
BAB IV

KONSEP DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

4.1. Konsep Dasar Perencanaan

4.1.1. Konsep Pemilihan Lokasi Terminal

Pada Bab III dalam pembahasan mengenai pemilihan lokasi terminal

telah diuraikan dan dianalisa alternatif-alternatif lokasi terpilih dengan

berbagai pertimbangan, yaitu : jalur sirkulasi, kondisi lahan dan lingkungan,
serta dengan pertimbangan pola tata aiang Kotamadya Palembang. Dalam

pembahasan tersebut telah dipilih tiga alternatif pilihan lokasi, yaitu :

A. Di kelurahan Alang-alang Lebar kecamatan Sukarami

B. Di kelurahan Kramasan kecamatan Seberang Ulu I

C. Di Kelurahan Plaju Darat kecamatan Seberang Ulu II

Dari analisa ketiga alternatif tersebut telah kita putuskan bahwa

alternatif B merupakan lokasi yang paling diprioritaskan sebagai lokasi

terminal angkutan penumpang dan barang yang direncanakan ini.

Pada lokasi tersebut apabila kita zoom lebih dekat lagi, dapat kita

temukan suatu area yang cocok untuk dijadikan lokasi terminal angkutan

penumpang dan barang ini, yakni pada sisi barat jalan yang berjarak + 6 Km

dari pusat Kota Palembang, tepatnya di dekat persimpangan jalan antara jalan

luar kota menuju Indralaya, menuju pusat Kota Palembang, dan menuju

jembatan Musi II. lokasi tersebut dapat kita lihat pada gambar dan foto
berikut:

Jembatan

Musi II

• Pusat Kota

Indralaya
Gambar 4.1. Site terminal yang direncanakan
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Gambar 4.2. Photo lokasi tenninal yang direncanakan

4.1.2. Konsep Dasar Perencanaan Tapak Terminal

Akses Jalan Masuk / Keluar Terminal

Seperti yang telah disampaikan pada

Bab II mengenai persyaratan lokasi tenninal,

bahwa lokasi terminal harus mempunyai akses

jalan masuk atau jalan keluar ke dan dan

terminal menuju jalan raya dengan jarak

sekurang-kurangnya 100 M di pulau Jawa dan

50 M di pulau-pulau lainnya, dihitung dari jalan

ke pintu keluar atau masuk bangunan tenninal.

Oleh karena itu dalam perancangan bangunan

dalam site terminal perlu dipertimbangkan

adanya akses jalan masuk dan keluar tersebut.

Tenninal ini memberikan fasilitas bagi

kendaraan angkutan dalam proses menaikkan

dan menurunkan penumpang, serta sebagai

tempat bongkar muat barang. oleh karena itu

Bangunan
Tenninal

•<h

> 50 m

-pe

jalan Raya

Gambar 4.3. Akses jalan
masuk pada terminal

j Bangunan
! Tenninal 1

Gambar 4.4. Jalur sirkulasi

keluar masuk terminal
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kepadatan kendaraan angkutan yang keluar masuk terminal ini sangat padat.
Untuk itu perlu adanya pengaturan jalur sirkulasi kendaraan masuk dan keluar

terminal.

Orientasi Bangunan

Orientasi bangunan pada site tenninal

ini menghadap ke selatan / jalan rava vang

merupakan pintu masuk dan keluar bangunan

terminal.

Vegetasi

Vegetasi dalam hal ini selain berfungsi sebagai unsur estetika dalam

site, juga dapat berfungsi sebagai pemisah jalur sirkulasi serta sebagai
peredam kebisingan dan polusi dari kendaraan pengguna terminal.

Gambar 4.5. Orientasi
Bangunan Terminal

4.2. Konsep Dasar Perancangan

4.2.1. Konsep Penataan Sirkulasi Dalam Terminal

4.2.1.1. Konsep Pemisahan Sirkulasi Manusia Dengan Kendaraan

Angkutan

Terminal Kramasan ini direncakan dapat melayani angkutan dalam

kota, antar kota, dan angkutan barang. Oleh karena itu dalam proses

pelayanannya akan bayak terjadi kesimpang-siuran sirkulasi dari 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 dari kesimpang-

siuran sirkulasi dalam tenninal, sehingga dapat dihindari terjadinya crossma
antar masing-masing pengguna tenninal.

Konsep yang digunakan untuk menghindari terjadinya crossma

seperti tersebut diatas adalah konsep pemisahan sirkulasi antara manusia dan

kendaraan angkutan, dalam hal mi sirkulasi manusia dapat kita pisahkan

secara tegas dengan sirkulasi kendaraan anakutan, hanya pada kepentingan

BAB II Konsep Dasar Perencanaan dan Perancangan
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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 manusiadapat dipisahkan secara tegas dengan kendaraan angkutan.

Pada proses masuk dan keluar area terminal sirkulasi manusia

hanyalah mengikuti dari sirkulasi kendaraan angkutan ataupun kendaraan

pribadi, sehingga dalam proses ini pemisahan sirkulasi manusia dengan

kendaraan angkutan dapat disamakan dengan pemisahan sirkulasi antar jenis

kendaraan saja (tidak perlu dipisahkan secara tegas). Konsep pemisahan

sirkulasi manusia dengan kendaraan angkutan tersebut dapat kita lihat pada

gambar berikut:
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Gambar 4.6. Konsep Pemisahan Sirkulasi dalam Terminal

Dalam perancangan terminal, konsep pemisahan sirkulasi antara

manusia dengan kendaraan angkutan ini dapat kita transformasikan pada

penataan sirkulasi dalam terminal dan penataan ruang dalam terminal.

4.2.1.2. Konsep Penataan Jalur Sirkulasi Kendaraan Keluar Masuk

Terminal

Jalur-jalur sirkulasi yang dibutuhkan pada proses masuk dan keluar

terminal dalam hal mi adalah jalur sirkulasi kendaraan angkutan kota,

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

BAB IV- Konsep Dasar Perencanaan dan Perancanga,



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.
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Gambar 4.7. Konsep Jalur sirkulasi
keluar masuk hamninan tenninal

4.2.2. Konsep Penataan Ruang Dalam Terminal

4.2.2.1. Kebutuhan dan Besaran Ruang Dalam Terminal

Terminal ini direncanakan dapat melayani berbagai jenis angkutan,
yaitu angkutan dalam kota, antar kota, dan angkutan barang. Untuk melayani
berbagai jenis angkutan tersebut diperlukan ruang-ruang dan fasilitasnya

Dari perhitungan besaran ruang seperti yang telah dibahas dalam Bab

III, untuk mempermudah dalam membaca kebutuhan ruangnya maka dapat
ringkas menjadi sebagai berikut:

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

12.075 M2

2. Besaran area parkir kendaraan pengunjung

(kendaraan pribadi, taksi, sepeda motor, becak)

3. Besaran Hall

4. Besaran ruang tunggu keberangkatan AKDP & AKAP

5. Besaran ruang kantor

• Dipenda

• DLLAJR

• Fasilitas penunjang kantor

6. Menara pengawas

7. Besaran lavatory

• Lavatory penumpang

• Lavatory pengelola

8. Musholla

1.388,1 M2

392 M2

835,97 M2

140,5 M2

140,5 M2

271 M2

25 M2

181,44 M2

40,7 M2

75 M2
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9. Kantin 145 25 M2

10. Kios Pedagang 200 M2

11. Besaran Wartel 50 M2

12. Besaran Bank 50 M2

13. Loket penjualan karcis / biro perjalanan 188 M2
14. Ruang Jaga ]75M:

15. Ruang Bongkar Muat Barang 400 M2

16. Gudang Barang 600 M2

17. Ruang Istirahat Angkutan Barang 45 ]y[2

18. Ruang Ganti -n jvj-

19. Kantin Angkutan Barang 35 M2

20. Ruang Pengelola Angkutan Barang 75 m2

21. Besaran PPPK 35 M:

22. Area Parkir dan service Truk ] 500 M2

Besaran Ruang Fasilitas 19.093 46 M2

Ruang Sirkulasi = 100% x Luas Fasilitas 19.093 46 M2

Luas Fasilitas + Sirkulasi 38 ]86,92 M2

Taman = 50%x Luas Fasilitas dan Sirkulasi 19.093 46 M2

Luas Total Kebutuhan Lahan Terminal 57.280,38 M2
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4.2.2.2. Konsep Penataan Ruang Dalam Terminal

Dari diagram hubungan ruang dalam terminal seperti yang tersebut
dalam Bab III dapat kita ambil suatu kesimpulan, bahwa dalam perancangan
tata ruang terminal ini, kita dapat menggunakan zone lantai lebih dan satu

untuk mempermudah proses sirkulasi dan memberi hubungan-hubungan
ruang padaberbagai macam fasilitas dalam tenninal 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 sebelum proses perancangan penataan ruang dalam
terminal ini, teriebih dahulu kita dapat menentukan zone penggunaan lantai,
yaitu sebagai berikut:

Zone fasilitas untuk
pengelola tenninal

Zone fasilitas untuk manusia
/ pengunjung terminal

Zone fasilitas untuk kendaraan
angkutan penumpang dan

Diletakkan paling atas karena
lebih memeriukan ketenangan dan
jauh dari kebisingan, serta lebih
mudah dalam Demantauan

Diletakkan diantara zone pengelola
dan kendaraan angkutan untuk lebih
mempennudah dalam penyortiran
sirkulasi dari masing-masing
pengguna tenninal

Diletakkan di bawah karena harus
menahan beban yang berat dan untuk
mempermudah sirkulasi keluar/masuk
kendaraan angkutan

Gambar 4.8. Zone penggunaan lantai dalam tenninal

Dari pembahasan mengenai kebutuhan ruang, hubungan ruang, dan
pembagian zone penggunaan lantai dalam tennmal seperti tersebut diatas,
maka dapatlah kita susun suatu pola tata ruang dalam terminal secara

keseluruhan baik untuk fasilitas pelayanannya terhadap angkutan dalam kota,
angkutan antar kota (AKDP dan AKAP), maupun untuk angkutan barang.
susunan pola tata ruang tersebut dapat kita lihat pada gambar berikut:
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Gambar 4.9. Susunan pola tata ruang dalam terminal

BAB IV Konsep Dasar Perencanaan dan Perancangan


