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ABSTRAK 

Terminal Kertonegoro merupakan terminal tipe A yang berfungsi melayani semua 

angkutan. Pembangunan terminal menggunakan APBD tahun 2007 – 2009  sebesar Rp. 

42.540.736.600,00 dan memiliki fasilitas yang memadai sesuai standar terminal penumpang 

tipe A. Sejak diresmikan januari 2010 lalu, dalam pengelolaannya belum berjalan dengan 

maksimal. Pada kenyataanya ditemukan  permasalahan-permasalahan, seperti sepinya bus 

pada malam hari. Kondisi terminal yang sepi membuat para awakbus dan calon penumpang 

enggan untuk memanfaatkan terminal. Sopir bus banyak menaikan dan menurunkan 

penumpang diluar terminal. Selain itu, kondisi jalan masuk terminal juga rusak dan 

bergelombang serta penerangan yang kurang optimal di malam hari. Terdapatnya bus yang 

tidak masuk ke terminal juga menjadi permasalahan dalam pengelolaan Terminal 

Kertonegoro.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Lokasi penelitian yaitu Terminal Kertonegoro yang berada di Jalan Suryo, Desa Grudo, 

Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah UPTD 

Terminal Kertonegoro yang diambil sampel dengan teknik purposive sampling. Teknik 

analisa data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri atas pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, kesimpulan, penarikan atau verifikasi.   

Pengelolaan Terminal Kertonegoro yang dilakukan oleh UPTD Terminal Kertonegoro 

kurang efektif. Pengelolaan terminal dari segi waktu dan biaya belum efisien.  Selain itu 

prosedur pengelolaan Terminal Kertonegoro hanya diatur dengan 1 (satu) regulasi yaitu perda 

ngawi no 5 tahun 2011 tentang retribusi terminal dan tidak adanya SOP pengelolaan terminal. 

Dalam pengelolaan Terminal Kertonegoro, koordinasi atasan dan bawahan berjalan dengan 

baik dan harmonis dengan adanya kejelasan tupoksi, komunikasi dan motivasi. Sedangkan, 

responsivitas pegawai diwujudkan dengan daya tanggap dalam menghadapi kendala yang 

ditemukan dilapangan dan pegawai melaporkan secara langsung kepada kepala UPT. 

Terminal Kertonegoro sebenarnya memiliki sarana dan prasarana yang memadai namun 

terdapat beberapa fasilitas umum yang kondisinya kurang baik dan tidak maksimal serta 

diperlukan fasilitas penunjang agar tercipta kenyamanan aktivitas didalamnya. 

Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan 



I. PENDAHULUAN 

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu 

dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang hingga saat ini 

telah mengalami beberapa kali perubahan. Sistem pemerintahan dan pembangunan daerah 

yang sebelumnya sentralis dan didominasi oleh Pemerintah Pusat mulai ditinggalkan. Dengan 

adanya otonomi ini, Pemerintah Daerah diberikan wewenang dan sumber keuangan baru 

untuk mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing yang selanjutnya akan 

mendorong pula proses pembangunan nasional (Sjafrizal,2014:105). Pembangunan di daerah 

dilakukan dalam usaha mensejahterakan masyarakat. Undang-Undang Undang-Undang Dasar 

1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara 

demi kesejahteraannya. Dalam Pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa salah satu tujuan 

didirikan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan publik/umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Dalam upaya untuk memajukan kesejahteraan umum, pemerintah dapat 

melaksanakan kebijakan peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

publik, salah satunya adalah transportasi, guna mendorong pembangunan yang merata.   

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 pergerakan dan secara fisik mengubah tempat dari barang 

dan penumpang ke tempat lain. Ahmad Munawar dalam Kadir (2006:121) mendefinisikan 

transportasi sebagai kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat 

lain. Untuk setiap bentuk transportasi terdapat unsur pokok transportasi, yaitu: jalan, 

kendaraan dan alat angkutan, tenaga penggerak, dan terminal. Peranan transportasi sungguh 

sangat penting untuk saling menghubungkan daerah sumber bahan baku, daerah produksi, 

daerah pemasaran dan daerah pemukiman. Mobilitas penduduk dari tempat ke tempat yang 

lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tentunya memerlukan alat transportasi. Salah satu 

sarana transportasi jalan adalah Terminal.  

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk 

mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan atau barang, 

serta perpindahan moda angkutan. Menurut Morlok (1995:269) bahwa terminal adalah titik 

dimana penumpang dan barang masuk dan keluar sistem. Keberadaan terminal dapat 

menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan 

antarmoda di tempat tertentu.  

Penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Terminal Dinas 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Permenhub No PM 132 Tahun 2015, 

penyelenggaraan terminal penumpang memiliki tujuan yaitu menunjang kelancaran 

perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intra-moda dan antar moda serta 

menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan. Agar sebuah terminal 

benar-benar dapat memberikan manfaat yang optimal berupa pelayanan kepada masyarakat 

pengguna transportasi umum maupun masyarakat pengguna sarana/prasarana/fasilitas yang 



ada didalam terminal, serta dapat memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah, maka 

perlu dikelola dengan baik, profesional dan akuntabel. Terdapat unsur penting dalam sebuah 

terminal penumpang yaitu adanya angkutan umum dan penumpang, tanpa keduanya terminal 

tidak bermakna apapun, hanya sebatas sebuah bangunan. 

Kabupaten Ngawi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang 

memiliki terminal penumpang. Terminal penumpang yang ada di Kapubaten Ngawi, salah 

satunya adalah Terminal Kertonegoro. Terminal Kertonegoro termasuk dalam klasifikasi 

terminal Tipe A yang mana berfungsi melayani semua angkutan baik angkutan antar kota 

antar provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi, 

angkutan kota dan angkutan pedesaan. Dengan tipe A yang dimiliki terminal Kertonegoro ini 

maka setiap kendaraan penumpang terutama armada bus yang melewati Kabupaten Ngawi 

wajib untuk masuk terminal. Hal ini mengingat lokasi strategis Kabupaten Ngawi yang 

berada di jalur perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selain itu, pembangunan 

terminal ini menggunakan APBD dari tahun 2007 – 2009  yang bernilai Rp. 

42.540.736.600,00 dan memiliki berbagai fasilitas yang memadai sesuai standar yang 

ditetapkan untuk sebuah terminal penumpang tipe A. Terminal kertonegoro yang telah 

diresmikan sejak januari 2010 lalu, dalam pengelolaannya belum berjalan dengan maksimal. 

Pada kenyataanya masih ditemukan  permasalahan-permasalahan ,seperti sepinya bus pada 

malam hari. Kondisi terminal yang sepi membuat para awakbus dan calon penumpang 

enggan untuk memanfaatkan terminal. Sopir bus banyak menaikan dan menurunkan 

penumpang diluar terminal. Kepala UPTD Terminal Kertonegoro Ngawi Ali imron mengakui 

kondisi terminal yang tidak maksimal dan membenarkan jika sepinya calon penumpang 

menjadi alasan para sopir bus maupun angkutan kota untuk tidak masuk ke Terminal 

Kertonegoro. Selain sepi penumpang, terdapat faktor lain yang menyebabkan Terminal 

Kertonegoro tidak berfungsi optimal diantarannya kondisi jalan masuk terminal yang rusak 

dan bergelombang serta penerangan yang kurang optimal di malam hari. Kontruksi landasan 

dipintu masuk maupun keluar terminal yang berjarak sekitar 50 meter pavingnya berantakan 

atau mengelupas . Sebenarnya, Terminal Kertonegoro memiliki kapasitas penumpang hingga 

3000 orang dan 700 unit untuk kapasitas busnya. Rata-rata jumlah armada bus yang masuk 

dan beroperasi berkisar antara 400 hingga 450 perhari. Sedangkan jumlah bus yang lolos 

tidak masuk terminal pada malam hari diprediksi mencapai 100 bus setiap hari. Terdapatnya 

bus yang tidak masuk ke terminal juga menjadi permasalahan dalam pengelolaan Terminal 

Kertonegoro. Hal ini terjadi bukan karena tarif retribusi, melainkan para calon penumpang 

lebih memilih naik dari pangkalan lain yang lebih strategis lokasinya. 

II. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalahnya sebagai berikut:  

a. Bagaimana efektivitas pengelolaan Terminal Kertonegoro di Kabupaten Ngawi ? 

b. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengelolaan 

Terminal Kertonegoro di Kabupaten Ngawi ? 

 

 

 



III. KERANGKA TEORI 

A. Efektivitas 

Berdasarkan Ensiklopedi Umum Administrasi (1979), Efektivitas berasal dari kata 

kerja efektif, berarti terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan. 

Pekerjaan yang dikatakan efektif belum tentu efisien, karena mungkin hasil yang dicapai 

dengan penghamburan material, juga berupa pikiran, tenaga, waktu, maupun benda 

lainya. Kata efektivitas sering diikuti dengan kata efisiensi, dimana kedua kata tersebut 

sangat berhubungan dengan produktivitas dari suatu tindakan atau hasil yang diinginkan. 

Suatu yang efektif belum tentu efisien, demikian juga sebaliknya suatu yang efisien 

belum tentu efektif. Dengan demikian istilah efektif adalah melakukan pekerjaan yang 

benar dan sesuai serta dengan cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang telah 

direncanakan. Sedangkan efisien adalah hasil dari usaha yang telah dicapai lebih besar 

dari usaha yang dilakukan. Menurut Drucker dalam Mutiarin (2014:14) menyatakan 

bahwa:  

“effective is to do the right things: while efficiency is to do the things right” 

(efektivitas berarti melakukan sesuatu yang benar, sementara efisiensi 

melakukan sesuatu dengan benar). Atau juga “effective means how far we 

achive the goal and efficiency means how do we mix various properly”.  

Efektivitas berarti sejauh mana kita mencapai tujuan, sementara efisiensi berarti 

bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada dengan cermat. Efektif tetapi tidak 

efisien, berarti dalam mencapai tujuan menggunakan sumber daya yang berlebihan 

atau biasa disebut dengan biaya ekonomi tinggi, sementara efisien namun tidak efektif, 

berarti dapat mengelola sumber daya yang ada dengan baik, namun sasaran tidak 

tercapai.  

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau 

target yang telah ditentukan dengan hasil yang akan dicapai maka usaha atau hasil 

pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif. Namun jika usaha atau hasil 

pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan maka 

hal itu dikatakan tidak efektif. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan 

untuk mengukur tingkat efektivitas organisasi.  

 

Hari Lubis dan Martani Huseini (1987:55) mengemukakan bahwa ada tiga 

pendekatan untuk mengukur efektivitas suatu organisasi yaitu: 

 

1. Pendekatan Sumber (resource approach). 

Pendekatan ini mengukur efektivitas dari input. Pendekatan ini mengutamakan 

adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya baik fisik maupun 

non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini didasarkan 

pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya 

karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya 

dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga 



tersebut dengan output yang dihasilkan juga dilemparkan pada lingkungannya. 

Sementara itu, sumber-sumbre yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat 

langka dan bernilai tinggi. 

 

2. Pendekatan Proses (Proses approach). 

Pendekatan ini untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari 

semua kegiatan proses interval atau mekanisme organisasi. Pendekatan proses 

mengukur efektivitas dengan efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga 

internal diantaranya efisiensi (waktu dan biaya), prosedur pelayanan, koordinasi 

antara atasan dan bawahan, responsivitas pegawai, dan sarana prasarana. Pada 

lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan 

bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak 

memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan 

yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga yang 

menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga. 

 

3. Pendekatan Sasaran (goal approach) 

Pendekatan sasaran dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan 

organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. Pendekatan 

ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan 

sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang penting diperhatikan dalam 

pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran realistis untuk 

memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi official goals. 

 

B. Pengelolaan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1958:412) menyebutkan bahwa pengelolaan 

berarti penyelenggaraan. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata management, 

istilah Inggris yang kemudian di Indonesiakan menjadi Manajemen. Siswanto (2005:21) 

mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan suatu aktifitas yang sistematis yang saling 

bersusulan agar tercapai tujuan. Sedangkan, Terry (2012:3) mengungkapkan pengelolaan 

sebagai suatu usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui 

usaha orang lain.  

Pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen, manajemen adalah sebagai suatur 

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 berpikir yang dilakukan oleh seseorang, 

sehingga mampu mengemukakan, menata, dan merapikan segala sesuatu yang ada 

disekitarnya, mengetahui prinsip-prinsipnya serta menjadi hidup selaras dan serasi dengan 

yang lainnya (Moenir, 2006:9). Pengelolaan umumnya dikaitkan dengan aktivitas 

perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, 

komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan 

tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi 

sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien (Sobri, 2009:1).  



 

C. Transportasi 

Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke 

tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana 

kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan, ke mana 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 pergerakan dan secara 

fisik mengubah tempat dari barang dan penumpang ke tempat lain. 

Menurut Kadir (2006:121) dalam usaha memperlancar sistem transportasi sebaiknya 

semua elemen dimasukkan dalam unsur pokok sistem transportasi yang terdiri atas: 

1. Penumpang/barang yang akan dipindahkan. 

2. Kendaraan/alat angkutan sebagai sarana. 

3. Jalan sebagai prasarana angkutan. 

4. Terminal. 

5. Organisasi sebagai pengelola angkutan. 

Transportasi dapat diklasifikasikan menurut macam atau moda atau jenisnya (modes 

of transportation) yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, segi geografis 

transportasi itu berlangsung, dan dari sudut teknis serta alat angkutnya. Namun, 

seringkali orang mengklasifikasinya dihubungkan dengan empat unsur transportasi, yaitu 

jalan, alat angkutan, tenaga penggerak, dan terminal. 

1. Jalan (The Way) 

Jalan merupakan suatu kebutuhan paling esensial dalam transportasi. Tanpa 

adanya jalan tak mungkin disediakan jasa transportasi bagi pemakainya. Jalan 

ditujukan dan disediakan sebagai basis bagi alat angkutan untuk bergerak dari 

suatu tempat asal ke tempat tujuannya. Unsur jalan dapat berupa jalan raya, jalan 

kereta api, jalan air, dan jalan udara.  

2. Alat Angkutan (The Vehicle) 

Kendaraan dan alat angkutan pada umumnya merupakan unsur transport yang 

penting lainnya. Perkembangan dan kemajuan jalan dan alat angkutan merupakan 

dua unsur yang saling memerlukan atau berkaitan satu sama lainnya. Alat 

angkutan dapat dibagi dalam jenis-jenis alat angkutan jalan darat, alat angkutan 

jalan air, dan alat angkutan udara. 

3. Tenaga Penggerak (Motive Power) 

Yang dimaksud dengan tenaga penggerak adalah tenaga atau energy yang dapat 

dipergunakan untuk menarik atau mendorong alat angkutan. Untuk keperluan ini 

dapat digunakan tenaga manusia, binatang, tenaga uap, batu bara, BBM, tenaga 

disel, dan tenaga listrik bahkan juga tenaga atom, dan tenaga nuklir. 

4. Tempat Pemberhentian atau Terminal 

Terminal adalah tempat dimana suatu perjalanan transportasi dimualai maupun 

berhenti atau berakhir sebagai tempat tujuannya. Karena itu, di terminal 

disediakan berbagai fasilitas pelayanan penumpang, bongkar dan muat dan lain-

lain.  



 

IV. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Peneliti dalam penelitian tentang “Efektivitas Pengelolaan Terminal Kertonegoro” 

menggunakan deskriptif kualitatif, sebagai jenis penelitian yang dapat digunakan untuk 

mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan pengelolaan Terminal 

Kertonegoro di Kabupaten Ngawi. Penelitian jenis deskriptif dipilih oleh peneliti dalam 

menyajiakan data yang tidak hanya sekedar ringkasan tetapi dapat membantu peneliti 

dalam memahami apa yang terjadi dan mengklarifikasi kejadian mengenai pengelolaan 

Terminal Kertonegoro yang dilakukan oleh UPTD Terminal Kertoneogoro 

Dishubkominfo Kabupaten Ngawi. Selain itu, dengan menggunakan jenis penelitian 

deskriptif, peneliti dapat mengkaji lebih dalam dan mendeskripsikan bagaimana 

efektivitas pengelolaan Terminal Kertonegoro.  

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Terminal Kertonegoro, Jalan Suryo Desa Grudo, 

Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. 

 

C. Jenis Data 

1) Data Primer 

Dalam penelitian ini data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

wawancara dengan pegawai Dishubkominfo, pegawai UPTD Terminal 

Kertonegoro dan salah satu pemilik kios di Terminal Kertonegoro. 

2) Data Sekunder  

Dalam penelitian ini data sekunder yang didapatkan yaitu Dokumen LAKIP 

Dishubkominfo 2015, Tabel penerimaan retribusi terminal tahun 2013 – 2016, 

Absensi Pegawai UPTD Terminal Kertonegoro, dan data lainya terkait 

pengelolaan Terminal Kertonegoro. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1) Observasi 

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati kondisi-kondisi yang 

berada didalam Terminal Kertonegoro. 

2) Wawancara  

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait 

pengelolaan Terminal Kertonegoro dengan narasumber yaitu pegawai 

dishubkominfo, pegawai UPTD Terminal Kertonegoro dan salah satu pemilik 

kios di Terminal Kertonegoro. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan dokumen – dokumen 

terkait pengelolaan Terminal Kertonegoro di Kabupaten Ngawi, dokumen 

tersebut diperoleh dari Dishubkominfo dan UPTD Terminal Kertonegoro. 



 

E. Teknik Analisa Data 

Menurut Bogdan dan Biklen (1992, dalam Moleong, 2012:248) analisa data kualitatif 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mengsintesiskannnya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Peneliti menggunakan model 

interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Adapun 

model interaktif yang dimaksud sebagai berikut: 

Gambar 1 

Komponen Analisis Data Model Interaktif 

 

 

 

 

 

Sumber :  Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14) 

Komponen-komponen  analisa data kualitatif tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:  

1. Pengumpulan data, yaitu pencarian data penelitian dilapangan yang dilakukan 

oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. 

2. Reduksi Data 

Data yang diperoleh peneliti dilapangan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data 

pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini,  peneliti 

melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan, dan 

membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.  

c. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi. Data yang diperoleh 

dianalisis dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis, kemudian 

disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan 

dokumentasi. Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, 

catatan lapangan  dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi 

data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti 

membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi 

dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam 

bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks. 

d. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan 

kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, 

peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap 



pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan 

pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal. 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam pembahasan mengenai Efektivitas Pengelolaan Terminal Kertonegoro di 

Kabupaten Ngawi, penulis melakukan pembahasan dan analisa  berdasarkan indikator-

indikator dibawah ini. 

A. Efisiensi Pengelolaan 

Efisiensi pengelolaan merupakan pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan 

UPTD Terminal Kertonegoro dengan perbandingan hasil (output) yang dicapai lebih 

besar dari pemasukan (input). Efisiensi pengelolaan terdiri atas waktu dan biaya.  

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. 

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)     

 

Tidak berjalanya pelayanan selama 24 jam 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. Dengan luasan Terminal seperti itu, kita hanya 

mempunyai 26 orang karena itu, kita membatasi pelayanan sampai jam 5 

sore dan malam itu sudah kosong”. 

 

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 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.  

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. Anggaran pemeliharan Terminal Kertonegoro 

cenderung mengalami perubahan setiap tahunnya. Adapun perkembangan anggaran 

pemeliharaan Terminal Kertonegoro dari tahun 2014 – 2016, seperti pada tabel 

dibawah ini.  

Tabel 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 

Walaupun mengalami perkembangan tiap tahunya, anggaran pemeliharaan ini 

tidak cukup untuk satu (1) tahun anggarannya. Kepala Seksi Terminal dan Perparkiran 

Dishubkominfo, Dhiyan Kenop Tri Kuncoro mengungkapkan: 

 

“Anggaran tahun 2016 ini sudah habis pada bulan Oktober mas, namun 

dapat dana tambahan sebesar Rp. 9.500.000,00 untuk anggaran 

pemeliharaannya mas”. (Hasil wawancara pada tanggal 29 november 

2016)    

 

Selain anggaran pemeliharaan, terdapat anggaran pembangunan yang baru ada di 

tahun 2016 dan tidak ada ditahun-tahun sebelumnya dengan jumlah sebesar Rp. 

396.300.000,00 yang digunakan untuk perbaikan landasan dan perbaikan menara 

terminal. 

 

B. Prosedur Pelayanan 

Prosedur pelayanan yang digunakan dalam pengelolaan Terminal Kertonegoro hanya 

diatur dengan satu (1) regulasi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 



2011 Tentang Retribusi Terminal. Perda ini mengatur ketentuan tarif 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. Selain itu tidak 

diterapkan SOP pelayanan dalam pengelolaan. Seperti yang diungkapkan oleh Kasie 

Terminal dan Perparkiran Dishubkominfo, Dhiyan Kenop Tri Kuncoro mengungkapkan:  

 

 “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) 

 

Pelayanan dilakukan secara spontan seperti dalam hal keterlambatan bus yang masuk 

Terminal Kertonegoro. Pihak UPT berkomunikasi dengan UPT diluar Kabupaten Ngawi 

untuk mengetahui keterlambatan bus. Tahapan pelayanan  yang dilakukan dalam 

pengelolaan berupa pemungutan dan pelaporan retribusi. 

 

C. Koordinasi Atasan dan Bawahan 
 

Koordinasi atasan dan bawahan dilakukan agar pengelolaan Terminal Kertonegoro 

dapat berjalan dengan lancar dan maksimal. Dengan tupoksi yang jelas pegawai akan 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan tidak melakukan 

pekerjaan yang tumpang tindih dengan pegawai yang lain. Pegawai UPTD Terminal 

Kertonegoro dalam menjalankan tugasnya sudah ditentukan dalam absen dan bagian-

bagiannya sehingga mengetahui tugas dan kewenangannya. Seperti halnya, ungakapan 

dari 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)    

 

Walaupun terdapat absen dan bagian yang telah ditentukan, pegawai dapat mengalami 

perpindahan/rolling. Pergantian ini dilakukan UPTD Terminal Kertonegoro agar semua 

pegawai dapat mengetahui dan merasakan tugas di bagian-bagian yang berbeda sehingga 

dapat menambah pengalaman kerja dan mengetahui sistem kerja di UPTD Terminal 

Kertonegoro. 

Selain kejelasan tupoksi, komunikasi antara atasan dan bawahan diperlukan  dalam 

pengelolaan Terminal Kertonegoro. Komunikasi yang terjadi dibagi menjadi dua (2) yaitu 

Pertama, Kepala UPTD Terminal Kertonegoro dengan Kepala Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika. Komunikasi Kepala UPTD Terminal Kertonogero dengan 

Kepala Dishubkominfo dilakungan dengan menggunakan pola 2 (dua) arah. Komunikasi 



UPTD Terminal Kertonegoro dengan Dihshubkominfo dilakukan sebagai koordinasi dan 

sinergisitas dalam pengelolaan Terminal. Hal ini mengingat tupoksi dishubkominfo dalam 

melakukan pembinaan dan penganggaran kebutuhan  terhadap operasional Terminal 

Kertonegoro. Kedua, Kepala UPTD Terminal Kertonegoro dengan Pegawai yang berada 

dijajarannya. Komunikasi yang terjadi juga menggunakan pola 2 (dua) arah. Dengan 

adanya pertemuan setiap bulan, Kepala UPTD dapat memberitahukan informasi kepada 

pegawainya dan begitupun sebaliknya, pegawai dapat menyampaikan keluhan-keluhan 

selama bekerja dilapangan. Komunikasi yang terjadi  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. Motivasi dalam pengelolaan 

Terminal Kertonegoro juga dilakukan Kepala UPTD kepada pegawai yang berada di 

jajarannya. Motivasi dilakukan dengan memberikan semangat kerja disiplin dan tepat 

waktu dalam bekerja. Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh Kepala UPTD dengan 

berkeliling untuk mengecek pegawai apakah sudah berada di tempat kerja atau belum 

 

D. Responsivitas Pegawai 

Responsivitas pegawai diperlukan untuk meminimalisir hambatan atau permasalahan 

yang muncul dilapangan. Dalam pengelolaan Terminal Kertonegoro, daya tanggap 

pegawai dalam menghadapi hambatan dalam suatu pekerjaan diperlukan agar pekerjaan 

dapat berjalan dengan lancar dan maksimal. Daya tanggap pegawai maupun 

Dishubkominfo perlu dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan 

Terminal Kertonegoro. Adapun daya tanggap pegawai dalam mengatasi hambatan 

pengelolaan Terminal Kertonegoro, sebagai berikut: 

a. Bagian Peron 

Pegawai Bagian Peron Dalam menjalankan tugasnya menemukan hambatan-

hambatan, seperti adanya calon penumpang yang langsung masuk Terminal 

Kertonegoro tanpa membayar retribusi di peron dan pegawai mengalami kesulitan 

dalam mengembalikan uang kembalian dari calon penumpang yang telah 

membayar retribusi. Daya tanggap pegawai ditunjukan dengan memberi tahu biaya 

retribusi masuk terminal kepada calon penumpang dan melaporkan kepada kepala 

UPTD.  

b. Bagian MPU  

Pegawai Bagian MPU mempunyai tugas yaitu melakukan penarikan retribusi 

terhadap bus-bus kecil yang masuk kedalam Terminal Kertonegoro. Hambatan 

pegawai yaitu terdapatnya bus yang  menerobos dan lupa  membayar retribusi 

masuk Teminal Kertonegoro. 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 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 yaitu kekurangan pegawai dalam 

mengoperasionalkan terminal kertonegoro. Dishubkominfo telah melakukan upaya 

melakukan penambahan pegawai dengan mengajukan surat permohonan kepada 

Kepala Dinas dan diteruskan ke Badan Kepegawaian Daerah (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. Sikap tanggap dan 

responsif yang dilakukan pegawai dapat mewujudkan tercapainya efektivitas dalam 

pengelolaan Terminal Kertonegoro.   

 

E. Sarana Prasarana 

Sarana dan prasarana dalam pengelolaan Terminal Kertonegoro diperlukan untuk 

menunjang proses pengelolaan yang dilakukan oleh UPTD Terminal Kertonegoro. 

Fasilitas yang ada di Terminal Kertonegoro sudah memadai dan sesuai dengan 

persyaratan fasilitas untuk terminal yang bertipe A. Selain itu, juga terdapat fasilitas 

tambahan seperti, televisi, kamera video, alat pemadam kebakaran, dan container sampah. 

Fasilitas tambahan tersebut berasal dari APBD Dishubkominfo. Fasilitas yang tersedia di 

Terminal Kertonegoro kondisinya memprihatinkan dan tidak berfungsi secara maksimal. 

Hal ini dapat dilihat dari lampu penerangan jalan penumpang yang tidak berfungsi karena 

tidak ada lampunya. Kemudian, Toilet umum yang berjumlah 2 lokasi hanya 1 lokasi 

yang masih berfungsi. Toilet yang satunya tidak dapat digunakan karena pintunya sudah 

lapuk dan dikunci dengan gembok. kursi ruang tunggu penumpang kondisinya juga 

mengalami kerusakan. Selain itu, terdapat 1 (satu) set kursi yang berada di ruang tunggu 

penumpang, kondisinya pecah dan terdapat kursi yang hilang, dapat menggangu 

kenyamanan penumpang dalam menunggu kedatangan bus. Serta, papan pengumuman 

yang berada di ruang tunggu kedatangan bus ini tidak menyediakan informasi mengenai 

kedatangan dan keberangkatan bus bagi penumpang. Tidak adanya informasi pada papan 

pengumuman menyebabkan tidak adanya kepastian bagi penumpang dalam menunggu 

kedatangan maupun keberangkatn bus yang berada di Terminal Kertonegoro. Fasilitas 

penunjang yang diperlukan dalam pengelolaan Terminal Kertonegoro, sebagai berikut: 

 

a. Pengelolaan Sampah Mandiri. 

Fasilitas pengelolaan sampah mandiri diperlukan oleh UPTD Terminal Kertonegoro 

untuk mengolah  sampah agar lebih bermanfaat dan tidak terbuang. Sampah yang ada 

di Terminal Kertoneogoro dapat dijadikan kompos untuk tanaman yang berada di 

dalam terminal. Hal ini juga sesuai dengan rekomendasi Kementerian Lingkungan 

Hidup karena dalam setiap penilaian Adipura, kebersihan di Terminal Kertonegoro 

menjadi sorotan. 

 

b. Pojok Asi/ Ruang Asi 

Terminal Kertonegoro sebenarnya memiliki ruang asi 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. Namun, terdapat fasilitas-

fasilitas yang kondisinya memprihatikan dan tidak berjalan dengan maksimal serta 

diperlukan fasilitas penunjang agar tercipta kenyamanan aktivitas didalam Terminal 

Kertonegoro. 

 

F. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Terminal Kertonegoro 

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 ini 

terletak di pinggir perempatan Jalan Suryo/Jalan Raya Solo - Ngawi dan Jalan Ir. 

Soekarno yang sebelumnya bernama jalan Dr. Radjiman. 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. 

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.  

 

2. Faktor Penghambat 

a. Keterbatasan Dana Operasional 

Dana operasional Terminal Kertonegoro terdiri atas dana untuk pemeliharaan 

dan pembangunan. Dana pemeliharaan Terminal Kertonego yang berasal dari 

APBD sebenarnya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 dana 

pemeliharaan sebesar Rp. 32.500.000,00. Pada tahun 2015 sebesar Rp. 

40.000.000,00 sedangkan pada tahun 2016  sebesar Rp.90.000.000,00. Dana 

pemeliharaan Terminal Kertonegoro idealnya berjumlah kurang lebih Rp. 

150.000.000,00 untuk anggaran selama satu (1) tahun. 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. Sedangkan 

anggaran pembangunan untuk terminal, baru ada pada tahun 2016 dan tidak ada 

ditahun-tahun sebelumnya. 

 

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. 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. 

 

c. Terminal Bayangan 

Terminal bayangan dapat menghambat berfungsinya Terminal Kertonegoro. 

Terdapat 1 lokasi 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 . 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. 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. 

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. 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.   

 

VI. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengelolaan Terminal Kertonegoro yang dilakukan 

oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Kertonegoro kurang efektif. Hal ini 

dapat dilihat dari beberapa indikator melalaui suatu pendekatan proses. Adapun indikator-

indikator yang termuat dalam pendekatan proses  sebagai berikut: 



1. Efisiensi pengelolaan Terminal Kertonegoro yang terdiri atas waktu dan biaya dapat 

dikatakan tidak efektif. Dari segi waktu pengelolaan Terminal Kertonegoro berupa 

pelayanan retribusi kepada masyarakat  tidak berjalan selama 24 jam atau sehari 

penuh, tetapi hanya selama 11 jam atau mulai dari jam 06.00 – 17.00 wib. Sedangkan 

dari segi biaya pengelolaan yang telah yang telah ditetapkan tidak cukup untuk waktu 

satu (1) tahun bahkan sudah habis sebelum satu (1) tahun.    

2. Prosedur pelayanan dalam pengelolaan Terminal Kertonegoro hanya diatur dengan 

satu (1) regulasi yaitu Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal. Tidak 

adanya SOP yang ditetapkan membuat pihak UPTD memberikan pelayanan secara 

spontan kepada masyarakat, seperti dalam hal keterlambatan bus yang masuk ke 

Terminal Kertonegoro. Tahapan dalam pengelolaan Terminal Kertonegoro berupa 

tahapan dalam pemungutan dan pelaporan retribusi yang ada di Terminal 

Kertonegoro. 

3. Koordinasi antara atasan dengan bawahan dengan pegawai sudah berjalan dengan 

baik. Dengan adanya kejelasan tupoksi pegawai akan melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan apa yang telah ditetapkan dan tidak melakukan pekerjaan yang tumpeng tindih 

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

arah dan berjalan dengan baik dan harmonis. Selain itu, adanya motivasi yang 

diberikan kepada pegawai dapat memacu semangat dan disiplin pegawai dalam 

bekerja, sehingga  dapat mewujudkan tercapainya efektifvitas dalam pengelolaan 

Terminal Kertonegoro. 

4. Responsivitas pegawai menyangkut daya tanggap pegawai UPTD Terminal 

Kertonegoro dalam menghadapi hambatan yang ada. Daya tanggap pegawai UPTD 

Terminal Kertonegoro berjalan dengan baik. Hal ini diwujudkan dengan tindakan 

yang tanggap dilakukan oleh pegawai dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada 

di Terminal Kertonegoro. Pegawai melaporkan secara langsung kepada Kepala UPTD 

ketika menemukan hambatan yang ada di Terminal Kertonegoro. Sikap tanggap dan 

responsif yang dilakukan pegawai dapat mewujudkan tercapainya efektivitas dalam 

pengelolaan Terminal Kertonegoro 

5. Sarana dan prasarana yang ada di Terminal Kertonegoro sudah memadai. Namun, 

terdapat beberapa fasilitas  yang kondisinya memperihatinkan dan tidak berfungsi 

dengan maksimal serta diperlukan fasilitas penunjang agar tercipta kenyamanan 

aktivitas didalamnya.  

6. Lokasi Terminal Kertonegoro yang berada di Pertigaan Jalan Suryo dan Jalan Ir. 

Soekarno, Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Ngawi. Kedua jalan tersebut, merupakan 

jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang memungkinkan mobilisasi 

orang, baik dari barat maupun dari timur yang melewati Jalan Suryo dan Ir. Soekarno 

sehingga dapat mendukung pengembangan Terminal Kertonegoro. 

7. Keterbatasan SDM dan dana operasional serta aktivitas bus yang menaikan dan 

menurunkan penumpang diluar Terminal Kertonegoro menjadi faktor penghambat 

dalam pengelolaan Terminal Kertonegoro yang dilakukan oleh UPTD Terminal 

Kertonegoro. 
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