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BAB VII 

KONSEP PERANCANGAN 

 

7.1 Landasan Perancangan Tata Ruang Bangunan 

Penggunaan pola tataruang berbentuk Linear akan digunakan pada 

proyek redesain Terminal Arjosari ini, karena pola berbentuk linear ini sesuai 

dengan pendekatan pola sirkulasi ruang yang digunakan yaitu curvelinear. 

Dimana konsep dasar pada pergerakan yang ada pada terminal adalah 

datang dan pergi, maka dari itu hanya membutuhkan satu kali perpindahan 

tempat pada bangunan terminal. 

7.2 Landasan Perancangan Bentuk Bangunan 

Bentuk bangunan yang akan digunakan nantinya sesuai dengan 

rencana dari bangunan tersebut yang memiliki target difungsikan tetap 

sebagai terminal hingga 15 tahun mendatang. Maka dari itu penggunaan 

desain post modern sangatlah cocok untuk bangunan yang akan digunakan 

dalam waktu lama.  

7.3 Landasan Perancangan Struktur Bangunan 

Kondisi tanah yang baik sangat memungkinkan untuk menggunakan 

struktur bangunan berbentuk minipile dan footplat.Pengunaan material besi 

pipa sebagai rangkat atap pentang lebar. 
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7.4 Landasan Perancangan Bahan Bangunan 

 Penggunaan dinding pelingkup dari Kaca dengan ketebalan yang 

disesuaikan pada ruang tunggu penunpang atau bangunan utama 

terminal.Dengan alas peredam pada atap sehingga tidak menimbulkan 

kebisingan pada saat terjadi hujan. 

7.5 Landasan Perancangan Wajah Bangunan 

Secara umum bangunan terminal di anggap sebagai bangunan yang 

kumuh dan kotor dimata masyarakat. Namun hal ini akan diubah dengan 

adanya redesain terminal tipe A di Kota Malang, sehingga terminal memiliki 

lingkungan yang lebih bersih, aman, dan nyaman bagi penggunanya. 

Penggunaan penutup pada beberapa bagian dinding dari ACP (Alumunium 

Composite Panel). 

7.6 Landasan Perancangan Tata Ruang Tapak 

Penggunaan tata ruang dengan pola linear pada setiap area ruang luar 

terminal, seperti tempat parkir mobil, alur masuk bus, dll. 

7.7 Landasan Perancangan Utilitas 

Perancangan jaringan utilitas pada Terminal Arjosari ini nantinya 

sebagai berikut: 

1. Saluran air bersih yang berasal dari PDAM. 

2. Saluran air kotor terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: 

a. Saluran air hujan : yang nantinya akan dibuang melalui saluran kota 

b. Saluran limbah cair : dibuang langsung menuju saluran kota. 
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c. Saluran limbah padat : akan di tampung pada septictack terlebih 

dahulu, diteruskan ke sumur resapan, dan langsung meuju saluran 

kota. 

3. Jaringan listrik meliputi Penerangan buatan, mesin pompa, sistem 

Keamanan, dll. 

4. Penghawaan udara buatan (AC split dan AC setempat) dan alami. 

5. Jaringan Pemadam Kebakaran menggunakan APAR pada titik-titik yang 

ditentukan. 

6. Jaringan listrik meliputi mesin pompa. 
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