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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian timur Pulau Jawa 

merupakan jalur penghubung kota-kota besar di Pulau Jawa, bahkan jalur 

penghubung antar pulau di Indonesia dari sektor darat. Salah satu moda 

transportasi darat yang mendominasi sektor ini adalah bus. Dimana moda 

transportasi jenis ini banyak digunakan karena lebih menjangkau ke 

daerah-daerah di Indonesia. Potensi ini di respon baik oleh pemerintah 

dengan meresmikan banyak terminal tipe A di Indonesia. Salah satunya 

yaitu terminal bus Arjosari di Kota Malang, Jawa Timur yang diresmikan 

menjadi terminal tipe A pada tanggal 2 November 2017. 

Seperti yang diketahui, penggunaan angkutan umum darat 

khususnya di Jawa Timur masih banyak diminati masyarakat Indonesia, 

bahkan angkutan umum jenis ini menjadi pilihan utama bagi sebagian 

besar masyarakat ketika akan bepergian. Hal ini dikarenakan transportasi 

umum jenis ini menawarkan harga yang lebih bervariasi, mulai dari tarif 

yang terendah dengan (kelas Ekonomi atau Non Patas) hingga ke tarif 

yang tertinggi dengan (kelas Super Executive). Selain karena tarif yang 

ditawarkan, waktu keberangkatan yang tidak terpaut jauh dengan bus 

sebelumnya dapat dijadikan sebagai pilihan keberangkatan. Pernyataan 

tersebut dibuktikan dengan prosentase penggunaan angkutan umum 

jenis bus yang keluar dari terminal Arjosari dari tahun ke tahun yang terus 

meningkat. Peningkatan jumlah penumpang ini terjadi di hampir seluruh 

jalur, mulai dari jalur selatan, jalur utara dan jalur barat. 
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Kota Malang sebagai salah satu kota yang mempunyai banyak 

destinasi wisata membutuhkan sarana dan prasarana akomodasi yang 

memadai, sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke kota 

tersebut. Karena kemudahan akses untuk mencapai sebuah tempat 

wisata merupakan salah satu syarat sebuah kota sebagai kota wisata. 

Adanya sarana dan prasarana serta fungsi-fungsi dari setiap bangunan 

yang berada di kawasan terminal ini kurang memadai sesuai dengan 

kelasnya sebagai terminal induk Kota Malang. 

Sebagai tempat pemberhentian bus, terminal membutuhkan 

perhatian khusus untuk memberikan pelayanan kepada para penumpang 

yang hendak bepergian dari atau menuju daerahnya. Maka dari itu sarana 

dan prasarana yang ada di terminal harus dapat memenuhi kebutuhan 

para penumpang. Terminal Arjosari sebagai terminal induk yang berada 

di Kota Malang atau yang sekarang disebut sebagai terminal ini 

merupakan terminal yang melayani angkutan kota dalam provinsi (AKDP) 

maupun antar kota antar provinsi (AKAP). Terminal ini merupakan 

terminal penghubung dari terminal-terminal kecil yang berada di wilayah 

Malang Raya, Kediri, Lumajang dan Blitar. 

1.2 Isu 

1. Menciptakan terminal dengan standart tipe A agar menjadi daya tarik 

bagi pengunjung untuk berwisata ke Kota Malang. 

2. Terminal tipe A dengan desain post – modern dengan sirkulasi yang 

baik. 
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1.3 Pernyataan Masalah Desain 

1. Bagaimana menciptakan sebuah terminal busyang memiliki fasilitas 

standart sebagai terminal tipe A sehingga dapat menjadi sarana 

akomodasi yang dapat menunjang kota Malang? 

2. Bagaimana menciptakan sebuah terminal yang memiliki desain post-

modern dengan sirkulasi yang baik? 

1.4 Tujuan 

1. Merancang sebuah terminal penumpang dengan memperhatikan 

standart terminal tipe A dan dapat menjadi sarana akomodasi yang 

dapat menunjang kota Malang sebagai kota wisata 

2. Memberikan fasilitas serta sarana dan prasarana bagi para 

pengunjung yang hendak bepergian dari atau menuju kota Malang. 

3. Meningkatkan pendapatan daerah dan memperlancar arus lalu lintas 

kota Malang. 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Bagi pengembangan desain (secara praktis) 

1. Menciptakan sebuah terminal yang sesuai dengan kebutuhan dan 

memiliki standart sebagai terminal tipe Asehingga dapat menunjang 

segala aktivitas didalamnya. 

2. Menciptakan sebuah sirkulasi yang lebih baik serta teratur, namun 

tetap mudah untuk digunakan. 
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1.5.2 Bagi pengembangan akademis (secara teoritik) 

Menciptakan suatu fasilitas prasarana transportasi yang dapat dijadikan 

referensi bagi pengembangan akademis. 

1.5.3 Bagi masyarakat 

Memberikan kenyamanan serta keamanan pada calon penumpang saat 

hendak berpindah dari satu kendaraan ke moda transportasi yang lain. 

1.5.4 Bagi pemerintah 

Manfaat dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas yaitu untuk 

menghindari kemacetan, juga sebagai sumber pemungutan restribusi dan 

sebagai pengendali arus angkutan umum. 

 

1.6 Sistematika pembahasan 

Sistematika dari pembahasan redesain terminal tipe A kota malang 

ini adalah sebagai berikut: 

Bab l Pendahuluan 

Berisi tentang uraian pendahuluan serta pemaparan rangka 

pemikiran awal mengenai redesain Terminal Tipe A di Kota Malang, 

materi pembahasan berisi tentang latar belakang, isu, pernyataan 

masalah desain, tujuan pembahasan, manfaat pembahasan serta 

sistematika pembahasan yang akan digunakan. 

Bab ll Gambaran Umun  

Berisi tentang lokasi tapak yang telah ditentukan, kondisi eksisting 

tapak, deskripsi umum mengenai fungsi bangunan yang ditetapkan. 

Kondisi lingkungan fisik baik secara alami maupun secara buatan. Kondisi 
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lingkungan masyarakat dari berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan 

budaya.  

Bab lll Pemrograman Arsitektur 

Berisi tentang analisis pengguna atau pelaku terhadap bangunan, 

menganalisis kegiatan apa saja yang dilakukan pengguna, menganalisis 

kebutuhan ruang berdasarkan aspek teoritik dan empirik, analisis 

persyaratan ruang, analisis pengelompokan ruang dan zonasi ruang, 

serta analisis struktur ruang. 

Bab IV Penelusuran Masalah Desain 

Berisi tentang kajian terhadap isu dan masalah apa saja yang timbul 

dari beberapa aspek yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. 

Pembahasan masalah berdasarkan pada keterkaitan antara fungsi 

bangunan, ruang, lokasi tapak, serta lingkungan baik secara alami 

maupun buatan. Menganalisis potensi maupun kendala apa saja yang 

ada untuk mendapatkan masalah yang berkaitan dengan elemen ruang 

dan bentuk arsitektur. 

Bab V Kajian Teoritik 

Berisi tentang penyusunan berbagai teori yang ada, baik secara 

arsitektural maupun non arsitektural sebagai acuan dasar dalam proses 

pemecahan masalah desain. 

Bab VI Pendekatan Desain 

Berisi tentang pendekatan desain, yaitu pernyataan sebagai dasar 

dalam proses merancang sebuah desain dengan menentukan 
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berdasarkan pada kajian teori baik secara arsitektur maupun non 

arsitektur, metode arsitektur, budaya, sejarah, filsafat dan psikologi. 

Bab VII Konsep Desain 

Berisi tentang konsep desain yang akan digunakan pada bangunan 

tersebut, juga sikap dan pandangan terhadap aspek-aspek yang telah 

ditentukan sebagai dasar dalam pemecahan masalah yang ada pada 

desain. 
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