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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.1.1. Proyek Jalan Tol Trans Jawa 
Pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol Trans Jawa sepanjang 806 

kilometer, akan selesai dan mulai beroperasi pada 2018. Tol ini akan menghubungkan 
menghubungkan Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.  

Pembangunan tahap pertama memprioritaskan sembilan ruas tol sepanjang 615 
kilometer. Ruas tol tersebut adalah Cikampek–Palimanan, Pejagan–Pemalang, Pemalang–
Batang, Batang–Semarang, Semarang–Solo, Solo–Ngawi,  Ngawi–Kertosono, Mojokerto–
Jombang–Kertosono, dan Mojokerto–Surabaya. (Fitra, 2015)      

 

Gambar 1.1. Tol Trans Jawa 
(Fitra, 2015) 

 
Urgensi pembangunan tol juga didasari pada dampak kemacetan yang semakin 

parah akibat banyaknya kendaraan yang bertambah. Pembangunan tol atau jalan bebas 
hambatan  ini juga dikebut untuk keperluan  mudik yang bersifat padat. Dalam 
pembangunannya, pembangunan tol yang panjang juga dilengkapi dengan  tempat 
istirahat. Tempat istirahat ini dibuat untuk memfasilitasi pemudik atau pengendara yang 
melakukan perjalanan yang jauh dan panjang. Peletakan lokus rest area juga sudah 
ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah 
Nomor 353/KPTS/M/2001 Tentang Ketentuan Teknik, Tata Cara Pembangunan dan 
Pemeliharaan Jalan Tol: Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Bagian Kedelapan 
Tempat Istirahat dan Pelayanan pasal 12 dan Keputusan Menteri Permukiman dan 
Prasarana Wilayah Nomor 354/KPTS/M/2001 Tentang Kegiatan Operasi Jalan Tol :Menteri 
Permukiman dan Prasarana Wilayah Bagian Kedua Tempat Istirahat dan Pelayanan pasal 
18, 19, 20, 21, 22 mengenai berapa jenis tipe rest area yang ada dan berapa jarak tempuh 
masing-masing rest area berdasarkan tipenya. Rest area tipe A merupakan tipe yang besar 
dan memiliki banyak fungsi serta tingkat kompleksitas yang tinggi dan rest area tipe B 
merupakan tipe yang kecil, yang hanya memiliki beberapa fingsi ugensi bagi pengendara 
atau pemudik dan tidak memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.  

 

http://katadata.co.id/public/media/oldmedia/konten/2015/04/Jaringan Tol Trans Jawa.png
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1.1.2. Urgensi 

JAKARTA, KOMPAS.com  

 — Kabag Ops Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Kombes Benyamin mengakui bahwa 
kemacetan di pintu Tol Brebes Timur atau yang kini sering disebut Brebes Timur Exit (Brexit) 
masih menjadi permasalahan utama pada mudik tahun ini. 

Benyamin mengatakan, jika dianalisis, ditemukan banyak faktor penyebab kemacetan 
terjadi di sana, di antaranya, pemudik susulan dari Jakarta yang berangkat sejak kemarin 
menambah terjadinya penumpukan. 
"Brexit sampai sekarang masih menjadi masalah karena rupanya dari Jakarta ada susulan 
keberangkatan pemudik," ujar Benyamin di NTMC Polri, Jakarta, Senin (4/7/2016). 
Selain itu, menurut dia, pada jalur Tol Brexit hanya ada tiga barrier gate (gerbang tol). 
Empat barrier gate lainnya dihapus. Artinya, pengguna tinggal melintas saja di gerbang-
gerbang tol itu tanpa melakukan transaksi. Hanya ada tiga gerbang di mana pengguna tol 
dari Jakarta perlu melakukan transaksi, yakni di Gerbang Cikarang Utama di mana pengguna 
mengambil tiket, lalu membayar di Gerbang Palimanan, dan kemudian membayar lagi di 
Gerbang Brebes Timur. Akibatnya, kelancaran lalu lintas terjaga sampai akhirnya semua 
menumpuk di pintu keluar Brebes Timur. 
"Nah, kan lancar nih semua. Semua kendaraan los enggak ada transaksi tol, terus bayar tol 
cepat, lalu masuk di Brebes Timur stuck," kata Benyamin. 
Kemacetan semakin diperparah dengan loket pembayaran di Brebes Timur yang hanya 
tersedia tiga buah. Padahal, di pintu lainnya setidaknya ada 10 loket yang tersedia. Artinya, 
kata Benyamin, bisa diibaratkan bahwa jalur tol dari Jakarta itu menuju Brexit semakin 
menyempit. 
"Banyak faktor kenapa kemacetan bisa terjadi di Brexit, tetapi intinya, jalan tidak 
menampung jumlah kendaraan," kata dia. Pintu tol yang diresmikan oleh Jokowi pada 
Kamis (16/6/2016) ini menjadi sorotan. Pasalnya, gerbang tol yang digadang-gadang akan 
mempersingkat waktu tempuh dari Jakarta menuju Brebes ini justru menuai kemacetan 
panjang. Bahkan, tiga hari jelang Lebaran, arus mudik di Tol Brebes, Jawa Tengah, kian 
meningkat sehingga kendaraan yang akan melalui Brexit mengekor sekitar 18 km. 
(Fachrudin, 2016) 

 Berita di atas merupakan salah satu berita mengenai korban antrean pada jalan tol. 
Beberapa penyebab dijabarkan penulis: 

a. Penyempitan jalan dari tol  Pejagan  ke pintu tol Breber Timur, sehingga membuat 
antrean yang sangat panjang hingga menimbulkan kemacetan yang tidak terduga. 

b. Beberapa jalur evakuasi pada kiri jalan tertutup atau terkunci karena antrean sehingga 
jika harus ada proses darurat tidak dapat bergerak. 

c. Tidak adanya rest area pada sepanjang tol tersebut, sehingga pemudik yang akan 
beristirahat atau kebutuhan ke kamar kecil menjadi tersendat, sehingga penjual 
asongan  masuk menjadikan area tol penuh  sampah karena kurangnya kesadaran  
pemudik dan adanya kamar mandi/WC dadakan yang dibuat warga sekitarnya 

Maka dari itu urgensi dari rest area sangat diperlukan bagi pendendara atau pemudik 
yang akan melewati jalan tol. Pentingnya rest area sebagai tempat istirahat akan lelah dan 
pemenuhan kebutuhan lainnya akan perjalanan yang jauh.  

http://nasional.kompas.com/tag/Polri
http://nasional.kompas.com/tag/Polri
http://nasional.kompas.com/tag/Jokowi
http://nasional.kompas.com/tag/Lebaran
http://nasional.kompas.com/tag/Jawa%20Tengah
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Gambar 1.2. Sampah di Tol Brebes Akibat Macet Parah  

(Panggabean, 2016) 
 
 

1.2. Tujuan dan Sasaran  

1.2.1. Tujuan  

 Membuat rest area pada area kawasan Tol Semarang – Solo tipe A yang berada 
pada jalur A dari arah Semarang sebagai rest area yang nyaman dan memperkecil 
tingkat kecelakaan.  

 Mengetahui analisis sebuah rest area yang nyaman dan dapat dijadikan referensi 
dari peletakan lokasi rest area dan hubungan antar banyak fungsi fasilitas dalam 
satu rest area. 

1.2.2. Sasaran  
  Sasaran pembahasan ini adalah menyusun konsep perencanaan dan perancangan 
untuk menghasilkan pemahaman tentang sebuah rest area dengan menngoptimalkan 
fungsi dan fasilitas rest area serta bagaimana membuat rest area yang nyaman sebagai 
tempat istirahat setelah berkendara agar mengurangi angka kecelakaan. 

   

1.3. Manfaat  

1.3.1. Subjektif 
1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Departemen Arsitektur 
    Universitas Diponegoro. 
2. Sebagai landasan dan acuan dalam penyusunan Laporan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (LP3A) yang merupakan bagian dari Tugas Akhir. 

1.3.2. Objektif 
1. Sebagai sumbangan perkembangan ilmu dan pengetahuan Arsitektur pada khususnya.  
2. Dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa yang 

akan mengajukan proposal Tugas Akhir. 
 

1.4.  Ruang Lingkup 

1.4.1. Arsitektural  
Pembahasan arsitektural ini mengenai, sirkulasi, ruang terbuka, organisasi ruang, dan 
tata ruang pada rest area. 
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1.4.2. Non Arsitektural 
Pembahasan non arsitektural mengenail hubungan interaksi antar manusia, perilaku 
dan masalah sosial. 

 

1.5. Metode Pembahasan 
Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (LP3A) pada judul fasilitas rest area jalan tol Semarang - Solo ini adalah 
metode deskriptif, analitis serta dokumentatif, yaitu dengan memaparkan semua data baik 
literatur, wawancara, data lapangan dan permasalahan yang kemudian dianalisis sesuai ilmu 
arsitektur untuk memperoleh pemecahan terbaik dalam proses perencanaan dan perancangan. 
Dalam pengumpulannya data dikelompokkan kedalam 2 kategori yaitu :  

1.5.1. Data Primer  

  Observasi Lapangan dilakukan dengan cara pengamatan langsung melalui studi kasus di 
wilayah lokasi dan tapak perencanaan dan perancangan fasilitas rest area serta studi 
banding pada objek lain yang berhubungan.  

  Wawancara yang dilakukan dengan pihak dari PT. Trans Marga Jawa Tengah (Persero) 
selaku penyelenggara terhadap fasilitas pada jalan bebas hambatan di Indonesia serta 
instansi lainnya yang terkait dalam perencanaan dan perancangan fasilitas tempat 
istirahat pada jalan bebas hambatan.  

1.5.2. Data Sekunder  
Studi literatur melalui buku dan sumber-sumber tertulis yang berkaitan mengenai 

perencanaan dan perancangan rest area serta peraturan-peraturan yang berhubungan 
dengan studi kasus perencanaan dan perancangan fasilitas tempat istirahat pada jalan 
bebas hambatan di Indonesia.  

 

1.6. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan dan penyusunan LP3A ini adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup, 
metode pembahasan, sistematika pembahasan, dan alur pikir. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi mengenai literatur tentang tinjauan umum Rest Area. 

BAB III  TINJAUAN LOKASI 
Berisi mengenai tinjauan kota Semarang, kebijakan rencana tata ruang wilayah, 
serta tinjauan umum wilayah yang dipilih sebagai lokasi. 

BAB IV  PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN  PERANCANGAN 
Berisi mengenai pendekatan terhadap aspek-aspek perencanaan dan perancangan 
arsitektur, yaitu aspek fungsional, aspek kontekstual, aspek kinerja, aspek teknis, 
dan aspek arsitektural yang hasilnya dapat dijadikan sebagai landasan program 
perencanaan dan perancangan. 

BAB V PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
Berisi mengenai hasil akhir dari proses pendekatan program perencanaan dan 
perancangan, yaitu aspek perencanaan yang terdiri dari aspek fungsional dan 
kontekstual serta aspek perancangan yang terdiri dari aspek kinerja, aspek teknis, 
dan aspek arsitektural. 
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1.7. Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang 

 Aktualita: 

Pembangunan mega proyek jalan tol trans Jawa yang sedang digarap, penulis mengambil bagian di Tol 

Semarang – Solo, tol sebagai sarana mengurangi kemacetan dan mempercepat arus ke daerah satu sama lain 

di Jawa. 

 Urgensi: 

Tersedianya rest area pada wilayah jalan tol sangat diperlukan dan memiliki argulasi sendiri karenanya, 

rest area harus terbangun seiring dengan pembangunan jalan tol, sehingga ketika jalan tol beroperasi maka 

begitu pula rest areanya. Kejadian Brexit sudah menjadi lampu kuning untuk menyediakan rest area 

sesegera mungkin.  

 Originalitas: 

Dalam perancangan rest area ini nantinya bentuk bangunan akan disesuaikan dengan keragaman wilayah 

khas dimana letak rest area tersebut, hal ini sebagai salah satu menarik minat akan potensi lokal wilayah 

tersebut. 

 

Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Rest Area 

2. Persyaratan Rest Area 

3. Kebutuhan Ruang Rest Area 

4. Studi Banding 

 

Data 

1. Lokasi Penempatan Rest Area 

2. Data Teknis Jalan Tol Semarang - Solo 

3. Peta Tol Semarang - Solo 

 

Analisa Perencanaan 

1. Pendekatan pelaku dan aktivitas 

2. Pendekatan program ruang: 

- Kebutuhan ruang 

- Standar dan besaran ruang 

3. Pendekatan hubungan ruang dan 

sirkulasi 

 

Analisa Perancangan 

1. Analisa lokasi 

2. Pendekatan besaran ruang 

3. Pendekatan teknis bangunan 

4. Pendekatan fasilitas bangunan 

5. Pendekatan utilitas bangunan 

Pendekatan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

 

Konsep & Program Dasar Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

 

Desain Grafis 

 


