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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Transportasi

1. Definisi Transportasi

Pengertian transportasi yang dikemukakan oleh Nasution (1996:50 ) diartikan

sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.

Sehingga dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal yaitu adanya muatan

yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan

yang dapat dilalui. Proses pemindahan dari gerakan tempat asal, dimana kegiatan

pengangkutan dimulai dan ke tempat tujuan dimana kegiatan diakhiri. Untuk itu

dengan adanya pemindahan barang dan manusia tersebut, maka transportasi

merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang kegiatan ekonomi

(thepromoting sector) dan pemberi jasa (the servicing sector) bagi perkembangan

ekonomi.

Selain itu, Tamin (1999:5) mengungkapkan bahwa, prasarana transportasi

mempunyai dua peran utama, yaitu: (1) sebagai alat bantu untuk mengarahkan

pembangunan di daerah perkotaan, (2) sebagai prasarana bagi pergerakan manusia

dan barang yang timbul akibat adanya kegiatan di daerah perkotaan tersebut.
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Dengan melihat dua peran yang di sampaikan di atas, peran pertama sering

digunakan oleh perencana pengembang wilayah untuk dapat mengembangkan

wilayahnya sesuai dengan rencana. Misalnya saja akan dikembangkan suatu

wilayah baru dimana pada wilayah tersebut tidak akan pernah ada peminatnya bila

wilayah tersebut tidak disediakan sistem prasarana transportasi. Sehingga pada

kondisi tersebut, parsarana transportasi akan menjadi penting untuk aksesibilitas

menuju wilayah tersebut dan akan berdampak pada tingginya minat masyarakat

untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Hal ini merupakan penjelasan peran

prasarana transportasi yang kedua, yaitu untuk mendukung pergerakan manusia

dan barang.

2. Peran dan Manfaat Transportasi

Menurut Tamin (1999:5), prasarana transportasi mempunyai dua peran utama,

yaitu: Sebagai alat bantu untuk mengarahkan pembangunan di daerah perkotaan;

dan sebagai prasarana bagi pergerakan manusia dan/atau barang yang timbul

akibat adanya kegiatan di daerah perkotaan tersebut dan, untuk mendukung

pergerakan manusia dan barang.

Dengan melihat dua peran yang di sampaikan di atas, peran pertama sering

digunakan oleh perencana pengembang wilayah untuk dapat mengembangkan

wilayahnya sesuai dengan rencana. Misalnya saja akan dikembangkan suatu

wilayah baru dimana pada wilayah tersebut tidak akan pernah ada peminatnya bila

wilayah tersebut tidak disediakan sistem prasarana transportasi. Sehingga pada

kondisi tersebut,parsarana transportasi akan menjadi penting untuk aksesibilitas
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menuju wilayah tersebut dan akan berdampak pada tingginya minat masyarakat

untuk menjalankan kegiatan ekonomi.

Selain memahami peran dari transportasi di atas, aspek yang menjadi penting dari

sektor transportasi adalah aksesibilitas, karena perlunya transportasi guna

mendukung kedua peran yang disampaikan di atas sehingga akan memudahkan

aksesibilitas orang dan barang. Dalam pendekatan transportasi, menurut Dagun.

Save M (2006 : 159) aksesibiltas merupakan sebuah konsep yang menggabungkan

sistem pengaturan tata guna wilayah secara geografis dengan sistem jaringan

transportasi yang menghubungkannya.

Sehingga, aksesibilitas merupakan suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan

mengenai cara lokasi berinteraksi satu sama lain dan “mudah” atau “susah”-nya

lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi. Pernyataan “mudah”

atau “susah” merupakan pernyataan yang sifatnya sangat “subyektif” dan

“kualitatif”, karena setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang

mudah dan susah terhadap aksesibilitas yang mereka rasakan. Tamin (1999:52)

mengungkapkan bahwa aksesibilitas dapat pula dinyatakan dengan jarak.

Jika suatu tempat berdekatan dengan tempat lain, maka dapat dikatakan memiliki

aksesibilitas yang tinggi, demikian sebaliknya. Jadi suatu wilayah yang berbeda

pasti memiliki aksesibilitas yang berbeda, karena aktivitas wilayah tersebut

tersebar dalam sebuah ruang yang tidak merata. Akan tetapi sebuah lahan yang

diperuntukan untuk bandar udara memiliki lokasi yang tidak sembarangan,
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sehingga lokasinya pun sangat jauh dari kota karena harus memperhatikan segi

keamanan, pengembangan wilayah, dan lainnya.

Aksesibilitas menuju bandara menjadi rendah karena lokasinya yang sangat jauh

dari pusat kota, namun dapat diatasi dengan menyediakan sistem jaringan

transportasi yang dapat dilalui dengan kecepatan tinggi. Artinya, saat ini ukuran

aksesibilitas yang diukur berdasarkan jarak sudah tidak lagi digunakan, namun

dapat diukur berdasarkan waktu tempuh. Hal ini merupakan penjelasan peran

prasarana transportasi.

Menurut Soesilo (1999:14) transportasi memiliki manfaat yang sangat besar

dalam mengatasi permasalahan suatu kota atau daerah. Beberapa manfaat yang

dapat disampaikan adalah:

1. Penghematan Biaya Operasi

Penghematan ini akan sangat dirasakan bagi perusahaan yang menggunakan

alat pengangkutan, seperti bus dan truk. Penghematan timbul karena

bertambah baiknya keadaan sarana angkutan dan besarnya berbeda-beda

sesuai dengan jenis kendaraanya dan kondisi sarananya.Dalam hal angkutan

jalan raya, penghematan tersebut dihitung untuk tiap jenis kendaraan per

km, maupun untuk jenis jalan tertentu serta dengan tingkat kecepatan

tertentu. Biaya-biaya yang dapat diperhitungkan untuk operasi kendaraan

adalah sebagai berikut:

a) Penggunaan bahan bakar, yang dipengaruhi oleh jenis kendaraan,

kecepatan, naik-turunya jalan, tikungan dan jenis permukaan jalan.
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b) Penggunaan pelumas;

c) Penggunaan ban;

d) Pemeliharaan suku cadang;

e) Penyusutan dan bunga;

f) Waktu supir dan waktu penumpang.

2. Penghematan Waktu

Manfaat lainnya yang menjadi penting dengan adanya proyek transportasi

adalah penghematan waktu bagi penumpang dan barang. Bagi penumpang,

penghemata waktu dapat dikaitkan dengan banyaknya pekerjaan lain yang

dapat dilakukan oleh penumpang tersebut. Untuk menghitungnya dapat

dihitung dengan jumlah penumpang yang berpergian

3. Pengurangan Kecelakaan

Untuk proyek-proyek tertentu, penguranga kecelakaan merupakan suatu

manfaat yang nyata dari keberadaan transportasi. Seperti perbaikan-

perbaikan sarana transportasi pelayaran, jalan kereta api dan sebagainya

telah dapat mengurangi kecelakaan. Namun di Indonesia, masalah ini masih

banyak belum mendapat perhatian, sehingga sulit memperkirakan besarnya

manfaat karena pengurangan biaya kecelakaan. Jika kecelakaan meningkat

dengan adanya peningkatan sarana dan pra sarana transportasi,hal ini

menjadi tambahan biaya atau bernilai manfaat negatif.

4. Manfaat Akibat Perkembangan Ekonomi

Pada umumnya kegiatan transportasi akan memberikan dampak terhadap

kegiatan ekonomi suatu daerah. Besarnya manfaat ini sangat bergantung

pada elastisitas produksi terhadap biaya angkutan. Tambahan output dari
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kegiatan produksi tersebut dengan adanya jalan dikurangi dengan nilai

sarana produksi merupakan benefit dari proyek tersebut

3. Kriteria Transportasi Publik

Sebagai sarana transportasi publik, maka transportasi harus memenuhi kriteria

pelayanan publik. Dagun et. al (2006 : 87) mengungkapkan bahwa transportasi

yang baik bagi pelayanan publik harus memenuhi tiga kriteria dasar, yaitu

kenyamanan, keamanan, dan kecepatan. Ketentuan pertama adalah kenyamanan,

yaitu aspek kenyamanan harus dapat dirasakan oleh penumpang yang

menggunakan jasa transportasi. Penumpang akan merasa nyaman di dalam sarana

transportasi bila di sarana tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang

memberikan kenyamanan bagi penumpangnya, salah satunya adalah pendingin

udara, terhadap asap kendaraan bermotor, dan proses yang dijalani calon

penumpang sebelum dan setelah berada dalam sarana transportasi.

Ketentuan kedua adalah keamanan, aspek rasa aman yang dirasakan oleh

penumpang selama mendapatkan pelayanan transportasi. Beberapa indikator yang

digunakan dalam mengukur rasa aman diantaranya adalah sistem tertutup dimana

sarana transportasi tidak mudah diakses oleh pihak lain yang bukan penumpang.

Pada kasus bus, termasuk di dalamnya adalah halte atau terminal yang hanya

diakses oleh penumpang yang sudah membeli tiket bus. Selain itu, adalah sistem

naik dan turun penumpang. Untuk menjaga keamanan, penumpan agar harus naik

dan turun hanya pada halte dan terminal yang telah ditetapkan, dan penumpang

tidak dapat naik dan turun pada tempat selain halte dan terminal resmi.Dengan
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demikian, sistem tertutup ini dapat memberikan rasa aman bagi penumpang dari

ancaman pencurian, pencopetan, perampokan, atau insiden-insiden lainnya yang

mengancam keselamatan penumpang dalam menggunakan jasa transportasi

Ketentuan ketiga adalah kecepatan, yaitu ketentuan terpenuhinya waktu sampai ke

tempat tujuan dengan cepat dan atau tepat. Ketentuan ini hanya dapat terpenuhi

bila sarana transportasi didukung dengan pra sarana yang khusus, sebagai contoh

adalah rel khusus yang dimiliki oleh kereta api. Sehingga dengan mengadopsi

prasarana kereta api, maka pada  transportasi bus pun dapat diterapkan dengan

membangun jalur khsusus atau disebut dengan busway.

B. Tinjauan Terminal

1. Definisi Terminal

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas

dan angkutan jalan, terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan

memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan

pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud

simpuljarinya transportasi. Yang dimaksud terminal bus sendiri adalah tempat

dimana sekumpulan bus mengakhiri dan mengawali lintasan operasionalnya.

Dengan mengacu kepada definisi tersebut, maka pada bangunan

terminal,penumpang dapat mengakhiri perjalanannya dengan mengganti lintasan

bus lainnya. Di lain pihak, bagi pengemudi bus maka bangunan terminal adalah

tempat dimana kendaraan dapat beristirahat sejenak, yang selanjutnya dapat

digunakan juga kesempatan tersebut untuk perawatan ringan ataupun pengecekan
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2. Fungsi Terminal

Fungsi utama terminal dapat ditinjau dari tiga unsur yang terkait, yaitu

penumpang, pemerintah dan operator angkutan umum. Fungsi–fungsi

tersebut adalah sebagai berikut :

a) Fungsi terminal bagi penumpang adalah mempermudah perpindahan dari

satu moda ke moda lainnya atau dengan kata lain untuk mempercepat arus

penumpang menuju daerah tujuan dengan memperhatikan segi keamanan

dan kenyamanan, tersedianya fasilitas terminal dan informasiserta fasilitas

parkir kendaraan pribadi.

b) Fungsi terminal bagi pemerintah adalah perencanaan dan manajemen lalu

lintas serta pengendalian arus kendaraan umum untuk menghindari

kemacetan sekaligus sebagai sumber pendapatan daerah..

c) Fungsi terminal bagi operator angkutan umum adalah untuk pengaturan

operasi bus, penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak bus dan

sebagai fasilitas pangkalan

Menurut Undang–undang Nomor 22 tahun 2009, fungsi utama dari terminal

adalah sebagai pelayanan umum antara lain berupa tempat untuk naik turun

penumpang dan atau bongkar muat barang, untuk pengendalian lalu lintas dan

angkutan umum, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda

transportasi.
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3. Tipe Terminal

Berdasarkan karakteristik dan fungsinya, menurut Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor. 31 tahun 1995, Tentang Terminal dan Transportai Jalan

maka terminal dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Terminal Tipe A,Terminal tipe A berfungsi untuk melayani kendaraan

umum untuk angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan atau Antar

Lintas Batas Negara, angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP),

angkutan kota, dan angkutan pedesaan.

b) Terminal Tipe B,Terminal tipe B mempunyai fungsi melayani kendaraan

umum untuk angkutan Antar Kota Dalam Propinsi, angkutan kota dan atau

angkutan pedesaan.

c) Terminal Tipe C,Terminal tipe C mempunyai fungsi melayani kendaraan

umum untuk angkutan pedesaan.

Berdasarkan tingkat pelayanannya, terminal dibagi menjadi tiga yaitu :

a) Terminal induk adalah terminal utama yang berfungsi sebagai pusat atau

induk dari terminal–terminal pembantu dengan tingkat pelayanan yang

berjangkauan regional atau antar kota dan lokal atau dalam kota serta

mempunyai kapasitas angkut dan volume penumpang yang tinggi.

b) Terminal pembantu atau sub terminal, merupakan terminal pelengkap

yang menunjang keberadaan terminal induk dengan tingkat pelayanan

lokal dalam kota serta mempunyai kapasitasangkut dan volume

penumpang yang lebih sedikit.
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c) Terminal transit yang merupakan terminal yang melayani aktifitas transit

penumpang dari satu tujuan ke tujuan lain, kendaraan umum hanya

menurunkan dan menaikkan penumpang.

4. Pengelolaan Terminal

Di dalam keputusan mentri perubungan No. 13 tahun 1995 Tentang Terminal dan

Transportasi Jalan pengelolan terminal meliputi kegiatan perencanaan,

pelaksananan dan pengawasan operasional terminal.

a. Kegiatan perencanan operasional terminal meliputi

1. Penanatan pelataran terminal menurut rute atau jurusan

2. Penantan fasilitas penumpang

3. Penatan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal

4. Penatan faikitas penunjang  terminal

5. Penyajian daftarrute perjalan dan tarif terminal

6. Penyusunan jadwal perjalan berdasarkan kartu pengawas

7. Pengaturan jadwal petugas reminal

8. Evaluasi sistem pengoperasian terminal

b. Kegiatan pelaksanan operasional terminal meliputi

1. Pengaturan tempat tunggu dan arus kendaran umum didalam terminal

2. Pemeriksaan kertu pengawasn dan jadwl perjalan

3. Pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaran menurut jadwal

yang telah di tetapkan

4. Pungutan jasa pelayanan terminal

5. Pemberitahuan tentang keberangkatan dan kedatangan kendaran umum
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6. Pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal

7. Pencatatan dan pelaporan pelanggaran

8. Pencatatan jumlah kendaran dan penumpang yang datang dan berangkat

c. Kegiatan pengawasan operasional terminal meliputi pengawasan terhadap

1. Tarif angkutan

2. Kelayakan jalan kendaraan yang di operasionalkan

3. Kapasitas muatan yang diizinkan

4. Pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan

5. Pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan

peruntukannya

C. Tinjauan Menajemen

1. Definisi Manajemen

Menurut G.R. Terry Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang

melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah

tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. James A.F. Stoner,

1994 menajemen adalah proses perencanan, pengorganisasian, kepemimpinan,

dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua nilai-

nilai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapakan.

Malayu S.P. Hasibuan, (1995: 77) menajemen adalah ilmu dan seni untuk

mengatur proes pemanfaatan umber daya manusia dan sumber daya lainya secara

efektif dan efesien untuk mencapai tujuan tertentu. Perumusan pengertian

manajemen yang dikemukakan ketiga pakar tersebut dapat kita jadikan dasar
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pemikiran untuk menciptakan pengertian atau definisi manajemen, yaitu alat

pembentukan pemikiran  rasiaonalitas dan bertindak serta non sumberdaya

manusia dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efesien di

samping dapat memberikan manfaat dalam kehidipan manusia.

2. Menajemen Publik

Menajemen publik (public management) adalalah faktor utama dalam suatu

administrasi publik (public administration) untuk mencapai tujuan yang telah

ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta

sumber dana dan sumber daya yang tersedia (Ramto, 1997:14). Dengan demikin,

manajemen pemerintahan, tidak lain adalah faktor upaya dalam suatu organisasi.

Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan pemerintah yang mencakup

berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga Negara dan masyarakatnya

(Kristiadi, 1994:23).

Terminologi menajemen, sangat erat hubungannya dengan usaha untuk mencapai

tujuan tertentu dengan jalan mengunakan sumber-sumber yang tersedia dalam

organisasi dengan cara yang seefisien mungkin (Suradinata, 1996:67). Secara

konseptual dari dua istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen

pemerintah mengandung arti sebangai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai

tujuan-tujuan Negara dengan menggunakan sumber-sumber yang dikuasai oleh

Negara.

Lynn (1996:20) menjelaskan bahwa, menajemen pemerintah yang baik dapat

dilihat dari dua sisi, yaitu dari proses dan dari hasil nya. Menajemen

pemereintahan sebangai proses, harus lebih mengutamakan proses yang telah
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ditentukan, sedangkan manajemen pemerintahan sebagai hasil akan

menggambarkan kesungguhan hati, pemakaian secara efesien akan sumber-

sumber yang terbatas dengan dengan mengutamakan administrasi yang baik di

atas proses yang ada

3. Fungi manajemen

Terry mendefinisikan manajemen dalam bukunya Principles of Management yaitu

Suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan

dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya". Dari definisi Terry itulah kita bisa

melihat fungsi manajemen menurutnya.

Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut Terry:

1. Perencanaan (planning) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan

penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan.

Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan

matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk

pelaksanaan kegiatan yang bermaksuud untuk mencapai tujuan.

2. Pengorganisasian (organization) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan

orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan

keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.

3. Penggerakan (actuating) yaitu untuk menggerakan organisasi agar berjalan

sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakan seluruh
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sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang

dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa memcapai tujuan.

4. Pengawasan (controlling) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari

organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi

penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif

dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Hakikat dari fungsi manajemen dari Terry adalah apa yang direncanakan itu yang

akan dicapai. Maka itu fungsi perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin agar

dalam proses pelaksanaanya bisa berjalan dengan baik serta segala kekurangan

bisa diatasi. Sebelum kita melakukan perencanaan, ada baiknya rumuskan dulu

tujuan yang akan dicapai. (Budi, Eko 2014:95-96 )

4. Prinsip-Prinsip Manajemen

Prinsip manajemen adalah dasar-dasar dan nilai yang menjadi inti keberhasilan

sebuah manajemen. Menurut Menurut Henry Fayol,(2014:84-86) prinsip-prinsip

manajemen yang dapat digunakan adalah:

1. Pembagian kerja (Division of work)

Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian

sehingga pelaksanaan kerja berjalan efektif. Oleh karena itu, dalam

penempatan karyawan harus menggunakan prinsip the right man in the right

place. Pembagian kerja harus rasional/objektif, bukan emosional subyektif

yang didasarkan atas dasar like and dislike
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2. Wewenang dan tanggung jawab (Authority and responsibility)

Wewenang dan tanggung jawab (Authority and responsibility)harus

seimbang. Setiap pekerjaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban

yang sesuai dengan wewenang. Oleh karena itu, makin kecil wewenang

makin kecil pula pertanggungjawaban demikian pula sebaliknya. Setiap

karyawan dilengkapi dengan wewenang untuk melakukan pekerjaan dan

setiap wewenang melekat atau diikuti pertanggungjawaban

3. Disiplin (Discipline)

Disiplin (Discipline) merupakan perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan

yang menjadi tanggung jawab. Disiplin ini berhubungan erat dengan

wewenang. Apabila wewenang tidak berjalan dengan semestinya, maka

disiplin akan hilang. Pemegang wewenang harus dapat menanamkan

disiplin terhadap dirinya sendiri sehingga mempunyai tanggung jawab

terhadap pekerajaan sesuai dengan wewenang yang ada padanya

4. Kesatuan perintah (Unity of command)

Karyawan harus tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab sesui dengan

wewenang yang diperolehnya. Dalam melakasanakan pekerjaan, karyawan

harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga pelaksanaan kerja

dapat dijalankan dengan baik.

5. Kesatuan pengarahan (Unity of direction)

Pelaksanaan kesatuan pengarahan (unity of directiion) tidak dapat terlepas

dari Pembagian kerja (Division of work), Wewenang dan tanggung

jawab (Authority and responsibility), Disiplin (Discipline), serta Kesatuan

perintah (Unity of command). Oleh karena itu, perlu alur yang jelas dari
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mana karyawan mendapat wewenang untuk pelaksanakan pekerjaan dan

kepada siapa ia harus mengetahui batas wewenang dan tanggung jawabnya

agar tidak terjadi kesalahan. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung

jawabnya, karyawan perlu diarahkan menuju sasarannya.

6. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri

Prinsip pengabdian kepentingan pribadi kepada kepentingan orgabisasi

dapat terwujud, apabila setiap karyawan merasa senang dalam bekerja

sehingga memiliki disiplin yang tinggi. Setiap karyawan dapat mengabdikan

kepentingan pribadi kepada kepentingan organisasi apabila memiliki

kesadaran bahwa kepentingan pribadi sebenarnya tergantung kepada

berhasil-tidaknya kepentingan organisasi.

7. Penggajian pegawai

Prinsip more pay for more prestige (upaya lebih untuk prestasi lebih), dan

prinsip upah sama untuk prestasi yang sama perlu diterapkan sebab apabila

ada perbedaan akan menimbulkan hetidak disiplinan dan kemalasan dalam

bekerja. Gaji atau upah bagi karyawan merupakan kompensasi yang

menentukan tercapainya tujuan dan keberhasilan dalam suatu pekerjaan.

Dalam prinsip penggajian dipikirkan cara agar karyawan dapat bekerja

dengan tenang, menimbulkan kedisiplinan dan kegairahan kerja

8. Pemusatan (Centralization)

Pemusatan bukan berarti adanya kekuasaan untuk menggunakan wewenang,

melainkan untuk menghindari kesimpangsiurang wewenang dan tanggung

jawab. Pemusatan wewenang ini juga tidak menghilangkan asas pelimpahan
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wewenang (delegation of authority). Pemusatan wewenang akan

menimbulkan pemusatan tanggung jawab dalam suatu kegiatan.

Tanggung jawab terakhir terletak ada orang yang memegang wewenang

tertinggi atau menejer puncak.

9. Hirarki (tingkatan)

Hirarki diukur dari wewenang terbesar yang berada pada manajer puncak

dan seterusnya berurutan ke bawah. dengan adanya hirarki ini, maka setiap

karyawan akan mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan

dari siapa ia mendapat perintah. Pembagian kerja menimbulkan adanya

atasan dan bawahan. Bila pembagian kerja ini mencakup area yang cukup

luas akan menimbulkan hirarki

10. Ketertiban (Order)

Ketertiban dalam suatu pekerjaan dapat terwujud apabila seluruh karyawan,

baik atasan maupun bawahan mempunyai disiplin yang tinggi. Oleh karena

itu, ketertiban dan disiplin sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan.

Ketertiban dalam melaksanakan pekerjaan merupakan syarat utama karena

pada dasarnya tidak ada orang yang bisa bekerja dalam

11. Keadilan dan kejujuran

Keadilan dan kejujuran terkait dengan moral karyawan dan tidak dapat

dipisahkan. Keadilan dan kejujuran harus ditegakkan mulai dari atasan

karena atasan memiliki wewenang yang paling besar. Keadilan dan

kejujuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai tujuan yang telah

ditentukan
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12. Stabilitas kondisi karyawan

Sebagai makhluk sosial manusia yang berbudaya memiliki keinginan,

perasaan dan pikiran. Apabila keinginannya tidak terpenuhi, perasaan

tertekan dan pikiran yang kacau akan menimbulkan goncangan dalam

bekerja. Dalam setiap kegiatan kestabilan karyawan harus dijaga sebaik-

baiknya agar segala pekerjaan berjalan dengan lancar. Kestabilan karyawan

terwujud karena adanya disiplin kerja yang baik dan adanya ketertiban

dalam kegiatan

13. Prakarsa (Inisiative)

Prakarsa (inisiative) mengandung arti menghargai orang lain, karena itu

hakikatnya manusia butuh penghargaan. Prakarsa timbul dari dalam diri

seseorang yang menggunakan daya pikir. Prakarsa menimbulkan kehendak

untuk mewujudkan suatu yang berguna bagi penyelesaian pekerjaan dengan

sebaik-beiknya. Dalam prakarsa terhimpun kehendak, perasaan, pikiran,

keahlian dan pengalaman seseorang. Setiap penolakan terhadap prakarsa

karyawan merupakan salah satu langkah untuk menolak gairah kerja.

Manajer yang bijak akan menerima dengan senang hari prakarsa-prakarsa

yang dilahirkan karyawannya

14. Semangat kesatuan dan semangat korps

Semangat kesatuan akan lahir apabila setiap karyawan mempunyai

kesadaran bahwa setiap karyawan berarti bagi karyawan lain dan karyawan

lain sangat dibutuhkan oleh dirinya. Manajer yang memiliki kepemimpinan

akan mampu melahirkan semangat kesatuan (esprit de corp), sedangkan
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manajer yang suka memaksa dengan cara-cara yang kasar akan melahirkan

friction de corp (perpecahan dalam korp) dan membawa bencana. Karyawan

harus memiliki rasa kesatuan, yaitu rasa senasib sepenanggungan sehingga

menimbulkan semangat kerja sama yang baik.

Prinsip-prinip yang saya gunakan dalam Menajemen Tata Kelola Terminal

Rajabasa Kota Bandar Lampung yaitu

1.      Pembagian kerja (Division of work)

Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian

sehingga pelaksanaan kerja berjalan efektif. Oleh karena itu, dalam

penempatan karyawan harus menggunakan prinsip the right man in the right

place. Pembagian kerja harus rasional/objektif, bukan emosional subyektif

yang didasarkan atas dasar like and dislike

2.     Wewenang dan tanggung jawab (Authority and responsibility)

Wewenang dan tanggung jawab (Authority and responsibility)harus

seimbang. Setiap pekerjaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban

yang sesuai dengan wewenang. Oleh karena itu, makin kecil wewenang

makin kecil pula pertanggungjawaban demikian pula sebaliknya. Setiap

karyawan dilengkapi dengan wewenang untuk melakukan pekerjaan dan

setiap wewenang melekat atau diikuti pertanggung jawaban

3.     Disiplin (Discipline)

Disiplin (Discipline) merupakan perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan

yang menjadi tanggung jawab. Disiplin ini berhubungan erat dengan

wewenang. Apabila wewenang tidak berjalan dengan semestinya, maka

disiplin akan hilang. Pemegang wewenang harus dapat menanamkan
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disiplin terhadap dirinya sendiri sehingga mempunyai tanggung jawab

terhadap pekerajaan sesuai dengan weweanng yang ada padanya

4.      Kesatuan perintah (Unity of command)

Karyawan harus tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab sesui dengan

wewenang yang diperolehnya. Dalam melakasanakan pekerjaan, karyawan

harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga pelaksanaan kerja

dapat dijalankan dengan baik.
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D. Kerangka Pikir

Gambar 1

E.
F.

G.
H.
I.
J.

K.
L.
M.

Keputusan Mentri Perhubungan Nomor 31 tahun 1995 Tentang
Terminal Dan Transportasi

Terminal Rajabasa Tipe B berfungsi  melayani kendaraan
umum untuk angkutan AKDP,

Angkutan kota dan angkutan pedesaan

Belum Efektif dan Efesien Tata kelola Terminal Rajabasa  di
Kota Bandar Lampung

Prinsip-Prinsip Menajemen
Menurut Henry Fayol

 Pembagian
Kerja

 Displin
 Kesatuan Perintah
 Kesatuan Pengarah

Tata Kelola yang Baik


