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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan transportasi pada umumnya memiliki hubungan erat serta 

saling ketergantungan terhadap aktivitas manusia. Terlebih dalam aspek 

ekonomi dimana perananan sarana trasportasi yang baik dapat menunjang dan 

meningkatkan mobilitas penduduk. Tuntutan akan moda angkutan baik barang 

maupun penumpang dengan tarif minimal namun memiliki kecepatan dan akses 

yang lebih tinggi semakin meningkat. Secara langsung maupun tidak langsung, 

tranportasi yang efektif dan efisien sangat menentukan perkembangan 

pembangunan dan ekonomi suatu daerah. 

Kabupaten Kendal merupakan daerah padat kependudukan yang secara 

geografis terletak di bagian barat dari Kota Semarang yang merupakan ibukota 

Propinsi Jawa Tengah. Selain itu, posisi wilayah Kendal yang berada pada garis 

utara pantai Jawa menyebabkan Kabupaten ini masuk dalam garis transportasi 

Pantura, dimana jalur Panturan adalah jalur moda angkutan terpadat di Pulau 

Jawa. Di sisi lain, Kota Semarang juga terletak pada simpul jalur penghubung 

utama antara jalur sepanjang Pantai Utara dan jalur sepanjang Pantai Selatan 

yakni jalur Semarang-Yogyakarta. Hal tersebut membawa dampak positif bagi 

transportasi di Kabupaten Kendal dimana Kendal merupakan Kabupaten terdekat 

di sekitar Semarang, terbukti dengan adanya angkutan kereta api (Tawang-

Weleri, Poncol-Weleri), transportasi laut (Pelabuhan Kendal), serta terminal 

konektor antar Semarang-Kendal (Terboyo-Kendal, Mangkang-Kendal) yang 

terus dikembangkan sebagai simpul jasa dan distribusi menuju wilayah-wilayah 

lainnya. 

Dalam sistem perkotaan dimana posisi Kabupaten Kendal bersebelahan 

dengan ibukota Propinsi Jawa Tengah yang mana sebagai pusat kegiatan 

nasional propinsi. Jawa Tengah sendiri berada pada posisi tengah diantara 2 

kutub perekonomian tertinggi di Pulau Jawa yakni Jakarta dan Surabaya. Oleh 

karena itu perlu adanya strategi yang dilakukan oleh Kabupaten Kendal guna 

menarik pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan moda transportasi, 

terutama transportasi darat dikarenakan adanya dukungan jalur Pantura yang 

melewati wilayah Kabupaten Kendal. Hal tersebut perlu dimanfaatkan bagaimana 

Kabupaten Kendal memanfaatkan setiap proses distribusi yang melewati 

Kabupaten Kendal, guna menunjang perkembangan ekonomi wilayah Kendal. 

Pada tugas akhir ini, penulis akan mengangkat permasalahan 

transportasi darat yang terjadi di Kabupaten Kendal. Posisi wilayah yang 

bersebelahan dengan pusat kegiatan Propinsi serta wilayah yang termasuk 

dalam jalur Pantura, memungkinkan Kendal memiliki urgensi yang tinggi pada 

sistem transportasi baik barang maupun penumpang seiring dengan laju 

perkembangan penduduknya. 

Kendal merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak 

rendah dan sedang dalam tahap pengembangan menuju kawasa industri. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya pembangunan kawasan industri di areal arteri 

Kaliwungu Kendal seluas 2.200 hektare sejak tahun 2014 silam. 

Kebijakan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu cara yang 

dilakukan pemerintah guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian 

masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memberikan peluang usaha yang dapat 

berkembang dengan baik pula, sehingga akan mmberikan dampak positif bagi 
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kesenjangan masyarakat. Seperti diungkapkan dalam Infrastruktur Indonesia 

(Kadin Indonesia-Jetro, 2006) yaitu Prinsip Dasar Penyediaan Infrastruktur 

Secara Keseluruhan antara lain: Infrastruktur merupakan katalis bagi 

pembangunan. Ketersediaan infrastruktur dapat meningkatkan akses masyarakat 

terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi 

dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hampir dalam 

semua aktifitas masyarakat dan pemerintah, keberadaan infrastruktur merupakan 

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi kebutuhan dasar. 

Yang kita lihat sekarang ini dalam pembangunan beberapa infrastruktur di 

Indonesia, pembangunannya justru tidak memberi manfaat bagi masyarakat, 

bahkan cenderung hasil pembangunan infrastruktur itu terbengkalai tidak terurus. 

Hal ini terjadi karena pembangunan yang tidak terencana dengan baik, sehingga 

setelah infrastruktur tersebut dibangun bukannya menyelesaikan permasalahan, 

justru menimbulkan masalah baru. Pemborosan anggaran merupakan dampak 

dari pembangunan infrastruktur yang tidak terencana baik, bahkan merugikan 

masyarakat sekitar karena meninggalkan keadaan yang tidak terawat. 

Melihat kenyataan tersebut, di Kabupaten Kendal terdapat satu contoh 

pembangunan infrastruktur yang tidak memberikan manfaat apapun bagi 

masyarakat. Pembangunan Terminal Bus Bahurekso di Desa Jenarsari Gemuh 

Kendal yang semestinya turut berperan dalam peningkatan kemakmuran 

warganya, justru menyusahkan warganya. Sebab infrastruktur yang terbengkalai 

tersebut beralih fungsi tidak sebagaimana peruntukkannya. Saat malam tiba 

terminal tersebut kerap di gunakan pasangan muda-mudi untuk berpacaran 

karena lokasinya yang sepi, bahkan saat panen tembakau tiba seluruh terminal 

dari mulai pintu masuk, halaman, area terminal, dan belakang terminal penuh 

jemuran tembakau warga sekitar. 

Pembangunan Terminal Bus Bahurekso di Desa Jenarsari Gemuh Kendal 

merupakan kebijakan jangka panjang untuk mempersiapkan pengembangan 

wilayah perkotaan Weleri. Selain itu pembangunan terminal juga untuk 

pengendalian angkutan umum, terutama yang mengakses jalur pantura wilayah 

Kendal. Namun pembangunan terminal bus tersebut mengalami masalah setelah 

selesai pembangunannya. Terminal yang dibangun tahun 2003-2004 lalu ini 

belum memiliki dokumen feasibilty (Nugroho, 2016), akibatnya pemanfaatan 

terminal ini terganggu. Pernah terminal ini digunakan hanya dengan menarik 

retribusi di pinggir jalan, karena belum memiliki izin operasional dan pihak 

terminal belum mampu memberikan timbal balik yang baik kepada pembayar 

retribusi, maka penarikan retribusi tersebut dihentikan pada akhir Desember 

2009 lalu. 

Tujuan pembangunan Terminal Bus Bahurekso ini untuk 

mengembangkan wilayah perkotaan Weleri, yang pada intinya bermuara pada 

peningkatan kemakmuran masyarakat, justru tidak menghasilkan dampak apa-

apa bagi masyarakat. Pembangunan terminal ini diharapkan dapat meningkatkan 

kegiatan ekonomi di daerah tersebut sehingga saat terminal ramai maka 

perekonomian warganya akan tumbuh, sehingga berdampak terhadap 

peningkatan kemakmuran warganya. Sayang, akibat mangkraknya terminal ini 

selama 10 tahun terakhir mengakibatkan kondisi masyarakat tidak banyak 

berubah. Terminal ini sepi dilalui bis dan angkutan umum sehingga kegiatan 

ekonomi masyarakat sekitar tidak tumbuh dan berkembang. 

Keberadaan Terminal Bus Bahurekso di Kabupaten Kendal ini 

sebenarnya merupakan salah satu aset penting Kabupaten Kendal. Kehadiran 
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terminal bis ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi dan 

kegiatan usaha baik di dalam dan sekitar terminal. Selain itu dari sisi sosial 

dengan kehadiran terminal ini diharapkan mampu menghidupkan perekonomian 

warga di sekitar terminal. Bahkan dengan pendapatan asli daerah yang 

meningkat, semestinya dapat meningkatkan kemampuan anggaran pemerintah 

Kabupaten Kendal dalam meningkatkan kemakmuran warganya melalui berbagai 

program sosial yang di buat. 

Pada awal tahun 2013 terminal bis ini mulai difungsikan kembali dengan 

dilakukan uji coba penggunaannya. Terminal bis ini akhirnya difungsikan sebagai 

terminal tipe B yang nantinya akan digunakan bus Antar Kota Dalam Propinsi 

(AKDP) untuk menaikan dan menurunkan penumpang. Tidak hanya itu, seluruh 

angkutan AKDP, angkudes dan angkot nantinya wajib masuk terminal 

sedangkan bus AKAP tidak masuk.Terminal yang dibangun sejak kepemimpinan 

Bupati Hendy Budoro ini dibangun tahun 2003 dan belum pernah digunakan 

hingga tahun 2013. Menurut Kepala Dishub Kendal, Subarso mengatakan 

ujicoba ini dilaksanakan setelah ijin operasional penggunaan terminal sudah 

keluar November tahun 2012 silam (Nugroho, 2016). Dengan beroperasinya 

Terminal Bus Bahurekso ini diharapkan perekonomian warga akan tumbuh dan 

berkembang dengan baik sejalan dengan peningkatan kemakmuran warga di 

sekitar Terminal. Sehingga pembangunan infrastruktur terminal di Kabupaten 

Kendal tidak sia-sia dan dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup 

masyarakat sekitar, dan perekonomian Kabupaten Kendal secara umum. 

Dari permasalahan tersebut diatas, pemecahan masalah yang paling 

tepat dilakukan adalah dengan mengadakan pengkajian dari keberadaan 

Terminal Bahurekso tersebut. Pada tugas akhir ini, penulis akan melakukan 

redesain terminal bus tipe b Bahurekso Kendal ditinjau dari aspek operasional 

terminal.  

 

1.2. Tujuan dan Sasaran 

1.2.1. Tujuan 

Adapun tujuan penulisan sinopsis ini adalah agar memperoleh suatu judul 

tugas akhir yang jelas dan layak, dengan suatu keunggulan desain/ 

penekanan desain yang spesifik sesuai konteks judul, karakter, bangunan dan 

citra yang dikehendaki atas judul yang diajukan tersebut. 

1.2.2. Sasaran 

Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan 

dan perancangan “Redesain Terminal Bus Bahurekso Kendal” dan alur pola 

pikir proses penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur Tugas Akhir (LP3A TA) sebagai landasan konseptual bagi 

perancangan fisik terminal di Kendal. 

 

1.3. Manfaat 

1.3.1. Subyektif 

- Sebagai Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(LP3A) yang dapat digunakan untuk merencanakan Redesain Terminal 

Bus Bahurekso Kendal Tipe B yang selanjutnya menjadi acuan dalam 

perancangan grafis. 

- Guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh Tugas Akhir 

sebagai ketentuan kelulusan Sarjana Strata 1 (S-1) di Jurusan Arsitektur 

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 
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1.3.2. Obyektif 

Sebagai bahan masukan kepada yang berwenang dalam hal ini 

pemerintah sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan khususnya 

pembangunan lanjut terminal Bahurekso Kabupaten Kendal. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

1.4.1. Ruang Lingkup Substansial 

Ruang lingkup substansial dari pembahasan ini adalah aspek-aspek fisik 

maupunnon fisik yang berhubungan dengan Terminal Bus Bahurekso Kendal 

sebagai sarana yang berfungsi sebagai pusat transportasi utama Kabupaten 

Kendal. 

1.4.2. Ruang Lingkup Spasial 

Ruang lingkup spasial dari pembahasan ini berisi tentang batas-batas 

geografis Kabupaten Kendal, keadaan geografis, klimatologi, topografi, dan 

rencana pemanfaatan ruang Kabupaten Kendal. 

1.4.3. Ruang Lingkup Wilayah 

Lokasi Terminal yang akan menjadi objek studi banding dalam tugas akhir 

ini adalah terminal Mangkang dan terminal Terboyo sebagai acuan dalam 

redesain terminal Bahurekso Kendal. Terminal Mangkang ialah terminal 

dengan posisi terdekat dari Kabupaten Kendal, sedangkan terminal Terboyo 

ialah terminal induk Kota Semarang. Kedua terminal tersebut berada dalam 

tipe A. 

 

 

Gambar 1.1 Peta Lokasi Terminal Bahurekso, Mangkang, dan Terboyo 

Sumber: Analisa Penulis 

1.5. Metode Pembahasan 

1.5.1. Metode Deskriptif 

Metode deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan data, 

kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara : 

a) Data Primer  

- Wawancara  : Dengan pihak-pihak terkait dalam bidang 

perencanaan, pengelolaan, dan operasional Terminal Bus Bahurekso 

Kendal. Yaitu Bapak Ir. H. Moh. Toha, ST.MT (Kepala Bappeda Kendal), 

Bapak Giri Kusuma (Kepala UPTD Terminal Dishub Kendal), Bapak Ir. Zia 

Hawari Huday, ST (Staff Cipta Karya Kendal), Bapak Sodikin, ST (Staff 

Bina Marga Kendal), Bapak Tarjo, Paryono, Sugianto, Budi (Sopir dan 

kondektur bus di Terminal Bahurekso Kendal). 
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- Observasi Lapangan : Melakukan studi banding antara Terminal Bus 

Bahurekso dengan Terminal Mangkang dan Terboyo. Kegiatan studi 

banding digunakan dengan mencari data dan informasi mengenai latar 

belakang pembangunan dari objek studi banding, massa bangunan, 

macam dan besaran ruang, organisasi antar ruang, kapasitas, struktur 

organisasi, sistem utilitas, struktur dan bentuk bangunan serta tataruang 

dalam dan luar bangunan. 

b) Data Sekunder 

- Studi Literatur : Literatur yang digunakan dalam proses perencanaan 

ini berasal dari buku-buku pedoman yang berkaitan dengan perencanaan 

dan perancangan desain Terminal Bus Bahurekso. Buku pedoman yang 

dipakai yaitu: Data Arsitek Jilid 1 dan 2, Time-Saver Standards for Building 

Type, ditambah dengan materi-materi yang diperoleh dari internet. 

- Referensi  : Referensi didapat dari pengumpulan data, peta, dan 

peraturan dari kantor instansi terkait serta browshing materi-materi dari 

internet. 

1.5.2. Metode Analisa Data 

  Analisa dilakukan ketika berada di lapangan dengan melakukan 

pemilihan data-data dilanjutkan dengan menghubungkan antara yang satu 

dengan yang lainnya untuk kemudian diidentifikasi. 

  Kemudian dalam mengolah data yang telah dikumpulkan, digunakan 

teknik analisis logis untuk data yang bersifat kualitatif dan disajikan dalam 

bentuk uraian sistematis. Sedangkan untuk mengolah data kuantitatif 

digunakan teknik analisis statistik dan disajikan dalam bentuk penyajian tabel 

atau grafik. 

  Berikut ini adalah penjelasan dalam melakukan analisis, yaitu : 

a. Redusi data, yaitu merupakan proses seleksi, pemfokusan dan 

penyederhanaan, sehingga didapatkan data yang benar-benar 

diperlukan dalam proses perencanaan dan perancangan. 

b. Data display, yaitu menampilkan data yang penting dalam bentuk tabel 

atau grafik dengan tujuan agar memeudahkan untuk dianalisis. 

c. Pendekatan-pendekatan, yang dilakukan terhadap lima aspek, yaitu 

terhadap : 

 Aspek Fungsional 

Yaitu melakukan pendekatan untuk menentukan pelaku kegiatan, jenis 

kegiatan, kelompok kegiatan, dan program ruang. 

 Aspek Kontekstual 

Yaitu melakukan pendekatan untuk melihat keterkaitan antara bangunan 

yang direncanakan terhadap lingkungan atau tapak dimana bangunan 

tersebut akan didirikan. 

 Aspek Kinerja 

Yaitu melakukan pendekatan terhadap bagaimana utilitas bangunan 

dapat menjalankan aktivitas di dalamnya dengan baik. 

 Aspek Teknis 

Melakukan pendekatan untuk menjelaskan permasalahan yang 

berkaitan dengan teknis  yaitu struktur bangunan. 

 Aspek Arsitektural 

Melakukan pendekatan terhadap aspek arsitektural untuk menentukan 

konsep bangunan yang akan diterapkan. 
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1.5.3. Metode Komparatif 

  Metode komparatif yang dilakukan dengan membandingkan penelitian-

penelitian sebelumnya, serta antara objek dengan objek studi lain yang 

dijadikan preseden. Dalam hal ini penulis mengambil objek pembanding 

terminal Mangkang dan terminal Terboyo, mengingat dua terminal tersebut 

merupakan terminal induk dan terdekat dari kabupaten Kendal. 

 

1.6. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pemahaman dalam pemecahan masalah, maka 

pembahasan akan dilakukan dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN  

Berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, keaslian 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  STUDI PUSTAKA  

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang akan digunakan 

dalam penyelesaian masalah. 

BAB III  TINJAUAN DATA 

Berisi tentang data yang didapatkan melaluibeberapa metode yang 

terdapat pada bagian pendahuluan. 

BAB IV  PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Dalam bab ini dibahas mengenai penyusunan program pokok dasar 

perencanaan dan perancangan yang mealui beberapa pendekatan, 

yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam tahap desain grafis. 

BAB V  KONSEP PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisi hasil dan kesimpulan yang didapatkan dari penyusunan program 

perencanaan dan perancangan yang terdapat pada bab sebelumnya.  
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1.7. Alur Pikir (berupa diagram) 

 

Gambar 1.2 Bagan Alur Pikir 

Sumber: Analisa Penulis 
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AKTUALITA 

Kota Kendal dengan jumlah 
penduduk lumayan padat dan 
memiliki aktivitas perekonomian. 
Pembangunan infrastruktur 
transportasi yang menunjang 
perkembangan ekonomi 
masyarakat Kendal. 
Terminal induk Kabupaten Kendal 
yang mangkrak dan tidak 
beroperasi. 

URGENSI 

Diperlukannya peninjauan 
dan pengkajian ulang terkait 
pembangunan terminal 
Bahurekso Kendal terkait 
dengan mangkraknya 
infrastruktur tersebut. 
 

ORIGINALITAS 

Sebagai daerah yang padat 

penduduk dengan aktivitas 

perekonomiannya, Kendal 

perlu menyediakan fasilitas 

transportasi yang memberikan 

kemudahan baik dalam kota 

maupun antar kota. 

LATAR BELAKANG 

IDE/TEMA Redesesain Terminal Bus Bahurekso Kendal 

Tipe B 

DATA DAN STUDI KASUS 

Tinjauan tentang keadaan terminal 
Bahurekso dan aktivitas 
perekonomian yang terjadi di Kota 
Kendal sesuai dengan standar 
kelayakan. 

TINJAUAN UMUM PERENCANAAN 
TERMINAL BAHUREKSO KENDAL 

Tinjauan mengenai terminal Bahurekso 
Kendal yang ada sebagai fasilitas 
pendukung aktivitas perekonomian di 
daerah Kendal. 

KESIMPULAN 

ANALISA PENDEKATAN 
 

Aspek Kontekstual 
Aspek Fungsional 
Aspek Kinerja 
Aspek Teknis 
 

KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

1. Perencanaan tapak, tata guna lahan, sirkulasi, aksesbilitas. 
2. Fungsi, aktivitas, fasilitas, pengguna, dan kapasitas. 

Hubungan dan respon terhadap lingkungan. 
3. Alur kegiatan dan pelayanan. 
4. Sistem struktur dan utilitas. 
5. Pendekatan konsep Aspek Kontekstual 
6. Aspek Fungsional 
7. Aspek Kinerja 
8. Aspek Teknis 
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(Laporan Perencanaan dan Perancangan 

DESAIN FISIK 


