
BAB VIII 

KONSEP DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

A. KONSEP DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

1. Penentuan Site 

Site terminal bis terpilih dekat dengan jalan 

lingkar utara, tepatnya di Jombor, dengan 

pertimbangan : 

- Mempunyai accessibilitas yang kuat~ 

- Ada jalan arteri yang menghubungkan terminal bis 

dengan kota~kota lainnya, maupun dengan bagian

bagian kota Yogyakarta sendiri. 

- Terletak di luar kota, dapat memperkuat kesan 

pintu gerbang kota, dan mengurangi beban lalu 

lintas dalam kota. 

- Lokasi terbuka, tidak terlalu banyak tertutup 

oleh bangunan bertingkat. 

- Tata guna tanah sesuai dengan rencana induk kota. 

- Kondisi tanah relatif datar.
 

- Tingkat kepadatan penduduk rendah.
 

2. Tata Ruang Luar 

Pembentukan tata ruang luar. bangunan 

disesuaikan dengan lingkungan. Secara keseluruhan 

berdasarkan jaringan jalan utama yang telah ada 

(jaringan jalan utama Yogyakarta - Semarang). 

Mengingat jalan utama ini merupakan sumber 

arus utama pengunjung dalam menuju bangunan di 
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dalam tapak maka, secara langsung semua 

unsur-unsur rancangan lain dihubungkan dengan 

jaringan utama tersebut, dengan pertimbangan

pertimbangan sebagai berikut 

- Letak entrance terbuka dan mudah dicapai dengan 

kejelasan pola sirkulkasi kendaraan di dalam area 

terminal bis. 

Bentuk penampilan bangunan harus mempunyai 

keseimbangan dengan tata masa bangunan, agar 

dapat memberikan kemudahan sirkulasi di sekitar 

bangunan. 

B. KONSEP DASAR PERANCANGAN 

1.	 Program Dan Demensi Ruang 

Berdasarkan pada : 
- Jumlah pelaku kegiatan dan alat angkut dalam 

interval waktutertentn. 

- Jenis-jenis kegiatan dan pelaku kegiatan, baik 

kegiatan utama maupun penunjang. 

- Proses kegiatan dan sistem pelayananya. 

- Standar kebutuhan ruang dan asumsi. 

PROGRAM RUANG	 BESARB RUANG 

a. Didalam Bangunan 
2Hall = 294,11 m

2Peron sirkulasi bis antar kota = 656,5 m

2Peron sirkulasi penumpang = 422,5 m

Ruang tunggu bis antar kota dan bis 

2kota = 2523,46. m

2Kantin,	 kios sauvenir, agen perjalanan = 837 m.
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PROGRAM RUANG BESARN RUANG
 

Musholla = 29 m2 

Ruang iformasi = 9 m2 

Ruang keamanan = 22 m2 

Ruang urusan bagasi = 24,9 m2 

Telpon umum = 14,4 . m2 

Warpostel . = 23,85 m2 -

Kantor pos kecil/cabang = 14,4 m2 

Loket peron, loket bis kota = 60 m2 

Ruang kontrol restrubsi - 39,6 m2 

Ruang PPPK = 24 m2 

Lavatory penumpang = 89,5 m2 

Ruang tidur awak bis pria - 24 m2 

Ruan~ tidur awak bis wanita = 14.,53 m2 

Kantin awak bis = 32 m2 

Ruang duduk -·12,1 2m 

Ruang olah raga ringan, hiburan = 159,77 m2 

Lavatory awak bis = 20,13 m2 

Ruang kerja penglola = 79,2 m2 

Ruang rapat = 40 m2 

Ruang istirahat karyawan = 16,7 m2 

Pantry = 10,7 m2 

Lavatory karyawan = 8,7 m2 

Sirkulasi (30%) = 125,3 m2 

Jumlah = 5627.8 m2 
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PROGRAM BANGUNAN	 BESARAN RUANG 

b. fasilitas di luar bangunan 

- m~Area parkir penurunan & sirkulasi bis	 - 4335 
") 

2Area parkir pemuatan & sirkulasi bis	 ::: 8721 m

- 2Area parkir cadangan & sirkulasi bis - 1630 m

2Area penurunan penumpang (berdiri) ::: 2116,8 m 

2Area pemuatan penumpang ::: 5745,6 m

Area parkir penglola ::: 128,7 m2 

2Area parkir umum ::: 1334 m

2Area pa.rkir kendaraan service ::: 141, 9 m

Ruang utilitas, service dan cuci 

- 2kendaraan	 - 168,2 m

??2·1~1 v m2Jumlah -- ~W '± , 8==< 

2 2Total luas site::: 5627,8 m + 22247,88 m

::: 278 75 , 68m2 . 

2. Sisten Konfigurasi 

Dipakai Ristem konfigurasi peron pararel yang 

diperluas permukaannya. 

Gamba.r 

Peron Pararel Pengembangan 
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3. Tata RUfulg Penumpang 

- Berpola menyebar dalam berbagai keloffi?ok trayeK, 

di mana., t.itik awal penyebaran adalah tempat 

penurunanihall, yang kemudian menyebar ke arah 

parkir alat angkut dan fasilitas-fasilitas 

penunjang. 

Gambar 
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- Peron berfungsi tunggal, untuk sirkulasi menuju 

alat angkut, fasilitas penunjang, dan tidak 

berfun~si sebagai tempat menunggu, penurunan 

maupun pemuatan. 

Entrance penumpang dari luar site dipisahkan 

dengan sirkulasi alat angkut dengan pembatas yang 

tidak mengurangi hubungan ruang. 

Gamba.r 

BI~ 
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4.	 Tata Sirkulasi Bis 

Untuk bis-bis antar kota, pola sirkulasi untuk 

menuju tempat parkir dengan gerak menyudut, untuk 

kemudian mengambil posisi lurus. Area parkir 

menggunakan sistem pararel. 

Gambar 

C==:J
 
~ 
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Untuk bis kota yang frekwensinya ke luar masuk 

tinggi, tanpa berjalan mundur hanya terjadi 

pembelokkan arah, dengan sistem parkir pararel, 

diberi pemisah/sparter berupa peninggian lantai 

dan diberi atap penutup. 

Gamba.r 

"'---
~4 

[==1
- Entrance untuk ke luar masuk bis disediakan 

beberapa buah. Pemisah jalur ke Iuar masuk cukup 

jelas, dengan pembatas tidak nyata/transparan. 

Jalur untuk menuju dan meninggalkan area parkir 

searah. 
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5.	 Lay Out Area Parkir Bis 

Sesuai dengan kepadatan. jauh dekatnya trayek dan 

frekwensi ke luar bis. Semakin dekat, padat dan 

tinggi frekwensi suatu trayek, maka pencapaian 

semudah dan sedekat mungkin dengan tempat awal 

sirkulasi (hall, tempat penurunan penumpang). 

Gambar 
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- Area parkir his diklompokkan menjadi beberapa 

bagian, yaitu kelompok trayek jarak jauh, jarak 

dekat, jarak dekat dan trayek dalam koto.. 

Gambar 
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- Untuk bis koto., selain dekat dengan titik awal 

sirkulasi, pencapaian juga mudah dan dekat dari 

lingkungan luar site. 

6. Area Sirkulasi Penunjang / Umum dan Penglola 

-	 Area parkir penunjang (pengantar, penjemput 

maupun kendaraan umum), diletako.n dekat dengan 

jnlan umum yang merupakan access, tempat parkir 

I
 
I
 

I 
1, 
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sepeda motor diberi atap sedang untuk mobil 

diberi pohon perindang. 

- Area parkir penglola diletakan dekat dengan 

ruang-ruang kegiatan. Tempat parkir sepeda motor 

di beri atap, sedang untuk mobil dengan ponon 

perindang. 

7. Lay Out Penunjang / Umum dan Penglola 

- Ruang-ruang yang dapat mengurangi kepadatan 

penumpang/calon penumpang, berhubungan erat 

dengan kegiatan pergantian angkutan, atau 

merupakan memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti 

lobby, kantin, telpon box, lavatory diletakan 

tersebar pada semua trayek dengan jumlah maupun 

demensi yang sesuai dengan kepadatan penumpang. 

- Ruang-ruang yang. memungkinkan dikujungi oleh 

penumpang semua treyek, tetapi tidak berhubungan 

dengan kegiatan utama, seperti kios suovenir, 

imformasi, musholla diletakkan dekat pusat/awal 

sirkulasi yang dekat dengan semua trayek. 

- Ruang-ruang yang kemungkinan di kunjungi oleh 

penumpang semua trayek, tetapi berhubungan dengan 

kegiatan utama atau berkaitan dengan proses 

pergantian alat angkut misalnya, kios-kios agen 

perjalanan, urusan bagasi diletakan diantara 

titik pusat/awal sirkulasi dengan area parkir 

bis/area pengangkutan. Sebagaian diletakan pada 

tempat-tempat yang dapat dijangkau oleh 

masyarakat luar site mauapun calon penumpang yang 
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masuk melalui entrance misalnya, pada hall. area 

pa:tkir bis kota. 

Ruang-ruang penglola yang bersifat me ls.yan i 

publik/berhubungan erat dengan penumpang, 

pangantar/penjemput tetapi mempunyai 

kecenderungan dikunjungi masayarakat luar site 

misalnya, warpostel, Kantor pas kecil diletakan 

dengan titik pusat sirkulasi, dan mudah dicapai 

dari luar site oleh masyarakat umum. 

8. Tata Ruang Dalam .. 

Layout "ruang berpola dinamis, bervariasi dan 

mengikuti polo. konfigurasi peron pararel secara 

tidak kaku. 

- Organisasi ruang sesuai dengan rangkian proses 

kegiatan didalam terminal. Misal pada kegiatan 

utama : 

Ga,mb.a..r 
'E(l,.~ P&iNAl~ 61< I~O"1'A....
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- Berorentasi keluar/kelingkungan, terutama untuk 

ruang-ruang istirahat penumpang. 

9. Bentuk Ruang 

Dipakai bentuk-bentuk yang berkarakter dina

mis, yang diperoleh dari bentuk yang berkembang, 
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penggabungan bentuk geometris. Dinding-dinding 

pembentuk sebanyak mungkin terbuka/transparan, 

terutama untuk ruang-ruang publik. 

10.	 Penanpilan Bangunan 

- Berkarakter terbuka/menyambut ke lingkungan. 

- Berkarakter dinamis, rekreatif dan non formal. 

- Penyelesaian interior bangunan yang rekreatif, 

dicapai dengan dengan detail arsitektur maupun 

finishing elemen-elemen bangunan. 

11. Zoning Site 

- Akibat adanya jalan raya sebagai access utama, 

maka site dibagi menjadi: zone publik, semi 

publik dan privat. 

- Akibat adanya bermjacam-macam kegiatan, pelaku 

kegiatan didalam bangunan maka, zoning site dalam 

bangunan dibagi menjadi : Zone publik (ruang

ruang untuk penumpang/ealon penumpang), zone 

privat (ruang-ruang penglola dan karyawan), semi 

privat (ruang-ruang penglola yang melayani 

publik, ruang awak bis, agen-agen perjalanan, 

kios-kios), zoning kegiatan penunjang, zone alat 

angkut dan zone service. 

12.	 Sistem Struktur 

- Dipakai sistem struktur yang luwes dalam 

mengikuti bentuk horizontal maupun vertikal. 

- Dapat dipakai untuk bentang lebar maupun keeil. 

- Dapat digabungkan dengan sistem struktur lainnya. 

- Dapat/mudah dilakukan finishing pada struktur, 
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13. 

sehingga bernilai arsitektural. 

Sistem Utilitas 
I 

! 

- Perlindungan terhadap bahaya kebakaran dengan 

sisten hindrant dan tabung penadamjprtable. 

- Sistem penangkal petirdengan nenggunakan sistem 

frangklin yang disesuaikan junlahnya~ dan 

menenuhi persyaratan teknis. 

- Kebutuhan energi listrik dengan menggunakan 

jaringan listrik PLN dan generator untuk 

cadangan. Jaringan dilewatkan dibawah tanah. 

Kebutuhan air bersih dengan menggunakan 

pengeboran sunber air tanah yang kemudian 

dinaikkan dengan peralatan otonatis~ kemudian 

disimpan pada tang~ijmenara air pada ketinggian 

yang ·cukup. 

Kebutuhan komenikasi menggunakan jasa dari 

Perumtel, dan dilengkapi dengan sistem radio. 

- Sisten sanitasi dengan menggunakan bak-bak sampah 

yang kemudian dibuang keluar site dengan angkutan 
,. sampah, untuk sampah cair, kotoran dari alat-alat 

sanitair dengan sistem penghancuran pada septic 

tank yang kemudian diresapkan atau dibuang ke 

riol kota. 

- Sistem drainase dengan menggunakan selokan untuk 

penyaluran air hujan dari atap, yang kemudian 

diresapkan didalam site. Air hujan yang jatuh 

di ruang luar diresapkan langsung ke pernukaan 
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tanah yang terbuka atau tertutup conblock. 

- Sistem pencahayaan memanfaatkan pencahayaan alam 

semaksimal mungkin pada siang hari. Pengendalian 

sistem sinar matahari dengan tirai, overstek yang 

cukup. dan pohon-pohon perlindungan. Pada malam 

hari digunakan pencahayaan buatan dengan kekuatan 

cahaya 150 lux untuk penerangan umum dan 

ruangruang administrasi. dan 15 lux untuk ruang

ruang service, ruang istirahat. jalur-jalur 

sirkulasi/coridor. 

- Sistem penghawaandigunakan penghawaan alam 

dengan sistem ventilasi horisontal yang 

menggunakan bukaan serta ketinggian plafond yang 

cukup. Pohon-pohon peneduh dan semak-semak/perdu 

digunakan sebagai penyaring, penurun 

suhu/penyejuk dan mempertinggi kualitas. 

Penghawaan buatan digunakan sesedikit mungkin dan 

digunakan pada ruang-ruang 

administrasi/pcnglolaan apabila sulit mendapatkan 

sirkulasi udara yang cukup. 

14. Penyelesaian Persyaratan / Tuntutan Ruang 

- Untukruang istirahat penumpang/ruang tunggu, 

tanpa dinding pembatas, dengan perbedaan tinggi 

lantai, view ke lingkungan luar, lantai dan 

plafond berpola dinamis. rekreatif. Ruang 

bervolome besar dan luas menyesuaikan dengan 

skala bis. finishing pada elemen-elemmen struktur 

yang tampak. 

____, i' 
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Untuk ruang istirahat karyawan, awak bis view 

hanya pada satu sisi dinding transparan, variasi 

pada bidang-bidang dinding, tidak tertutup rapat, 

lantai dan plafond berpola dinamis, rekreatif dan 

menarik. 

Untuk kios-kios souvenir kantin dinding 

pembatas sebanyak mungkin transparan,salah satu 

sisi terbuka (tanpa dinding) untuk kontak antar 

pembeli dan penjual. 

- Untuk ruang-ruang yang berhuDungan langsl1ng 

dengan penumpang, dan membutuhkan pengamatan yang 

111as, dinding pembatas transparan, tertl1tl1p 

secara fisik dan sebagaian terbuka untuk 

komenikasi, skala manusia. 

- Untuk hall, tempat penurunan, berskala besar 

menyesuaikan dengan skala alat angkl1t. Sebagian 

besar dinding pembatas bersifat terbuka, lantai 

dan plafond berpola dinamis. 


