operasionalnya sampai jam 17.00 wib. 

Kalau disini normalnya, pelayanannnya sampai jam 16.00 wib, 

tapi rata-rata sampai jam 16.00 wib kita masih disini”. 

Sebenarnya di peron ini jam kerjanya 12 jam dari jam 07.00 

pagi jam 07.00 malam mas”. (Hasil wawancara pada tanggal 

30 november 2016)     

 

Pelayanan retribusi terminal yang termasuk dalam pengelolaan 

Terminal Kertonegoro seharusnya berjalan selama 24 jam, namun 
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kenyataannya tidak berjalan selama 24 jam. Hal ini disebabkan oleh 

ketersedian SDM yang terbatas. SDM yang ada di UPTD Terminal 

Kertonegoro hanya berjumlah 26 orang dan hanya mampu 

mengoperasikan dari jam 06.00–17.00 wib. Seperti hal-nya ungkapan dari 

Kasi Terminal dan Perparkiran, Dhiyan Kenop Tri Kuncoro: 

“Sebenarnya Terminal Kertonegoro itu kan idealnya 24 jam. 

Tapi kita terkendala dengan SDM. Kalau mau 24 jam berati 

kan harus shif-shifan. Misalkan pegawainya 10 orang, kalau 24 

jam ya butuh 20 orang, 10 orang shift siang dan 10 orang itu 

shift malam itu kalau mau 2 shift, tetapi kalau 3 shift ya 30 

orang. Lha kondisi sekarang, dengan luasan Terminal seperti 

itu, kita hanya mempunyai 26 orang karena itu, kita membatasi 

pelayanan sampai jam 5 sore dan malam itu sudah kosong. 

Sejak di operasionalisasikan memang jumlah SDM-nya 

kurang. Pak Kepala UPT itu ready 24 jam tetapi dengan dua 

syarat yaitu pegawainya ditambah dan penerangannya dibuat 

standart”. (Hasi wawancara pada tanggal 14 desember 2016)     

 

Keterbatasan jumlah SDM ini menjadi salah satu sebab tidak 

beroperasinya Terminal Kertonegoro selama 24 jam. Adapun waktu 

operasional pelayanan di Terminal Kertonegoro dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 3.1 

Waktu Operasional Pelayanan Terminal Kertonegoro 

 

Pelayanan Waktu Idealnya 

Retribusi Terminal 06.00 – 17.00 24 Jam 
 Sumber: Olahan Penulis 

 

Operasionalisasi pelayanan di Terminal Kertonegoro hanya berjalan dari 

jam 06.00 – 17.00 wib atau 11 jam sehingga pada malam hari sudah tidak 

ada lagi aktivitas di Terminal Kertonegoro.  
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 Berdasarkan informasi dari narasumber dan observasi yang 

dilakukan oleh penulis dilapangan, efisiensi pengelolaan Terminal 

Kertonegoro yang dilakukan pihak UPTD dilihat dari waktu pelayanan 

Terminal  kepada masyarakat belum efisien. Hal ini mengingat bahwa 

Terminal Kertonegoro seharusnya dapat memberikan pelayanan kepada 

masyarakat selama 24 Jam atau sehari full, tetapi waktu yang diberikan 

untuk pelayanan hanya mulai dari jam 06.00 wib – 17.00 wib atau 11 jam 

dalam sehari sehingga menyebabkan tidak adanya aktivitas pada malam  

hari.     

3.1.2 Biaya Pengelolaan 

Pembiayaan dalam pengelolaan Terminal Kertonegoro berasal dari  

anggaran pembangunan dan pemeliharaan terminal. Anggaran 

pemeliharaan di Terminal Kertonegoro berlaku untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun. Anggaran pemeliharaan digunakan untuk perbaikan fasilitas 

di dalam Terminal Kertonegoro seperti, lampu penerangan dan atap yang 

bocor. Perkembangan anggaran pemeliharan Terminal Kertonegoro 

cenderung mengalami perubahan setiap tahunnya. Kepala Seksi Terminal 

dan Perparkiran Dishubkominfo, Dhiyan Kenop Tri Kuncoro 

mengungkapkan: 

“Kalau anggaran itu, dibanding tahun 2014 dengan 2015 

kemarin cenderung naik. Terus, dibandingkan dengan tahun 

2016 juga naik lagi. Tapi untuk tahun 2017 kecenderungannya 

turun karena mungkin secara nasional lagi banyak 

penghematan-penghematan. Jadi alokasi untuk terminal 

kertonegoro juga turun. Kalau rupiahnya, pada tahun 2014 itu 

sebesar 32 juta, tahun 2015 sebesar 40 juta dan tahun ini naik 

menjadi 90 juta”. Anggaran tahun 2016 ini sudah habis pada 
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bulan Oktober mas, namun dapat dana tambahan sebesar Rp. 

9.500.000,00 untuk anggaran pemeliharaannya mas. (Hasil 

wawancara pada tanggal 29 november 2016)    

 

Adapun perkembangan anggaran pemeliharaan Terminal Kertonegoro dari 

tahun 2014 – 2016, seperti pada tabel dibawah ini.  

Tabel 3.2 

Anggaran Pemeliharaan Terminal Kertonegoro Tahun 2014-2016 

 

Jenis Anggaran 
Tahun 

2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 

Anggaran 

Pemeliharaan 

Terminal 

Kertonegoro 

32.500.000,00 40.000.000,00 90.000.000,00 

 Sumber : DPA 2014-2016 Dishubkominfo, data diolah penulis 

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2014-2016 anggaran 

pemeliharan Terminal Kertonegoro mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 

anggaran pemeliharaan mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.500.000,00 

sedangkan pada tahun 2016 anggaran pemeliharan mengalami kenaikan 

sebesar Rp. 50.000.000,00. Proses penganggaran pemeliharaan Terminal 

Kertonegoro dari tahun 2014-2016 dilakukan oleh Dishubkominfo 

Kabupaten Ngawi, namun pada tahun 2017 proses penganggaran tidak 

dilakukan oleh Dishubkominfo lagi, karena Terminal Kertonegoro diambil 

alih oleh pusat melalui Kementerian Perhubungan. Dhiyan Kenop Tri 

Kuncoro mengungkapkan: 

“Ini-kan masih proses transisi/peralihan mas!! tidak hanya 

Terminal Kertonegoro. Untuk semua Terminal besar baik di 

Kota/Kabupaten dengan Tipe A mau diambil alih oleh pusat. 

Maksud saya, kalau kita bicara tahun 2017, Dishubominfo 

sudah tidak mengalokasikan anggaran. Kalau ditanya anggaran 

tahun 2017, ya sudah tidak menganggarkan!. Untuk anggaran, 

baik pemeliharaan dan pembangunan Terminal Kertonegoro 
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tahun 2017 sudah tidak diusulkan, tetapi untuk tahun ini, 

pemeliharan dan pembangunan masih menggunakan tahun 

anggaran 2016”. (Hasil wawancara pada tanggal 29 november 

2016) 

    

Anggaran pemeliharan tahun 2016 tidak hanya untuk pemeliharaan  

Terminal Kertonegoro saja tetapi juga untuk sub terminal yang lain. 

Adapun anggaran belanja pemeliharaan terminal tahun 2016 dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.3 

Belanja Pemeliharan Terminal Tahun 2016 

No Uraian 

Perhitungan 

Sebelum 

Perubahan 

(Rp) 

Perhitungan 

Sesudah 

Perubahan 

(Rp) 

Bertambah (Berkurang) 

(Rp) 
% 

 

1 Terminal 

Kertonegoro 

90.000.000,00 99.500.000,00 9.500.000,00 10,56 

2 Sub. 

Terminal 

Gendingan 

60.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00 16,67 

3 Sub. 

Terminal 

Ngrambe 

15.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 33,33 

4 Sub. 

Terminal 

Geneng 

10.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00 

5 Sub. 

Terminal 

Karangjati 

5000.000,00 6.275.000,00 1.275.000,00 25,50 

6 Terminal 

Barang/Carg

o 

15.000.000,00 27.500.000,00 12.500.000,00 83,33 

 Sumber : DPA SKPD Dishubkominfo Tahun 2016, data diolah penulis 

Dari tabel diatas terlihat bahwa anggaran pemeliharan Terminal 

Kertonegoro lebih besar dibandingkan dengan anggaran sub terminal 

lainnya. Anggaran pemeliharaan Terminal Kertonegoro mengalami 

perubahan yang sebelumnya sebesar Rp.90.000.000,00 menjadi 
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Rp.99.500.000,00. Perubahan tersebut terjadi karena anggaran yang telah 

ditetapkan sudah habis di bulan oktober 2016 dan tidak cukup 1 (satu) 

tahun sehingga mendapatkan dana tambahan. Selain anggaran 

pemeliharaan untuk Terminal Kertonegoro, Dishubkominfo juga 

menganggarkan dana untuk pembangunan Terminal Kertonegoro. Untuk 

anggaran pembangunan Terminal Kertonegoro pada tahun 2016 sebesar 

Rp. 396.300.000,00. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 3.4 

Anggaran Pembangunan Terminal Kertonegoro Tahun 2016 

 

No Penggunaan Pembangunan Jumlah (Rp) 

1 Landasan Terminal  198.500.000,00 

2 Menara Terminal 197.800.000,00 

 Total 396.300.000,00 
 Sumber : DPA 2016 Dishubkominfo, data diolah penulis 

Pada tahun-tahun sebelumnya tidak terdapat anggaran untuk 

pembangunan. Anggaran pembangunan pada tahun 2016 digunakan untuk 

pembangunan landasan terminal dan menara terminal. Pembangunan 

landasan dilakukan untuk mengganti paving yang rusak dan bergelembong 

menjadi cor beton. Realisasi penggunaan anggaran untuk pembangunan 

landasan Terminal Kertonegoro sebesar Rp. 196.700.000,00 atau realisasi 

sebesar 99,09 %. Pembangunan landasan dikerjakan oleh CV. Maju 

makmur dengan waktu pelaksanaan 90 hari. 

Dari data anggaran dan hasil wawancara yang diperoleh peneliti 

dilapangan menunjukan bahwa efisiensi biaya  pengelolaan Terminal 
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Kertonegoro belum efisien karena pembiayaan dengan anggaran 

pemeliharaan Terminal Kertonegoro untuk kurun waktu satu (1) tahun 

justru sudah habis sebelum satu tahun. Hal ini terjadi pada anggaran 

pemeliharaan Terminal Kertonegoro tahun 2016 yang sudah habis di bulan 

Oktober  dan anggaran sebesar Rp. 90.000.000,00 tidak cukup untuk 

waktu satu (1) tahun. 

  Berdasarkan informasi dari narasumber dan observasi yang dilakukan oleh 

penulis dilapangan, efisiensi pengelolaan Terminal Kertonegoro yang dilakukan 

pihak UPTD dilihat dari segi waktu pelayanan Terminal  kepada masyarakat 

belum efisien. Hal ini mengingat bahwa Terminal Kertonegoro seharusnya dapat 

memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 24 Jam atau sehari full namun 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat hanya 11 jam yaitu dari jam 06.00 

wib – 17.00 wib. Sedangkan dari biaya pengelolaan juga belum efisien karena 

pembiayaan dengan anggaran pemeliharaan tidak mencukupi dan bahkan sudah 

habis sebelum 1 (satu) tahun anggaran yang telah ditetapkan. 

3.2 Prosedur Pelayanan 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Kertonegoro sebagai 

pengelola Terminal dalam melakukan pengelolaan harus memahami prosedur 

yang ada. Prosedur diperlukan untuk mempermudah pihak UPTD  dalam 

pengelolaan Terminal Kertonegoro. Berkaitan dengan prosedur pengelolaan, 

penulis menjabarkan dengan sub indikator sebagai berikut: 
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3.2.1 Adanya Regulasi Pelayanan 

Dalam pengelolaan Terminal Kertonegoro  terdapat  1 (satu) regulasi 

pelayanan yang digunakan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi 

Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal. Perda ini mengatur 

ketentuan tarif pelayanan retribusi yang ada di Terminal Kertonegoro. 

Dengan adanya perda ini, UPTD Terminal Kertonegoro memiliki dasar 

hukum untuk melakukan pemungutan sebagai imbalan atas pelayanan 

penggunanaan seluruh fasilitas yang berada di Terminal Kertonegoro. 

Adapun besarnya tarif pelayanan retribusi berdasarkan Perda No 5 Tahun 

2011, sebagai berikut: 

1. Tarif untuk terminal penumpang atau orang, sebagai berikut: 

a. Tempat menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kendaraan 

bermotor umum berlaku ketentuan sebagai berikut: 

1. Kendaraan bus cepat/patas sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu 

rupiah). 

2. Kendaraan bus sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah). 

3. Kendaraan bus dalam kota sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah). 

4. Kendaraan non bus antar kota sebesar Rp. 500,00 (lima ratus 

rupiah). 

b. Penggunaan fasilitas tempat parkir berlaku dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Kendaraan tidak bermotor sebesar Rp. 500,00 (lima ratus 

rupiah). 
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2. Sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah). 

3. Kendaraan bermotor dengan JBB < 3.500 (tiga ribu lima ratus) 

Kg sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah). 

4. Kendaraan bermotor dengan JBB > 3.500 (tiga ribu lima ratus) 

Kg sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah). 

c. Penggunaan fasilitas kios berlaku ketentuan sebagai berikut: 

1. Sewa tiap-tiap kios sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) 

per tahun. 

2. Retribusi kios terminal yang dipungut harian sebesar Rp. 

1.000,00 (seribu rupiah). 

d. Penggunaan fasilitas kamar mandi/water closet (WC) berlaku 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Penggunaan untuk buang air kecil sebesar Rp. 500,00 (lima 

ratus rupiah). 

2. Penggunaan untuk buang air besar atau mandi sebesar Rp. 

1.000,00 (seribu rupiah). 

2. Tarif untuk pelayanan jasa perbengkelan dengan jenis pekerjaan 

perawatan berkala dan perbaikan kecil adalah sebagai berikut: 

a. Perbaikan dan/atau test injection pump dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Kendaraan bermotor dengan JBB sampai dengan 3.500 (tiga 

ribu lima ratus) Kg sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu 

rupiah). 
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2. Kendaraan bermotor dengan JBB 3.500 (tiga ribu lima ratus) Kg 

sampai dengan 8.500 (delapan ribu lima ratus) Kg sebesar Rp. 

80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). 

3. Kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 8.500 (delapan ribu 

lima ratus) Kg sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu 

rupiah). 

b. Perbaikan dan/atau nozlle sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu 

rupiah) per nozlle. 

c. Perbaikan lampu dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Kerusakan ringan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu 

rupiah). 

2. Kerusakan berat sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). 

d. Perbaikan rem atau onderstel dengan kerusakan ringan berlaku 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Kendaraan bermotor dengan JBB sampai dengan 3.500 (tiga 

ribu lima ratus) Kg sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu 

rupiah). 

2. Kendaraan bermotor dengan JBB 3.501 (tiga ribu lima ratus 

satu) Kg sampai dengan 8.500 (delapan ribu lima ratus) Kg 

sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). 

3. Kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 8.500 (delapan ribu 

lima ratus) Kg sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu 

rupiah). 
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e. Perbaikan rem atau onderstel dengan kerusakan berat berlaku 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Kendaraan bermotor dengan JBB sampai dengan 3.500 (tiga 

ribu lima ratus) Kg sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu 

rupiah). 

2. Kendaraan bermotor dengan JBB 3.501 (tiga ribu lima ratus 

satu) Kg sampai dengan 8.500 (delapan ribu lima ratus) Kg 

sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). 

3. Kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 8.500 (delapan ribu 

lima ratus) Kg sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu 

rupiah). 

Ketentuan tarif yang sudah diatur dalam perda no 5 tahun 2011 

dijadikan dasar hukum bagi UPTD Terminal Kertonegoro dalam 

melakukan pemungutan retribusi di Terminal Kertonegoro. Pemungutan 

retribusi yang dilakukan oleh pihak UPTD menjadi bagian dalam 

pengelolaan Terminal Kertonegoro. Selain itu, adanya retribusi di 

Terminal Kertonegoro dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) 

Kabupaten Ngawi.  

3.2.2 Adanya SOP Pelayanan 

Dalam pengelolaan Terminal Kertonegoro, Dishubkominfo 

Kabupaten Ngawi tidak menetapkan SOP untuk pelayanannya. Kasie 

Terminal dan Perparkiran Dishubkominfo, Dhiyan Kenop Tri Kuncoro 

mengungkapkan:  
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 “Regulasi tentang pengelolaan terminal hanya perda tentang 

retribusi. Untuk aturan-aturan lain, seperti SOP itu belum ada 

dan kita tidak menetapkan SOP. Untuk SOP pelayanan kepada 

penumpang, juga tidak ada. Secara regulasi kita tidak 

menetapkan.Kalau ngomong pelayanan ya, kita spontan saja. 

Semisal, ada bus telat ya kita telfon-telfonan dengan solo 

ataupun dengan jombang terkait kenapa bus bisa telat.  Jadi 

gitu-gitu saja”. (Hasil wawancara 29 november 2016) 

 

Dengan tidak adanya SOP yang ditetapkan oleh Dishubkominfo, 

pihak UPTD selaku pengelola Terminal Kertonegoro dalam memberikan 

pelayanan dilakukan dengan spontan, seperti dalam kasus keterlambatan 

bus yang masuk ke dalam Terminal Kertonegoro. Pihak UPTD Terminal 

Kertonegoro berkomunikasi dengan UPT Terminal di luar Kabupaten 

Ngawi. Selain itu, dalam hal pemungutan retribusi di Terminal 

Kertonegoro, pihak UPTD menerapkan regulasi retribusi yang ada yaitu 

berdasarkan Perda No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.  

3.2.3 Tahapan dalam Pelayanan  

Pelayanan retribusi terminal yang dilakukan oleh pihak UPTD 

termasuk dalam pengelolaan Terminal Kertonegoro. Tahapan dalam 

pelayanan retribusi terdiri atas pemungutan dan pelaporan retribusi. 

Adapun tahapan-tahapannya, sebagai berikut: 

a. Pemungutan Retribusi 

1. Pemungutan retribusi di Terminal Kertonegoro dilakukan setiap 

hari oleh pegawai UPTD  dengan memberikan karcis kepada 

wajib retribusi. 
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2. Wajib retribusi yang telah mendapatkan karcis, lalu membayar 

biaya yang tertera di karcis kepada pegawai yang berada di 

Terminal Kertonegoro. 

3. Pegawai UPTD menghitung dan mengumpulkan hasil retribusi 

yang diperoleh selama satu hari. 

b. Pelaporan Retribusi 

1. Pegawai yang telah mengumpulkan hasil retribusi kemudian 

menyetorkan kepada pegawai bagian administrasi UPTD 

Terminal Kertonegoro. 

2. Hasil retribusi kemudian di rekapitulasi dan disusun dalam bentuk 

laporan harian. 

3. Hasil laporan harian kemudian disetorkan kepada Dinas 

Perhububungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi. 

Tahapan pemungutan dan pelaporan retribusi dilaksanakan UPTD dalam 

rangka pengelolaan Retribusi di Terminal Kertonegoro. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan bahwa 

prosedur pelayanan Terminal Kertonegoro dari segi regulasi pelayanan Terminal 

hanya terdapat satu (1) regulasi yang ditetapkan yaitu  Perda No 5 Tahun 2011 

Tentang Retribusi Terminal. Perda ini dijadikan acuan dan dilaksanakan pihak 

UPTD dalam melakukan pemungutan retribusi yang ada di Terminal Kertonegoro. 

Berkaitan dengan SOP, Dishubkominfo tidak menetapkan SOP untuk pengelolaan 

Terminal Kertonegoro. Pihak UPTD memberikan pelayanan secara spontan 

kepada masyarakat, seperti dalam hal keterlambatan bus yang masuk kedalam 
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Terminal Kertonegoro. Pihak UPTD Terminal Kertonegoro berkomunikasi 

dengan UPTD Terminal di luar Kabupaten Ngawi. Tahapan dalam pengelolaan 

Terminal Kertonegoro berupa tahapan dalam pemungutan dan pelaporan retribusi 

yang ada di Terminal Kertonegoro. Pemungutan retribusi di Terminal 

Kertonegoro dilakukan oleh pegawai UPTD dan hasil dari pemungutan retribusi 

dilaporkan kepada Kepala Dishubkominfo melalui Kepala UPTD Terminal 

Kertonegoro. 

3.3 Koordinasi Atasan dan Bawahan 

Berkaitan dengan hubungan atasan dan bawahan dalam pengelolaan 

Terminal Kertonegoro di Kabupaten Ngawi, penulis menjabarkan koordinasi 

dalam pengelolaan Terminal Kertonegoro dalam sub indikator berikut ini. 

3.3.1 Kejelasan Tupoksi Atasan dan Bawahan  

UPTD Terminal Kertonegoro merupakan salah satu unsur pelaksana 

sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 60 Tahun 2008, UPTD 

dipimpin oleh Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Ngawi. Dalam menjalankan tugasnya, UPTD 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika sesuai bidangnya. 

b. Pelaksanaan urusan administrasi. 



72 
 

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, UPTD mempunnyai kewenangan 

sebagai berikut:  

a. Penyusunan, pelaksanaan, pelayanan, pengembangan, dan 

bimbingan teknis. 

b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan teknis dengan pihak terkait sesuai 

bidangnya. 

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di 

wilayah kerjanya. 

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika  berdasarkan Peraturan Bupati No 60 Tahun 

2008 terdiri dari: 

a. Kepala. 

b. Sub Bagian Tata Usaha. 

c. Petugas Pelaksana. 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Dalam UPTD Terminal Kertonegoro susunan organasinya terdiri atas 

Kepala UPTD dan Petugas Pelaksana serta tidak terdapat sub bagian tata 

usaha dan kelompok jabatan fungsional. Kepala UPTD Terminal 

Kertonegoro langsung membawahi beberapa Petugas Pelaksana yang 

berada dibawah tanggung jawabnya.  

 

 



73 
 

Adapun bagan Struktur UPTD Terminal Kertonegoro, sebagai berikut: 

Gambar 3.1 

Bagan Strukrur UPTD Terminal Kertonegoro 

 

  

 

 

 

 

Sumber: UPTD Terminal Kertonegoro 

Adapun Sumber daya manusia (SDM) yang mengisi bagian-bagain dalam 

struktur UPTD Terminal Kertonegoro sebagai berikut: 

a. Kepala UPTD Terminal Kertonegoro yaitu Ali Imron H, S.Sos 

b. Bagian Administrasi 

1. Yunias Angga Sudhana. 

2. Narto. 

c. Bagian Peron 

1. Dodik Sulistyono. 

2. Sugeng. 

3. Heppy Cahyono. 

4. Sukamto. 

5. Eko Agung Wibowo. 

6. Heri Purwanto. 

7. Sunarto. 

KEPALA 

UPTD 

TERMINAL 

ADMINISTRASI PERON PARKIR TPR MPU 
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8. Damam Mini. 

9. Danang Yoga Utoro. 

10. Subandriyo. 

11. Budi Siswo Nugroho. 

d. Bagian Parkir 

1. Jatmiko Hari Setiawan. 

2. Sobirin. 

3. Bambang Prastyo. 

4. Siswanto. 

5. Totok Suryono. 

e. Bagian TPR 

1. Sudarto A 

2. Heri Purnomo. 

3. Sukartiwan. 

4. Dodi Agus.  

5. Joko Puryono. 

6. Sudarto B. 

f. MPU  

1. Sutikno. 

2. Ismijanto. 

Dalam menjalankan tugas-nya, pegawai UPTD terminal Kertonegoro 

mengetahui dan memahami tugas serta kewenangan di bagian yang telah 
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ditentukan. Sepertihalnya, ungkapan dari salah satu pegawai di bagian 

parkir, Jatmiko Hari Setiawan: 

“Kalau penarikan parkir itu mas, ya sesuai dengan Perda. Saya 

di bagian parkir karena sudah ada absen-nya. Dari dulu mas!! 

kalau dari perdanya, penarikan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ya 

Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) mas dan itu tergantung perdanya 

juga. Tapi, selama ini kalau narik ya Rp. 1.000,00 saja mas. 

Tempat saya ya di bagian parkir sesuai dengan absen, kalau 

pindah ya, itu pengecualian mas”. (Hasil wawancara pada 

tanggal 29 november 2016)    

 

Pegawai di UPTD Terminal Kertonegoro dalam menjalankan tugasnya 

sesuai dengan bagian dan absen yang telah ditetapkan oleh Kepala UPTD. 

Selain itu, pegawai dalam bagian-bagian struktur dapat mengalami 

pergantian/ rolling ke bagian lainnya. Pergantian ini dilakukan UPTD 

Terminal Kertonegoro agar semua pegawai dapat mengetahui dan 

merasakan tugas di bagian-bagian yang berbeda. Ismijanto, salah satu 

pegawai Bagian TPR MPU mengungkapkan: 

“saya di TPR, rolling paling tidak ya,tahunan. Dulu di TPR 

terminal bus, sekarang di TPR MPU,  karena sudah tua tidak 

boleh jaga malam. Kalau TPR terminal bus itu 24 jam. Tetapi, 

kalau disini cuma 8 jam. Di TPR MPU ini biasanya, bus 

terakhir masuk ya  antara jam 14.00 – 17.00 wib”. (Hasil 

wawancara pada tanggal 30 november 2016)    

 

Pergantian/rolling pegawai dilakukan atas dasar kebijakan dari Kepala 

UPTD Terminal Kertoneogoro dan dapat dilakukan secara situasional. 

Selain itu, pegawai dapat mengajukan usulan untuk pergantian/rolling 

kepada Kepala UPTD Terminal Kertonerogo. Dengan adanya 

pergantian/rolling dapat menambah pengalaman kerja dan mengetahui 

sistem kerja di UPTD Terminal Kertonengoro. Namun,  pergantian/rolling 
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pegawai tidak terjadi di bagian administrasi. Pegawai di bagian 

administrasi tidak mengalami pergantian dan tetap pada bagiannya. Salah 

satu pegawai Bagian Administrasi, Yunias Angga: 

“Kalau dulu ada perintah, anggota mengusulkan ke pimpinan. 

Pimpinan melakukan perpindahan karena pertimbangan umur 

juga, kalau sudah tua diganti yang lebih muda. Kalau saya 

disini, karena ditugaskan disini, Tapi saya juga patroli, tidak 

disini saja, terkadang ikut operasi”. (Hasil wawancara pada 

tanggal 2 desember 2016)    

  

Pegawai bagian administrasi di UPTD Terminal Kertonegoro tidak 

mengalami pergantian berdasarkan kebijakan dari Kepala UPTD. Namun, 

pegawai dalam bagian ini juga mendapatkan tugas tambahan seperti, patrol 

dan operasi di dalam Terminal Kertonegoro. 

Kejelasan tupoksi menjadi hal penting untuk diketahui dan dipahami 

oleh Kepala dan Pegawai UPTD dalam melakukan pengelolaan Terminal  

Kertonegoro. Dengan tupoksi yang jelas pegawai akan melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan tidak melakukan 

pekerjaan yang tumpeng tindih dengan pegawai yang lain. Penulis 

mengamati dan mengetahui dari hasil wawancara  bahwa pegawai UPTD 

sudah mengetahui tugas-tugas yang ada di dalam bagian-bagiannya serta 

adanya rolling/pergantian pegawai dari satu bagian ke bagian yang lain, 

dapat menambah pengalaman dan mengetahui tugas yang berbeda dari 

masing-masing bagian yang ada di UPTD Terminal Kertonegoro. 

3.3.2 Adanya Komunikasi Atasan dan Bawahan 

UPTD Terminal Kertonegoro merupakan salah satu unsur pelaksana 

teknis operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
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Kabupaten Ngawi. UPTD Terminal Kertonegoro dipimpin oleh seorang 

kepala unit yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada 

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dalam 

melaksanakan tugas, setiap kepala unit wajib menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta 

instansi lain di luar Pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya. 

Salah satu bentuk koordinasi yaitu adanya komunikasi. Komunikasi antara 

atasan dan bawahan dalam UPTD Kertonegoro yaitu Pertama, Kepala 

UPTD Terminal Kertonegoro dengan Kepala Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika. Kedua, Kepala UPTD Terminal 

Kertonegoro dengan Pegawai yang berada dijajarannya.  

Komunikasi Kepala UPTD Terminal Kertonogero dengan Kepala 

Dishubkominfo dilakukan dengan menggunakan pola 2 (dua) arah. Seperti 

yang disampaikan oleh Kepala Seksi Terminal dan Perparkiran 

Dishubkominfo, Dhiyan Kenop Tri Kuncoro : 

“Kita komunikasi dengan pihak UPTD bukan hanya dalam 

masalah kendala saja, tetapi dalam perencanaan juga termasuk 

dalam penyusunan Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA). Itu 

berkaitan dengan soal perencanaan. Kalau berbicara kendala, 

Kepala UPTD mengirim surat ke Kepala Dinas dan saya 

tinggal menunggu dispo untuk melaksanakannya. Jadi seperti 

itu, komunikasinya”. (Hasil wawancara pada tanggal 29 

november 2016)    

 

Komunikasi UPTD Terminal Kertonegoro dengan Dihshubkominfo 

dilakukan sebagai koordinasi dan sinergisitas dalam pengelolaan Terminal. 



78 
 

Hal ini mengingat tupoksi dishubkominfo dalam melakukan pembinaan 

dan penganggaran kebutuhan  terhadap operasional Terminal Kertonegoro. 

Selain itu, kepala UPTD Terminal Kertonegoro dalam menjalankan 

tugasnya juga bertanggungjawab kepada Kepala Dishubkominfo  

Selain komunikasi dengan Kepala Dishubkominfo, Kepala UPTD 

Terminal Kertonegoro juga komunikasi dengan pegawai dibawahnya. 

Komunikasi yang terjadi juga menggunakan pola 2 (dua) arah. Hal ini 

disampaiakan oleh pegawai Bagian Peron, Eko Agung: 

“Bapak Ali Imron selaku Kepala UPT, kadang juga ngawasi 

dan pemberitahuan kepada anak buah. Masalahnya-kan dia 

bapaknya. Anak buah-kan kerja dilapangan, jadi kalau ada 

keluhan-keluhan, ya saya sampaikan”. Biasanya laporan-

laporan dapat bersifat situasional namun setiap satu bulan ada 

pertemuan untuk menyampaikan keluhan-keluhan dari 

pegawai yang bekerja dilapangan”. (Hasil wawancara pada 

tanggal 30 november 2016)         

 

Komunikasi yang antara Kepala UPTD dengan pegawai dan pegawai 

dengan Kepala UPTD berjalan dengan baik dan harmonis. Pegawai UPTD 

dapat secara langsung melaporkan kendala-kendala yang ditemukan 

kepada Kepala UPTD Terminal Kertonegoro. Hal ini tentunya dapat 

mempermudah dalam melakukan pengelolaan Terminal Kertonegoro. 

Dengan adanya komunikasi antara Kepala UPTD dengan pegawai dan 

pegawai dengan Kepala UPTD, permasalahan yang muncul dalam 

pengelolaan Terminal Kertonegoro dapat diminilasir. Pegawai UPTD 

dapat melaporkan secara langsung kepada Kepala UPTD apabila terdapat 

permasalahan dilapangan.  
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3.3.3 Adanya Motivasi Atasan Kepada Bawahan 

Motivasi diperlukan untuk memacu semangat dalam bekerja. 

Motivasi dalam pengelolaan Terminal Kertonegoro dilakukan Kepala 

UPTD kepada pegawai yang berada di jajarannya. Selain memberikan 

motivasi kepada pegawainya, Kepala UPTD Terminal Kertonegoro juga 

melakukan pengawasan terhadap pegawai di jajarannya. Pengawasan ini 

dilakukan setiap hari untuk mengecek pegawai sudah berada di tempat 

kerja atau belum. Pegawai Bagian Perparkiran, Jatmiko Hari Setiawan 

mengungkapkan: 

“Untuk Ka UPT sendiri, itu jam 07.00 wib pasti sudah keliling 

untuk melihat anak buahnya, sudah ada di tempat apa belum”. 

(Hasil wawancara pada tanggal 29 november 2016)     

 

Hal yang senada juga disampaikan oleh pegawai Bagian TPR MPU, 

Ismijanto mengungkapkan:  

“Jam 07.00 wib belum datang aja, beiau sudah ngamuk 

(marah). Pak imron itu keras tetapi disiplin. Memang orangnya 

itu bagus mas !”. (Hasil wawancara pada tanggal 30 

november 2016)     

Motivasi yang diberikan oleh Kepala UPTD Terminal Kertonegoro kepada 

pegawainya dilakukan agar pegawai semangat dalam bekerja. Selain itu, 

adanya pengawasan yang dilakukan oleh Kepala UPTD  kepada pegawai 

dapat meningkatkan disiplin dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang 

telah dilakukan. 

Koordinasi antara atasan dengan bawahan dalam pengelolaan Terminal 

Kertonegoro dilakukan agar pengelolaan Terminal dapat berjalan maksimal. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penulis dapat menggambarkan 
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koordinasi antara atasan dan bawahan dalam hal ini Kepala UPTD dengan 

pegawai dan pegawai dengan Kepala UPTD sudah berjalan dengan baik. Dengan 

adanya kejelasan tupoksi pegawai akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa 

yang telah ditetapkan dan tidak melakukan pekerjaan yang tumpang tindih dengan 

pegawai yang lain. Komunikasi antara atasan dengan bawahan bersifat dua (2) 

arah yaitu antara Kepala UPTD dengan pegawai dan pegawai dengan Kepala 

UPTD sehingga dapat berjalan dengan baik dan harmonis. Selain itu, motivasi 

yang diberikan kepada pegawai dapat memacu semangat dan disiplin pegawai 

dalam menjalankan tugasnya. Kejelasan tupoksi, komunikasi baik dan harmonis 

serta terdapatnya motivasi yang diberikan Kepala UPTD kepada pegawai dapat 

mewujudkan tercapainya efektifvitas dalam pengelolaan Terminal Kertonegoro.  

3.4 Responsivitas Pegawai 

Responsivitas pegawai diperlukan untuk meminimalisir hambatan atau 

permasalahan yang muncul dilapangan. Dalam pengelolaan Terminal 

Kertonegoro, penulis menjelaskan responsivitas pegawai dengan tindakan 

ketanggapan pegawai UPTD Terminal Kertonegoro dalam menghadapi hambatan 

yang ada.  

3.4.1 Daya Tanggap Pegawai dalam Menghadapi Hambatan. 

Daya tanggap pegawai dalam menghadapi hambatan dalam suatu 

pekerjaan diperlukan agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan 

maksimal. Dalam pengelolaan Terminal Kertonegoro yang dilakukan oleh 

UPTD terdapat hambatan yang ditemukan oleh pegawai UPTD maupun 

dari Dishubkominfo. Daya tanggap pegawai UPTD maupun 



81 
 

Dishubkominfo perlu dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan 

yang ada dalam pengelolaan Terminal Kertonegoro. Adapun daya tanggap 

pegawai dalam mengatasi hambatan pengelolaan Terminal Kertonegoro, 

sebagai berikut: 

a. Bagian Peron 

Pegawai Bagian Peron memiliki tugas yaitu melakukan penarikan 

retribusi terhadap calon penumpang yang masuk ke dalam Terminal 

Kertonegoro. Calon penumpang yang masuk Terminal Kertonegoro 

dikenai biaya retribusi sebesar Rp.200,00. Dalam menjalankan 

tugasnya, pegawai Bagian Peron menemukan juga menemukan 

hambatan. Sepertihalnya, ungkapan dari pegawai Bagian Peron, Eko 

Agung: 

“Orang-kan macam-macam mas!. Kadang-kan ada orang 

kampung yang tidak tahu, tiba-tiba langsung masuk saja. Masalah 

pembayaran peron-kan, kadang ada orang yang tidak tahu. Terus 

saya kasih tahu mas!. Sekarang-kan uang Rp. 200,00 juga agak 

sulit, kadang-kadang kita juga bingung. Soalnya, kita cari uang 

recehan Rp.100,00 maupun Rp. 200,00 untuk kembalian-kan juga 

sulit mas!. Terkadang ada penumpang yang buru-buru langsung 

masuk terminal. Tetapi kebijaksanaan dari kita ya sudah !! 

masalah itu kan tergantung dari kesadaran masing-masing orang 

saja. Terkadang tidak adanya kembalian uang yang dibayarkan, 

mereka saya suruh masuk saja karena kondisi yang situasional”. 

(Hasil wawancara pada tanggal 30 november 2016)    

Terdapatnya calon penumpang yang langsung masuk Terminal 

Kertonegoro tanpa membayar biaya retribusi di peron menjadi 

permasalahan tersendiri bagi pegawai bagian peron. Selain itu, pegawai 

mengalami kesulitan dalam mengembalikan uang kembalian dari calon 

penumpang yang telah membayar retribusi. Pegawai bagian peron 
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mengatasi hambatan tersebut dengan memberi tahu kepada calon 

penumpang terkait adanya penarikan retribusi di bagian peron. Selain 

itu, hambatan yang ditemukan dilapangan juga dilaporkan kepada 

Kepala UPTD Terminal Kertonegoro.  

b. Bagian MPU  

Pegawai Bagian MPU mempunyai tugas yaitu melakukan penarikan 

retribusi terhadap bus-bus kecil yang masuk kedalam Terminal 

Kertoneogo. Bus bus kecil yang masuk dalam Terminal Kertonegoro 

dikenai biaya retribusi sebesar Rp.1.000,00 untuk sekali bayar dan 

dapat masuk beberapa kali ke dalam Terminal Kertoneogoro. Dalam 

menjalankan tugasnya, pegawai Bagian MPU menemukan hambatan, 

sepertihalnya ungkapan dari salah satu pegawai Bagian MPU, 

Ismijanto: 

“Kalau ada bus yang menerobos dan lupa membayar, itu ntar 

ditulis dan ditilang. Itu dicatat nomernya, besoknya dikasih 

pengarahan. Kalau masih mbandel (susah diatur) akan ditilang di 

pengadilan dan di denda”. (Hasil wawancara pada tanggal 30 

november 2016)    

 

Terdapatnya bus yang  menerobos masuk terminal dan lupa  membayar 

retribusi di Teminal Kertonegoro menjadi hambatan pada bagian MPU. 

Sikap pegawai dalam mengatasi hambatan dilakukan dengan 

mencatatan nomer plat bus yang menerobos dan lupa membayar biaya 

retribusi masuk di Terminal Kertonegoro. Selanjutnya, bus-bus yang 

melakukan pelanggaran akan mendapatkan pengarahan. Namun, apabila 
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masih dilanggar lagi maka akan ditilang dan dikenai denda di 

pengadilan.  

Selain pegawai UPTD Terminal Kertonegoro, Dishubkominfo yang 

memiliki tugas pembinaan terhadap UPTD Terminal Kertonegoro juga 

menemukan hambatan-hambatan dalam pengelolaan Terminal 

Kertonegoro. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Terminal dan 

Perparkiran, Dhiyan Kenop Tri Kuncoro: 

“Hambatan kita ini sebenarnya untuk pengelolaan Terminal 

kekurangan personil. Idealnya terminal itu-kan bisa 24 Jam, 

makanya untuk dapat mengoperasionalkan terminal itu, tenaganya 

harus 2x (dua kali lipat) dari jumlah yang ada. Kita kan cuma 26 

orang dan itu kurang. Dengan terminal yang besar, ada yang 

Bagian Peron, TPR Bus Besar dan Bus Kecil, termasuk tenaga 

kebesihan dan administrasinya. Kekurangan pegawai itu sudah 

terjadi sejak tahun-tahun lalu, sejak saya masuk tahun 2014 

kemarin. Makanya kita memaksimalkan dan mengoptimalkan yang 

ada. Sebenarnya, temen-temen di Terminal Kertonegoro itu juga 

kasihan. Dengan nominal gaji yang sama, tetapi mereka juga harus 

all out disana karena memang kerjanya seperti itu. Itu yang 

kaitannya dengan Sumber Daya Manusia, yang kedua kaitanya 

dengan anggaran pemeliharaan. Anggaran pemeliharan itu memang 

tiap tahun naik, tetapi dengan melihat luasan Terminal yang segitu 

panjang dan lebarnya. Kita itu kekurangan dengan anggaran seperti 

itu. Anggaran tahun ini yang 90 juta, itu sudah habis di bulan 

oktober, akhirnya kita dapat tambahan anggaran 9 juta dari 

perencaan di Kabupaten”. (Hasil wawancara pada tanggal 29 

november 2016)    

 

Kekurangan pegawai dalam pengelolaan Terminal Kertonegoro diatasi 

dengan memaksimal atau mengoptimalkan pegawai yang ada. Kepala 

UPTD Terminal Kertonegoro dan pegawainya mengimprovisasi agar 

pelayanan terminal dapat berjalan. Dishubkominfo telah melakukan upaya 

melakukan penambahan pegawai dengan mengajukan surat permohonan 

kepada Kepala Dinas dan diteruskan ke Badan Kepegawaian Daerah 
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(BKD), namun pertimbangan dari BKD tidak bisa memenuhi karena 

mengambil dari instansi lain sudah tidak bisa. 

Responsivitas pegawai UPTD Terminal Kertonegoro dalam menghadapi 

hambatan dilapangan  berjalan dengan baik. Hal ini diwujudkan dengan tindakan 

yang tanggap dilakukan oleh pegawai dalam mengatasi hambatan-hambatan yang 

ada di Terminal Kertonegoro. Sikap tanggap dan responsif yang dilakukan 

pegawai dapat mewujudkan tercapainya efektivitas dalam pengelolaan Terminal 

Kertonegoro.   

3.5 Sarana Prasarana 

Sarana dan prasarana dalam pengelolaan Terminal Kertonegoro diperlukan 

untuk menunjang proses pengelolaan yang dilakukan oleh UPTD Terminal 

Kertonegoro. Dalam hal ini, penulis menggambarkan ketersediaan dan kondisi 

serta fasilitas penunjang  yang diperlukan  ada di Terminal Kertonegoro.  

 3.5.1 Ketersedian Fasilitas Terminal 

Fasilitas yang tersedia di Terminal Kertonegoro sebagai berikut: 

1. Kantor. 

2. Food Court. 

3. Ruang Tunggu Keberangkatan Angkot + Retail. 

4. Area Kedatangan Penumpang Angkot + Retail. 

5. Ruang Tunggu Keberangkatan Bus + Retail. 

6. Area Kedatangan Penumpang Bus + Retail. 

7. Parkir Motor Inap. 

8. Parkir Inap Bus 



85 
 

9.  Bengkel  

10. Area Cuci  

11. Kantin  

12. Tempat Istirahat Supir. 

13. Depo Sampah. 

14. Menara Kontrol dan Gudang. 

15. Drop Penumpang Bus. 

16. Area Keberangkatan Bus. 

17. Drop Penumpang Angkot. 

18. Area Keberangkatan Angkot. 

19. Pos Jaga. 

20. Rumah Genset + Toilet Sopir. 

21. Gerbang. 

22. Pos Retribusi. 

23. Pos Retribusi Pejalan Kaki. 

24. Paguyuban Supir Angkot. 

25. Rencana Pengembangan Dinas Perhubungan. 

26. Rencana Pengembangan Uji KIR. 
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Selain fasilitas di atas, di Terminal Kertonegoro juga memiliki fasilitas-

fasilitas tambahan seperti pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.5 

Fasilitas  Terminal Kertonegoro 

 

No Nama Barang/Jenis 

Barang 

Jumlah Satuan Asal 

Usul 

Harga Satuan Jumlah  

1 Container 1 Buah APBD 20.900.000 20.900.000 

2 Lemari Besi/Metal 2 Unit APBD 2.558.050 5.116.100 

3 Papan Pengumuman 5 Unit APBD 1.529.000 7.645.000 

4 Meja Kayu/Rotan 15 Unit APBD 758.450 11.376.750 

5 Kursi Besi/Metal 1 Unit APBD 59.400.000 59.400.000 

6 Meja Rapat 8 Unit APBD 1.540.000 12.320.000 

7 Meja Tulis 1 Buah APBD 798.266 798.266 

8 Kursi Tamu 1 Unit APBD 3.823.600 3.823.600 

9 Kursi Lipat 25 Unit APBD 385.000 9.625.000 

10 Alat Pembersih 20 Buah APBD 60.500 1.210.000 

11 Alat Pembersih 3 Buah APBD 1.925.000 5.775.000 

12 Alat Pembersih  1 Buah APBD 6.116.000 6.116.000 

13 Alat Pembersih 30 Buah APBD 126.500 3.795.000 

14 AC Split 3 Unit APBD 4.400.000 13.200.000 

15 Televisi 3 Unit APBD 4.400.000 13.200.000 

16 Camera Video 1 Set APBD 24.134.000 24.134.000 

17 Alat Pemadam 

Kebakaran 

3 Unit APBD 2.200.000 6.600.000 

18 Komputer 1 Buah APBD 2.500.000 2.500.000 

19 Komputer 1 Unit APBD 5.000.000 5.000.000 

20 Printer 1 Unit APBD 1.000.000 1.000.000 

21 Printer 1 Unit APBD 750.000 750.000 

22 Lain-lain/Kontainer 

Sampah 

1 Unit APBD 34.336.000 34.336.000 

23 Meja Kerja Pejabat 1 Unit APBD 2.624.000 2.624.000 

24 Kursi Kerja Pejabat 1 Unit APBD 750.000 750.000 

25 Kursi Kerja Pejabat 1 Unit APBD 1.210.000 1.210.000 

26 Pompa Airasil 1 Buah APBD 25.129.148 25.129.148 

27 Kios 59 Buah APBD   

28 MCK 2 Lokasi    
   Sumber: Data sarpras Dishubkominfo Kab. Ngawi 

Dari tabel diatas, terlihat jelas bahwa fasilitas yang ada di Terminal 

Kertonegoro sudah memadai untuk digunakan dalam pengelolaan 
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Terminal. Fasilitas yang berada di Terminal Kertonegoro bersumber dari 

dana APBD yang dianggarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Ngawi. Fasilitas tersebut, digunakan UPTD 

Terminal Kertonegoro untuk mengoperasikan Terminal dan dalam rangka 

pengelolaan Terminal Kertonegoro.   

3.5.2 Kondisi Fasilitas yang Tersedia. 

Terminal Kertonegoro yang bertipe A sebenarnya memiliki fasilitas 

yang lengkap sesuai dengan persyaratan fasilitas untuk Terminal bertipe A. 

Adapun kondisi fasilitas yang berada di Terminal Kertonegoro, sebagai 

berikut: 

a. Lampu Penerangan 

Kondisi lampu penerangan di Terminal Kertonegoro tidak berjalan 

optimal pada malam hari. Salah satu warga ngawi, Dwi Kartiko 

mengungkapkan: 

“Kalau malam jarang ada bus yang masuk, penerangannya 

minim, sepi, dan tidak ada calon penumpang yang 

menggunakan fasilitas umum tersebut”. (Sumber: 

www.antarajatim.com 19 Agustus 2016) 

 

Lampu penerangan yang minim membuat terminal gelap di malam 

hari. Hal yang senada juga disampaikan oleh Kepala UPT Terminal 

Kertonegoro, Ali Imron Hariyadi saat melakukan uji coba 

memasukan Mobil Penumpang Umum (MPU) yang melintasi Ngawi 

ke dalam terminal, bahwa:  

“Sudah kami uji cobakan sesuai aturan. Tapi ya memang ada 

sejumlah catatan dan evaluasi, sopir banyak yang mengeluhkan 

http://www.antarajatim.com/
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penerangan yang kurang standar”. (Sumber: 

www.radarmadiun.jawapos.com 28 Agustus 2016) 

 

Selain lampu penerangan yang kurang standar, kondisi lampu pada  

 

lorong jalan penumpang menuju ke ruang tunggu kedatangan bus 

tidak berfungsi dengan baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya lampu 

pada lorong jalan penumpang. Berikut, kondisi lampu penerangan di 

lorong jalan penumpang Terminal Kertonegoro. 

Gambar 3.2 

Lampu Penerangan Jalan Penumpang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar diatas terlihat bahwa tidak ada lampu pada lorong jalan 

penumpang. Hal ini tentunya dapat menyebabkan kegelapan pada 

malam hari sehingga mengganggu kenyamanan penumpang yang 

melewati jalan menuju ruang tunggu kedatangan bus. 

b. Toilet Umum 

Kondisi toilet umum juga memprihatinkan. Toilet umum yang 

berada di Terminal Kertonegoro berjumlah dua lokasi. Dari dua 

lokasi, hanya 1 (satu) lokasi yang masih berfungsi dengan baik. 

http://www.radarmadiun.jawapos.com/


89 
 

Namun, toilet umum yang lainya tidak berfungsi dengan baik. 

Adapun, kondisinya sebagai berikut: 

Gambar 3.3 

Toilet Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 

 Toilet Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar diatas terdapat dua lokasi  2 (dua) lokasi toilet yang 

berada di Terminal Kertonegoro, 1 (satu)  lokasi toilet yang masih 

berfungsi dan tidak berfungsi. Toilet yang tidak berfungsi ini berada 
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dibelakang ruang tunggu kedatangan bus kecil. Toilet umum ini 

justru pintunya di tutup dan dikunci. Pintu toilet juga terlihat rusak 

dan sudah lapuk. Sedangkan toilet yang masih berfungsi dan 

digunakan penumpang berada di belakang ruang tunggu kedatangan 

bus besar. 

c. Kotak Sampah 

Kondisi yang serupa juga terjadi pada kotak sampah yang ada di 

Terminal Kertonegoro. Kotak sampah yang tersedia justru 

mengalami kerusakan, seperti gambar dibawah ini: 

Gambar 3.5 

Kotak Sampah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar diatas, kotak sampah yang dipisah antara organik dan 

anorganik pada bagian bawahnya berlubang dan tidak berpenutup. 

Kotak sampah yang tidak berpenutup bagian bawah menyebabkan 

tidak berfungsinya sebagai tempat sampah. 
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d. Kursi Ruang Tunggu 

Selain kotak sampah, kursi ruang tunggu penumpang kondisinya 

juga mengalami kerusakan. 1 (satu) set kursi yang berada di ruang 

tunggu penumpang, kondisinya pecah dan terdapat kursi yang 

hilang. Berikut kondisi kursi pada ruang tunggu penumpang: 

Gambar 3.6 

Kursi pada ruang tunggu penumpang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terdapatnya kursi yang hilang dalam 1 (satu) set di ruang tunggu 

penumpang tentu dapat menggangu kenyamanan penumpang dalam 

menunggu kedatangan bus di Terminal Kertonegoro. 

e. Kios di Terminal Kertonegoro 

Kondisi kios pada ruang tunggu bus Angkutan Antar Kota Antar 

Provinsi (AKAP) dan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) 

cenderung ramai dan buka, sedangkan kios pada ruang tunggu bus 

dalam kota atau angkutan dalam kota (angkot) justru sepi dan 

terdapat kios yang tutup.   
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Adapun kondisi kios dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

Gambar 3.7 

Kios di ruang tunggu bus AKDP dan AKAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 

Kios di ruang tunggu bus dalam kota dan anggkutan dalam kota 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar diatas terlihat perbedaan kondisi kios yang berbeda 

lokasi dimana kios yang berada di ruang tunggu kedatangan bus 

AKAP dan AKAP cenderung ramai, sedangkan kios di ruang tunggu 

bus dalam kota dan angkutan dalam kota banyak yang tutup. Hal ini 

disebabkan adanya perbedaan penumpang yang menunggu di depan 
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lokasi kios tersebut.  Salah satu pemilik kios di Terminal 

Kertonegoro, Bapak Parkam Mengungkapkan: 

“Kios yang samping itu agak ramai mas karena disitu banyak 

penumpang yang menunggu untuk mau berangkat ke daerah 

Jakarta dan di depan ruang tunggu kios, juga banyak bus yang 

jurusan arah Jakarta ngetem (berhenti) disitu. Sedangkan sini 

sepi, karena di depan ini tempat penurunan dan penaikan 

penumpang dari bus-bus kecil yang area dalam kota. Disini 

jarang ada penumpang yang turun maupun naik mas. Beberapa 

kios disini juga banyak yang tutup mas. (Hasil wawancara 

pada tangga 30 November 2016) 

 

Dari 59 kios yang berada di Terminal Kertonegoro, terdapat 27 kios 

yang masih berjualan di dalam Terminal. 

f. Landasan di Terminal Kertonegoro 

Kondisi yang berbeda terdapat  pada landasan Terminal Kertonegoro 

yang  sudah mengalami rehabilitasi dengan menggunakan anggaran 

pembangunan. Sebelum dilakukan rehabilitasi, landasan pintu masuk 

dan keluar terminal yang berasal dari paving itu bergelombang dan 

mengelupas. Sepertihalnya, pendapat yang disampaikan oleh salah 

satu penumpang bus yang singgah di Terminal Kertonegoro, Edi 

Sutrisno mengungkapan bahwa: 

“Untuk landasan baik pintu keluar maupun masuk seharusnya 

pakai cor beton jangan paving seperti itu. Seandainya diganti 

lagi dengan paving kemungkinan tidak berumur lama” 

(www.siagaindonesia.com 27 Oktober 2014).  

  

Dengan adanya anggaran pembangunan tahun 2016, landasan di 

Terminal Kertonegoro dapat direhabilitasi dengan biaya sebesar Rp. 

196.700.000,00. Pembangunan  landasan di Terminal Kertonegoro 

ini dikerjakan oleh CV. Maju  Makmur dengan waktu pelaksana 90 

http://www.siagaindonesia.com/
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hari. Adapun kondisi landasan Terminal Kertonegoro, sebagai 

berikut:  

Gambar 3.9 

Landasan Terminal Kertonegoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landasan terminal yang sebelumnya menggunakan paving diganti 

dengan cor beton. Hal ini dilakukan karena landasan yang 

sebelumnya menggunakan paving mudah lepas dan begelombang. 

Dengan pergantian landasan paving menjadi cor beton diharapkan 

landasan menjadi lebih kuat dan tahan lama. 

g. Papan Pengumuman 

Papan pengumuman berfungsi memberikan informasi  kedatangan 

dan keberangkatan bus bagi penumpang yang ada di Terminal 

Kertonegoro. Papan pengumuman yang berada di ruang tunggu 

kedatangan bus ini tidak berfungsi dengan baik karena tidak  

menyediakan informasi mengenai kedatangan dan keberangkatan 

bus bagi penumpang yang berada di Terminal Kertonegoro. Berikut, 
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kondisi papan pengumuman kedatangan dan keberangkatan bus di 

Terminal Kertonegoro:  

Gambar 3.10 

Papan Pengumuman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak adanya informasi dapat menyebabkan tidak adanya kepastian 

bagi penumpang dalam menunggu kedatangan maupun keberangkatn 

bus yang berada di Terminal Kertonegoro. 

Kondisi fasilitas yang ada di Terminal Kertonegoro tidak berjalan 

dan berfungsi dengan baik.  Hal ini tentu dapat menyebabkan penumpang 

merasa tidak nyaman dalam memanfaatkan Terminal Kertonegoro.  

3.5.3 Fasilitas Penunjang Terminal 

Fasilitas penunjang yang diperlukan dalam pengelolaan Terminal 

Kertonegoro, sebagai berikut: 

a. Pengelolaan Sampah Mandiri. 

Pengelolaan sampah di Terminal Kertonegoro selama ini dilakukan 

dengan bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kebersihan 
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(PUK). Sampah yang sudah terkumpul dalam bak sampah akan 

diambil oleh dinas PUK. UPTD Terminal Kertonegoro akan 

berkomunikasi dengan Dinas PU untuk pengambilan sampah yang 

ada di Terminal Kertonegoro. Fasilitas pengelolaan sampah mandiri 

diperlukan oleh UPTD Terminal Kertonegoro untuk mengolah  

sampah agar lebih bermanfaat dan tidak terbuang. Sampah yang ada 

dapat dijadikan kompos untuk tanaman yang berada di dalam 

terminal. Kementerian Lingkungan Hidup merekomendasikan agar 

Terminal Kertonegoro memiliki pengolahan sampah mandiri. Hal ini 

mengingat kebersihan di Terminal Kertonegoro menjadi sorotan  

dalam penilaian Adipura yang dilakukan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup. Kepala Seksi Terminal dan Perparkiran, Dhiyan 

Kenop Tri Kuncoro mengungkapkan: 

“Ini dasarnya penilaian Adipura dari Kementerian Lingkungan 

Hidup menghendaki bahwa tempat fasilitas umum, seperti 

Terminal Kertonegoro memiliki fasilitas pengelohan sampah 

mandiri. Jadi sampah yang ada di Terminal Kertonegoro ya 

selesai di Kertonegoro tanpa dibuang di tempat lain. Itu 

fasilitas penunjang yang belum ada. Tiap tahun kalau kita 

penilaian Adipura, kita pasti kena minus-nya”.(Hasil 

wawancara pada tanggal 14 desember 2016)  

Dalam hal ini, Dishubkominfo belum bisa menyediakan fasilitas 

pengelolaan sampah mandiri untuk Terminal Kertonegoro karena 

membutuhkan anggaran yang besar.    

b. Pojok Asi/ Ruang Asi 

Keberadaan ruang asi dapat membantu penumpang yang sedang 

menyusui. Terminal Kertonegoro sebenarnya memiliki ruang asi 



97 
 

yang berada di lantai 1 (satu) kantor UPTD, namun tidak berfungsi 

karena lokasinnya tidak strategis dan jauh dari ruang tunggu 

kedatangan bus. Keberadaan ruang asi seharusnya berada di dekat 

ruang penurunan maupun keberangkatan  penumpang. Hal ini 

tentunya dapat memudahkan penumpang yang ingin memanfaatkan 

ruangan tersebut. 

Sarana dan prasarana yang berada di Terminal Kertonegoro sebenarnya 

sudah memadai untuk digunakan dalam pengelolaan Terminal Kertonegoro. 

Keberadaan fasilitas yang ada di Terminal Kertonegoro sudah sesuai dengan 

persyaratan fasilitas untuk terminal yang mengantongi tipe A. Kondisi fasilitas 

yang ada didalam terminal pun cukup memprihatinkan dan kurang baik. Terdapat 

berbagai fasilitas umum seperti, lampu penerangan jalan, toilet, papan 

pengumuman, bengkel bus dan kursi ruang tunggu yang tidak berfungsi dengan 

baik. Hal ini tentunya dapat mengganggu aktivitas di dalam terminal. Dalam 

memperbaiki fasilitas yang ada, pihak UPTD terhambat dengan anggaran 

pemeliharaan fasiltas yang terbatas dan tidak cukup untuk waktu satu (1) tahun. 

Dalam menunjang pengelolaan Terminal Kertonegoro diperlukan fasilitas 

pengelolaan sampah mandiri karena  selama pengelolaan sampah di Terminal 

Kertonegoro dilakukan dengan bekerjasama dengan Dinas PU. Pengelelolaan 

sampah mandiri diperlukan untuk mengurangi keterlambatan Dinas PU dalam 

mengambil sampah yang berada di Terminal Kertonegoro. Selain itu pemindahan 

lokasi pojok asi perlu dilakukan agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh 

penumpang yang berada di Terminal Kertonegoro. 
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3.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Terminal 

Kertonegoro 

  Dalam pengelolaan Terminal Kertonegoro yang dilakukan oleh UPTD 

Terminal Kertonegoro terdapat faktor-faktor yang dapat mendukung dan 

menghambat pengelolaan Terminal Kertonegoro. 

3.6.1 Faktor Pendukung  

a. Lokasi Terminal Kertonegoro yang strategis. 

Terminal Kertonegoro berdiri memiliki lokasi yang strategis yaitu 

berada di jalur perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dan Jawa 

Tengah.  Terminal Kertonegoro memiliki batas-batas wilayah sebagai 

berikut: 

1. Sebelah Utara  : Pos Polisi Desa Grudo, Jalan Buntu dan Lahan 

Persawahan. 

2. Sebelah Selatan : Jalan Ir Soekarno/ Jalan alternatife ke Jalan 

Utama Ngawi - Magetan, Madiun Ponorogo. 

3. Sebelah Timur : Kantor Dishubkominfo dan Jalan Raya Solo- 

Ngawi 

4. Sebelah Barat : Rumah Sakit Islam (RSI) At-Tin dan Jalan Raya 

Solo - Ngawi  

Terminal ini terletak di pinggir perempatan Jalan Suryo/Jalan Raya 

Solo - Ngawi dan Jalan Ir. Soekarno yang sebelumnya bernama jalan 

Dr. Radjiman. Adapun lokasi strategis Terminal Kertonegoro dapat 

dilihat pada gambar peta berikut ini.  
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Gambar 3.11 

Lokasi Terminal Kertonegoro 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Google Map 
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Jalan Suryo/Solo – Ngawi merupakan jalan nasional, jalan provinsi 

dan jalan kabupaten. Mobilisasi orang, baik dari barat maupun dari 

timur yang melewati Jalan Suryo dan Ir. Soekarno dapat mendukung 

pengembangan Terminal Kertonegoro. Hal seperti yang disampaiakn 

oleh Kepala Seksi Terminal dan Perparkiran Dishubkominfo, Dhiyan 

Kenop Tri Kuncoro:  

“Begini, yang saya maksud lokasi Terminal itu strategis, kalau 

kita melihat posisi jalan di Ngawi yang depan kantor (jalan 

suryo), ini kan jalan utama baik itu jalan nasional, jalan provinsi 

dan jalan kabupaten. Dalam artian yang saya katakana strategis, 

orang mau jalan ke arah barat atau ke arah timur pasti melewati 

perempatan itu. Yang saya maksudkan strategis, itu sangat 

memungkinkan orang mobilisasi dari arah barat maupun dari 

timur pasti lewat jalan ini. Itu yang mendukung pengembangan 

terminal ini. Kedepan-kan, modelnya bisa dibuat sentra pertokoan 

tanpa menghilangkan fungsi dari terminal itu sendiri dan itu 

masih bisa memungkinkan. Di pinggir jalan mau dibangun toko-

toko, itu-kan dapat meraimakan terminal. Itu faktor 

pengembangan terminal dari lokasi strategis terminal.(Hasil 

wawancara pada tanggal 14 desember 2016)  

Pengembangan Terminal Kertonegoro dapat terlihat dengan 

dibangunnya komplek ruko-ruko yang berada di sebelah barat Terminal 

Kertonegoro. Selain itu, juga berdekatan dengan Rumah Sakit Islam 

(RSI) At-Tin yang sudah beroperasi. Hal ini tentunya dapat meramaikan 

Terminal Kertonegoro.  

3.6.2 Faktor Penghambat 

a. Keterbatasan Dana Operasional 

Dana operasional Terminal Kertonegoro terdiri atas dana untuk 

pemeliharaan dan pembangunan. Dana pemeliharaan Terminal 
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Kertonego yang berasal dari APBD sebenarnya mengalami kenaikan 

setiap tahunnya. Pada tahun 2014 dana pemeliharaan sebesar Rp. 

32.500.000,00. Pada tahun 2015 anggaran pemeliharaan mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 7.500.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 

40.000.000,00. Sedangkan pada tahun 2016 anggaran pemeliharan 

mengalami kenaikan sebesar Rp. 50.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 

90.000.000,00. Dana pemeliharaan Terminal Kertonegoro idealnya 

berjumlah kurang lebih Rp. 150.000.000,00 untuk anggaran selama satu 

(1) tahun. Sepertihalnya yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Terminal 

dan Perparkiran, Dhiyan Kenop Tri Kuncoro: 

“Untuk Terminal Kertonegoro masalah pemeliharaan 

kebutuhannya relatif aja mas. Kalau kisaran angka ya kurang 

lebih 150 juta-an untuk pemeliharaannya”. (Hasil wawancara 

pada tanggal 18 Januari 2017) 

 

Namun, penggunaan dana pemeliharaan Terminal Kertonegoro yang 

ada  selama ini tidak cukup untuk satu tahun, bahkan sudah habis 

sebelum satu (1) tahun, seperti pada anggaran pemeliharaan tahun 2016 

yang sudah habis pada bulan Oktober 2016. Dalam penggunaannya, 

dana pemeliharaan Terminal Kertonegoro digunakan untuk perbaikan 

lampu penerangan, atap yang bocor, pembelian alat-alat kebersihan dan 

lain sebagainya. Terkait dengan terbatasnya dana pemeliharaan, pihak 

Dishubkominfo sebenarnya menganggarkan dana pemeliharaan yang 

lebih besar untuk pemeliharaan Terminal Kertonegoro tetapi yang 

disetujui hanya sedikit. Dengan dana yang tersedia, pihak 

dishubkominfo memaksimalkan dana yang ada dan mempertimbangkan 
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urgensitas pemeliharaan di Terminal Kertonegoro. Sedangkan anggaran 

pembangunan untuk terminal, baru ada pada tahun 2016 yaitu 

pembangunan landasan Terminal Kertonegoro. Landasan terminal yang 

sebelumnya di paving kemudian dibangun menjadi landasan yang rigid 

dengan di cor beton. Pembangunan landasan terminal menelan biaya 

sebesar Rp. 196.700.000,00 dengan menggunakan anggaran 

pembangunan. Anggaran pembangunan pada tahun 2016 sebesar Rp. 

198.500.000,00. Pada tahun sebelumnya, anggaran untuk 

pembangungan di Terminal Kertonegoro tidak tersedia dan hanya ada 

anggaran untuk pemeliharaan.   

b. SDM yang kurang 

Ketersedian pegawai yang berada di UPTD Terminal Kertonegoro 

hanya berjumlah 26 orang. Dengan jumlah pegawai yang seperti itu, 

pihak UPTD Terminal Kertonegoro hanya mampu 

mengoperasionalisasikan Terminal Kertonegoro dari jam 06.00 – 17.00 

wib sehingga pelayanan dan pengoperasionalisasikan tidak bisa berjalan 

selama 24 jam. Kepala Seksi Terminal dan Perparkiran Dishubkominfo, 

Dhiyan Kenop Tri Kuncoro mengungkapkan: 

“Sebenarnya Terminal Kertonegoro itu kan idealnya 24 jam. Tapi 

kita terkendala dengan SDM. Kalau mau 24 jam berati kan harus 

shif-shifan. Misalkan pegawainya 10 orang, kalau 24 jam ya 

butuh 20 orang, 10 orang shift siang dan 10 orang itu shift malam 

itu kalau mau 2 shift, tetapi kalau 3 shift ya 30 orang. Lha kondisi 

sekarang, dengan luasan Terminal seperti itu, kita hanya 

mempunyai 26 orang karena itu, kita membatasi pelayanan 

sampai jam 5 sore dan malam itu sudah kosong. Bahkan tenaga 

kebersihan kita kurang, tenaganya outscorshing 5 orang dengan 
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luasan terminal seperti itu. (Hasi wawancara pada tanggal 14 

desember 2016)     

 

Dari informasi yang disampaikan oleh narasumber diatas, Terminal 

Kertonegoro idealnya memiliki 78 pegawai untuk dapat 

mengoperasionalkan Terminal selama 24 Jam. Dengan jumlah tersebut, 

dapat dibagi menjadi tiga (3) shift. Namun, pegawai yang tersedia 

hanya 26 orang dengan menjalankan satu (1) shift sehingga 

membutuhkan 42 pegawai agar menjadi tiga (3) shift dan beroperasi 

selama 24 jam. Pegawai yang berjumlah 26 orang tersebut terbagi 

dalam beberapa bagian seperti, Administrasi 2 orang, Peron Penumpang 

11 orang, TPR MPU 2 orang, TPR Bus AKDP dan AKAP 6 orang, 

Parkir dan Penginapan Motor maupun Mobil 5 orang. Pihak 

Dishubkominfo Kabupaten Ngawi pada tahun 2015 sebenarnya sudah 

mengajukan penambahan pegawai untuk UPTD Terminal Kertonegoro 

kepada pihak BKD, namun belum ada tindak lanjut dari BKD. Pada 

tahun 2016 pihak Dishubkominfo tidak mengajukan lagi karena 

pertengahan tahun 2016 sudah ada rencana dari pihak Kementrian 

Perhubungan untuk mengakusisi Terminal Kertonegoro sehingga status 

kepegawaian ada di pusat bukan berada di Dishubkominfo. Kepala 

UPTD Terminal Kertonegoro sebenarnya ready untuk 24 jam 

pengoperasional Terminal, tetapi berkaitan dengan uang lembur kerja 

pegawai selama 24 jam, dari pihak Dishubkominfo tidak berani 

menanggungnya. Keterbatasan jumlah pegawai yang ada di UPTD 

Terminal Kertonegoro menjadi salah satu faktor utama Terminal 
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Kertonegoro tidak berjalan selama 24 jam, sehingga pada malam hari 

tidak ada aktivitas lagi di Terminal Kertonegoro.       

c. Terminal Bayangan 

Terminal bayangan yang berada di Kabupaten Ngawi dapat 

menghambat berfungsinya Terminal Kertonegoro. Terdapat 1 lokasi 

terminal bayangan yaitu Eks Terminal Lama yang berada di Jalan Ir. 

Soekarno Kecamatan Geneng. Keberadaan Eks Terminal Lama ini 

dimanfaatkan oleh armada bus untuk menaikan dan menurunkan 

penumpang di luar Terminal Kertonegoro. Lokasi Eks Terminal Lama 

yang sudah berubah menjadi Gedung Olah Raga (GOR) Bung Hatta 

masih menjadi favorit bagi calon penumpang yang mau turun ataupun 

naik armada bus. Masyarakat lebih memilih turun ataupun menuggu bus 

di pinggir jalan dekat Eks Terminal Lama. Jika dilihat dari peta jaringan 

jalan, Kabupaten Ngawi ini masih terlihat memiliki dua lokasi terminal 

yaitu pada lokasi eks terminal dan juga Terminal Kertonegoro yang saat 

ini beroperasi. Berdasarkan jaringan jalan yang ada, lokasi eks terminal 

yang berada di Kecamatan Geneng ini dinilai mempunyai aksesbilitas 

yang lebih tinggi daripada lokasi Terminal Kertonegoro yang sekarang, 

ini karena lokasi eks terminal berada pada jaringan jalan nasional 

dengan akses mudah dan juga dilalui oleh banyak trayek bus antar kota. 

Selain itu, lokasi eks terminal juga berada pada lokasi yang strategis, 

dimana merupakan pertemuan berbagai jalur kendaraan dari beberapa 

wilayah serta dekat dengan pusat kegiatan masyarakat, misalnya 
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perkantoran, sekolah, dan pusat perdagangan. Lokasi Terminal 

Kertonegoro yang terletak di Jalan Suryo dirasa kurang strategis karena 

pada dasarnya terminal baru ini didirikan pada lokasi yang hanya dilalui 

oleh beberapa trayek bus, sehingga armada bus lain harus menempuh 

jarak yang lebih jauh untuk mencapai Terminal Kertonegoro. Karena 

lokasi dari Terminal Kertonegoro dianggap sulit untuk dijangkau, 

masyarakat akhirnya memilih menunggu bus di tempat biasa, yaitu 

perempatan eks terminal yang sudah pasti dilewati juga oleh bus. 

Namun sekarang mulai sedikit berbeda, setelah adanya kebijakan dari 

pemerintah yang mewajibkan seluruh bus yang melewati Kabupaten 

Ngawi untuk singgah dan mengambil penumpang di dalam Terminal 

Kertonegoro, tidak terkecuali bus patas. Dhiyan Kenop, Kasie Terminal 

dan Perparkiran mengungkapkan: 

“Salah satu action dari Bidang Teknik Sarana dan Prasarana 

Dishubkominfo dan UPT Terminal Kertonegoro mengumpulkan 

semua pemilik armada bus di kantor dishubkominfo. 

Komitmennya dari pengumpulan ini adalah apapun dan siapapun 

kendaraan yang lewat Kabupaten Ngawi, itu wajib hukumnya 

masuk Terminal Kertonegoro. Harapan kita begitu ada kepastian 

pelayanan bahwa semua armada bus masuk ke Terminal 

Kertonegoro, orang-orang tidak akan ragu untuk naik maupun 

turun di Terminal Kertonegoro. Mulai bulan januari 2016 bus 

patas seperti, Eka yang tidak pernah masuk Terminal 

Kertonegoro-pun mulai masuk kedalam Terminal”. (Hasi 

wawancara pada tanggal 14 desember 2016)     

 

Sebelumnya, bus patas baik Eka maupun Sugeng Rahayu jurusan 

Surabaya-Yogyakarta, Surabaya-Semarang dan Surabaya-Purwokerto 

dengan sengaja membuat terminal bayangan. Akibatnya, Terminal 

Kertonegoro yang bertipe A menjadi sepi dan membuat pedagang 
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asongan yang di dalam terminal menjadi kelabakan. Lantas asosiasi 

pedagang asongan maupun PKL secara langsung membuat surat 

keberatan tentang adanya bus patas yang enggan masuk terminal. 

Namun tegas Ali Imron Kepala UPTD Terminal Kertonegoro, operasi 

penertiban bus patas bukan semata-mata dari surat pedagan asongan 

maupun PKL, melainkan juga mendasar Perda Kabupaten Ngawi 

Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal. Hal ini oleh Kepala 

UPTD Terminal Kertonegoro, Ali Imron mengungkapkan: 

“Setelah kita lakukan  penertiban sejak pekan lalu kini bus patas 

baik Eka maupun Sugeng Rahayu sudah tertib masuk terminal. 

Tentunya sudah tidak ada lagi terminal bayangan seperti dulu itu 

dan perlu ditekankan operasi penertiban itu tidak lepas dari 

peraturan daerah kita tetapi juga atas surat keberatan pedagang 

terminal”. (Sumber: www.Siagangawi.com 26 Januari 2016) 

Dengan adanya kewajiban bus untuk masuk kedalam Terminal 

Kertonegoro dapat memaksimalkan fungsi dari terminal. Selain itu 

penumpang akan mendapatkan kepastian bahwa bus akan masuk 

kedalam Terminal Kertonegoro sehingga penumpang akan naik dan 

turun di Terminal Kertonegoro. Apabila terdapat bus yang melakukan 

aktivitas baik menaikan ataupun menurunkan penumpang di luar 

Terminal Kertonegoro akan mendapatkan sanksi berupa tilang dari 

pihak UPTD Terminal Kertonegoro. Penertiban terhadap bus yang 

melanggar dilakukan sebagai upaya untuk meraimakan dan 

memaksimalkan fungsi dari Terminal Kertonegoro.   

 

http://www.siagangawi.com/

