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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Terminal merupakan suatu sarana fasilitas yang sangat dibutuhkan masyarakat berkaitan 

dengan transportasi darat.  Berdasarkan PP 41 Tahun 1993 , terminal adalah prasarana 

transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta 

mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu 

wujud simpul jaringan transportasi.  Dari dulu hingga sekarang fungsi dari terminal masih 

sangat dibutuhkan untuk membantu moblitas masyarakat, meningkatkan perekonomian dan 

meningkatkan periwisata daerah setempat. 

Kabupaten Magelang merupakan daerah yang cukup berkembang dalam segi ekonomi 

dan pariwisatanya serta memiliki mobilitas manusia yang cukup tinggi.  Oleh karena itu 

sangatlah dibutuhkan adanya suatu terminal angkutan yang memadahi.  Terminal terbesar 

dan menjadi pusat transportasi umum Kabupaten Magelang saat ini adalah Terminal Drs 

Prajitno Muntilan, berlokasi di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dan menempati 

lahan sewa milik PT KAI. 

Kondisi terminal saat ini kurang representative sebagai prasarana angkutan umum di 

daerah Kabupaten Magelang.  Pengaturan sirkulasi angkutan umum yang tidak teratur 

menyebabkan kerancuan bahkan kecelakaan.  Fasilitas yang ada kurang nyaman dan kurang 

efisien digunakan bagi pengguna jasa terminal (penumpang).  Hal lain yang mengganggu 

adalah kondisi fasilitas umum seperti adanya kios-kios yang semakin banyak dan tidak tertata.  

Di Kabupaten Magelang juga masih memiliki angkutan tradisional seperti becak dan andong, 

dan juga kini mulai adanya taksi sebagai angkutan transportasi umum.  Sehingga perlu adanya 

penataan terminal sebagai wadah transportasi baik tradisional maupun modern.  Masalah-

masalah ini menyebabkan menurunnya minat masyarakat untuk manggunakan jasa 

transportasi umum Terminal Muntilan, Magelang. 

Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali Terminal Kabupaten Magelang.  Rencana ke 

depan adalah pengalihan lokasi terminal ke tempat yang lebih layak dan mudah di akses, 

menambah fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, dan mengatur sirkulasi angkutan umum yang 

ada.  Relokasi Terminal Bus Muntilan sebagai Terminal Bus Tipe B Kabupaten Magelang ini 

mengacu pada rencana ke depan pengembangan Kabupaten Magelang.  Lokasi terminal bus 

pada jalur jalan lingkar arteri Muntilan yang juga sudah direncanakan pembangunannya.  

Dengan mempertimbangkan keefektifan, kenyamanan, keamanan, serta estetika 

diharapkan usulan desain nanti dapat menjadikan Terminal Kabupaten Magelang ini menjadi 

lebih bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian  Kabupaten Magelang, 

serta menjadi ikon baru bagi Kabupaten Magelang. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

Memperoleh landasan konseptual Program Perencanaan dan Perancangan yang 

berhubungan dengan aspek-aspek perencanaan dan perancangan Terminal bus Tipe B 

Kabupaten Magelang sebagai bangunan umum yang mengakomodasi kegiatan transportasi 

dengan kelengkapan fasilitas dan diperuntukkan bagi masyarakat. 
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1.3 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan perencanaan dan perancangan Terminal Bus Tipe B Kabupaten 

Magelang adalah sebagai berikut:  

 Tinjauan terminal bus dengan batasan terminal bus tipe B.  

 Tinjauan mengenai teori sirkulasi dan parkir yang berhubungan dengan kebutuhan 

terminal bus. 

 Pembahasan tentang kondisi lapangan dari Terminal Bus Drs Prajitno Muntilan dengan 

berbagai permasalahannya. 

 Pendekatan program perencanaan dan perancangan terminal bus dari berbagai aspek 

yang dibutuhkan. 

 

1.4 Metode Penyusunan Program 

 Landasan Program Perencanaan dan Perancangan terminal bus disusun dari berbagai 

tahap metode dan berdasarkan beberapa sumber. 

1. Referensi buku dan peraturan yang berlaku  

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang 

berkaitan dengan teori, konsep, standar perencanaan dan perancangan fasilitas terminal 

bus, juga yang berkaitan dengan arah pengembangan dari lokasi yang akan digunakan. 

Literatur yang digunakan yaitu : 

 Data Arsitek, Jilid 1, 2, Edisi 33. 

 Planning Building for Habitation Commerce and Industry, J Rowe Alfred 1976. 

 BPS Kab. Magelang tentang Statistik Kecamatan Muntilan 2012..  

 PERDA No.5 th.2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Magelang 

2010 – 2030.  

 BAPPEDA Kab. Magelang tentang Album Peta, laporan akhir, interpretasi citra satelit 

RTRW Kab. Magelang 2008 - 2028.  

 Kementrian PU tentang pedoman pengelolaan terminal di Kabupaten/Kota peserta 

USDRP, 2010.  

 Departemen perhubungan, keputusan menteri perhubungan No 31 tahun 1995 

tentang terminal transportasi jalan. 

 

2. Observasi 

Melakukan pengamatan sirkulasi, operasional angkutan, tata ruang, dan aktivitas di 

terminal Drs. Prajitno Muntilan dan mendokumentasikannya (foto).  

 

3. Wawancara 

Melakukan wawancara kepada pengelola terminal, supir angkutan penumpang, dan 

pemilik kios, toko ataupun PKL yang ada di dalam terminal Drs. Prajitno Muntilan serta 

penumpang dan warga yang beraktivitas di terminal.  
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4. Studi kasus 

Meninjau permasalahan yang ada pada Terminal Bus Eksisting yang kemudian 

digunakan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian masalah yang ada.  Peninjauan 

masalah ini dilakukan untuk mencari acuan dalam mendesain Terminal Bus Tipe B 

nantinya.  Aspek-aspek yang dilihat dalam studi preseden yang dilakukan yaitu :  

a. Model bangunan terminal bus 

b. Jalur sirkulasi terminal bus 

c. Zonasi terminal bus 

d. Fasilitas terminal bus 

e. Utilitas terminal bus 

 Jaringan Listrik  

 Jaringan Air Bersih  

 Jaringan Pembuangan Limbah/sampah 

 Pemadam Drainase 

 Sistem Kebakaran dan seluruh sistem pengamanannya 

 Sound System (sebagai alat penyebar informasi) 

 

 


