
BAB III

TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
DIKOTA PALEMBANG

3.1. Pemilihan Lokasi Terminal

Seperti yang telah disampaikan pada lingkup pembahasan yang terdapat
dalam Bab 1. bahwa pembahasan pemilihan lokasi terminal mempertimbangkan
beberapa faktor, yakni jalur sirkulasi kendaraan angkutan, tata ruang kota, kondisi
tanah/lahan, lmgkungan, dan sebagainya. Untuk itu perlu kita bahas faktor-faktor
tersebut diatas dengan menentukan alternatif-alternatif lokasi-lokasi yang akan
dipilih.

3.1.1. Jalur Sirkulasi Kendaraan Angkutan di Kota Palembang
Terminal yang direncanakan mi adalah terminal yang dapat melayani

angkutan dalam kota, antar kota (AKDP dan AKAP), dan angkutan barang,
oleh karena itu lokasi terminal haruslah berada dalam trayek antar kota antar
propinsi dan angkutan barang agar sirkulasi kendaraan angkutan antar kota
(AKDP dan AKAP) dan angkutan barang dapat berjalan lancar. Selain itu
lokasi terminal juga terletak tidak jauh dan pusat kota dengan
mempertimbangkan kelancaran lalu-lintas di sekitar lokasi agar pelayanan
terhadap angkutan dalam kota juga dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan kon-

Sekavudisi sirkulasi kendaraan

angkutan antar kota,

dalam kota dan angkutan

barang di Kota Palembang

kita dapat menentukan

beberapa alternatif pilihan

lokasi yang merupakan

calon lokasi terminal

angkutan penumpang dan

barang yang direncanakan.
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Gambar 3.1. Alternatif pemilihan lokasi terminal
berdasarkan jalur sirkulasi kendaraan angkutan
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Jika kita tinjau berdasarkan jarak tempuh kendaraan angkutan antar
kota, angkutan barang, dan angkutan dalam kota, maka dan ketiga alternatif
lokasi terminal tersebut dalam gambar diatas dapat kita pnontaskan bahwa
alternatif lokasi Bmerupakan lokasi yang paling effektif bagi kendaraan
angkutan antar kota yang berasal dari arah Sekayu (utara), arah Kayu Agung
(timur), dan yang pasti dari arah Indralaya (selatan).

Jika kita tinjau berdasarkan kepadatan lalu lintas dan ramainya
sirkulasi kendaraan angkutan, maka alternatif Bmerupakan lokasi yang
paling padat lalu lintasnya dibandingkan alternatif lainnya, dan juga
banyaknya kendaraan angkutan dalam kota yang melintasi lokasi tersebut,
diantaranva trayek Ampera - Kertapati, Ampera - Kertapati - Indralaya,
Kertapati - Plaju, dan sebagainya. Disamping itu juga padatnya volume
kendaraan angkutan antar kota dan antar propinsi yang melintasi lokasi
tersebut, diantaranya :

Trayek antar kota : Palembang - Tg. Raja - Ka>n Agung
Palembang - Muara Enim - Tg. Enim

Palembang - Martapura - Muara Dua

Palembang - Baturaja

Trayek antar propinsi : Palembang - Bengkulu

Palembang - Pulau Jawa

Dari uraian diatas dapat kita masukkan kedalam suatu tabel yang
menganahsa ketiga alternatif lokasi tersebut berdasarkan sirkulasi kendaraan
angkutan :

Tabel 3.1. Analisa pemilihan lokasi
berdasarkan sirkulasi kendaraan anakutan

Kriteria Pemilihan Lokasi

Efisiensi Jarak tempuh
kendaraan angkutan
Kepadatan sirkulasi
kendaraan angkutan

Keteranaan :

Prioritas utama
Prioritas kedua

Prioritas ketiaa

Alternatif

A

Alternatif

B

^ % ^

Alternatif

C
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3.1.2. Kondisi Lahan dan Lingkui

Berdasarkan kondisi lahan dan lingkungan, ketiga alternatif lokasi
tersebut dapat kita analisa dengan melihat gambar benkut:

ingan

\ /

Gambar 3.2. Peta penggunaan lahan pada alternatif lokasi terminal

Dari peta penggunaan lahan tergambar diatas dan juga disesuaikan
dengan keterangan yang terdapat pada Bab II, Gambar 2.10. dapat kita
analisa masing-masing dari ketiga alternatif pada pemilihan lokasi tennmal
angkutan penumpang dan barang di Kota Palembana Yakni :

Bab IIP Tennmal Angkutan Penumpang dan Barang di Kola Palembaw
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Alternatif A : di kelurahan Alang-alang lebar kecamatan Sukarami
kondisi lahan cukup kering, penggunaan lahan sebagai
kawasan pemukiman, perdagangan dan jasa. Cukup
baik sebagai lokasi terminal, karena kondisi lahan yang
memungkinkan, dan berada pada kawasan perdagangan
dan pemukiman.

: di kelurahan Kramasan kecamatan Seberang Ulu I
kondisi lahan cukup kering, penggunaan lahan sebagai
kawasan perdagangan, industri, dan pemukiman.
Sangat baik sebagai lokasi terminal, karena kondisi
lahan yang cukup memungkinkan dan berada pada
kawasan perdagangan, pemukiman, dan kawasan
mdustri yang banyak menggunakan fasilitas
transportasi angkuitan barang.

di kelurahan Plaju darat kecamatan Seberang Ulu II
kondisi lahan masih banyak rawa-rawa, penggunaan
lahan sebagai kawasan perdagangan dan pemukiman.
Kurang baik sebagai lokasi terminal, karena kondisi
lahan yang memeriukan penimbunan.

Dan analisa masing-masing alternatif lokasi tersebut, dapat kita ambil
satu prioritas utama, yakni pemilihan lokas, pada alternatif dua (kelurahan
Kramasan kecamatan Seberang Ulu I) merupakan kawasan yang
dipriontaskan sebagai lokasi terminal angkutan penumpang dan barang ini.

Alternatif B

Alternatif C

3.1.3. Pola Tata Ruang Kotamadya Palembang

Seperti yang dapat kita lihat pada Bab II Tabel 2.1 yakni tabel Fungs,
tiap bagian wilayah Kota Palembang tahun 2005, ketiga alternatif lokasi
tennmal tersebut masing-masing dapat kita analisa berdasarkan rencana
fungsi bagian wilayah kota, yakni :

AlternatifA : Kecamatan Sukarami, fungsi bagian wilayah kota
sebagai kawasan perumahan, bandara nasional.

pelayanan dan jasa. Kawasan mi cukup baik sebagai
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Alternatif B

Alternatif C

lokasi terminal, karena terdapat fungsi pelayanan dan
jasa, serta lokasi bandara nasioal yang juga merupakan
prasarana transportasi di Kota Palembang.

Kecamatan Seberang Ulu I, fungsi bagian wilayan kota
sebagai kawasan Perdagangan Grosir, perumahan,
pelayanan dan jasa, serta industri yang berdampak
ringan. Kawasan mi sangat baik sebagai lokasi
terminal, karena terdapat fungsi pelayanan dan jasa,
perumahan, perdagangan grosir, serta fungsi kawasan
industri yang memeriukan fasilitas angkutan barang.
Kecamatan Seberang Ulu II, fungsi bagian wilayah kota
sebagai kawasan pelayanan dan jasa, perumahan,
pendidikan tinggi, dan industri berat. kawasan mi juga
cukup baik sebagai lokasi terminal, karena terdapat
fungsi pelayanan dan jasa, perumahan, pendidikan
tinggi, dan industri berat.

Dan analisa masing-masing alternatif lokasi tersebut berdasarkan
rencana fungsi tiap bagian wilayah kota tahun 2005, ketiga alternatif lokasi
tersebut dapat dijadikan lokasi terminal, namun alternatif kedua dapat lebih
dipnontaskan karena terdapat fungsi sebagai kawasan perdagangan grosir dan
industri yang memeriukan fasilitas pelayanan angkutan barang, serta di
sebelah selatan dari kawasan alternatif lokasi dua tersebut terdapat Kampus
UNSRI yang luas dengan jumlah Mahasiswa yang banyak, oleh karena itu
dengan keberadaan Kampus ini akan menuntut pelayanan fasilitas angkutan
bagi pengguna kampus sebagai sarana transportasi ke arah kampus dan ke
arah pusat kota.

Dan analisa pemilihan lokasi terminal berdasarkan ketiga sub judul
diatas, diantaranva jalur sirkulasi kendaraan angkutan, kondisi lahan, dan pola
tata ruang Kotamadya Palembang, maka dapat kita masukkan kedalam suatu
tabel yang menggabungkan dan ketiga analisa pemilihan lokasi tersebut,
yakni :
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Tabel 3.2. Analisa pemilihan lokasi

Kriteria Pemilihan Lokasi Alternatif

A

Alternatif

B

Alternatif

C

Sirkulasi kendaraan angkutan ** *** &&

Kondisi lahan dan lingkungan ** *** *

Pola tata ruang Kotamadya
Palembang *** **

3.2. Tingkat Pelayanan Terminal

Terminal yang direncanakan ini adalah terminal yang melayani angkutan
dalam kota, luar kota, dan angkutan barang, oleh karena itu dalam penentuan
tingkat pelayanan terminal, harus diperhitungkan satu-persatu berdasarkan jenis
pelayanannya, dalam hal mi pelayanan angkutan dalam kota (AD), angkutan luar
kota (AKDP &AKAP), dan angkutan barang (AB).

3.2.1. Pelayanan Angkutan Dalam Kota

Dalam menentukan pelayanan terminal terhadap angkutan dalam kota,
kita harus menetapkan dahulu dimana letak lokasi ataupun kawasan yang
akan dibangun terminal tersebut, hal ini untuk menentukan trayek-trayek
yang akan dilayani oleh terminal tersebut. Setelah trayek-trayek bam
tersebut ditentukan, barulah dapat diperhitungkan tingkat pelayanan
tenninal.

Dalam pembahasan sub-Bab sebelumnya telah dianalisa tentang
pemilihan lokasi terminal dengan mengambil beberapa alternatif pilihan
lokasi. Dalam analisa tersebut dapat kita ambil salah satu alternatif lokasi
yang dianggap paling dipnontaskan untuk dijadikan lokasi terminal,
sehingga dapat ditetapkan tarayek-trayek yang akan dilayani terminal
tersebut. Dalam analisa pemilihan lokasi terminal tersebut dapat kita
tetapkan bahwa alternatif lokasi B (kelurahan Kramasan kecamatan
Seberang Ulu I) adalah alternatif lokasi yang dipnontaskan sebaga, lokas,
terminal angkutan penumpang dan barang di Kota Palembang.
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Pada kondisi awal, dalam hal ini sebelum perencanaan terminal

angkutan penumpang dan barang, di Kota Palembang sudah terdapat trayek-
trayek angkutan dalam kota berdasarkan terminal-terminal yang sudah ada.

Oleh karena itu trayek angkutan yang akan dilayani oleh terminal dalam

perencanaan ini hanyalah menyesuaikan dengan trayek-trayek yang sudah
ada.

* Trayek angkutan dalam Kota Palembang dapat dilihat dalam lembar
lampiran

Dari lokasi terminal Kramasan yang direncanakan ini terdapat satu

tenninal yang letaknya paling dekat dibandingkan terminal-terminal lainnya.
yakni terminal Kertapati yang sebelumnya sudah memiliki trayek-trayek

dalam pelayanannya. Oleh karena itu dengan pengoperasian terminal

Kramasan, maka trayek-trayek yang berakhir di Kertapati akan diperpanjang
trayeknya sampai Kramasan. Trayek yang mengalami perubahan adalah :

Tabel 3.3. Daftartrayek angkutandalam kota
yang mengalami perubahan dengan beroperasinyaTerminal Kramasan

serta jumlah dan jenis kendaraan angkutan yang dilayani

yio. Trayek Awal Trayek Baru Jenis

Kendaraan

Jml |
Kend.

1. Kertapati-KM 12 Kramasan-KM 12 Bis besar

Bis sedang ;

90 !
2. Kertapati - Perumnas Kramasan - Perumnas 59

Kertapati - Pusri Kramasan - Pusri Bis besar 32 I
4. Kertapati - Ampera Kramasan - Ampera Otolet , 90

Dari uraian dalam analisa diatas dapat kita simpulkan bahwa terminal

Kramasan yang direncanakan dalam pelayanannya terhadap angkutan dalam
kota memiliki empat trayek tetap dalam kota, yakni :

- Kramasan - KM12 dengan angkutan bis besar yang berjumlah
90 kendaraan

- Kramasan - Perumnas dengan angkutan bis sedang yang berjumlah
59 kendaraan

- Kramasan - Pusn dengan angkutan bis besar yang berjumlah
32 kendaraan
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- Kramasan - Ampera dengan kendaraan otolet yang berjumlah
90 kendaraan

Dalam perancangan terminal, yakni pada tahap perhitungan luasan
area parkir terminal, dalam hal ini daya tampung terminal terhadap jumlah
kendaraan angkutan yang diwadahi, akan kita bahas pada Bab IV yakni
dengan pertimbangan faktor muat tenninal terhadap jumlah kendaraan
angkutan yang akan diwadahi.

3.2.2. Pelayanan Angkutan Antar Kota (AKDP & AKAP)

Seperti yang telah dibahas pada Bab II dalam Sub-Bab Pelayanan
angkutan antar kota (AKDP dan AKAP) di Kota Palembang, dapat kita lihat
pada tabel 2.3. yang berisi tentang trayek antar kota dan jumlah bus AKDP

dan AKAP yang beroperasi di Kota Palembang. Dan data yang terdapat
dalam tabel tersebut dapat kita perhitungkan sebagai berikut:

- Trayek AKDP berjumlah 7 trayek dengan jumlah armada 303 bis

- Trayek AKAP berjumlah 5 trayek dengan jumlah armada 244 bis

Pada kondisi saat ini bis-bis antar kota tersebut biasanya mangkal,
menaikkan, dan menurunkan penumpangnya di pinggir jalan dimana agen-
agen perjalanan tersebut berada. Meskipun di Kota Palembang juga terdapat
terminal antar kota yakni terminal 7 Ulu dan terminal KM5. Keberadaan

terminal antar kota tersebut fungsmya kurang dapat dirasakan dikarenakan

lokasi terminal dan fasilitas yang disediakan oleh terminal antar kota tersebut

kurang memungkinkan. Oleh karena itu dengan direncanakannya tenninal
Kramasan yang juga melayani arus angkutan antar kota, maka keseluruhan

trayek dan armada angkutan antar kota yang ada di Kota Palembang dilayani

sepenuhnya oleh terminal Kramasan, hal ini dikarenakan lokasi terminal

Kramasan yang terletak dalam trayek antar kota.

3.2.3. Pelayanan Angkutan Barang

Seperti yang telah disampaikan pada Bab II dalam sub-Bab pelayanan
angkutan barang di Kota Palembang, bahwa sirkulasi angkutan barang keluar
masuk melalui ketiga pintu masuk Kota Palembang dan juga melalui
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pelabuhan laut dan sungai yang ada di Kota Palembang. Sementara pada
kondisi sekarang ini proses bongkar muat, dan penyimpanan barang-barang
tersebut dilakukan di gudang-gudang yang terdapat di pusat Kota Palembang.
Oleh karena itu dengan direncanakannya terminal Kramasan yang juga
melayani angkutan barang, hendaknya pada terminal mi disediakan seluruh
fasilitas bagi pelayanan angkutan barang tersebut mulai dan proses
kedatangan, keberangkatan, bongkat muat, penyimpanan, perawatan
kendaraan, dan proses distribusi barang-barang tersebut.

Kendaraan-kendaraan angkutan barang yang akan dilayani pada
terminal Kramasan ini adalah keseluruhan kendaraan angkutan barang yang
keluar masuk dan beroperasi di Kota Palembang dengan berbagai jenis dan
dimensi kendaraan-kendaraan tersebut. Penggolongan berbagai jenis dan
dimensi kendaraan angkutan barang tersebur dapat kita lihat pada tabel
berikut ini:

No.

1.

j>.

Tabel 3.4. Penggolongan jenis dan dimensi
kendaraan angkutan barang di Kota Palembang

Jenis Kendaraan
Dimensi Kendaraan

Panjang Lebar Tinggi

Truk berat 14M 2,8 M 3,5 M

Truk sedang 8M 2,4 M 2,6 M

Truk ringan 4,5 M ,8M 2,2 M

Untuk melayani kendaraan-kendaraan anakutan barana dengan

berbagai jenis dan dimensi tersebut diatas, pada terminal Kramasan
diperlukan fasilitas-fasilitas yang memadai yang dapat melayani dan proses
sirkulasi kendaraan, bongkar muat, dan penyimpanan barang-barang tersebut.
Fasilitas-fasilitas tersebut diantaranya : jalur kedatangan dan keberangkatan
kendaraan angkutan, ruang atau area pembongkaran dan pemuatan barang,
gudang penyimpanan barang, ruang,' area penstirahatan atau perbaikan
kendaraan, dan lain sebagainya.
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3.3. Sirkulasi Dalam Terminal

Terminal Kramasan yang dirancanakan ini merupakan terminal angkutan
yang melayani angkutan penumpang (AK, AKDP, dan AKAP) serta angkutan
barang. Untuk itu dalam pelaksanaannya memeriukan perencanaan yang matang
mengenai penataan sirkulasi dalam terminal. Dalam penataan sirkulasi dalam

terminal teriebih dahulu kita harus mengetahui pelaku dan sirkulasi pengguna
tenninal, kemudian barulah kita dapat melakukan studi mengenai penataan sirkulasi
dalam terminal.

3.3.1. Pelaku dan Sirkulasi Pengguna Terminal

Terminal Kramasan yang direncanakan ini merupakan terminal yang
melayani angkutan dalam kota, antar kota (AKDP dan AKAP), serta
angkutan barang, oleh karena itu dalam perencanaannya kita harus
mempelajari teriebih dahulu pelaku dan sirkulasi pengguna tenninal tersebut,
yakni sebagai berikut:

a. Manusia, merupakan salah satu pengguna terminal, dalam hal ini dapat
sebagai pengelola terminal, pengusaha angkutan, pedagang, penumpang
(AK, AKDP, dan AKAP), pengantar/ penjemput, dan pengelola lapangan.
Sirkulasi manusia dalam terminal dengan berbagai macam kepentmgannya
tersebut diatas dari proses masuk hingga keluar terminal pada dasarnya
adalah sama, hanya ada perbedaan pada sirkulasi di dalam bangunan
terminal, hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dari masing-
masing pengguna tersebut. Secara sederhana dan gans besarnya skema
sirkulasi dari manusia sebagai salah satu pengguna terminal tersebut dapat
kita lihat pada gambar berikut:

Datang dengan
kendaraan angkutan

Datang dengan
kendaraan pribadi / taxi

Keluar

Terminal

Gambar 3.3 Diagram sirkulasi
manusia dalam terminal
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b. Kendaraan Angkutan, merupakan salah satu pengguna terminal dalam
hal ini berupa Bis AKAP, Bis AKDP, Bis kota dan Otolet, serta kendaraan
angkutan barang. Sirkulasi dari kendaraan-kendaraan angkutan ini dari
proses masuk hingga keluarnya pada dasarnya sama, hanya saja dalam
proses pengoperasiannya dalam bangunan terminal memiliki pola sirkulasi

yang berbeda-beda berdasarkan jangkauan pelayanan dan obyek yang
diangkutnya. Secara sederhana dan garis besarnya skema sirkulasi dan
kendaraan angkutan sebagai salah satu pengguna terminal dapat kita lihat
pada gambar berikut:

Angkutan antar kota
(AKDP, AKAP)

.Angkutan
dalam kota

t
Istirahat / Service

kendaraan

Angkutan
barane

Keluar

Terminal

Gambar 3.4 Diagram sirkulasi kendaraan angkutan dalam tenninal

. Barang, merupakan salah satu

pengguna tenninal, dalam hal ini

adalah barang-barang yang diangkut

menggunakan kendaraan angkutan

barang, misalnya berupa barang-

barang industri, pertanian,

elektronik, dan sebagainya. Sirkulasi

dari barang-barang yang diangkut

ini hanyalah mengikuti sirkulasi

kendaraan yang mengangkutnya,

hanya dalam pelayanannya barang-

barang ini mengalami proses

Datang dengan
kendaraan

angkutan berat /
ringan

T
Penyimpanan

Keluar

Tenninal

Gambar 3.5 Diagram sirkulasi
barana dalam terminal
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bongkar muat dan penyimpanannya. Diagram sirkulasi dan barang ini
dapat kita lihat pada gambar disamping.

3.3.2. Pemisahan Sirkulasi Manusia dengan Kendaraan Angkutan

Seperti yang sudah dibahas pada sub-bab sebelumnya mengenai
pelaku dan sirkulasi pengguna terminal, dapat kita simpulkan bahwa
pengguna terminal adalah manusia, kendaraan angkutan, dan barang. Masing-
masing pengguna terminal tersebut memiliki sirkulasi yang berbeda-beda,
Untuk itu pemisahan sirkulasi dari masing-masing pengguna terminal
sangatlah diperlukan agar untuk menghindari terjadinya crossing antara
pengguna terminal tersebut.

Dari ketiga pengguna terminal tersebut, yang sangat perlu
diperhatikan pemisahan sirkulasinya adalah antara manusia dengan kendaraan
angkutan, sedangkan barang pada dasarnya hanyalah mengikuti sirkulasi dari
kendaraan angkutan barang, hanya pada proses bongkar muat dan
penyimpanannya saja yang memeriukan sirkulasi sendiri, namun sirkulasi ini
tidak terlalu dikhawatirkan akan terjadi crossing dengan sirkulasi pengguna
lainnya. Hal ini dikarenakan barang hanyalah benda mati yang tidak bisa
bersirkulasi sendiri tanpa ada yang mengangkutnva.

Dalam pembahasan ini pemisahan sirkulasi dapat kita bedakan
menjadi dua macam, yakni pemisahan sirkulasi secara horizontal dan secara
vertikal. Cara pemisahan sirkulasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemisahan sirkulasi secara horizontal :

Dipisahkan dengan permukaan
yang menonjol

Dipisahkan denaan banaunan

Dipisahkan dengan pagar

Dipisahkan denaan veeetasi
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b. Pemisahan sirkulasi secara vertikal

,w»

HLZ

'? • (3>i

Dipisahkan dengan perbedaan Dipisahkan dengan perbedaan
tinggi permukaan flat lantai

Gambar 3.6 Cara pemisahan sirkulasi dalam terminal

Jika kita bandingkan antara sirkulasi manusia dengan sirkulasi
kendaraan angkutan pada proses masuk menuju terminal dan keluar dan
terminal pada dasarnya adalah sama, khususnya untuk sirkulasi manusia yang
datang dan keluar dari tenninal menggunakan kendaraan angkutan.
Sedangkan sirkulasi manusia yang datang dan keluar dan terminal
menggunakan kendaraan pribadi, taxi, dsb, memeriukan sirkulasi dan fasilitas
yang berbeda, karena mereka harus melalui area parkir teriebih dahulu dan
kemudian menuju ke sirkulasi dalam bangunan tenninal. Skema dari sirkulasi
tersebut dapat kita lihat pada gambar 3.3. dalam sub-bab sebelumnya.

Selanjutnya jika kita bandingkan sirkulasi manusia dengan sirkulasi
kendaraan angkutan pada proses pelayanannya dalam bangunan terminal,
akan kita temui banyak perbedaan sirkulasi antara kedua pengguna terminal
tersebut. Hal mi dikarenakan banyaknya perbedaan dari pelayanan dan
fasilitas yang dibutuhkan oleh masing-masing pengguna tennmal tersebut.
Misalnya manusia yang memeriukan fasilitas-fasilitas antara lain : rumah
makan, musholla, wartel, KM/WC, dan sebagainya, sedangkan kendaraan
angkutan tidak memeriukan fasilitas-fasilitas tersebut, melainkan memeriukan
fasilitas area parkir, servis kendaraan, pengisian bahan bakar, dan lain
sebagainya.

Dari uraian tersebut diatas dapat kita temukan solusi pemecahan
mengenai pemisahan sirkulasi antara manusia dengan kendaraan angkutan
yakni sebagai berikut:
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1) Sirkulasi antara manusia dengan kendaraan angkutan pada proses masuk
menuju dan keluar dari terminal tidak perlu dipisahkan secara tegas,
karena sirkulasi antara manusia dan kendaraan angkutan pada proses
tersebut pada dasarnya sama. Jadi, pemisahan sirkulasi antara manusia

dengan kendaraan angkutan pacja proses masuk dan keluar terminal dapat
disamakan dengan pemisahan sirkulasi antarjenis kendaraan saja.

2) Sirkqlasi antara manusia dengan kendaraan angkutan pada proses
pelayanan dalam bangunan terminal perlu dipisahkan secara tegas, karena
pada proses tersebut sangat dikhawatirkan terjadinya crossing anfara kedua
jenis pengguna terminal tersebut. Hal ini disebabkan bayaknya perbedaan
akan kebutuhan pelayanan dan fasilitas antara kedua jenis pengsuna
terminal tersebut.

Dari berbagai cara pemisahan sirkulasi yang dapat kita lihat pada gambar 3.6,
rencana konsep pemisahan sirkulasi dalam tenninal Kramasan ini dapat kita
lihat pada gambar berikut:

Pemisahan sirkulasi Proses menuju
secara horizontal pemisahan sirkulasi

secara vertikal

Gambar 3.7 Pemisahan sirkulasi dalam terminal

Pemisahan sirkulasi
n secara vertikal
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3.3.3. Sirkulasi Dalam Terminal

Seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, bahwa
pengguna terminal mi adalah manusia, kendaraan angkutan, dan barang
dengan sirkulasi yang berbeda-beda untuk masing-masing pengguna terminal
tersebut, oleh karena itu penataan pola sirkulasi dalam terminal ini sangat
perlu diperhatikan agar proses pelayanan dalam terminal dapat berjalan
dengan lancar tanpa terjadinya crossing antar masing-masing pengguna
terminal.

Alur sirkulasi merupakan gambaran sirkulasi dalam bentuk diagram-
diagram alur dimana penggambaran aktifitas para pelaku dinnci aktifitasnva
secara hirarkhi dan bersifat umum. Garis-gans penghubung pada diagram
menggambarkan hierarkhitas aktifitas yang dilakukan. Dalam sirkulasi pada
terminal yang direncanakan ini para pelaku tersebut dapat kita kelompokkan
menjadi tiga jenis, yaitu: manusia, kendaraan angkutan, dan barang, yang
masing-masing jenis pelaku tersebut dapat kita bagi-bagi lagi berdasarkan
kepentingannya, yaitu :

A. Manusia, merupakan salah satu jenis pelaku dalam terminal, dalam hal
mi dapat sebagai penumpang (AK, AKDP, AKAP), pengelola terminal,
pengusaha angkutan, pedagang, pengantar/penjemput, dan pengelola
lapangan.

Diagram sirkulasi penumpang (AK, AKDP, AKAP) :

Entrance Parkir

Emplasemen
AKDP. AKAP

R. Tuna«u

Hall

Utama

I R. Tunggu

Lavatorv

Fasilitas

penunians

Lavatorv i

Lavatorv

J Emplasemen !
AK

Gambar 3.8. Diagram sirkulasi
penumpang (AK, AKDP, dan AKAP)
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Diagram sirkulasi pengelola tenninal

I
i

n

Fasilitas

penunjang
Lavatory

i

Kantor

Dipenda

Hall

T Itamii

j

Hall

Penaelola
Entrance i—

Parkir

i

Kantor

DLLAJR
R. Tunggu 1 Lavatory i

|
Menggunakan

Anakutan Emplasemen
AK

Gambar 3.9. Diagram sirkulasi pengelola terminal

Diagram sirkulasi pengusaha angkutan (karyawan agen bis dan supir)

Emplasemen
AKDP. AKAP

Entrance
J Parkir T

R. Tunggu j j Lavatorv

Agen Bis

_j Hall
! Utama

R. Tungau

Emplasemen
AK

Fasilitas

penuniang

Lavatorv

Gambar 3.10. Diagram sirkulasi pengusaha angkutan
(karyawan agen bis dan supir bis)
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Diagram sirkulasi pedagang terminal

Entrance Parkir Hall

Utama

Kios

Dagangan/
Fasilitas

Penunjang
Lavatory

R. Tunggu

Emplasemen
AK

Gambar 3.11. Diagram sirkulasi pedagang tenninal

Diagram sirkulasi pengantar / penjemput:

R. Tunggu

-

pengantar/ — ~j Lavatory
peniemput

Entrance j Parkir [— Hall ,
Utama j

Fasilitas

penunjang|

i

|i
R. Tunggu i—-j Lavatorv'

1

Menggunakani

Angkutan tmpJa
A

semen ;

K

Lavatorv
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Gambar 3.12. Diagram sirkulasi pengantar / penjemput

Jika kita bandingkan dan masing-masing diagram sirkulasi
manusia tersebut diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa pola sirkulasi
manusia dalam terminal mi berbentuk pola sirkulasi Radial dengan Hall
Utama sebagai pusat penyebarannya. Hal ini disebabkan para pengguna
tenninal dengan berbagai macam kepentingannya datang pada ruang
yang sama kemudian disortir berdasarkan kepentingannya masing-
masina.
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Hall

Utama

-• Penvortiran

Entrance Parkir

Menggunakan

j

Emplasemen j
Angkutan

AK

Gambar 3.13. Diagram pola sirkulasi radial dengan Hall utama
sebagai titik penyebaran (penyortiran)

B. Kendaraan Angkutan, merupakan salah satu pemakai terminal, dalam hal

ini dapat berupa bis antar kota (AKDP dan AKAP), bis kota, dan

kendaraan angkutan barang

Diagram sirkulasi kendaraan angkutan (AK, AKDP, dan AKAP):

Emplasemen Parkir 1 Emplasemen j
Penurunan Pemberangkatan i

AKDP

AKAP

Istirahat /

perbaikan

i

| Exit
Entrance 1

'

Bis
L-r>tQ

Emplasemen Emplasemen

Penurun an Peniberangkatan

Gambar 3.14, Diagram sirkulasi
kendaraan angkutan (AK, AKDP, dan AKAP)
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Diagram sirkulasi kendaraan angkutan barang

Entrance Kontrol
Emplasemen

Pembongkaran /
pemuatan barang

Istirahat /

perbaikan

52

Kontrol Exit

Gambar 3.15. Diagram sirkulasi kendaraan angkutan barang

C. Barang, merupakan salah satu pengguna terminal, dalam hal ini adalah

barang-barang yang diangkut dengan kendaraan angkutan barang, baik

itu barang-barang hasil pertanian, indistri, elektronik, kendaraan, dan

lain sebagainya.

Diagram sirkulasi barang dalam terminal :

Emplasemen
Pembongkaran /
Pemuatan barana

Entrance
. ... .. 1

Kontrol
i

Kontrol L

Gudang
penyimpanan

barang

Gambar 3.16. Diagram sirkulasi barang dalam terminal

Banaunan

Exit

T T

3.3.4. Jalur Sirkulasi Masuk dan Keluar

Terminal

Agar proses masuk dan

keluar terminal yang dilakukan oleh

masing-masing pengguna terminal

dapat berjalan lancar, perlu adanya

penataan jalur-jalur sirkulasi untuk

masing-masing pengguna terminal Gambar 3.17. Crossing pada jalur
sirkulasi keluar masuk terminal
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tersebut agar dapat dihindari terjadinya crossing.

Jalur-jalur sirkulasi yang dibutuhkan pada proses masuk dan keluar

terminal dalam hal ini adalah jalur sirkulasi kendaraan angkutan kota,

AKDP/AKAP, truk barang, kendaraan pribadi/taxi, dan pejalan kaki.

Dalam penataan jalur sirkulasi keluar masuk bagi masing-masing

pengguna terminal ini, perlu adanya penataan yang tepat agar proses sirkulasi

keluar masuk terminal dapat berjalan lancar tanpa terjadi crossing antara

masing-masing pengguna terminal tersebut.

Dalam penataan jalur

sirkulasi keluar masuk tenninal

ini dapat kita gunakan konsep

jalur sirkulasi pelari dalam stadion

olah raga, dimana antar masing-

masing jalur sirkulasi pelari tidak

ditemukan terjadinya crossing.

tanpa Crossing

\

\ \ \

y yyV

Gambar 3.18. Jalur sirkulasi pelari di stadion

3.4. Penataan Ruang Dalam Terminal

3.4.1. Kebutuhan Ruang Dalam Terminal

Setelah diketahui para pelaku pengguna terminal dan sirkulasinya,

selanjutnya dapat diketahui fasilitas-fasilitas yang mereka butuhkan guna

menunjang dan mewadahi aktifitasnya. Fasilitas-fasilitas tersebut berupa

fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Fasilitas-fasilitas tersebut hendaknya

dapat melayani sepenuhnya dan mewadahi kegiatan-kegiatan yang berjalan

pada terminal yang direncanakan.

Tenninal ini direncanakan dapat melayani berbagai jenis angkutan,

yaitu angkutan dalam kota, antar kota, dan angkutan barang. Untuk itu dalam

penentuan kebutuhan ruang ini kita dapat memulainya satu-persatu

berdasarkan jenis pelayanannya.
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1. Kebutuhan Ruang Pada Pelayanan Angkutan Dalam Kota

A. Fasilitas Utama, terdiri dari :

1. Jalur kedatangan kendaraan angkutan

2. Jalur keberangkatan kendaraan angkutan

3. Pos penyerahan TPR bis kota

4. Ruang informasi, rambu-rambu, dan papan informasi

5. Pos keamanan / Poltas

6. Ruang tunggu keberangkatan

7. Hall

B. Fasilitas penunjang, terdiri dari :

1. Kios kelontong

2. Rumah makan

3. Musholla

4. KM/WC

2. Kebutuhan Ruang Pada Pelayanan Angkutan Antar Kota (AKDP, AKAP)

A. Fasilitas Utama, terdiri dan :

1. Jalur kedatangan kendaraan angkutan

2. Jalur keberangkatan kendaraan angkutan

3. Pos penyerahan TPR bis antar kota

4. Tempat parkir pengantar, penjemput

5. Tempat parkir kendaraan angkutan

6. Tempat istirahat dan service kendaraan

7. Ruang informasi, rambu-rambu, dan papan informasi

8. Agen tiket bis

9. Ruang tunggu kedatangan

10. Ruang tunggu keberangkatan

11. Pos loket peron

12. Pos keamanan ,' Poltas

13. Hall
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B. Fasilitas penunjang, terdiri dari :

1. Kios onderdil

2. Kios kelontong

3. Musholla

4. KMAVC

5. Kios Suvenir

6. Fasilitas hiburan

7. Wartel

8. Bank

9. Money changer

3. Kebutuhan Ruang Pada Pelayanan Angkutan Barang

A. Fasilitas Utama, terdiri dari :

1. Jalurkedatangan kendaraan angkutan barang

2. Jalur keberangkatan kendaraan angkutan barang

3. Tempat pembongkaran barang

4. Tempat pemuatan barang

5. Gudang penyimpanan barang

6. Pos pengontrolan jenis barang dan berat kendaraan

7. Tempat istirahat dan service kendaraan

8. Unit Kantor Pengelola

B. Fasilitas penunjang, terdiri dari :

1. Kios onderdil

2. Kios kelontong

3. Musholla

4. KM/WC

4. Kebutuhan Ruang Pada pengelola terminal

A. Fasilitas Utama, terdiri dari :

1. Unit Kantor DLLAJR / Menara pengatur lalu lintas, terdiri dan :

2. Unit Kantor Dipenda

3. Unit Kantor DLLAJR
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4. Pos DLLAJR / Pintu masuk terminal bis

5. Tempat parkir pengelola terminal

6. Hall

B. Fasilitas penunjang, terdiri dari :

1. Kios kelontong

2. Musholla

3. KM/WC

4. Fasilitas hiburan

5. Wartel

6. Bank

3.4.2. Hubungan ruang dalam terminal

Seperti yang telah dibahas dalam sub-bab sebelumnya mengenai

kebutuhan ruang yang diklasifikasikan berdasarkan jenispelayanannya, maka

dalam pembahasan hubungan ruang ini kita dapat mengklasifikasikannya

berdasarkan jenis pelayannya pula, yaitu :

1. Hubungan ruang pada pelayanan angkutan dalam kota

Pos

keamanan

Hall

R. Tunggu

Fasilitas

Penunjang

R. Informasi

Emplasemen
Kedatangan

Emplasemen
keberangkatan

Pos

penyerahan
TPR

Lavatorv

Gambar 3.19. Diagram hubungan ruang pada pelayanan
anakutan dalam kota
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2. Hubungan ruang pada pelayanan angkutan antar kota

Emplasemen
Kedatangan

Emplasemen
keberangkatan

Parkir

kendaraan

angkutan

Tempat
Istirahat dan

Service

kendaraan

57

Gambar 3.20. Diagram hubungan ruang pada pelayanan angkutan antar kota

3. Hubungan ruang padapelayanan angkutan barang

{ Tempat Istirahat
I dan Service

I kendaraan

Tempat
pembongkaran

barang

Pos

pengontrolan
barang

Jalur

Kedatangan

Tempat
pemuatan

barang

Jalur

keberangkatan

Fasilitas

penunjang

Gambar 3.21. Diagram hubungan ruang pada pelayanan angkutan baram

Bab 111 - Terminal Angkutan Penumpang dan Barang di Kola Palembang



4. Hubungan ruang pada pengelola terminal

1

Fasilitas

j Penuniane
Lavatory

Parkir Hall Hall

Pengelola

58

Bangunan
kantor Dipenda

Bangunan
kantor DLLAJR

Gambar 3.22. Diagram hubungan ruang pada pengelola terminal

Dari diagram-diagram hubungan ruang yang dikelompokkan

berdasarkan jenis pelayanan dalam tenninal ini, terdapat banyak kesamaan

kebutuhan ruang dari masing-masing jenis pelayanan, maka dari berbagai

hubungan ruang tersebut diatas dapat kita kelompokkan menjadi satu

hubungan ruang dalam terminal yang direncanakan ini adalah sebagai berikut:

Tempat Istirahat
dan Service

kendaraan

Pos TPR

AKDP/AKAP

Emplasemen
Kedatangan

Emplasemen
keberangkatan

Bangunan
kantor

Dinenda

Parkir

kendaraan

Hall

Penaelola

Bangunan
kantor

DLLAJR

Membutuhkan lantai
yang berbeda

R. Tunggu
kedatangan

Hall

Emplasemen
Kedatangan

Pos

TPR

AK

R. Tunggu
keberangkatan

Fasilitas

Penunjang

Emplasemen
keberangkatan

Jalur

Kedatangan

Unit Kantor

Pengelola Gudang

Tempat bongkar
muat barang

Jalur

keberangkatan

Gambar 3.23. Diagram hubungan ruang dalam terminal
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3.4.3. Besaran Ruang Dalam Terminal

A. Stardart Besaran Ruang

Standart pelaku kegiatan yang terjadi di terminal seperti

penumpang, pengelola, pedagang, pengunjung, kendaraan (bagi

pengamatan langsung di lapangan).

1. Bus AKAP dan AKDP

Dimensi panjang kendaraan 11 M, lebar 2,4 M, tinggi 3 M, dan besar

radius putar 12 M dengan kapasitas muat 50 orang. Kebutuhan ruang

parkir 54,6 M2 dengan jarak antar kendaraan 1M.

2. BusAK

Dimensi panjang kendaraan 7,5 M, lebar 2,2 M, tinggi 2,4 M, radius

putar 8 M, dengan kapasitas muat 30 orang, kebutuhan ruang parkir 45

M~ dengan jarak antar kendaraan 1 M.

3. Bus kecil (mikrolet)

Dimensi panjang kendaraan 4 M, lebar 1,55 M, tinggi 1,6 M, bus ini

memeriukan radius putar 4 M dengan kapasitas muat 10 orang.

Kebutuhan ruang parkir 36 M2 dengan jarak antar kendaraan 0,75 M.

4. Kebutuhan ruang parkir kendaraan penunjang

Taksi dan mobil pribadi 7,6 M2

Speda motor 2,5 M2

5. Ruang tunggu

Perbandingan jumlah penumpang dan pengantar 2:1, jumlah tempat

duduk 1/3 X jumlah penumpang setiap 15 menit, standart ruang untuk

1 orang berdin bersama bagasinya 1,12 M2, standart ruang untuk
duduk 0,372 M\

6. Ruang sirkulasi penumpang

Area pemuatan dan atau penurunan (berdiri bersama bagasinva) 1,12

M\ orang berjalan agak berdesakan 0,465 M2/orang, orang berjalan

normal tanpa berdesakan 3,25 M2/orang.

7. Ruang Hall atau Lobby umum

Untuk 1 orang bersama bagasinya 1,12 M2.

Bab 111 - Terminal Angkutan Penumpang dan Barang di Kota Palembang



60

8. Ruang kantor

Standart loker 1,8 M2/orang, ruang kepala 36 M2/orang, ruang
administrasi 4,95 M2/orang, ruang kontrol 5,5 M2/orang, dan ruang
lainnya 5,5 M2/orang.

9. Mushalla

Standar ruang untuk satu orang melakukan shalat 0,5 M2

10. Ruang kantin

Standart ruangnya 0,63 M2/orang.

11. Lavatory

Standart ruang WC 1,8 M2/orang, urinoir 0,8 M2/orang, KM 3,6
M2/orang.

B. Analisa Besaran Ruang

1. Besaran area parkir kendaraan angkutan dan jalur sirkulasi

Bus AKAP dan AKDP 50 X 54,6 = 2.730 M2

Bus AK dan mikrolet 20 X 45 = 900 M2

Jumlah total area parkir = 3.630 M2 ditambah ruang sirkulasi 40%

sehingga jumlah keseluruhan adalah : 5.082 M2

2. Besaran area parkir kendaraan penunjang

Kendaraan pribadi dan taksi 40 X7,6 = 304 M2

Sepeda motor danojek 250 X 2,5 = 625 M2

Jumlah total = 991,5 M2 ditambah ruang sirkulasi 40% = 1.388 M2

3. Besaranruang sirkulasi pengunjung

Analisa perhitungan jumlah pengunjung berdasarkan jumlah ritbus

didapat 4.800 orang dengan lamawaktu berjalan +3 menit.

Jumlahpengunjung 3/60 X 4.800 = 2.400 orang.

Standart ruang untuk orang berjalan normal tanpa desakan 3,25

M7orang

Luas total sirkulasi pengunjung 240 X 3,25 = 780 M2

4. Ruang Hall

Jumlah penumpang bus pada saat bersamaan 4.800 orang ditambah

pelaku lainnya - 200 orang, jadi total keseluruhan berjumlah 5.000
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orang, lama aliran sirkulasi rata-rata 3 menit. Jumlah orang 3/60 x

5.000 = 250 orang. Maka standart kebutuhan ruang bagi orang yang
berdiri dengan bagasi 1,12 M2/orang

5. Ruang tunggu

Asumsi jumlah penumpang 40 X 50 = 2.000 orang/15 menit

Maka jumlah orang yang menunggu didapat 3/15 X 2.000 = 400 orana.

Jumlah pengantar asumsi 20% dan 400 = 80 orang

Jadi jumlah pemakai ruang tunggu sebanyak = 480 orang

Kebutuhan untuk ruang berdiri 480 X 1,12 = 537,6 M2

Kebutuhan ruang duduk adalah 1/3 X 480 X 0,372 = 59,52 M2

Jadi luas ruang tunggu = 597,12 ditambah sirkulasi 40% = 835.97 M2

6. Bangunan kantor terminal

Bangunan kantorDipenda terdiri dari ruang :

• Ruang kepala + ruang tamu = 36 M2

• Ruang tata usaha (5 org+ 5 meja - 5 lemari) = 22 M2

• Ruang Si. Bina program (4 orang + 4 meja + 4 lemari) = 22 M2

• Ruang Si. Pendapatan (3 orang - 3 meja + 3 lemari) = 16,5 M2

• Ruang urusan umum (2 orang + 2 meja + 2 lemari) = 11 M2

• Ruang divisijaga (2 orang - 2 meja + 2 lemari) = 11 M2

Jumlah luas ruang kantor Dipenda = 121,25 M2

Bangunan kantor DLLAJR terdiri dari ruang :

• Ruang kepala + ruang tamu= 36 M2

• Ruangtata usaha (5 org + 5 meja - 5 leman) = 24,75 M2

• Ruang Si. Teknik (4 orang + 4 meja + 4 lemari) = 22 M2

• Ruang Si. Urusan operasional (5 orang -f 5 meja + 5 lemari) =

24,75 M2

• Ruang urusan umum (2 orang -r 2 meja + 2 lemari) = 11 M2

• Ruang divisi jaga (4 orang - 4 meja + 4 lemari) = 22 M2

Jumlah ruang kantor DLLAJR = 140,5 M2
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Disamping ruang-ruang khusus tersebut terdapat ruang-ruang umum
• Hall penerima = 20 M2

• Hall istirahat = 25 M2

• Ruang tamu = 16 M2

• Ruang rapat (36 orang+ 36 meja) = 198 M2

• Gudang=12M2

Jumlah ruang-ruang khusus = 251 M2

7. Besaran ruang lavatory

• Lavatory penumpang

Perhitungan lama pemakai ±3 menit, jumlah lavatory 3/j> x 15/60
x 2000 = 25 buah

Perbandingan pria dan wanita 2 : 1maka jumlah lavatory pria 17
buah dan lavatory wanita 8 buah.

Luas lavatory pria 17 x 5,184 M2 = 88,128 M2

Luas lavatorywanita 8 x 5,148 M2 = 41,472 M2

Jadi jumlah luas lavatory = 129,6 M2 ditambah luasan sirkulasi

40%= 181,44 M2

• Lavatory pengelola

Perbandingan pria dan wanita 3 : 2

Jumlah luas lavatory adalah 29,07 ditambah luasan sirkulasi 40% =

40,7 M2

8. Besaran ruang musholla

200 orang bersama x0,5 M2 = 100 M2 +40% sirkulasi untuk pemakai
= 140 M2

Ditambah luas halaman musholla 60% x Luas musholla = 224 M2

9. Ruang kantin

Asumsi 5% dari 2000 orang= 100 orang

Kebutuhan ruang kantin 0,83 x 100 = 83 M2

Kebutuhan dapur 25% dari luas luas kantin = 20,75 M2

Dari jumlah semuanya ditambah ruang sirkulasi 40% = 145.25 M2
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10. Ruang Wartel

Dilayani 3orang x4,95 M2 = 14,85 M2, luas meja kounter/komputer =
12 M2, untuk bilik 5buah x 1,5,M2 = 7,5 M2

Dari jumlah ruang tersebut ditambah luasan sirkulasi 40% = 57,4 M2

11. Ruang PPPK

Ruang periksa 1 orang dokter = 16 M2, 1 orang tenaga apoteker

= 9 M", ruang perawat melayani 1 orang = 16 M2

Dari semua jumlah ruang itu ditambah dengan luasan sirkulasi 40% =

57,4 M2

12. Menara pengawas yang berfungsi untuk mengawasi keadaan
diseluruh area tenninal.

Ruang sirkulasi 40%

Jumlah pemakai 4 orang

Jumlah dimensi ruang yang diminta : (1,2 x 1,4 ) x 4 = 6,72 M2

Ruang sirkulasi 6,72 x 40% = 2,69 M2

Luas total menara = 6,72 = 2,69 = 9,45 M2

13. Loket penjualan karcis

Ruang sirkulasi 40%, jumlah pemakai ruang 2 orang

Jadi dimensi ruang yang diminta : (1,2 x 1,4) x 2 = 3,36 M2

Ruang sirkulasi = 3.36 x 40% = 1,34 M2

Luas loket = 3,36 M2 + 1,34 M2 = 4,7 M2

Untuk 40 loket membutuhkan ruang sebesar= 188 M2

14. Pos dan Giro, Bank dan Jasa Raharja direncanakan berada dekat ruang
tunggu penumpang.

Untuk setiap satu unitberukuran 30 M2, luas total adalah 3 x 30 = 90

M2

15. Tempat penitipan barang dengan luasan ruang 16 M2 dan ruang
sirkulasinya 40%.

Luas total = 16 + ( 16 x 40% ) = 24 M2

16. Taman dan Fasilitas rekreasi berupa lapangan terbuka dan ruang-ruang
yang tidak berdinding penuh.

Ruang untuk taman diasumsikan seluas 50% dan luasan tenninal.
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Dari perhitungan besaran ruang diatas, untuk mempermudah dalam

membaca kebutuhan ruangnya maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Besaran area parkir kendaraan AKAP/AKDP dan AK dan jalur

sirkulasi 12.075 M2

2. Besaran area parkir kendaraan pengunjung (kendaraan pnbadi, taksi,

sepeda motor, becak) 1.388,1 M2

3. Besaran sirkulasi peron 780 M2

4. Besaran Hall 392 M:

5. Besaran ruang tunggu 835,97 M2

6. Besaran ruang kantor

• Dipenda 121.25 M2

. DLLAJR 140,5 M2

• Fasilitas penunjang kantor 271 M2

7. Menara pengawas 9.45 m2

8. Besaran lavatory

• Lavatory penumpang 181,44M2

• Lavatory' pengelola 40,7 M2

9. Musholla 224 M2

10. Kantin 145,25 M2

11. Besaran Wartel 41,1 M2

12. Besaran Bank 30 M2

13. Besaran Pos dan Giro 30 M2

14. JasaRaharja 30 M2

15. Besaran PPPK 57,4 M2

16. Loket penjualan karcis / biro perjalanan 188 M2

17. Tempat penitipan barang 24 M2

Tainan dan fasilitas rekreasi berupa lapangan terbuka dan ruang-ruang

yang tidak berdinding penuh diasumsikan seluas 50% dari luasan terminal.
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3.4.4. Penataan Ruang Pada Fasilitas Pelavanan Angkutan Barana

Fungsi dasar dari pelayanan angkutan barang dalam terminal yang

direncanakan ini adalah sebagai tempat pemuatan dan pembongkaran barang.
Fasilitas pelayanan angkutan barang mi disediakan untuk mengatasi
permasalahan transportasi barang yang terjadi di Kota Palembang, dimana

proses bongkar muat barang terjadi di pusat kota, sehingga truk-truk berat

yang mengangkut barang terpaksa harus memadati lalu lintas di Kota

Palembang yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan pengerusakan
jalan.

Dengan direncanakannya fasilitas terminal angkutan barang ini

diharapkan truk-truk berat pengangkut barang tersebut tidak perlu lagi
memadati pusat kota untuk mendistnbusikan barangnya, cukup dengan

menggunakan truk-truk ringan saja, demikian pula sebaliknya. Sasaran dari

direncanakannya fasilitas terminal angkutan barang ini dapat kita gambarkan
sebaaai benkut:

Luar Kota j_ jLZIi TERMINAL ^^- a_ -4 Pusat Kota
Palembang [=^==^^(o^i | [ ______^ Palembang

Truk berat -- , .
Truk ringan

Gambar 3.24. Sasaran fasilitas tenninal angkutan barang

Dalam penataan ruang untuk pelayanan angkutan barang ini

memeriukan pertimbangan-pertimbangan yang matang agar proses pelayanan

terhadap angkutan barang dalam terminal ini dapat berjalan dengan lancar

baik dari peroses bongkar muat barang maupun dalam penyimpanannya.

Sebelum masuk dalam tahap perancangan tata ruang pada pelayanan

angkutan barang, teriebih dahulu kita perlu mempelajari pnlaku para

pengguna terminal khususnya pada pelayanan angkutan barang ini.

Kemudian dapat kita tentukan ruang-ruang yang diperlukan dan pola

penataannya. Walaupun pada sub-bab sebelumnya kita telah banyak

membahas tentang hal-hal tersebut, namun dalam sub-bab ini kita dapat

membahasnya secara lebih rinci laai.
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A. Studi prilaku pengguna pelayanan angkutan barang
1. Kendaraan angkutan barang :

Kendaraan angkutan barang yang keluar dan masuk dalam terminal ini

memiliki kepentingan yang berbeda-beda, misalnya : truk barang yang

datang untuk menurunkan barang, datang untuk menaikkan/mengambil
barang, serta ada juga yang datang hanya untuk mengontrol kendaraan

dan memarkirkannya. Studi pnlaku masing-masing kendaraan tersebut

dengan berbagai kepentingannya adalah sebagai berikut:

Datang -> Kontrol kendaraan -> menurunkan barang ->
kontrol kendaraan -* keluar terminal

Datang —> Kontrol kendaraan -> menaikkan barang -> kontrol
kendaraan -> keluar terminal

Datang -> Kontrol kendaraan -> parkir / service kendaraan ->
menaikkan/menurunkan barang -^ kontrol kendaraan -> keluar
terminal

2. Barang :

Barang yang keluar dan masuk dalam terminal ini pada dasarnya

memiliki kepentingan yangsama, namun berat dan jenis barangnya yang

berbeda-beda, misalnya : barang pertanian, perkebunan, industri,

elektronik, kendaraan, dan lain sebagainya yang memeriukan

penanganan yang berbeda-beda yakni dalam proses bongkar muat,

penyimpanan dan pengawetannya. Studi prilaku barang-barang tersebut
adalah sebagai berikut:

-> Datang dengan kendaraan -» diturunkan (secara manual/

menggunakan mesin katrol) -> disimpan / diawetkan di gudang

(gudang basah, gudang kenng, gudang dengan pendingin) ->

dinaikkan (secara manual menggunakan mesin katrol) -> keluar

dengan kendaraan
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3. Manusia

Manusia yang bersirkulasi dalam fasilitas pelayanan angkutan barang

ini pada umumnya para pekerja/pengelola dan supir truk dengan

kepentingan yang berbeda-beda. Studi prilaku dari mereka adalah

sebagai berikut:

Pekerja/penaelola :

Datang (dengan kendaraan pribadi / kendaraan angkutan) -> Fasilitas

penunjang -> ke ruang pekerja / ruang pengelola -> bongkar muat

barang ->• fasilitas penunjang -> keluar terminal.

Supir truk :

Datang mengendarai truk -> lapor ke pengelola -> fasilitas penunjang

—> keluar terminal.

B. Kebutuhan ruang pada pelayanan angkutan barang

Dari studi prilaku yang telah kita bahas dapat kita tentukan runag-

ruang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan pada pelayanan angkutan

barangdalam terminal ini adalah sebagai berikut:

a. Jalur kedatangan kendaraan angkutan barang

b. Jalur keberangkatan kendaraan angkutan barang

c. Pos pengontrolan kendaraan / penimbangan kendaraan

d. Ruang pekerjaangkutan barang

1. Ruang istirahat

2. Ruang ganti pakaian

3. Ruangjaga

4. KM/WC

e. Ruang pengelolaangkutan barang

1. Ruang tamu

2. Ruang pimpinan

3. Ruang pengelola

4. KM/WC
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f Ruang bongkar / muat barang

1. Ruang bongkarmuat barang basah

2. Ruang bongkar muat barang kering

3. Ruang bongkar muat barang peti kemas

g. Ruang penyimpanan barang

1. Gudang penyimpanan basah (barang pertanian dan bahan makanan)

2. Gudang penyimpanan kering (barang industri, elektronik, dsb)

3. Gudang penyimpanan peti kemas

h. Ruang parkir dan service kendaraan

Pada pelayanan angkutan barang dalam terminal ini disampig

memeriukan ruang-ruang tersebut diatas, juga memeriukan alat-alat bantu

untuk memperiancar proses pelayanan angkutan barang ini. Alat-alat bantu

tersebut adalah :

a. Timbangan kendaraan b. Katrol pengangkat barang

"D

< >

c. kereta pembawa barang

Gambar 3.25. Alat bantu dalam pelayanan angkutan barang

C. Penataan ruang pada fasilitas pelayanan angkutan barang

Setelah kita bahas mengenai studi prilaku pengguna fasilitas

angkutan barang dan didapatkan kebutuhan ruang-ruang, maka kita dapat

menyusun ruang-ruang tersebut dalam suatu pola tata ruang sehingga

fasilitas pelayanan angkutan barang ini dapat berjalan dengan lancar baik
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dari proses bongkar muat barang maupun dalam penyimpanannva.

Susunan pola tata ruang tersebut dapat kita lihat padagambar berikut:

Pos

pengontrolan
kendaraan

Jalur

kedatangan

Jalur

keberangkatan

Pos

pengontrolan
kendaraan

Ruang ' Ruang j
pengelola j ; pimpinan !

Ruang
bongkar muat
barang basah

Ruang
bongkar muat
barang kering

Ruang
bongkar muat

peti kemas

Fasilitas

penunjang

Gudang
barang basah

Gudang
barang kering

Gudang peti
kemas

Gambar 3.26. Pola tata ruang fasilitas pelayanan angkutan barang
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3.5. Kesimpulan

3.5.1. Lokasi Site Terminal

Dari analisa masing-masing alternatif lokasi pilihan yang terletak di
kota Palembang, yakni: di kelurahan Alang-alang lebar vang terletak di
bagian barat kota Palembang, kelurahan Kramasan yang terletak di bagian
selatan kota Palembang, dan di kelurahan Plaju yang terletak di baaian

timur kota Palembang, berdasarkan pertimbangan faktor sirkulasi kendaraan

angkutan, kondisi lahan dan lingkungan, dan pola tata ruang Kotamadya
Palembang, maka kelurahan Kramasan yang terletak di kecamatan

Seberang Ulu 1merupakan lokasi yang paling dipriorotaskan sebagai lokasi

terminal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mendukung lokasi
tersebut, antara lain :

- Kepadatan sirkulasi kendaraan angkutan

- Efisiensi jarak tempuh kendaraan angkutan

- Kondisi lahan cukup kering (bukan rawa)

- berada pada kawasan perdagangan, pemukiman, dan kawasan industri

yang banyak menggunakan fasilitas transportasi angkutan barang.

3.5.2. Pelayanan Terminal

Terminal yang direncanakan ini merupakan terminal angkutan

yang melayani angkutan dalam kota, antar kota (AKDP & AKAP) dan

angkutan barang. Dalam proses pelayanannya terminal ini memiliki trayek-

trayek tersendiri serta jumlah kendaraan angkutan yang akan ditampung

baik untuk angkutan dalam kota, antar kota (AKDP dan AKAP) serta
angkutan barang.

A. Pelayanan Angkutan Dalam Kota

Trayek-trayek yang direncanakan dapat dilayani oleh terminal

Kramasan ini, serta jumlah kendaraan angkutan yang akan ditampung,
yaitu sebagai berikut:

1. Trayek Kramasan - KM12 dengan menggunakan jenis kendaraan bis

besar berjumlah 90 kendaraan.
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2. Trayek Kramasan - Perumnas dengan menggunakan jenis kendaraan
bis sedang berjumlah 59 kendaraan.

3. Trayek Kramasan - Pusri dengan menggunakan jenis kendaraan bis

besar berjumlah 32 kendaraan.

4. Trayek Kramasan - Ampera dengan menggunakan jenis kendaraan

otolet berjumlah 90 kendaraan.

B. Pelayanan Angkutan Antar Kota

Trayek-trayek yang direncanakan dapat dilayani oleh terminal

Kramasan ini, serta jumlah kendaraan angkutan yang akan ditampung,
yaitu sebagai berikut:

Trayek antar kota Dalam Propinsi :

• Palembang - Tg. Raja - Kayu Agung berjumlah 70 kendaraan bis

• Palembang - Ma. Enim - Tg. Enim berjumlah 33 kendaraan bis

• Palembang - Lahat - Pagar Alam berjumlah 32 kendaraan bis

• Palembang - Lubuk Linggau berjumlah23 kendaraan bis

• Palembang - Martapura - Muara Dua berjumlah 87 kendaraan bis

• Palembang - Baturaja berjumlah 33 kendaraan bis

• Palembang - Betung - Sekayu berjumlah 25 kendaraan bis

Travek Antar Kota Antar Propinsi :

• Palembang - Jambi berjumlah 83 kendaraan bis

• Palembang - Padang berjumlah 46 kendaraan bis

• Palembang - Medan berjumlah 26 kendaraan bis

• Palembang- Bengkulu berjumlah 22 kendaraan bis

• Palembang- Pulau Jawa berj umlah 67 kendaraan bis

C. Pelayanan Angkutan Barang :

Dalam proses pelayanan terminal kramasan terhadap angkutan

barang di Kota Palembang ini tidak memiliki trayek-trayek dan jumlah

kendaraan tertentu, karena terminal ini hanya melayani proses bongkar
muat dan penyimpanannya saja. Hal ini karena sasaran dan

direncanakannya fasilitas angkutan barang dalam terminal ini hanyalah
agar kendaraan angkutan berat yang keluar masuk Kota Palembang tidak
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perlu bersirkulasi di pusat kota sehingga tidakmenimbulkan kemacetan

dan pengerusakan jalan di pusat Kota Palembang.

3.5.3. Sirkulasi Dalam Terminal

3.5.3.1. Pemisahan Sirkulasi Manusia Dengan Kendaraan Angkutan

Terminal Kramasan mi direncakan dapat melayani angkutan dalam

kota, antar kota, dan angkutan barang. Oleh karena itu dalam proses
pelayanannya akan bayak terjadi kesimpang-siuran sirkulasi dan masing-

masing pengguna terminal ini, sehingga dikhawatirkan terjadi crossing
antar pengguna terminal. Untuk itu perlu adanya pertimbangan yang

matang pada perancangan sirkulasi dalam terminal ini. Dalam hal ini kita

dapat mengambil suatu konsep yang diharapkan dapat mengatasi dan

kesimpang-siuran sirkulasi dalam terminal, sehingga dapat dihindan
terjadinya crossing antar masing-masing pengguna terminal.

Konsep yang digunakan untuk menghindari terjadinya crossing
seperti tersebut diatas adalah konsep pemisahan sirkulasi antara manusia

dan kendaraan angkutan, dalam hal ini sirkulasi manusia dapat kita
pisahkan secara tegas dengan sirkulasi kendaraan angkutan, hanya pada
kepentingan tertentu saja sirkulasi manusia tidak dipisahkan secara tegas
dengan kendaraan angkutan. Misalnya pada saat turun dari bis dan pada

saat naik ke bis. Sementara dalam kepentingan lainnya seperti dalam

penggunaan fasilitas penunjang, ruang tunggu keberangkatan/ kedatangan

dan sebagainya sirkulasi manusia dapat dipisahkan secara tegas dengan
kendaraan angkutan.

3.5.3.2. Jalur Sirkulasi Keluar Masuk Terminal

Dalam penataan jalur sirkulasi keluar masuk bagi masmg-masin

pengguna terminal ini, perlu adanya penataan yang tepat agar proses

sirkulasi keluar masuk terminal dapat berjalan lancar tanpa terjadi crossina
antara masing-masing pengguna terminal tersebut.

Dalam penataan jalur sirkulasi keluar masuk tenninal ini dapat kita

gunakan konsep jalur sirkulasi pelari dalam stadion olah raga seperti yang

o

Bab 111 - Terminal Angkutan Penumpang dan Barang di Kota Palembang



telah digambarkan pada gambar 3.19, dimana antar masing-masing jalur
sirkulasi pelari tidak ditemukan terjadinya crossing.

3.5.4. Penataan Ruang Dalam Terminal

3.5.4.1. Penataan Ruang Dalam Terminal

Dalam perancangan tata ruang terminal ini, kita dapat menggunakan
zone lantai lebih dari satu untuk mempermudah proses sirkulasi dan

memben hubungan-hubungan ruang pada berbagai macam fasilitas dalam

terminal ini. Demikian pula seperti yang telah dibahas pada sub-bab
sebelumnya mengenai konsep pemisahan sirkulasi, dimana sirkulasi

kendaraan angkutan dan sirkulasi manusia sebagai pengguna terminal dapat
dipisahkan secara vertikal untuk menghindari crossing antar masing-masing
pengguna terminal tersebut. Oleh karena itu dalam proses perancangan
penataan ruang dalam terminal mi kita dapat membagi menjadi zone-zone

penggunaan lantai, yakni: zone lantai untuk fasilitas pengelola tenninal,

zone lantai untuk fasilitas manusia/pengunjung terminal, dan zone lantai
untuk fasilitas kendaraan penumpang dan barang.

3.5.4.2. Penataan Ruang Pada Fasilitas Pelayanan Angkutan Barang
Dalam pelayanan angkutan barang diperlukan banyak fasilitas dan

ruang-ruang agar proses bongkar muat barang dapat berjalan dengan lancar.

fasilitas dan ruang-ruang tersebut antara lain :

- Jalur kedatangan kendaraan angkutan barang

- Jalur keberangkatan kendaraan angkutan barang

- Pos pengontrolan/pemmbangan kendaraan

- Unit ruang pekerja

- Unit ruang pengelola

- Unit ruang bongkar/muat barang

- Unit ruang penyimpanan barang

- Parkir kendaraan angkutan barang

- Ruang istirahat dan service kendaraan
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Disamping itu juga memeriukan alat-alat bantu untuk memperiancar proses
pelayanan angkutan barang, antara lain:

- Timbangan kendaraan

- Katrol pengangkat barang

- kereta pembawabarang

- dsb
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