
J~

Perancangan ierminal amir hamzah
di kabupaten langkat

Kf huijw!'i;rii

kH. Si'i iJflfBS?

Gambar II : Peta Kabupaten Langkat

Sumber : Gambaran LJmum Kab. Langkat, Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Langkat

Mclalui Citra Satelit

A. Kecamatan Hinai Terhadap Sektor Pengembangan Iransportasi

Angkutan Jalan Raya

Arah pengembangan untuk sarana dan prasarana angkutan di Kabupaten

Langkat adalah kc arah utara (Kecamatan Hinai dan Kecamatan Tanjung

Pura) dan ke arah timur (Kecamatan Secanggang). Pengembangan ke arah

utara dimaksudkan untuk transportasi angkutan darat karena banyaknya

objek-objek wisata yang lebih banyak berada di sebelah utara Kabupaten

Langkat dan untuk menjangkaunya lebih mudah dengan menggunakan

transportasi angkutan darat.
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Sedangkan pengembangan ke arah timur (Kecamatan Secanggang)

dimaksudkan untuk transportasi angkutan air karena banyaknya sungai dan

kondisi alamnya yang berawa.

Gambar III : Peta Kabupaten Langkat

Sumber: Gambaran Umum Kab. Langkat, Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Langkat

Melalui Citra Satelit

B. Kecamatan Hinai Terhadap Tujuan Wisata

Suatu tempat bisa dijadikan sebagai pintu gerbang, bila mempunyai

kriteria-kriteria sebagai benkul: ( Parmudji K, 1994 )

- Lokasi Strategis, pintu gerbang mempunyai kesan menerima terhadap

pelaku kegiatan.

- Menarik, jika dibanding dengan lingkungan sekitar suatu pintu gerbang

pcrlu memiliki perwujudan yang menarik dan lebih menonjol.
======--5=^=^-^====== 6

DEDY FAISAL NASUTION

97 512 109

 



Perancangan terminal amir hamzah
dl kabupaten langkai

- Perbedaan Suasana, yang diharapkan dapat dirasakan oleh pelaku

kegiatan.

- Pusat Orientasi, menjadi pusat atau awal orientasi kegiatan.

Ditinjau dari letak Kecamatan Hinai yang berada di Jalur Lintas

Sumatera yang menghubungkan Kabupaten Langkat dan Kabupaten

Nangroe Aceh Darussalam, menjadikan Kecamatan Hinai sebagai satu-

satunya kota transit bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan

domestik yangdatang dari arah Utara maupun Selatannya

2.2 Terminal Amir Hamzah di Kabupaten Langkat

Terminal dapat diartikan sebagai titik simpul berbagai moda angkutan,

sebagai titik perpindahan penumpang dari moda satu ke moda yang Iain atau

dari berbagai moda ke suatu moda, dan juga sebagai titik tujuan dan titik akhir

orang setelah turun melanjutkan berjalan kaki ke tempat kerja, rumah atau pasar.

( Dep. Huh, Menuju lain lintas jalan dan angkutan yang tertih, 1996 )

Terminal merupakan titik dimana penumpang dan barang masuk dan

keluar dari sistem. Fungsi utama terminal transportasi adalah menyediakan

fasihtas masuk dan keluar bagi objek yang diangkut, baik penumpang maupun

barang, menuju dan keluar dari sistem. Pada sistem transportasi kendaraan

tujuan utama dari terminal adalah untuk membongkar dan memuat kendaraan. (

Morlok. Edward K, Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi, 1991 )

Berdasarkan Pedoman Teknik Pembangunan dan Penyelenggaraan

Terminal Angkutan Penumpang dan Barang (1993), fungsi terminal didasarkan

pada unsur-unsur yang terkait dengan terminal, yaitu :

a. Fungsi terminal bagi penumpang adalah untuk kenyamanan menunggu,

kenyamanan perpindahan antar moda angkutan, tersedianya fasilitas untuk

keperluan perjalanan dan informasi perjalanan serta fasilitas parkir untuk

kendaraan pribadi.
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b. Fungsi terminal bagi pemerintah adalah fungsi perencanaan dan manajemen laiu

lintas untuk menata laiu lintas dan menghindari kemacetan, sebagai sumber

rcstribusi dan sebagai pengendali arus kendaraan umum.

c. Fungsi sebagai operator bus adalah untuk mengatur pelayanan operasi bis,

penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak bis dan sebagai

pangkalan.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi terminal adalah sebagai titik

konsentrasi penumpang dan angkutan dari segala arah berkumpul, titik terakhir

dari moda angkutan untuk menurunkan dan menaikkan penumpang yang menuju

ke segala penjuru kota atau keluar kota.

2.3 Aplikasi Sajak Amir Hamzah Sebagai Acuan Pembentuk Pada

Terminal

Saat ini banyak terminal di setiap daerah yang menyajikan konsep-konsep

bangunan lokal atau tradisional yang diharapkan menjadi ciri sebuah daerah

tersebut agar para penumpang dan atau calon penumpang mempunyai kesan

tersendiri saat berada di terminal tersebut.

Selain bangunan lokal, sebenarnya masih ada konsep-konsep lain yang

masih bisa diangkal untuk dijadikan sebagai ciri dan sebuah daerah. Salah

satunya adalah dengan mengangkat konsep putera daerah yang telah mempunyai

jasa dalam bidang lertentu. Dalam hal ini, penulis ingm mengangkat konsep

seorang putera daerah Kabupaten Langkat, yaitu Amir Hamzah yang diberi gelar

"Raja PenyairPujangga Baru"

Aplikasi Sajak Amir Hamzah sebagai acuan pembentuk eksterior dan

interior pada terminal ini diharapkan dapat mengubah kesan monoton yang ada

sekarang dan memberikan nuansa baru yang lebih berkesan bagi orang yang

berada di terminal baik sebagai penumpang atau sebagai pengantar.
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2.4 Perancangan Terminal Amir Hamzah di Kabupaten Langkat Melalui

Aplikasi Sajak Amir Hamzah Sebagai Acuan Pembentuk Eksterior

dan Interior

A. Batasan dan Pengertian

Menurut pengertian kamus, "perancangan" berasal dari kata rancang yang

berarti memasang rancang, menusuk dengan rancang, membuat rencana. {Kamus

Bahasa Indonesia, 1984), sedangkan terminal" berasal dari bahasa Inggris yang

berarti sebagai penghabisan atau sebagai batas. {Kamus BahasaIndonesia, 1984)

• Amir Hamzah

Amir Hamzah adalah salah seorang penyair penting Indonesia periode

Pujangga Baru yang lahir di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat,

Sumatera Utara, 28 Februari 1911, wafat dalam Cw Revolusi Sosial

Sumatera Timur ". Bersama S. fakdir Alisjahbana, Armijn Pane,

Achdiat K. Mihardja, Amir Hamzah mendirikan majalah Pujangga Baru

(1933). Karena karya-karyanya seperti Nyanyi Sunyt (1936), Buah Rindu

(1941), Sastra Melayu dan Raja-rajanya (1942), Bhagawad Gila (1933),

dan Syirul Asyar (1934), beliau diberi gelar oleh H. B. Jassin sebagai

Raja Penyair Pujangga Baru. Dan atas jasa-jasanya kepada negara,

beliau diakui sebagai Pahlawan Nasional (1975).

• Sajak

Sajak atau sanjak, menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah persesuaian

bunyi suku yang terakhir pada deret syair (pantun dsb), karangan pendek

yang berirama dan berbentuk yang tentu. (Kamus Bahasa Indonesia,

1984).

3. RUMUSAN PERMASALAHAN

Dalam studi ini, perancangan terminal diangkat menjadi objek

perancangan dikarenakan oleh meningkatnya kebutuhan penduduk dan
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