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Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dan rasa syukur yang mendalam, karena hanya dengan kehendak-Nya
Laporan Perancangan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Perancangan ini disusun dengan tujuan untuk menyempurnakan rangkaian tahap Tugas Akhir dari Landasan Konseptual dan
Gambar Rancangan, karena dalam proses perwujudan Landasan Konseptual dan Gambar Rancangan selalu diikuti dan didasari
pertimbangan-pertimbangan serta pemikiran-pemikiran yang lebih baik untuk hasil yang optimal.

Dalam kesempatan ini penyusun tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih, terutama kepada :
1. Ir. H. Munichy B. Edrees, M. Arch, atas bimbingan dan pengarahannya selaku Dosen Pembimbing I.
2. Ir. Hj. Rini Dannawati, MT, atas bimbingan dan pengarahannya selaku Dosen Pembimbing II.
3. Semua rekan-rekan dan kerabat yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penyusun menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, dan penyusun berharap apa yang telah dihasilkan selama
ini dari Tahap Penulisan, Tahap Studio, dan Tahap Laporan Perancangan ini dapat memberikan banyak manfaat baik bagi penyusun
maupun bagi pembaca sekalian. Dan juga penyusun tidak lupa mengharapkan saran dan kritik yang membangun yang dapat
melengkapi/memperbaiki hasil karya penyusun.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Pebruari 2000

Penyusun



A. TINJAUAN UMUM

A.l. Tinjauan Umum

Dalam penyelesaian tugas akhir ini penulis merencanakan

pembangunan Terminal Angkutan Penumpang dan Barang di

Kota Palembang. Terminal ini berlokasi di Kelurahan Kramasan

Kecamatan Seberang Ulu I Kota Madya Palembang. Wilayah ini

terletak di bagian selatan Kota Palembang, yakni pada pintu

masuk Kota Palembang dari arah Indralaya.

A.2. Spesifikasi Teknis

Sekayu

Indralaya

Pusat Kota

Palembang

Kayu Agung

Lokasi Terminal

Luas Lahan dan fungsi masing-masing lantai

Luas lahan yang digunakan pada terminal ini adalah 3,5 Ha dan ditempati oleh dua unit masa bangunan, yakni unit Angkutan

Penumpang dan Unit Angkutan Barang. Unit Angkutan Penumpang terdiri dari 3 lantai bangunan sedangkan Unit Angkutan

Barang 2 lantai. Dengan fungsi tiap lantai sebagai berikut:

Unit Angkutan Penumpang :

Lantai 1 : Luas lantai 3.725 m2, terdiri dari Emplasemen Keberangkatan AKDP & AKAP, Empalsemen Kedatangan AK,

Emplasemen Keberangkatan AK, Area Parkir Kendaraan Pribadi dan Taxi, Pos Jaga dan Km/wc.

Lantai 2 : Luas lantai 3.187 m2, terdiri dari Ruang Kedatangan AKDP & AKAP, Hall, Ruang Kedatangan AK, Ruang

Keberangkatan AK, Agen Tiket Bus AKDP & AKAP, Mushalla, Kantin, Wartel, Bank, Km/wc dan Kios-kios

Pedagang.



Lantai 3 : Luas lantai 2.912,5 m2, terdiri dari Hall, Ruang Pimpinan, Ruang Tamu, Ruang Pengelola DIPENDA, Ruang

Pengelola DLLAJR, Km/wc dan Ruang Rapat.

Unit Angkutan Barang :

Lantai 1 : Luas lantai 2.500 m", terdiri dari Ruang Jaga, Gudang Peti Kemas, Gudang Basah, Gudang Kering, Gudang

Elektronik, Ruang Istirahat, Ruang Ganti, Ruang PPPK, Kantin, Km/wc dan Kios Onderdil.

Lantai 2 : Luas lantai 210 nr\ terdiri dari Ruang Pimpinan, Ruang Tamu, Ruang Pengelola, Km/wc dan Ruang Rapat.

Sistem Struktur

Sistem struktur terdiri dari:

Sub Structure

Daya dukung tanah cukup baik sehingga pondasi yang digunakan adalahfoot plat dengan sloofbeton bertulang.

Upper Structure

Pada Unit Angkutan Penumpang menggunakan struktur beton bertulang, dinding menggunakan pasangan batu bata, dan

atap menggunakan kuda-kuda baja.

Pada Unit Angkutan Barang juga menggunakan struktur beton bertulang, namun pada bagian rel katrol barang menggunakan

baja type I yang menempel pada balok. Atap menggunakan kuda-kuda baja.



B. TRANSFORMASI KONSEP

B.l. Konsep Pemisahan Sirkulasi

Pemisahan Sirkulasi Horizontal

Dalam penataan jalur sirkulasi keluar masuk tenninal ini menggunakan konsep
jalur sirkulasi pelari dalam stadion olah raga, dimana antar masing-masing
jalur sirkulasi pelari tidak ditemukan terjadinya crossing, walaupun pada
masing-masing jalursirkulasi mempunyai jarak tempuh yang berbeda-beda.

Dalam penerapannya pada terminal ini jalur-jalur sirkulasi tersebut kita bagi
berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan oleh pengguna terminal dengan
pertimbangan kecepatan dan besar kendaraan. Jalur terkecil untuk pejalan kaki,

kemudian kendaraan pribadi dan taxi, angkutan dalam kota, AKDP & AKAP,
dan angkutan barang.

Pemisahan Sirkulasi Vertikal

Dalam pemisahan sirkulasi secara vertikal, sirkulasi bagi pengelola

terminal kita letakkan di bagian atas, kemudian sirkulasi pengunjung

tenninal di lantai 2, dan sirkulasi kendaraan pribadi, bus dan truk

diletakkan di lantai dasar. Hal ini untuk menghindari terjadinya
crossing antara masing-masing pengguna tenninal tersebut.

Jalur kedatangan AKDP & AKAP kita letakkan di lantai 2, agar para

penumpang yang baru tiba dari perjalanan jauh tidak perlu lagi

menaiki tangga untuk ke lantai 2.
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B.2. Konsep Pelayanan Angkutan Barang

Sistem Pelayanan Angkutan Barang

Barang yang datang dibongkar muat pada

gudang peti kemas dan disimpan sementara

di gudang barang, kemudian barang-barang

tersebut didistribusikan menuju Kota

Palembang dengan menggunakan truk-truk

kecil. Hal ini agar truk-truk berat tersebut

tidak perlu lagi mendistribusikan langsung ke

pusat Kota Palembang yang akan

mengakibatkan permasalahan transportasi.

Peralatan yang Digunakan

Untuk memperiancar proses bongkar muat dan penyimpanan barang pada
pelayanan angkutan barang ini diperlukan alat-alat bantuantara lain :

Katrol barang : Berfungsi sebagai alat untuk memindahkan barang berat

dari truk ke gudang, antar gudang dan dari gudang ke truk

kembali.

Moving Walk : Berfungsi sebagai alat untuk memindahkan barang ringan.

Gudang
Peti Kemas
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C. TRANSFORMASI DESAIN

C.l. Pemisahan Sirkulasi

Pemisahan Sirkulasi Horizontal

Jalur-jalur sirkulasi dirancang sedemikian rupa agar dihindari
terjadinya crossing antar masing-masing pengguna terminal.
Vegetasi digunakan sebagai pemandu sirkulasi.

Pemisahan Sirkulasi Vertikal

Ruang sirkulasi pengunjung diletakkan di lantai 2 agar dapat
memberikan kenyamanan dan kebebasan sirkulasi
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Ruang tunggu keberangkatan angkutan dalam kota diletakkan

di lantai 2 agar dapat memberikan kebebasan memilih jurusan

bagi penumpang

Para penumpang AKDP & AKAP yang berasal dan lantai 2

dapat langsung turun ke Emplasement Keberangkatan di lantai

dasar



C.2. Pelayanan Angkutan Barang

Sistem Pelayanan Angkutan Barang

Barang yang datang diangkut menggunakan katrol menuju

ke gudang peti kemas yang kemudian dibongkar muat dan

disimpan sementara di gudang barang. Barang-barang
tersebut kemudian dapat didistribusikan menggunakan truk

ringan ke pusat Kota Palembang.




