
BAB III
 

TERHINAL BIS SEBAGAI SIHPUL SIRKULASI
 

A. TERMINAL SEBAGAI SIHPUL SIRKULASI 

1. Pengertian Terminal 

- Terminal adalah tempat alat-alat pengangkutan 

dapat berhenti dan memuat membongkar barang, 

misalnya untuk pengangkutan kereta api adalah 

stasiun, untuk pengngkutan laut adalah pelabuhan 

sedang untuk pengkutan udara adalah lapangan 

terbang. 18 ) 

- Terminal adalah tempat berhenti, tempat 

keduduka~, tempat tinggal dan tempat kediaman. 19 ) 

- Terminal adalah prasarana transportasi jalan raya 

untuk keperluan memuat dan menurunkan orang 

dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan 

pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan 

salah satu wujud simpul jaringan transportasi;20) 

Dari beberapa pengertian terminal tersebut. 

dapat disimpulkan bahwa terminal adalah tempat 

18) Ensklopedia Umum. Prof. AG. Pringgoda. Kani 
sius. Yogyakarta 1977. Hal 1096. 

19)	 Kamus Latin Indonesia. KM. Pretem. Drs. Jadi 
Subrata. Drs. Kanisius. Yogyakarta 1969. 

20)	 UURI. No 14. Th 1992 Tentang Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan raya. BAB I. PASAL 1, ayat 5 . 
Jakarta 1992. 
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kediaman orang atau barang serta tempat mengatur 

kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang 

merupakan salah satu wujud· simpul jaringan 

transportasi. 

2.	 Karaktrestik Terminal 

Dari pengertian terminal tersebut diatas maka 

terminal mempunyai karaktrestik 

- Tempat berkumpulnya orang 

- Tempat berlangsungnya kegiatan 

- Tempat berhentinya kendaraan 

- Tempat terjadinya pergantian moda angkutan. 

3.	 Kegiatan Didalam Terminal 

a.	 Kegiatan dalam bangunan 

Merupakan kegiatan sirkulasi manusia maupun 

barang yang terjadi dalam bangunan terminal. 

Kegiatan dilakukan oleh penumpang, pengunjung 

(pengantar dan penjemput) serta penglola. 

b. Kegiatan pada area terminal 

Merupakan sirkulasi yang terjadi didaerah 

sekitar terminal, termasuk area parkir kendaraan 

pengunjung. 

Menurut kegiatan sirkulasi pada area 

terminal dapat digolongkan menjadi 2 macam pola 

kegiatan menurut prilaku geraknya yaitu 

- Pola kegiatan spatial, adalah pola gerak 

perpindahan sarana 

sarana transportasi 

tranportasi penunjang ke 

utama. Pola gerak spatial 
l" 

ini diantara dipengaruhi oleh sifat perjalanan 
II 
I! 

I 

I, 

I 
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penumpang, serta sistem pelayanan terminal. 

- Pola gerak temporal, adalah pola gerak 

perpindahan penumpang dari waktu waktu puncak 

kegiatan ke waktu-waktu yang tidak ada 

kegiatan. Pola ini di pengaruhi oleh frekwensi 

jadwal perjalanan. 

4. Komponen DalaD Terminal 

a.	 Manusia 

Dapat dibagi menjadi, 

- Penumpang, pengunjung (pengantar, penjemput), 

masuk terminal dapat dengan berjalan kaki atau 

menggunakan kendaraan, menunggu sesaat atau 

langsung keluar. Apabila menunggu terlalu lama 

mereka mengisi waktu dengan membaca, meroko, 

minum, makan, duduk, menelpon, kekamar kecil 

maupun lalu lalang, sholat dan sebagainya. 

setelah mendapatkan kendaraan yang dibutuhkan 

mereka akan segara naik dan keluar dari termi

nal menuju perjalanan. 

-	 Penglola, bertugas melayani penumpang dan 

kendaraan, memelihara bangunan terminal maupun 

peralatan. 

b. Kendaraan 

Meliputi kendaraan utama dan kendaraan 

penunjang. Kendaraan masuk terminal, menurunkan 

penumpang, menaikan penumpang, melapor ke pos. 

Semen tara menunggu kendaraan penuh terisi kru 
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(kendektur) sopir) istirahat) minum) makan atau 

melakukan perbaikan ringan. 

c. Prasarana) adalah pelengkap yang merupakan suatu 

bagian yang dapat memperlancar kegiatan dalam 

terminal seperti) area parkir) jalan) kios) 

warung dan sebagainya. 

5. Jenis Terminal 

a. Terminal angkutan darat 

Terminal sarana transportasi darat 

merupakan simpul sirkulasi bagi awal) akhir 

maupun transit perjalanan melalui media darat. 

b. Terminal angkutan udara 

Terminal angkutan udara adalah wadah bagi 

awal) akhir maupun transit perjalanan melalui 

media udara) juga merupakan simpul hubungan 

dengan media transportasi darat. 

c.	 Terminal angkutan laut 

Terminal angkutan laut merupakan wadah 

awal) akhir dan transit perjalanan melalui media 

.	 laut) juga merupakan simpul hubungtan dengan 

transportasi darat. 

B. TERMINAL BIS 

1. Pengertian Terminal Bis 

Prasarana untuk kepentingan angkutan jalan i 
raya guna mengatur kedatangan) keberangkatan dan II 

berpengkalnya kendaraan umum (bis») serta memuat 
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dan menurunkan orang atau barang. 21 ) 

2.	 Terminal Bis Sebagai Simpul Sirkulasi 

Pada umumnya simpul sirkulasi direncanakan 

pada titik singgung antara sistem transportasi 

jalan raya yang menghubungkan suatu kota dengan 

kota lainnya, dan sistem transportasi kota, maka 

terminal bis sebagai simpul sirkulasi berperan 

ganda yaitu sebagai simpul sirkulasi antar 

kota/regional, antara bagian kota/lokal dan juga 

merupakan simpul sirkulasi antara transportasi 

lokal dan regional. 

Jadi berdasarkan timbulnya kebutuhan 

pengendalian pada titik kritis, maka terminal bis 

wujud yang berbentuk fisiko Dengan demikian maka 

terminal bis merupakan salah satu komponen sistem 

transportasi jalan raya maupun sistem transportasi 

kota. 

3.	 Klasifikasi Termina122 ) 

a.	 Halte, adalah tempat penumpang menunggu bis. 

Penempatan halte adalah sepanjang jalur trayek 

bis dengan mempertimbangkan jarak capai pejalan 

kaki dari tempat kegiatan penduduk.· Halte 

digunakan untuk mendukung sistem angkutan bis 

kota. 

21)	 SK Bersama Mentri Perhubungan dan Mentri Dalam 
Negri. No 81 Tahun 1976. 

22)	 Forrest E, Harding. Passanger·Transportation 
Printice Hall. New Jersey 1976. 
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b. Terminal transit adalah terminal yang beradaJ 

diantara terminal asal perjalanan dengan 

terminal tujuan perjalanan pada sistem angkutan 

bis antar kota. 

c.	 Terminal induk J adalah terminal yang merupakan 

asal perjalanan dan tujuan perjalanan pada 

sistem angkutan bis. 

d.	 Terminal bis kota J adalah terminal yang 

merupakan asal perjalanan dan tujuan perjalanan 

pada sistem angkutan bis kota. 

e.	 Terminal gabungan J adalah terminal yang melayani 

perpindahan trayek dalam kota ke trayek antar 

kota dan sebaliknya J dari trayek antar kota ke 

trayek dalam kota. 

4.	 Fungsi Terminal Bis 

Ditinjau dari segi pelayanannya terhadap 

penumpang J terminal merupakan tempat perpindahan 

dari sarana transportasi satu ke sarana 

transportasi lainnya. Fungsi lain terminal 

bermanfaat sebagai 

- Titik konsentrasi penumpang J tempat untuk memulai 

-

-

perjalanan. 

Titik dispresi J tempat untuk meneruskan / 

melanjutkan perjalanan. 

Titik persimpangan atau titik singgung pada titik 

tempat penumpang berganti moda J yaitu dari dan ke 

~ - 
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moda lain atau antar moda yang satu dengan yang 

lainnya. 

- Pusat pelayanan poenumpang untuk naik dan turun 

kendaraan, menunggu, membeli tiket dan beberapa 

keperluan lain yang bersangkutan dengan 

perj alanan. 

- Pusat pelayanan penumpang untuk naik dan turun 

kendaraan (bis). 

- Tempat monitoring/pengawasan terhadap sarana 

transportasi, penumpang dan barang. 

5. Tujuan Terminal 

Dari fungsi terminal, dapat disimpulkan bah~a 

tujuan tertminal adalah sebagai beriku : 

- Memberikan pelayanan kepada penumpang semaksimal 

mungkin dalam suatu perjalanan. 

- Memperlancar arus sirkulasi' didalam terminal 

maupun pada sistem transportasi kota. 

-	 Mempermudah dalam memberi imformasi maupun 

pengawasan secara teknis oleh perusahaan angkutan 

terhadap sarana transportasi, penumpang maupun 

barang. 

6.	 Unsur-Unsur Terminal Bis 

a.	 Penumpang dan barang
 

Merupakan unsur yang mejalani pengangkutan.
 

b.	 Kendaraan bis
 

Merupakan sarana angkutan pada terminal.
 

c.	 Kendaraan penunjang 

Sebagai sarana penunjang kegiatan menuju 
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terminal misalnya. bis kota. kendaraan pribadi. 

taksi. becak dan sebagainya . 
.
 

d.	 Penglola. adalah unsur yang berperan sebagai 

pengantar. pengawas. penjaga. memberikan 

pelayanan bagi pelaku kegiatan utama dan 

penunjang dalam terminal. Kegiatan utama disini 

adalah proses pergantian moda sedangkan 

kegiatan penunjang adalah kegiatan pendukung 

berlangsungnya kegiatan utama misalnya. 

imformasai. administrasi. pengaturan dan 

sebagainya. 

7.	 Karakter Kegiatan PenuDpang~ Calon Penumpang 

Yang dimaksud adalah karakter pelaku yang 

terwujud pada gerakan aktivitas dalam terminal. Hal 

ini dipengaruhi antara lain oleh : 

a.	 Waktu perjalanan 

Semakin pendek waktu yang tersedia akan 

memberikan karakter gerak cepat. tergesa-gesa. 

Hal ini sulit pemecahannya pada terminal. 

b.	 Jumlah kendaraan yang tersedia dan banyak 

sedikitnya calon penumpang pada suatu trayek 

Dengan jumlah kendaraan yang sedikit dan calon 

penumpang yang banyak akan terjadi gerak yang 

cepat dan tergesa-gesa akibat perebutan tempat 

duduk. 

c.	 Lama parkir 

Semakin lama proses pengangkutan. calon 



41
 

penumpang cenderung melakukan kegiatan 

penunjang, kegiatan pribadi maupun kegiatan 

utama dengan santai. 

d.	 Kebiasaan 

Penumpang yang terbiasa/ru tin melakukan 

perpindahan moda angkutan misalnya, karya~an 

luar kota, pelajar, pedagang akan cenderung 

melakukan kegiatan utama saja dan geraknya sudah 

terarah. 

e.	 Jarak perjalanan 

Semakin jauh"jarak perjalanan, semakin panjang 

~aktu yang digunakan untuk persiapan/kegiatan 

penunjang misalnya, makan, minum, sholat, 

kekamar kecil. 

f.	 Tujuan perjalanan 

Untuk perjalanan dengan tujuan bisnis/kerja 

cenderung melakukan kegiatan dengan cepat. 

Sedangkan kegiatan ~isata dan rekreasi cenderung 

santai. 

8.	 Pola Kegiatan Penumpang 

Pola kegiatan penumpang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor yang paling dominan yang 

dapat mempengaruhi adalah, pengaruh jarak tempuh 

perjalanan dan jumlah bis yang tersedia. 

Semakin jauh jarak yang ditempuh oleh pelaku 

perjalanan/penumpang (jarak kota tujuan), maka masa 

tunggu penumpang cenderung lebih panj ang/ lalla. 

___J
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Dalam masa tunggu yang lama tersebut penumpang 

cenderung melakukan kegiatan persiapan bagasi, 

mancari imformasi, makan, minum dan sebagainya. 

Disamping itu jumlah bis yang melayani suatu 

trayek juga berpengaruh pada pola kegiatan penum

pang, karena semakin sedikit jumlah bis (rit/hari) 

yang melayani suatu trayek akan semakin lama masa 

tunggunya. Pada masa tunggu yang lama tersebut 

penumpang akan melakukan kegiatan seperti, makan, 

minum, sholat dan sebagaianya. 

Secara garis besar pola kegiatan penumpang 

dapat digolongkan sebagai berikut : 

a. Pola kegiatan pendek 

Pada pola kegiatan ini penumpang tidak 

terlalu lama masa tunggunya didalam terminal, 

mereka umumnya penumpang jarak dekat, sehingga 

tidak melakukan kegiatan lain dalam terminal 

selain mencari angkutan yang dituju. 

Secara garis hflsar kegiatan ini terbagi 

menjadi : 

- Penumpang datang 

Penumpang datang dari luar kota, pada umunya 

mereka tidak melakukan kegiatan lain dalam 

terminal sesampainya di terminal tujuan. 

Langsung keluar terminal mencari kendaraan 

lanjutan untuk menuju kota. 

_J
• i:
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Diagaram 
. !' 

~ 81~ lCOM 
ICeNDA~ 
UMUM aAlNHlIAJ(5WM 
A"fIAUO~l eu 
~NO~

I- l!l~ ~VA'1'AN& elS 

PrUe,oco( 

- Penumpang berangkat 

Penumpang/calon penumpang datang dari dalam 

kota untuk menuju keluar kota, mereka umunya 

langsung mencari bis yang langsung berangkat, 

jadi hampir tidak ada kegiatan yang dilakukan 

didalam terminal (umunya penumpang jarak 

pendek), karakter geraknya cepat. 

Diagram
 

81s ICOl'A
 

I~
 '1!V/lU""

t~~AMN 

NAiI< 
6'(~ 
~N6S\lN6 

I<IiNDAIl.AAH 8~7' 
ptlltAOl 

- Penumpang transit 

Penumpang ini menganggap terminal yang ada 

bukan merupakan tujuan akhir, jadi penumpang 

ini singgah dalam terminal karena bis mempun

yai tujuan atau trayek dalam kota tersebut. 

Kegiatan yang dilakukan, 

Tetap tinggal di bis atau turun sejenak 

untuk keperluan kecil. 

______________ ______J 
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- Penumpang estafet / sambungan 

Biasanya dilakukan oleh penumpang yang 

mengejar waktu, pada setiap terminal berganti 

bis dan cenderung mencari bis yang berangkat 

lebih dulu. Kegiatan yang dilakukan didalam 

adalah mencari bis yang dituju. 

Diagram 

M5rNCAAl 
sir ~ " PtmoN _'_ . HAlI("~ 
~~10'1~. _I W~ ~ 

b. Pola kegiatan panjang 

Pada pola kegiatan panjang penumpang cukup 

lama masa tunggunya didalam terminal, umunya 

terjadi pada penumpang jarak jauh. Untllk itu 

mereka perlu persiapan dan kegiatan yang 

dilakukan cenderung santai/lamban. 

- Penumpang datang 

Penumpang datang dalam kondisi capai dan 

karakter geraknya lembat. Kegiatan yang 

dilakukan istirahat sejenak, makan, minum atau 

kekamar kecil, keluar terminal munuju 

kendaraan angkutan kota atau kendaraan 

lainnya. 
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Diagram 

MCiNUN&frU NAlk 
Sf< I<O'PAOf L.086~ 

\. TURUN UIlI/5AN ~~.~AA A?/44J 1-\ ~"1tJJ 
~ 61~ 8Ae'ASI ~ ,,~t<e6IA'rAN 

.....,NN¥~ "',,",UM
\..AINNiPrMANOf / n-tOLA1' 

- Penumpang berangkat 

Pada umunya penumpang datang 1/2 jam sebelu~ 

bis berangkat, cenderung melakukan kegiatan 

panjang dalam terminal seperti, mencari imfor.'. 
masi, makan, minum, shollat dan masioh banyak 

lagi. 

Diagram 

TUPoUN ~I\I 
61 IC01'A 

~MAN ......."'v...
 
~"'f( 

~I\D'" 

M&rNwr 
IN~I 

~~MI 

'-~(91' 
~T' 
A?,t.U· 
~<U/4iloN 
1c&6~,""N 
lo4Il\f NVA 

NAic. elf 

~1' 

- Penumpang estafet I sambungan 

Kegiatan yang dilakukan hampir sama dengan 

penumpang jarak pendek, hanya kegiatan pada 

saat mencari bis yang dituju cederung 

santai/lamban, kadang-kadang mencari imformasi 

terlebih dahulu. 

9.Pola Gerak Bis 

Untuk pola gerak bis dalam hal ini tidak ada 

perbedaan yang terlalu besar antara bis jarak 

jauh dengan bis jarak pendek. Pada bis jarak 
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jauh -persiapan sebelum berangkat (mengontrol 

mesin. mencuci kendaraan) dilakukan diluar 

terminal, dan pada·saat datang selesai menurun

kan penumpang· langsung keluar terminal lagi. 

Namun secara garis besar pola kegiatannya hampir 

samar 

a.	 Bis datang 

Pada saat memasuki terminal langsung 

menuju peron penurunan (bila ada peron khusus 

penurunan), baik untuk bis jarak jauh maupun 

jarak dekat. Dan setelah penumpang turun 

langsung menujun parkir cadangan atau service 

ringan, sedangkan untuk bis jarak jauh lang-

sung keluar terminal atau langsung parkir 

service (untuk istirahat sambil kontrol 

mesin) . 

Diagram 

SIS CAl1AN6 
MMU« ~ 
f'aoIu~NAN -4' 

MeNVRUNI<H4 ~UJ( nwMPA1' 

\. 
PAI*lA.fEMMfAN6'" 
1t1'i~T7

~~M' ~ ff/lVftG 

. 

b.	 Bis berangkat 

Untuk bis jarak jauh.umunya sudah dipersiap

kan terlebih dahulu diluar terminal, sedang

kan untuk bis jarak dekat kadang-kadang 
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dipersiapkan ditempat parkir cadangan. 

Diagaram 

r I 
MA~U~ 

p~ 

~"AN f~	 I 
NeNl1Nf,E,o 
P~PANG 
PENU++ 

O~MN~ 
~LMI\ 

~1"Al-

10.	 Sistem Peron23 ) 

Ada 3 macam sistem peron pada terminal bis 

a.	 Peron Pararel 

Membutuhkan site memanjang. 

- Panjang peron tergantung banyaknya bis yang 

akan berhenti. 

- Sirkulasi kendaraan lebih lancar. 

- Mudah untuk dikembaangkan. 

Gambar 

• 

L~C=:-:J 
PAtA 
SAA1' PAClKl~ 

~:..-t~.'.. ~._-,- -_ .. ~ . ..	 ~AA 
~ I"E~N PSMN	 1.tANOSA..
~61H	 MUDHf

-----~ .. I	 .~· 1	 t ...--_.-
_ WI:zI a:::a -==rc::=:::ac:::=:r 1:==::1 

23). Peter R. White l Planning Public Trans. 1876. 
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b.	 Peron Pulau Tengah
 

- Membutuhakan site yang dalam.
 

- Seluruh peron terlindungi.
 

-Perkembangan ke arah dalam.
 

- Sirkulasi kendaraan mudah terganggu
 

Gambar 

Ij: 
MU~ / <I{('~';"'/I/.I .~ e'p.W . '?	 . / /

lUDu'J7 PlJ'RAR .' 
R!. 
~...
 

W'l1' ~. ...",
 ~ 0~IPGPD~ 4 .	 , ,~~~ 
p~v~	 ASAP~JISI' !II . == 

c.	 Peron keliling
 

- Sukar untuk dikembangkan
 

- Penumpang terlindungi.
 

- Lebih mudah terjadu kekacuan.
 

- Mudah terjadi crossing.
 

Gambar 

hKNOMFUN& 
1'&P-WNDV~'~~O 

-~;;.....I' 'Y '--'----
MUO~~ 
~ "JMJ c~.. 
~ ICE.NOAPAAN 

12. Sistem Parkir 

a.	 Parkir lurus
 

- Tidak memerlukan sudut putar.
 

- Lebih cepatmengambil posisi parkir.
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Gambar 

I ' 

_f	 -I'[:==:1	 ~ 
~~~1' ~~	 W~MA-W4A 
Motlt. ~ltJ6	 1M" ~Jl"IR~ 

~(:===:J [
 7 

b.	 Parkir gergaji lurus
 

- Memerlukan sudut putar.
 

Memerlukan	 waktu untuk mengatur posisi. 

Gambar 

~Sl1OO'Pt. LUlWfC-:J
 
~ WH.1'U~MVNO~ tJN'tY1C M.rI&l6-l'UR ponn t)lfJ<.If\. 

c.	 Parkir gergaji serong 

- Memerlukan sudut putar 

- Mudah terjadi crossing 

- Memerlukan waktu untuk mengatur posisi 

Gambar . '. 

MVGMf 
"rrllJ~ c.fU~,f'16 
fHr" M~8rL
fiSK' p~'	 . 
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13. Demensi Kendaraan 24) 

a.	 Bis umum besar 

Panjang badan 12 m 

- Lebar badan 2,5 m 

- Tinggi 3 m 

- Kapasitas/daya angkut 50 - 54 orang 

- Dengan 2 pintu keluar/masuk 

b.	 Bis kecil 

- Panjang badan 6 m 

- Lebar badan 2 m 

- Tinggi 2,5 m 

- Kapasitas/daya angkut 40 orang 

- Dengan 2 pintu keluar/masuk 

c.	 KESIKPULAN 

1.	 Terminal, adalah tempat berhenti, tempat tinggal, 

tempat kedudukan, tempat kediaman orang atau barang 

serta tempat mengatur kedatangan dan pemberangkatan 

kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud 

simpul jaringan trasnportasi. 

2.	 Terminal bis, adalah prasarana untuk kepentingan 

angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, 

keberangkatan dan berpangkalnya kendaraan umum 

(bis) sert~:memuat/menurunkanpenumpang dan barang . 
.~ 

24)	 Passenger Transportation. Forrest, H~rding· . 
Prentice Hall inc. Englwood, Cliff. New Jersey 
1976. 



51 

3. Unsur-unsur dalam terminal adalah, penumpang, 

barang, kendaraan bis, kendaraan penunjang dan 

penglola yang berperan sebagai pengawas, penjaga, 

memberikan pelayanan bagi pelaku kegiatan utama 

serta penunjang dalam terminal. 

4. Karakter kegiatan penumpang/calon penumpang adalah 

karakter pelaku yang terwujud pada gerakan aktivi

tas dalam terminal. Hal ini dipengaruhi antara lain 

oleh : 

- Waktu perjalanan 

- Jumlah kendaraan yang tersedia 

•• - Banyak sedikitnya penumpang/calon penumpang 

- Lama parkir bis 

- Kebiasaan penumpang/calon penumpang 

- Jarak perjalanan 

- Tujuan perjalanan 

5. Pola kegiatan dalam penumpang dalam terminal juga 

tergantung .dari beberapa faktor terdahulu yang 

mempunyai karakter. Hal yang paling umum terjadi 

adalah pengaruh jarak dan jumlah. Secara garis 

besar pola kegiatan penumpang dapat digolongkan 

sebagai berikut 

- Pola kegiatan pendek 

Penumpang datang bukan transit 

Penumpang berangkat bukan transit 

Penumpang datang transit 

Penumpang sambungan 
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- Pola kegiatan panjang 

Penumpang datang bukan transit 

Penumpang transit 

Penumpang sambungan 

Sedangkan untuk pola kegiatan alat angkut 

(bis) dalam hal ini tidak ada perbedaan antara bis 

rute jarak dan dekat. 

6. Untuk menaikkan/menurunkan penumpang dari bis 

terdapat beberapa macam sistem peron yaitu, sistem 

peron pararel, pulau tengah dan peron keliling. 

Kasing-masing sistem peron memiliki karatrestik 

tersendiri. 

Untuk ukurasn bis terdapat 2 macam ukuran 

yaitu, bis besar dan bis kecil, dimana masing

masing bis mempunyai ukuran dan kapasitas yang 

berbeda. Bis besar luas parkir yang dibutuhkan 54 m 

persegi dengan kapasitas penumpang 50 - 54 orang 

dan bis kecil luas parkir yang dibutuhkan 36 m 

persegi dengan kapasitas penumpang 20 - 3U orang. 

Untuk sistem parkir bis antara lain, sistem 

pa~kir lurus (pararel), parkir serong, parkir 

gergaji lurus dan parkir gergaji lingkar. 


