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BAB V 

KAJIAN TEORITIK 

 

5.1 Landasan Teori Penataan Ruang dan Fasilitas Terminal 

5.1.1 Penataan Ruang 

Penataan ruang adalah suatu proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sehingga 

mewujudkan kenyamanan dan keamanan bagi penggunan. 

Hal ini menunjukkan bahwa penataan ruang yang baik berupaya 

menghindari terjadinya ruang yang tidak efektif. 

5.1.2 Pola Sirkulasi 

Sirkulasi adalah sebuah alur dimana kita berpindah tempat atau 

bergerak dari tempat satu ke tempat lain yang berbeda, sehingga fungsi 

sirkulasi disini adalah sebagai penghubung suatu ruangan dengan ruangan 

yang lainnnya. 

 Adapun konfigurasi jalur atau sirkulasi menurut DK CHING 

a. Linear 

Seluruh jalur adalah linear. Namun, jalur yang lurus, dapat menjadi 

elemen pengatur yang utama bagi serangkaian ruang. Sebagai 

tambahan, jalur ini dapat berbentuk kurvalinear atau terpotong-potong. 

Bersimpangan dengan jalur lain, bercabang, atau membentuk sebuah 

putaran balik. 
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b. Radial 

Sebuah konfigurasi radial memiliki jalur-jalur linier yang memanjang dari 

atau berakhir di sebuah titik pusat bersama. 

c. Spiral 

Sebuah konfigurasi spriral merupakan sebuah jalur tunggal yang 

menerus yang berawal dari sebuah titik pusat, bergerak melingkar, dan 

semakin lama semakin jauh darinya. 

d. Grid 

sebuah konfigurasi grid terdiri dari dua buah jalur sejajar yang 

berpotongan pada interval-interval regular dan menciptakan area ruang 

berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang. 

e. Jaringan 

Sebuah konfigurasi jaringan terdiri dari jalur-jalur yang menghubungkan 

titik-titik yang berbentuk di dalam ruang. 

f. Komposit 

Pada kenyataannya, sebuah bangunan biasanya menggunakan 

kombinasi pola-pola yang berurutan. Titik-titik penting pada pola 

manapun akan menjadi pusat aktivitas, akses-akses masuk ke dalam 

ruangan dan aula, serta tempat bagi sirkulasi vertical yang disediakan 

dengan tangga, ram, dan elevator. 
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 Bentuk Pola Sirkulasi: 

a. Pola sirkulasi direct  

adalah pola sirkulasi yang mengarah langsung dan hanya memberi satu 

pilihan ke tujuan ahir. Akses visual yang diterima oleh pengunjung 

adalah tujuan akhir ke ruang yang dituju. 

b. Pola sirkulasi curvelinear  

adalah garis linear yang berliki-liku halus dan memberi satu pilihan ke 

tujuan akhir. Pada pola sirkulasi ini akses visual ke tujuan akhir kurang 

jelas dan memberi kesan mengalir. 

c. Pola sirkulasi erractic  

adalah pola sirkulasi yang terpatah-patah. Akses visual ke tujuan akhir 

kurang jelas dan memiliki potensi untuk memberi kejutan-kejutan ruang. 

d. Pola sirkulasi interrupted  

adalah keadaan ruang sirkulasi yang terputus- putus pada bagian 

tertentu dan akses visual ke tujuan akhir kurang jelas. 

e. Pola sirkulasi looping  

adalah pandangan ke arah tujuan akhir disamarkan dan memberi kesan 

mengalir apa adanya. 

f. Pola sirkulasi obscure  

adalah pola sirkulasi dimana lalu lintas sirkulasi yang disembunyikan dari 

jangkauan umum. 
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g. Pola sirkulasi distraction  

adalah bentuk sirkulasi dimana pandangan ke arah yang dituju 

dikacaukan oleh obyek-obyek lain. Fokus visual mengalir bersama 

dengan waktu tempuh. 

h. Pola sirkulasi diverging  

adalah bentuk sirkulasi bercabang sehingga akses ke tujuan akhir 

secara fisik dan visual menjadi tidak jelas. 

5.1.3 Fasilitas Terminal Tipe A 

Selain syarat-syarat yang telah ditentukan Pemerintah untuk terminal 

di Indonesia, adapun beberapa fasilitas yang harus ada dalam terminal, yaitu: 

1. Jalur pemberangkatan kendaraan umum. 

2. Jalur kedatangan kendaraan umum. 

3. Tempat tunggu kendaraan umum. 

4. Tempat istirahat sementara kendaraan umum. 

5. Bangunan kantor terminal. 

6. Tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar. 

7. Menara pengawas. 

8. Loket penjualan karcis. 

9. Rambu-rambu dan papan informasi, yang memuat petunjuk jurusan, tarif, 

dan jadwal perjalanan. 
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10. Pelataran parkir kendaraan pengantar dan taksi. 

11. Kamar kecil/toilet 

12. Musholla 

13. Kios/kantin 

14. Ruang pengobatan 

15. Ruang infromasi dan pengaduan telepon umum 

16. Tempat penitipan barang 

17. Taman atau Ruang Terbuka Hijau 

18. Kegiatan sirkulasi penumpang, pengantar, penjemput, sirkulasi barang 

dan pengelola terminal. 

19. Macam tujuan dan jumlah trayek, motivasi perjalanan, kebiasaan 

penumpang dan fasilitas penunjang 

5.2 Landasan Teori Kenyamanan dan Keamanan 

5.2.1 Orientasi Bangunan 

Guna mendapatkan tata pencahayaan serta penghawaan yang baik, 

penataan orientasi bangunan sangatlah berpengaruh terhadap kedua elemen 

tersebut. Keduanya sama-sama membutuhkan perhatian khusus yang 

bertujuan agar ruangan-ruangan yang berada di dalam bangunan 

mendapatkan penghawaan dan pencahayaan alami, serta memiliki 

kelembapan udara yang cukup. Sehingga kesehatan pada lingkungan tersebut 

tetap terjaga dengan baik. Selain itu dengan menggunakan penghawaan dan 
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pencahayaan alami akan menghemat penggunaan energy listrik yang 

dibutuhkan. Karena tidak bergantung pada penggunaan pencahayaan 

maupun penghawaan buatan seperti pendingin udara dan lampu. 

  Beberapa cara untuk mengurangi konsumsi energy yang ada dalam 

sebuah bangunan dapat dilakukan dengan misalnya: 

a. Letak bangunan yang tegak lurus terhadap arah angin di lokasi tersebut. 

b. Penggunaan pohon yang teduh pada halaman bangunan juga akan 

menurunkan suhu udara. 

c. Memiliki bukaan atau ventilasi yang cukup, sesuai dengan kebutuhan 

bangunan, bertujuan untuk masuknya udara. 

d. Menghindari penempatan bukaan yang terlalu dekat. 

e. Pemakaian material alami akan membantu menyerap panas. 

f. Penataan ruang-ruang yang mengakibatkan tambahan panas seperti 

dapur atau ruang ME yang sebaiknya dijauhkan. 

g. Ruang yang menambah kelembapan harus direncanakan sebaik mungkin 

pertukaar penghawaannya seperti kamar mandi, ruang cuci, dll. 

h. Memperthatikan letak bukaan-bukaan terhadap arah sinar matahari. 

Selain cara untuk mengurangi penggunaan energy pada sebuah 

bangunan, adapun beberapa cara untuk meningkatkan kualitas udara pada 

sebuah bangunan, yaitu: 

a. Penataan ruang yang tepat. 
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b. Memakai bahan bangunan dan bahan perabot yang mengandung bahan 

kimia sedikit. 

c. Memastikan tidak ada jamur pada elemen bangunan dan perabot akibat 

kelembaban tinggi. 

d. Memperbanyak penanaman tumbuhan hijau. 

e. Membatasi merokok di dalam ruangan. 

f. Mamakai konsep secondary skin pada fasad untuk meredam panas 

matahari.Menggunakan Insulator panas di bawah material atap. 

g. Menyediakan lahan terbuka di dalam bangunan. 

5.2.2 Kriteria Perencanaan Terminal 

1. Sirkulasi lalu lintas. 

Jalan masuk dan keluar kendaraan harus lancar, dan dapat bergerak 

dengan mudah. Jalan masuk dan keluar calon penumpang kendaraan 

umum harus terpisah dengan keluar masuk kendaraan. Kendaraan di 

dalam terminal harus dapat bergerak tanpa halangan yang tidak perlu. 

Sistem sirkulasi kendaraan di dalam terminal ditentukan berdasarkan: 

a. Jumlah arah perjalanan. 

b. Frekuensi perjalanan. 

c. Waktu yang diperlukan untuk turun/naik penumpang. 

Sistem sirkulasi ini juga harus ditata dengan memisahkan jalur 

bus/kendaraan dalam kota dengan jalur bus angkutan antarkota. 
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2. Fasilitas utama terminal yang terdiri dari: 

a. Jalur pemberangkatan kendaraan umum. 

b. Jalur kedatangan kendaraan umum. 

c. Tempat tunggu kendaraan umum. 

d. Tempat istirahat sementara kendaraan umum. 

e. Bangunan kantor terminal. 

f. Tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, 

loket penjualan karcis, rambu-rambu, dan papan informasi, yang 

memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir 

kendaraan pengantar dan taksi. 

3. Fasilitas penunjang sebagai fasilitas pelengkap dalam pengoperasian 

terminal antara lain: 

a. Kamar kecil/toilet. 

b. Musholla. 

c. Kios/kantin. 

d. Ruang pengobatan. 

e. Ruang informasi dan pengaduan telepon umum. 

f. Tempat penitipan barang 

g. Taman. 

4. Turun naik penumpang dan parkir bus harus tidak mengganggu 

kelancaran sirkulasi bus dan dengan memperhatikan keamanan 

penumpang. 
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5. Luas bangunan ditentukan menurut kebutuhan pada jam puncak 

berdasarkan kegiatan adalah: 

a. Kegiatan sirkulasi penumpang, pengantar, penjemput, sirkulasi 

barang dan pengelola terminal. 

b. Macam tujuan dan jumlah trayek, motivasi perjalanan, kebiasaan 

penumpang dan fasilitas penunjang. 

6. Tata ruang dalam dan luar bangunan terminal harus memberikan kesan 

yang nyaman dan akrab.Luas pelataran terminal ditentukan berdasarkan 

kebutuhan pada jam puncak berdasarkan: 

a. Frekuensi keluar masuk kendaraan. 

b. Kecepatan waktu naik/turun penumpang. 

c. Kecepatan waktu bongkar/muat barang. 

d. Banyaknya jurusan yang perlu ditampung dalam sistem jalur. 

7. Sistem parkir kendaraan di dalam terminal harus ditata sedemikian rupa 

sehingga rasa aman, mudah dicapai, lancar dan tertib. Ada beberapa jenis 

sistem tipe dasar pengaturan platform, teluk dan parkir adalah: 

a. Membujur, dengan platform yang membujur bus memasuki teluk pada 

ujung yang satu dan berangkat pada ujungyang lain. Ada tiga jenis 

yang dapat digunakan dalam pengaturan membujur yaitu satu jalur, 

dua jalur dan shallow saw tooth. 

b. Tegak lurus, teluk tegak lurus bus-bus diparkir dengan muka 

menghadap ke platform, maju memasuki teluk dan berbalik keluar. 
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Ada beberapa jenis teluk tegak lurus ini yaitu tegak lurus terhadap 

platform dan membentuk sudut dengan platform. 

5.2.3 Arsitektur Post Modern 

Menurut (Charles Jenks, 2018. Arsitektur Post Modern) Post-

modernisme adalah campuran antara macam-macam tradisi dan masa lalu. 

Post-Modernisme adalah kelanjutan dari modernisme, sekaligus melampaui 

modernisme. Ciri khas karya-karyanya adalah makna ganda, ironi, banyaknya 

pilihan, konflik,dan terpecahnya berbagai tradisi, karena heterogenitas 

sangatmemadai bagi pluralisme. 

Ciri-ciri arsitektur Post-Modern sebagai berikut: 

a. Double-coding of Style 

Gabungan unsur-unsur modern dengan unsur lain(vernacular, local, 

komersial, konstektual) memperhatikan nilai-nilai yangdianut arsitek dan 

penghuni atau masyarakat awam juga nilai-nilai sejarah. 

b. Popular and Popularist  

Tidak terikat oleh aturan atau kaidah tertentu mempunyai tingkat 

fleksibilitas tinggi, sehingga dapat menyesuaikan diridengan lingkungan. 

c. Semiotic Form 

Bentuknya mempunyai tanda makna dan tujuan sehinggapenampilannya 

sangat mudah dipahami. 

d. Tradition and Choice 

Mengandung nilai-nilai tradisi yang penerapannyadisesuaikan dengan 

maksud dan tujuan perancang. 
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e. Artist / Client  

Mengandung dua hal pokok yang menjadi tuntutan perancangyaitu 

bersifat seni (intern) dan bersifat umum (ekstern) sehingga 

mudahdipahami. 

f. Elitist and Participative 

Menonjolkan kebersamaan serta mengurangi sikapkeangkuhan. 

g. Piecemeal 

Penerapan unsur-unsur dasar (history, vernacular, lokasi, dll). 

h. Architect as representative and activist 

Arsitek berfungsi sebagai wakilpenerjemah ide kepada perencana dan 

secara aktif berperan serta dalamperancangan. 

Adapun ciri-ciri arsitektur post modern menurut salah satu tokoh 

arsitektur Indonesia, Budi Sukada (1988), arsitektur post modern memiliki ciri 

umum sebagai berikut: 

a. Mengandung unsur-unsur komunikatif yang bersifat lokal atau populer 

b. Membangkitkan kembali kenangan kembali historik 

c. Berkonteks urban 

d. Menerapkan kembali teknik ornamentasi 

e. Bersifat representasional 

f. Berwujud metaforik (dapat berarti dari bentuk lain) 

g. Dihasilkan dari partispasi 

h. Mencerminkan aspirasi umum 

i. Bersifat plural 

j. Bersifat elektrik  
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