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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah disertai pertambahan penduduk 

dengan pergerakan yang tinggi mempengaruhi peningkatan mobilitas antar Propinsi, 

Kabupaten, Kecamatan, maupun antar Desa. Mobilitas penduduk yang tinggi dalam sebuah 

wilayah membutuhkan suatu sistem transportasi massal yang dapat mengimbanginya. 

Berdasarkan data tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Sragen berjumlah 896.201 jiwa 

terdiri dari laki-laki 444.003 jiwa dan perempuan 452.198 jiwa (sragenkab.bps.go.id). 

Transportasi merupakan sistem jalur penghubung yang menghubungkan titik simpul yang satu 

ke titik simpul yang lain. 

Terminal sebagai sebuah simpul dalam jaringan transportasi memegang peranan penting 

bagi kelancaran jaringan transportasi karena sesuai dengan fungsi dari terminal adalah 

sebagai tempat mengatur kedatangan dan keberangkatan baik bagi penumpang, barang 

maupun kendaraan untuk itu perlu adanya penanganan tersendiri terhadap perencanaan dan 

perancangan terminal. 

Kabupaten Sragen merupakan gerbang utama sebelah timur Provinsi Jawa Tengah yang 

berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Timur. Secara geografis letak Kabupaten Sragen 

sangat strategis mengingat berada pada jalur lintasan jalur Transportasi Pantai Selatan  Pulau 

Jawa (Surabaya-Yogyakarta-Jakarta) dengan terminal utamanya adalah terminal Pilangsari. 

Selain itu Kabupaten Sragen juga didukung dengan jalur kereta api yang melintas di bagian 

selatan dan barat. Menurut data dari BPS Kabupaten Sragen tahun 2013 panjang jalan di 

Kaupaten Sragen mencapai 1.097,13 Km. Panjang jalan tersebut terbagi menjadi jalan negara 

32,38 km, jalan provinsi 72,55 Km dan jalan kaupaten 992,20 Km (sragenkab.bps.go.id).  

Prasarana terminal yang ada hingga saat ini dilayani oleh terminal Pilangsari sebagai 

terminal utama, 2 terminal desa di Kecamatan Sumberlawang dan Kecamatan Gemolong dan 

9 subterminal. Namun terminal Pilangsari telah lapuk dimakan usia. Hal ini juga diperparah 

dengan banyaknya bus ke arah Surabaya yang tidak mau transit di terminal pilangsari dan 

lebih memilih untuk langsung melanjutkan perjalanan. Lokasi terminal pilangsari yang terletak 

di Jalur Lingkar Selatan dinilai kurang strategis menjadi penyebabnya dan di saat malam hari 

terminal Pilangsari sama sekali tidak ada aktivitas. Selain itu, tidak sedikit penumpang yang 

lebih memilih melakukan pergantian moda di persimpangan Pilangsari daripada di dalam 

Terminal Pilangsari juga menjadi masalah. 

Dari uraian diatas, maka Kabupaten Sragen membutuhkan terminal bus tipe B yang baru 

dengan letak yang strategis yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas agar terminal dapat aktif 

hingga malam hari. Maka perubahan terminal baru tersebut harus dapat memberikan tingkat 

pelayanan yang optimal dalam menciptakan transportasi yang tertib, lancar dan nyaman. 
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1.2 TUJUAN DAN SASARAN 

TUJUAN 

Tujuan dari pembahasan adalah untuk dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

perencanaan dan perancangan Terminal bus Sragen sebagai wadah untuk kegiatan 

perpindahan manusia dalam rangka meningkatkan dan mengoptmalkan fungsi dari terminal. 

SASARAN 

Terwujudnya suatu langkah dalam pembuatan sebuah bangunan Terminal Sragen 

berdasarkan aspek-aspek panduan perancangan. 

 

1.3 MANFAAT 

1.3.1 SUBJEKTIF 

- Memenuhi salah satu persyaratan mengikuti mata kuliah Tugas Akhir di Jurusan 

Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang 

- Seagai acuan untuk melanjutkan ke dalam Studio Grafis Tugas Akhir yang 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembuatan Tugas Akhir. 

1.3.2 OBJEKTIF 

Manfaat penulisan LP3A secara ojektif adalah dapat bermanfaat sebagai masukan 

dan pengetahuan bagi mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir, dan sebagai 

masukan untuk pemerintah Sragen dalam pengembangan pembangunan sarana 

transportasi. 

 

1.4 RUANG LINGKUP 

Bermanfaat untuk memperoleh wawasan dan pemahaman tentang Relokasi Terminal Tipe B 

Pilangsari Sragen untuk Proposal Tugas Akhir yang diajukan, sebagai langkah awal dalam 

proses Tugas Akhir sebelum tahap penyusunan LP3A dan Studio Grafis. 

 

1.5 METODE PEMBAHASAN 

Metode penuliasan yang digunakan adalah metode deskriptif yang dilakukan dengan 

mengumpulkan data primer dan sekunder yaitu dengan obsevasi langsung ke terminal 

kabupaten Sragen, wawancara dengan pihak – pihak terkait ( pihak bappeda, pihak pengelola 

terminal kabupaten Sragen, pihak dinas hubkominfo kaupaten Sragen, pihak bps kabupaten 

Sragen dan dinas pekerjaan umum kabupaten Sragen), literature ( mengenai sistem lalulintas, 

terminal penumpang, sirkulasi ruang, besaran ruang). Serta observasi Terminal Bersepadu 

Selatan (TBS) Kuala Lumpur dan Kyoto Bus Station sebagai studi banding. Data – data tersebut 

kemudian diolah, dikaji dan dianalisa berdasarkan pendekatan – pendekatan ruang ( standar 

dinas perhungungan, studi banding ) untuk mendapatkan suatu kesimpulan, batasan dan 

anggapan yang digunakan sebagai dasar dari perencanaan dan perancangan terminal bus di 

kabupaten Sragen. 

1. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara : 

a. Observasi  

Yaitu metode pengumpulam data dengan pengamatan langsung dan pengambilan 

gambar – gambar pada terminal bus kabupaten Sragen serta pengamatan pada 

Terminal Bersepadu Selatan (TBS) Kuala Lumpur dan Kyoto Bus Station sebagai studi 

banding. 
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b. Wawancara 

Melakukan wawancara mengenai masalah yang terkait dengan pengembangan 

terminal kabupaten Sragen, dengan narasumber yang terkait guna memperoleh 

informasi yang dibutuhkan. 

2. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara : 

Studi literature yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data referensi yang relevan 

dengan pembahasan, diantaranya literature mengenai sistem lalu lintas dan angkutan 

jalan yang membahas tentang terminal penumpang, literature mengenai sistem sirkulasi 

terminal, literature tentang besaran ruang serta literature yang memuat bahasan 

pendekatan arsitekturnya. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Secara garis besar sistematika penulisan landasan progam perencanaan dan perancangan 

arsitektur (LP3A) adalah sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran , manfaat, lingkup 

pembahahasan, metode pembahasan, sistematika penulisan dan skema alur pikir 

BAB II  TINJUAN PUSTAKA 

Menguraikan tentang definis, jenis terminal, tipe terminal, kriteria perencanaan, 

kriteria penentuan lokasi terminal, sirkulasi lalu lintas dalam terminal, persyaratan 

lokasi terminal, fasilitas – fasilitas di terminal penumpang, perencanaan tata-letak 

dan desain komponen prasarana terminal, konsep dasar perencanaan dan 

perancangan termina,l pola sirkulasi dalam terminal, tinjauan tentang arsitektur 

modern, studi banding Terminal Bersepadu Selatan (TBS) Kuala Lumpur dan Kyoto 

Bus Station 

BAB III  DATA DAN ANALISA 

Menguraikan gambaran umum kabupaten Sragen, kebijakan tata ruang 

kabupaten Sragen, potensi kabupaten Sragen terhadap sistem  transportasi, 

menguraikan gambaran umum terminal bus kabupaten Sragen, pelaku dan 

kegiatan, kinerja pelayanan terminal sistem sirkulasi dalam terminal. 

BAB IV  KESIMPULAN BATASAN DAN ANGGAPAN 

   Menjelaskan tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Batasan desain 

relokasi terminal tipe B Pilangsari Sragen Anggapan yang memudahkan dalam 

tahap desain relokasi terminal tipe B Pilangsari Sragen 

BAB V PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN  

Menjelaskan tentang pendekatan lokasi dan pendekatan tapak (eksisting tapak 

dan analisis tapak), pendekatan program ruang, pendekatan aktivitas pendekatan 

hubungan ruang, kapasitas dan besaran ruang . 

BAB VI  PROGRAM PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Menguraikan konsep dasar perencanaan , persyaratan dan ketentuan 

perancangan yang akan digunakan dalam perancangan fisik. 
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1.7 ALUR PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATAR BELAKANG 
AKTUALITA 

 Kondisi fisik terminal dan tata letak komponen terminal kurang dapat 
mengoptimalkan sistem pengelolaan dan pelayanan terhadap kegiatan 
transportasi yang ada. 

 Banyaknya penumpang yang melakukan pergantian moda di persimpangan 
Pilangsari daripada di dalam Terminal Pilangsari  

 Pemkab Sragen  ingin membangun terminal bus di wilayahnya untuk 
menggantikan fungsi terminal bus Pilangsari. 

URGENSI 

 Perlunya perencanaan dan perancangan relokasi terminal tipe B Pilangsari Sragen 
untuk menggantikan fungsi terminal bus Pilangsari, dengan fasilitas-fasilitas yang 
memenuhi standar terminal Bus dengan mengikuti pedoman yang ada. 

ORIGINALITAS 

 Merencanakan dan merancang Terminal Bus di Kabupaten Sragen yang sesuai 
dengan standar dilengkapi berbagai fasilitas/sarana penunjang yang mampu 
memenuhi kebutuhan pengguna sarana transportasi dengan desain arsitektur 
modern. 

TINJAUAN TEORI 

 Literatur 

 Internet 

STUDI BANDING 

 Terminal Bersepadu 
Selatan (TBS) Kuala 
Lumpur 

 Kyoto Bus Station 

TINJAUAN LOKASI 

 Kabupaten Sragen sebagai 
lokasi perencanaan 

DATA 

ANALISA 
Pendekatan Program Perencanaan dan perancangan arsitektur relokasi terminal 

Pilangsari Sragen 

KONSEP DASAR DAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN RELOKASI TERMINAL 
TIPE B PILANGSARI SRAGEN 

Konsep perancangan meliputi bentuk penekanan desain fisik bangunan, Serta lokasi 
perencanaan 

 

F 
E 
E 
D 
 

B 
A 
C 
K 

TUJUAN 
Memperoleh suatu Judul Tugas Akhir yang jelas dan layak, dengan suatu penekanan 
desain yang spesifik sesuai karakter/keunggulan judul dan citra yang dikehendaki 
atas judul yang diajukan tersebut. 


