
BAB II

SISTEM TERMINAL DAN KONDISI PELAYANANNYA
DIKOTA PALEMBANG

2.1. Sistem Terminal

2.1.1. Pengertian dan Fungsi Terminal

Terminal merupakan titik simpul dalam sistem janngan transportasi
yakni sebagai tempat terjadinya putus arus lalu lintas yang merupakan
prasarana angkutan yang berfungsi pokok sebagai tempat pelayanan umum.
berupa tempat kendaraan umum, menurunkan dan mena.kkan penumpang
atau barang, bongkar muat barang, tempat perpindahan penumpang atau
barang baik intra ataupun antar moda yang terjadi sebagai akibat adanya arus
pergerakan manus.a dan barang serta untuk memenuh, tuntutan efisiensi
transportasi. '

Sistem Transportasi adalah suatu himpunan perpindahan yang
merupakan suatu susunan unsur-unsur transportasi yang saling berkaitan
membentuk suatu pola tertentu.2 Terminal merupakan salah satu unsur dan
sistem transportasi disamping unsur-unsur lainnya, seperti : Janngan jalan,
rambu-rambu lalu lintas, dan arus lalu lintas.

Terminal angkutan penumpang dan barang memiliki delapan fungsi
dasar yang dapat menmgkatkan mlai layanannya, yaitu :3
A. Sebagai tempat konsentrasi lalu-

,. Po AwakImtas angkutan penumpang dan Penun^ng Angkutan
barang. Para penumpang, awak
angkutan dan barang datang
bersama-sama berkumpul pada
tempat ini. Barane

Gambar 2.1. Fungsi tenninal
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"wl^of tNT^ J'r^rd- ''^P^'on Pngineenng -Planning and Design Johnuuej, &Son - New \ ork - Chichester - Bnsbone -Toronto - Singapore, 1989.
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B. Sebagai tempat berjalannya proses aktifitas perjalanan. Fungsi ini meliputi

pembelian tiket, check in, penanganan barang-barang penumpang,

persiapan perjalanan selanjutnya dan prosedur lain untuk moda angkutan

darat.

C. Sebagai tempat pengklasifikasian

dan penyortiran penumpang dan

moda angkutan. Penumpang dan

moda angkutan diklasifikasikan

kemudian disortir menurut tujuan

dan jenis moda angkutan

termasuk juga kelasnya.

D. Sebagai tempat pemua-

tan dan pembongkaran

barang, khususnya bagi

tenninal yang melayani

angkutan barang Gambar 2.3. Bongkar muat barang dalam terminal

E. Sebagai tempat menunggu moda angkutan. Fasilitas yang diadakan untuk

kegiatan menunggu ini berupa ruang tunggu dan fasilitas pendukungnva.

F. Sebagai tempat transit penumpang dan moda angkutan. Penumpang yang

datang ke terminal untuk berpindah ke moda angkutan yang lam untuk

menyelesaikan perjalanannya.

G. Sebagai tempat pelayanan aktifitas di dalamnya. Tenninal melayani

kebutuhan para pemakainya secara langsung dengan fasilitas utama dan

pendukung, termasuk pula sistem transportasinya.

H. Sebagai tempat pemeliharaan dan servis kendaraan. Terminal angkutan

penumpang dan barang selayaknya menyediakan fasilitas pemeliharaan

dan servis kendaraan untuk pengisian bensin/solar, cuci kendaraan, servis

rmgan, dan tempatperbaikan kendaraan jika ada kerusakan nngan.

Penumpang

>Datang

AK

K^vAKDP;

\aka^)

Gambar 2.2. Skema penyortiran dalam terminal

1 1
Bongkar

TERMINAL Muat

— —^

— - ; _; --::- . '•;. •_:

2.1.2. Klasifikasi Terminal

Secara khusus, ditinjau dan segi pewadahan aktifitas, setiap bentuk

pelayanan tenninal pada setiap daerah memiliki beberapa perbedaan. Segi
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pelayanan terminal di kota-kota kecil tidaklah sekompleks dibandingkan
dengan terminal di kota-kota besar yang mempunyai jangkauan pelayanan
lebih luas. Lebih jelasnya dapat dilihat dan jenis kelas terminal yang dibagi
menjadi tiga tipe, yaitu :4

a. Terminal tipe A

Berfungsi melayani kendaraan umum untuk

angkutan antar kota antar propinsi (AKAP)
dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan

antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota

(bis kota), angkutan barang dan angkutan A. Brg
pedesaan.

b. Terminal tipe B

Berfungsi melayani kendaraan

umum untuk angkutan antar kota

dalam propinsi (AKDP), angkutan

kota, dan angkutan pedesaan.

c Terminal tipe C

Berfungsi melayani kendaraan

umum untuk angkutan pedesaan.

AKAP AKDP

ADES

AKDP< > ADES

>ADES

Gambar 2.4. Skema Klasifikasi Terminal

2.1.3. Kriteria Penentuan Lokasi Terminal

Dalam menentukan lokasi terminal, pada pnnsipnya ditentukan oleh
empat hal pokok, yakni :5

1. Lokasi terminal sesuai dengan tata ruang, dalam hal ini Rencana Tata
Ruang Pembangunan Kota.

2. Kegiatan terminal tidak mengganggu lingkungan hidup sekitarnya.
3. Kegiatan terminal dapat berlangsung dengan efisien dan efektif.

4. Kegiatan terminal tidak mengakibatkan gangguan pada kelancaran dan
keselamatan arus lalu lintas di sekitarnva.

4Departemen Perhubungan, Laporan Akhir Pekerjaan Penataan Lalu Lintas Angkutan Jalan
_Kota Palembang 1997, hal. IV-12
3Executive Summary Report, Departemen Perhubungan, 1994, hal.4.
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Penetapan lokasi terminal tipe A selain harus memenuhi ketentuan
diatas, harus juga memenuhi persyaratan sebagai berikut :6
a) Terletak dalam janngan trayek antar kota antar propinsi dan/atau angkutan

lintas batas negara.

b) Terletak di jalan Arten dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas IIIA.
c) Jarak antara dua tennmal tipe Asekurang-kurangnya 20 km d, pulau Jawa.

30 km di pulau Sumatera, dan 50 km di pulau-pulau lainnya.
d) Luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 5ha untuk tennmal di pulau

Jawa dan Sumatera, dan 3ha di pulau-pulau lainnya.
e) Mempunyai akses jalan mauk atau jalan

keluar ke dan dari tenninal dengan jarak
sekurang-kurangnya 100 m di pulau Jawa
dan 50 m di pulau-pulau lainnya, dihitung
dari jalan ke pmtu keluar atau masuk ;
terminal.

Tenninal;

> 50 m

Jalan Raya

Gambar 2.5. Akses jalan masuk pada terminal

f) Penentuan lokasi tennmal penumpang harus memperhatikan aspek
kelancaran dan ketertiban lalu l.ntas serta keterpaduan antar moda
angkutan.

2.1.4. Kriteria Perencanaan Fasilitas Terminal

Beberapa pedoman yang disarankan untuk digunakan sebagai acuan
perencanaan meliputi :7

2.1.4.1. Tata Sirkulasi dan Organisasi Ruang
a) Pnnsip hubungan terdekat dengan semua fungsi. Dekat (dapat diartikan

jarak capa, pendek. waktu capa, pendek atau sedikitnva hambatan dalam
pencapaian).

I Ibid, hal 5.
7Ibid, hal 8.

BAB 11 - Sistem Terminal dan Kondisi Pelavanannya di Kota Palemban<?



19

b)Pnnsip alternatif pencapaian, sesuaikan dengan kebuday
Indonesia yang sulit diatur, orang dibiarkan mengukur kemampuannyl
sendiri, disamping pengarah dan pembatas ruang.

c) Kelancaran adalah pnontas utama karena frekuens. bis yang sangat tinggi.
d) Kemudahan layanan sistem

e) Keamanan bagi pejalan kaki

f) Kenyamanan inderawi

g) Hubungan antar kegiatan, antar kelompok kegiatan dan pengawasan yang
mudah dan wajar.

2.1.4.2. Pendekatan Peruangan Terminal

Yang harus diperhatikan dalam konsep peruangan tennmal adalah
program ruang, dimensi ruang, organisasi ruang, dan karakter ruang.
Penekanan khusus pada peruangan untuk sirkulasi kendaraan dan manusia.
Pada sirkulasi yang paling penting adalah pola dan standar dimensinya.
1. Pola Sirkulasi

a) Kendaraan umum d, Indonesia, berjalan di kin, I Emplasemen 1
stir kanan, dan berpintu di kiri atau belakang. — '
Bis kota berpintu di kin depan untuk masuk,
kiri belakanguntuk keluar.

b) Kendaraan merapatkan badan kirinya pada sisi
kanan emplasemen. .'

c) Karena itu arah kendaraan mendekati terminal, / /
searah jarum jam. n , , , _ ,

Gambar 2.6. Pola sirkulasi kendaraan
angkutan di Indonesia

d) Kendaraan dapat masuk dan arah manapun, tetap, harus melewati satu
titik kontrol, yang biasanya juga merupakan pos retribusi.

e) Jalan masuk terminal cukup mudah, sehingga bis tidak perlu macet
disana. Begitu pula jalan keluarnya. Jalan masuk dapat juga dibagi-bagi
menurut moda kendaraan dan arah datangnya.

f) Jalur kendaraan dan pejalan kaki terpisah

aan orang

BAB II -Sistem Terminal dan Kondisi Pelavanannya di Kota Palembam
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g) Pejalan kaki dapat menghampiri atau menyilang kendaraan pada

tempat-tempat tertentu, dimana kecepatan bis tidak lebih dan 10

km/jam.

h) Untuk menghindari persilangan dan ketidaksesuaian, tiap moda

angkutan mempunyai jalur sendiri-sendiri.

1) Sirkulasi manusia menyebar dari suatu pintu masuk, tetapi relatif tidak

terlalu jauh, sehingga tidak melelahkan. Orang cenderung masuk dari

pintu yang sama dengan kendaraan. Maka akan dipikirkan cara terbaik

untuk memasukkannya seperti itu, dengan menjamin keselamatan

pejalan kaki.

j) Pada persilangan dengan kendaraan ada kemungkinan : orang terus,

kendaraan naik atau ke bawah tanah.

k) Kendaraan terus, orang ke skyway I jembatan penyeberang atau ke

bawah tanah.

2. Cara parkir kendaraan

a) Secara khusus pada sirkulasi kendaraan akan dibahas cara parkir.

Secara umum, ada dua cara parkir :

- Cara parkir sejajar jalur, ada yang : satu jalur

(single lane), banyak jalur, dan banyak jalur

dengan pemisah. Parkir sejajar jalur

- Cara parkir menyudut jalur,

macamnya : gergaji lurus, gergaji '

lingkar, dan tegak lurus tetapi cara ini Parkir menyudut

amat menyulitkan bis. Gambar 2J- Macam cara ^kir
b) Dimensi ruang sirkulasi

Pendekatannya dilakukan dengan mengalikan jumlah kendaraan dan

atau orang yang lewat dengan satuan besaran masing-masing. Untuk itu

harus diketahui bahwa, ruang yang dipakai dalam keadaan diam lebih

kecil daripada ruang pergerakan.

c) Satuan dimensi pelaku

-Bis antar kota antar propinsi, tiap jalur 2.4m

minimal 3 meter, karena panjant* bis

BAB II - Sistem Terminal dan Kondisi Pelavananma di Kola Palembann
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11 meter, lebar 2,4 meter dan tinggi 3 meter. Jarak antar dua bis

minimal 1 meter, radius putar 12 meter, tinggi lantai 60 cm; pada

kecepatan 20 km/jam dibutuhkan 45 m: ruang.

- Angkutan dalam kota, tiap jalur minimal lebar

2,7 meter, panjang 7,5 meter, lebar 2,2 meter. -" —i
2,2 m

tinggi 2,4 meter, jarak antar kendaraan —

minimal 1 meter, radius putar 8 meter, tinggi

lantai 60 cm; pada kecepatan 20 km/jam

membutuhkan ruang 40,5 m".

- Angkutan pedesaan, tiap jalur lebar 2,2 m, __
!l.55m

panjang 4 m, lebar 1,55 m, tinggi 1,6 m, jarak --—i
L_4m —:

antar kendaraan 1 m, radius putar 4 m, tinggi

lantai 45 cm.

- Manusia yang berjalan pada 4 km/jam, membutuhkan lebar kondor 60

cm, tiap orang 1,4 m". Untuk keadaan diam, ukurannya menyudut

sampai separuhnya. Inti pendekatan adalah menganggap terminal

sebagai wadah barang diam, karena walaupun ia merupakan fasilitas

transportasi, terminal adalah titik henli.

• Truk berat tiap jalur minimal 3,5 m,

karena panjang truk 14 m (tanpa

gandengan), lebar 2,8 m dan tinaai 3,5 2,8 m
=__„. __, i

m. Jarak antar dua truk minimal 1 m, 14m '•

radius putar 12 m, tinggi lantai 60 cm;

pada kecepatan 20 km/jam dibutuhkan

45 m" ruang.

Truk sedang tiap jalur minimal lebar 2,8 m,

panjang 8 m (tanpa gandengan), lebar 2,4 .

m, tinggi 2,6 m, jarak antar kendaraan _ 24m

minimal 1 m. radius putar 10 m. tmirei „

lantai 60 cm; pada kecepatan 20 km/jam

membutuhkan ruang 40.5 m~.

BAB 11 - Sistem Terminal dan Kondisi Pelayanannya di Kota Palembang
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-Truk nngan tiap jalur lebar 2.4 m, •—
~ ' 1.8 m

panjang 4,5 m, lebar 1,8 m, tinggi 2,2 m, ( " ~~. ~~
1—4.5 m —

jarak antar kendaraan 1 m, radius putar 4

m, tinggi lantai 45 cm. Gambar 2.8. Satuan dimensi
kendaraan angkutan

3. Kriteria Perencanaan Faslitas

Perencanaan fasilitas di dalam terminal dipengaruhi oleh

kepentingan tiga pemakai fasilitas, masing-masing : operator kendaraan,

pemakai jasa, dan pengelola terminal. Oleh karena itu dalam

perencanaannya ketiga kepentingan tersebut harus diperhatikan. Berikut

ini akan diberikan pedoman perencanaan fasilitas utama terminal yang

pada prakteknya hams disesuaikan dengan pola operasi dan karakteristik

daerah setempat.

a) Fasilitas parkir kendaraan

Jumlah ruang yang harus disediakan untuk kendaraan di dalam terminal

sangat dipengaruhi oleh karakteristik kendaraan dan pengoperasiannya.

Dalam hal ini waktu tunggu kendaraan di terminal dan headway

merupakan parameter utama yang harus ditetapkan.

b) Ruang tunggu penumpang

Ruang tunggu penumpang didasarkan pada jumlah orang yang naik dan

turun di terminal serta jumlah pengantar dan penjemput. Untuk

menyederhanakan perencanaan dianggap karakteristik operasi dan

jumlah orang yang naik sama dengan jumlah orang yang turun di

tenninal.

c) Ruang sirkulasi

Ruang sirkulasi diperlukan bagi kendaraan maupun bagi orang yang

menggunakan fasilitas tenninal. Untuk itu luasan bagi fasilitas

kendaraan maupun ruang tunggu perlu ditambah untuk keperluan ruang

untuk sirkulasi.

d) Fasilitas umum lainnya

Selain fasilitas utama tersebut diatas, masih diperlukan beberapa

fasilitas umum lainnya yang dihitung berdasarkan standart perencanaan

BAB II - Sistem Terminal dan Kondisi Pelayanannya di Kota Palembang



ruang. Selain itu perlu pula diperhitungkan adanya ruang tidak efektif

yang digunakan untuk papan informasi, taman, dan sebagainya.

e) Cadangan lahan

Dalam menentukan luasan lahan yang

dibutuhkan, maka perlu diperhitungkan

kebutuhan lahan cadangan yang

berfungsi untuk: keperluan perluasan

atau peningkatan kelas tenninal dan

sebagai buffer agar kegiatan di dalam
Gambar 2.9. Lahan cadangan

dan luar terminal tidak saling dalam tenninal

mengganggu.

Kriteria perencanaan beserta anggapan yang digunakan untuk

menghitung tiap-tiap terminal dapat dilihat pada tabel 1 (Kriteria

perencanaan fasilitas terminal) dan tabel 2 (Kebutuhan luasan terminal)

yang terdapat dalam lembar lampiran.

2.2. Kondisi Terminal dan Pelayanannya di Kota Palembang

2.2.1. Kondisi dan Potensi Kota Palembang

Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang sebagai Ibukota Propinsi

Sumatera Selatan, terletak diantara dua sisi sungai Musi yang membelah kota

menjadi dua bagian yaitu : sebelah Ilir dan sebelah Ulu. Secara geografis

Kota Palembang terletak diantara : 104° 371 - 104" 52' Bujur timur. dan 2°

52 - 3' 05 Lintang selatan. Sedangkan luas wilayah kota Palembang adalah

400,6 km" (+ 0.37 % dari wilayah propinsi Sumatera Selatan).N

Secara umum keadaan tanah di kota Palembang relatif datar, teruama

daerah-daerah sepanjang aliran Sungai Musi. Daerah di sekitar Sungai Musi

mempunyai ketinggian berkisar antara 2 sampai 4 meter, dan daerah sebelah

utara mempunyai ketinggian yang lebih bervanasi antara 4 meter sampai

dengan 20 meter. Dapat diambil kesimpulan bahwa tanah di Kotamadya

8

Ban".

Cadangan
7 lahan

Departemen Perhubungan. Laporan Akhir Pekerjaan Penataan Lalu Lintas Angkutan Jalan
Kota Palembang 1997, hal. 11-1
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Palembang, untuk daerah sebelah selatan relatif datar dan sebelah utara

mempunyai ketinggian yang lebih bervariasi. Sedangkan jenis tanah di

Kotamadya Palembang pada umumnya berupa tanah liat dan lapisan aluvial,

pada bagian selatan kota terdiri dari tanah liat berpasir, banyak mengandung

minyak bumi, dan sebagian diantaranya selalu digenangi air.

Di kota Palembang banyak terdapat sungai-sungai, dan yang paling

besar adalah sungai Musi yang merupakan sungai terbesar di Sumatera

Selatan, bahkan di pulau Sumatera. Kedalaman di sepanjang sungai Musi

bervariasi antara 4,5 sampai 25 meter. Untuk alur pelayaran dari muara

sampai Pelabuhan Boom Baru secara periodik dilakukan pengerukan dengan

kedalaman -6.00 sampai -7.00 LWS, dan lebar alur 120 sampai 150 meter.

Sungai besar lainnya adalah sungai Ogan, Komering dan Kramasan.

Air dari anak sungai semua bermuara ke sungai Musi sebagai sungai

induknya, dan seterusnya mengalir ke laut/selat Bangka. Disamping itu

banyak lagi anak-anak sungai Musi yang mengalir di kota Palembang. antara

lain sungai Sekanak, sungai Bayas, sungai Kedukan, sungai Aur, dan masih

banyak lagi yang menurut data Monografi Palembang semuanya berjumlah

108 sungai besar maupun kecil.

Penduduk kota Palembang berdasarkan sensus tahun 1995 berjumlah

1.352.301 jiwa (terdiri dari laki-laki 675.854 jiwa, dan perempuan 676.447

jiwa), dengan pertambahan rata-rata penduduk pertahun sebesar 3,82%,

merupakan pertumbuhan yang cukup tinggi jika dibandingkan pertumbuhan

secara nasional yang besarnya 1,98% pertahun. Kepadatan penduduk

Kotamadya Palembang pada tahun 1995 sebesar 3.238.9 per km". Kecamatan

yang terpadat adalah ilir timur I dengan tingkat kepadatan 13.346 per km2.

Sedangkan tingkat kepadatan yang terendah adalah kecamatan Sukarami

dengan tingkat kepadatan 1.095 per km". 9

Mata pencaharian penduduk Kota Palembang didominasi pada sektor-

sektor sebagai berikut : perdagangan, restoran dan hotel, industri pengolahan,

jasa-jasa angkutan, pergudangan dan komunikasi, pemerintahan dan hankam,

Ibid, hal 11-5
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bangunan dan konstruksi, dan Iain-lain. Hal mi disebabkan antara lain oleh

kedudukan kota Palembang sebagai :

1. Pusat jasa distribusi di wilayah Sumatera Selatan

2. Pintu masuk wilayah Sumatera Bagian Selatan (melalui Pelabuhan Boom

Baru, Bandar UdaraSultan Mahmud Badaroeddin II maupun jalan darat)

3. Pusat pemerintahan lokal dan regional, serta

4. Pusat industri regional.

Dari luas 400,6 km' wilayah Kotamadya Palembang kurang lebih

63% merupakan lahan yang belum/tak terbangun, sedangkan sisanya lahan

yang terbangun kurang lebih 37%. Lahan yang belum/tak terbangun tersebut

adalah berupa sungai, rawa tanah bencah (yang umumnya dipakai untuk

sawah atau kebun), hutan/semak belukar, dan tanah kosong lainnya.

Sedangkan lahan yang terbangun penggunaannya berupa kawasan

perdagangan, perkantoran/jasa, perumahan, industri dan penggunaan lahan

untuk jaringan jalan dan utilitas kota. Dan lahan yang terbangun didommasi

untuk perumahan. Penggunaan untuk kegiatan perdagangan, perkantoran/jasa,

fasilitas pelayanan umum dan untuk industri relatif kecil (+ 6%). Peta

Penggunaan Lahan di Kota Palembang dapat dilihat pada gambar di

sebelah.

2.2.2. Kebijakan Tata Ruang Kotamadya Palembang

Kebijaksanaan Tata Ruang Kota Palembang menetapkan peran (fungsi

regional) Kota Palembang dalam lingkup wilayah yang lebih luas adalah

sebagai :

1) Pusat administrasi pemerintahan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera

Selatan

2) Pusat pertumbuhan ekonomi (perdagangan dan jasa) Sumatera Selatan

3) Pusat pelayanan sosial Sumatera Selatan

4) Pusat industri pengolahan Sumatera Selatan

5) Kota sejarah dan budaya Sumatera Selatan.

Adapun fungsi internal Kota Palembang adalah fungsi pemerintahan,

perdagangan, industri, transportasi, pendidikan, dan panwisata.

BABII - Sistem Terminal dan Kondisi Pelayanannya di Kota Palembang
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Dalam kebijaksanaan sistem perwilayahan, Kota Palembang

direncanakan dibagi dalam 7 (tujuh) bagian wilayah yang disebut Bagian

Wilayah Kota (BWK), masing-masing BWK mempunyai arahan-arahan

fungsi yang berbeda satu sama lain. Pembagian fungsi masing-masing BWK

tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Fungsi Tiap Bagian Wilayah Kota Palembang

No.

1.

4.

BWK

Pusat Kota

Sukarami

Ilir Barat II

Seberana Ulu I

Seberana Ulu II

Ilir timur II

Sako

Pusat Kegiatan Fungsi Utama

Pusat Kota

Sukarami

Gandus

Kertapati

Simpang Kayu
Agung - Plaju

1. Perkantoran Pemerintah

2. Perkantoran Swasta,
3. Perdagangan eceran skala

wilayah
4. Perumahan

1. Perumahan

2. Bandara Nasional

3. Pelayanan dan Jasa

1. Kawasan Perumahan

2. Pelayanan dan jasa
3. Rekreasi dan olah raga

1. Perdagangan grosir
2. Perumahan

3. Pelayanan dan jasa
4. Industri berdampak ringan.

| 1. Pelayanan dan jasa
! 2. Perumahan Pendidikan tinggi
| 3. Industri berdampak berat

c- T , i 1. PerumahanSimpang Lemah ; .
,t 12. Industri berdampak berat

j3. Rekreasi

Sako

1. Perumahan

2. Pelayanan dan jasa
3. Cadangan lahan untuk

kegiatan mdusn berdampak
berat.
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2.2.3. Kondisi Terminal di Kota Palembang

Di Kota Palembang sejauh ini sudah terdapat terminal-terminal yang

tersebar di setiap wilayah, baik terminal-terminal yang melayani angkutan

penumpang maupun angkutan barang. Terminal-terminal tersebut antara lain

terdiri dari :

• Terminal angkutan penumpang :

- 2 terminal antar kota dalam propinsi, yaitu terminal Tuju Ulu (Ampera)

dan terminal KM5.

- 6 terminal dalam kota, yaitu terminal Plaju, Sako Kenten (Perumnas),

Lemah Abang, Pasar Kuto, Kertapati, dan Pakjo

• Terminal angkutan barang

- Terminal pertama berlokasi di Jl. Mesjid lama yang memiliki lebar

jalan ± 20 M.

- Terminal kedua berlokasi pada kedua bahu Jl. P.Antasari hingga sisi Jl.

Slamet Riyadi.

Pada umumnya terminal-terminal

tersebut diatas hanyalah merupakan

pangkalan angkutan yang biasanya

berlokasi di dekat pasar, seperti terminal

Tuju Ulu, KM5, Plaju, Lemah Abang, Pasar

Kuto, dan Kertapati, sedangkan terminal

Pakjo dan Sako Kenten merupakan lokasi

akhir dari angkutan. Kondisi dari terminal-

tenninal ini umumnya masih belum

memiliki bangunan permanen, sehingga

kendaraan-kendaraan angkutan hanya

menggunakan badan jalan sebagai tempat

mangkal. Hanya ada satu terminal yang

sudah memiliki bangunan permanen, yakni

terminal Sako Kenten yang terletak pada

suatu lokasi perumahan.

Menggunakan
badanjalan

sebagai tempat
mangkal

Gambar 2.10. Kondisi terminal

di Kota Palembana
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Gambar 2.11. Kondisi terminal yang menggunakan badan jalan

Gambar 2.12. Kondisi tenninal Sako Kenten yang sudah memiliki
bangunan pennanen

* Kondisi dan lokasi masing-masing terminal yang ada di kota palembang dapat kita
lihat pada lembar lampiran

* Peta letak (lokasi) masing-masing terminal tersbul dapat kita lihat pada gambar 1.1
dalam Bab I.

BAB II - Sistem Terminal danKondisi Pe/avanannva di Kota Palembang



29

2.2.4. Kondisi Pelayanan Angkutan Dalam Kota, Luar Kota, dan Anokutan

Barang di Kota Palembang

2.2.4.1. Jaringan Jalan di Kota Palembang

Jaringan jalan di Kota

Palembang berbentuk pola radial

dan pola lingkar. Jaringan jalan

pola lingkar untuk melayani

pergerakan antar kota, sedangkan

pola radial untuk melayani

kebutuhan pergerakan antara pusat

pelayanan utama dengan pusat-

pusat wilayah yang ada di

pinggiran kota. (Klasifikasi jalan-

jalan yang ada di Kota Palembang

berdasarkan fungsinya dapat kita

lihat pada lembar lampiran).

Pada tahun 1995, panjang jalan di Kotamadya Palembang sekitar

490,468 km, kondisi jalan tersebut 293,450 km baik, 136,679 sedang. dan

sisanya 60,339 km dalam keadaan rusak.

Secara umum ada peningkatan kondisi dari tahun-tahun sebelumnya,

kondisi tersebut dari total panjang pada saat ini mempunyai kondisi 59,83%

baik, 27,86%sedang, dan 12,3% dalam kondisi rusak, sedangkan fasilitas

pendukung dari jalan seperti bahu jalan, drainase, dan trotoar serta median

dalam kondisi sedang.10

Peta sistem janang jalan (existing) dapat kita lihat pada gambar disebelah.

Pusat Kota

Pola Lingkar

Pola Radial

Gambar 2.13. Pola jaringan jalan
di Kota Palembang

Ibid, hal IY-7

BAB II - Sistem Terminal dan Kondisi Pelavanannva di Kola Palembanir



Gambar 2.14. Peta Sistem Jaringan Jalan (Existing)

2.2.4.2. Pelayanan Angkutan Dalam Kota Palembang

Sebagian besar angkutan umum di Kota Palembang dilayani oleh
perusahaan angkutan swasta. Angkutan-angkutan seperti Otolet dan Mini

Bus umumnya dimiliki secara perorangan, sedangkan Bus Kota umumnya
berupa perusahaan Oto Bus yang keanggotaannya terdiri dari beberapa
pemilik anakutan yang bergabung. Jenis dan jumlah kendaraan angkutan
yang beroperasi di Kota Palembang tersbut dapat kita lihat dalam tabel
berikut:
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Tabel 2.2.

Jenis dan Jumlah Kendaraan Anakutan Umum di Kota Palembang

No. Jenis Kendaraan Jumlah

Bus Kota 3SS Kendaraan

Mini Bus 456 Kendaran

Otolet 2.038 Kendaraan

Untuk jenis Otolet menggunakan kendaraan dengan merk Toyota
Kijang yang memiliki daya angkut 9 orang. Angkutan ini melayani
angkutan penumpang dari pinggir kota menuju pusat kota, dan tidak
diperkenankan berhenti lama ataupun mangkal di pusat kota. Untuk
angkutan pinggir kota umumnya dilayam oleh kendaraan dengan merek
Suzuki, Daihatsu, dan Mitsubishi T-120.

Untuk melayani proses sirkulasi dan banyaknya kendaraan-kendaraan
angkutan yang beroperasi tersebut. Kota Palembang sejauh ini telah
menyediakan prasarana transportasi berupa tenninal angkutan. Di Kota
Palembang terdapat delapan buah terminal angkutan, 6 diantaranva untuk
melayani angkutan dalam kota, yakni terminal Plaju, Sako Kenten, Lemah
Abang, Pasar Kuto, Kertapati, dan Pakjo, serta 2 buah tennmal antar kota,
yakni terminal Tuju Ulu dan KM5.

Dalam proses pengoperasian terminal-terminal tersebut, ditetapkan trayek-
trayek agar proses pelayanannya dapat teratur dan terorganisir.

Trayek-trayek kendaraan angkutan dalam Kota Palembang tersebin
dapat kita lihat pada lembar lampiran.

2.2.4.3. Pelayanan Angkutan Luar Kota

(AKDP, AKAP) di Kota Palembang

Sirkulasi dari kendaraan angkutan luar

kota (AKDP dan AKAP) di kota Palembang
keluar dan masuk melalui ketiga pintu masuk

Kotamadya Palembang. yakni dan arah

Sekayu (utara), arah Indralava (selatan). dan

Sekavu

vu Aminii

Indralava

Gambar 2.15. Pintu Masuk

Kotamadya Palembana
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arah Kayu Agung (timur). Umumnya angkutan luar kota tersebut dilayani
oleh perusahaan-perusahaan swasta yang tersebar di Kota Palembang.
Meskipun sejauh ini di Kota Palembang telah terdapat terminal-tenninal
antar kota, namun fungsi dari terminal antar kota tersebut kurang dapat
dirasakan, karena kendaraan-kendaraan angkutan antar kota tersebut
biasanya mangkal, menaikkan, dan menurunkan penumpangnya di pinggir
jalan dimana loket-loket agen swasta tersebut berada. Banyaknva Bus antar
kota dan antar propinsi yang beroperasi di Kota Palembang serta trayek
(jurusan) yang dilaluinya dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.

Trayek Bus Antar Kota dan Antar Propinsi di Kota Palembang

II

Jurusan

Antar Kota

Palembang - Tg Raja - Kayu Agung
Palembang - Ma Enim - Tg. EnTm
Palembang - Lahat - Pagar Alam
Palembang - Lubuk Linggau
Palembang - Martapura - Muara Dua
Palembang - Baturaja
Palembang - Betung - Sekayu

Antar Propinsi
Palembang - Jambi
Palembang - Padang
Palembang - Medan
Palembang - Bengkulu
Palembang - Pulau Jawa

Jumlah Bus

70

87

25

83

46

26

22

67

2.2.4.4. Pelayanan Angkutan Barang di Kota Palembang
Seperti halnya angkutan penumpang antar kota Palembang, sirkulasi

kendaraan angkutan barang juga keluar masuk melalui tiga pintu masuk di
Kota Palembang, namun selain itu angkutan barang juga bergerak dari dan
ke pelabuhan laut maupun sungai yang ada di Kota Palembang, seperti
Pelabuhan Boom Baru, Sungai Lais, Pelsus Pertamina, Pelsus Pusn, dan
dermaga sungai Tangga Buntung. Sejauh ini di Kota Palembang belum
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terdapat trayek yang khusus melayani angkutan barang. sehingga trayek
angkutan barang masih bergabung dengan angkutan umum.

Proses bongkar muat barang vana

terjadi di Kota Palembang umumnya Seka,
dilakukan di gudang-gudang di beberapa
ruas jalan yang terletak di Kota

Palembang, yakni di Jalan Mesjid Lama
dan Jalan P. Antasari yang merupakan

terminal angkutan barang di Kota , , ,
Indralay

Palembang. Karena lokasi dari terminal

angkutan barang ini terletak di pusat kota

Pelabuhan

Proses bongkar muat
barang terjadi di dalam
kota Palembans

menvebabkan kendaraan anakutan berat i^T^ ^ ^^
kendaraan angkutan barana

juga harus keluar masuk ke pusat kota,

sehingga dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas dan pengerusakan jalan.
Besar angkutan barang bervariasi dari ukuran truk nngan, (seperti

Minibus, Kijang pick up), truk sedang (seperti Colt PS. 120, Toyota Dyna 0),
dan truk berat (seperti Fuso dan Tronton).

Gambar 2.17. Truk berat (Fuso)

BAB II -Sistem Terminal dan KondisTPel^n^mylTd^ Pa/embanu


