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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)  Tahun 2017-2045 dibentuk untuk 

keperluan riset pembangunan nasional berhubungan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Penetapan konsentrasi riset, tema, topic, institusi penyelenggara serta 

target capaian dalam jangka panjang. Fokus riset yang dimaksud mencakup Pangan 

- Pertanian; Energi - Energi Baru dan Terbarukan; Kesehatan - Obat; Transportasi; 

Teknologi Informasi dan Komunikasi; Pertahanan dan Keamanan; Material Maju; 

Kemaritiman; Kebencanaan; dan Sosial Humaniora - Seni Budaya - Pendidikan. 

Seluruh konsentrasi riset ini cocok dengan 7 konsentrasi di Agenda Riset Nasional 

2015-2019 diperbanyak dengan 3 konsentrasi baru sesuai dengan data yang 

didapat. Dalam penentuan objek rancangan, pemilihan judul dicocokkan dengan 

riset nasional, yakni dengan fokus; transportasi, tema; sistem cerdas manajemen 

transportasi dengan target; sistem cerdas transportasi berbasis TIK yang 

melibarkan pokja yang berasal dari institusi kementerian perhubungan. 

Kabupaten Mojokerto adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, 

 Indonesia.  Kabupaten ini berada 50 km barat daya Surabaya. Kabupaten 

Mojokerto merupakan wilayah penyangga utama Ibu kota Provinsi Jawa Timur. 

Kabupaten ini merasakan perkembangan yang sangat pesat disaksikan dari 

penerimaan asli daerah yang setiap tahun mengalami peningkatan. Kabupaten 

Mojokerto merupakan salah satu distrik yang masuk dalam area metropolitan 

Surabaya, yakni Gersik, Madura, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan 

(GERMAKERTASUSILA). Rencana pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam 

pembangunan yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 

9 Tahun 2012, salah satunya yakni pembangunan terminal bus menjadi terminal 

bus modern tipe B dan C, dimana terminal bus tipe B terletak di Kecamatan 

Pungging. Pada rencana strategis  dinas perhubungan dan komunikasi tahun 2014-

2019, dalam bidang angkutan umum (ASDP) mengalami permasalahan yakni, 

masih perlunya peningkatan fasilitas keamanan dan standar keamanan penumpang, 

masih terbatasnya pelayanan ke wilayah terutama sebab keterbatasan prasarana dan 

sarana dan jumlah penumpang yang terbatas, masih perlunya peingkatan 

pelayanan, masih perlunya subsidi untuk memberikan pelayanan kepada daerah 

dalam pelayanan angkutan sehingga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. 

 Moda transportasi pada zaman kini bukanlah urusan yang baru karena 

hamper setiap hari masyarakat menggunakannya. Kabupaten Mojokerto letaknya 

cukup strategis. Kabupaten ini dari sisi transportasi adalah titik tengah jalur barat 

ke timur dan sebaliknya. Terminal Mojosari-Pungging, ditujukan sebagai moda 
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transportasi perwujudan pengembangan sistem perkotaan Kabupaten Mojokerto 

sebagai bagian dari germakertasusila. Prasarana terminal Mojosari yang ada saat 

ini tidak cukup dalam melayani pengunjung dikarenakan kurangnya fasilitas-

fasilitas yang memadai. Seperti kapasitas ruang tunggu penumpang, tidak adanya 

ruang outlet pembelian tiket secara online,  papan pengumuman, fasilitas istirahat 

awak kendaraan, fasilitas ATM, area merokok, dsb, sebagaimana yang sudah ada 

dalam standar peraturan kemenhub tentang penyelenggaraan penumpang angkutan 

jalan. Kondisi fisik terminal Mojosari yang kurang dalam perawatannya, dengan 

luasan yang ada saat ini sebesar ±36.000 m² atau ±3,6 Ha.  Pada saat ini status 

terminal yaitu terminal tipe B, dengan demikian kondisi terminal Mojosari saat ini 

berpengaruh dan memberikan dampak terhadap tingkat pelayanan pada daerah 

lingkungan kerja terminal dan daerah pengawasan terminal. 

Tahun 2011-2015 penumpang terminal mojosari mengalami penurunan yang 

tinggi di tahun 2015, hal ini dimungkinkan terjadi karena kurang optimalnya fungsi 

terminal/faktor keamanan dan kenyamanan dalam terminal mojosari yang kurang 

optimal. Hal ini tentu bisa merugikan terminal maupun kabupaten/daerah. Tetapi 

pada tahun 2011-2013 jumlah penumpang mulai meningkat. Jika diprosentasekan, 

kenaikan penumpang bus 1.13% dan kenaikan penumpang angkutan kota 2.98%. 

Hal ini tentunya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi meningkat, namun 

peningkatan ini tidak diimbangi oleh peningkatan sarana dan prasarana di dalam 

terminal, termasuk kenyamanan pengguna/pengunjung terminal mojosari. Hal ini 

termasuk dalam masalah/pertimbangan yang harus diperbaiki agar terminal 

mojosari dapat berfungsi dengan optimal sebagaimana yang sudah tertera dalam 

keputusan menteri penyelengaraan terminal penumpang. 

Sebuah terminal penumpang agar dapat memberikan manfaat yang optimal, 

baik berupa pelayanan keamanan kepada masyarakat yang menggunakan 

transportasi umum maupun masyarakat yang hanya memanfaatkan sarana dan 

prasarana yang ada dalam terminal. Tentunya akan memberikan kontribusi 

pendapatan kepada kab/kota atau daerah, maka perlu pengelolaan dengan baik. 

Sehingga diharapkan dapat menghidupkan kembali citra maupun fungsi terminal 

mojosari menjadi lebih baik dan dapat menarik masyarakat untuk menggunakan 

angkutan umum sebagai fasilitas transportasi dan juga mengurangi kepadatan 

kendaraan bermotor dalam kota. 

Seiring berjalannya waktu, dengan adanya modernisasi, terminal Mojosari 

yang sudah dimulai dengan pembahasan oleh Pemkab Mojokerto. Pada RTRW 

tahun 2012-2032, Terminal Mojosari akan direncanakan menjadi Terminal Modern 

yang statusnya terminal tipe B. Pengembangan Terminal Mojosari untuk 

mendukung pelayanan kemudahan bagi pengunjung, mulai dari kemudahan akses 

hingga kemudahan pelayanan di dalam terminal. Sehingga perlu adanya 
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peningkatan mutu kualitas yang mendukung dari kegiatan aktivitas di terminal. 

Dan juga memperbaiki semua fasilitas-fasilitas yang kurang terpenuhi untuk dapat 

dimanfaatkan kembali. Selain merespon modern architechture namun yang tidak  

kalah penting yaitu merespon akan kebutuhan bangunan yang ramah lingkungan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Masih perlunya peningkatan fasilitas keamanan dan standar keamanan 

penumpang 

2. Masih terbatasnya pelayanan ke daerah, terutama karena keterbatasan 

prasarana dan sarana, dan jumlah penumpang yang terbatas 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang efektif untuk 

mengoptimalkan fungsi terminal tipe B? 

b. Bagaimana untuk meningkatkan fasilitas keamanan dengan standar 

keamanan penumpang secara arsitektural? 

c. Bagaimana mengembangkan desain arsitektur yang modern dalam 

objek terminal? 

 

1.4 Ide 

Dari berbagai uraian diatas, maka munculah ide/gagasan “Pengembangan 

Terminal Bus Tipe B Mojosari di Kabupaten Mojokerto” 

Pengembangan terminal tipe B Mojosari di Kab. Mojokerto, yang akan 

menjadi terminal modern sesuai dengan perda Kab. Mojokerto (RTRW), yaitu 

menerapkan elemen-elemen fisik yang diterapkan dalam bentuk modern 

 

1.5 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan 

Tujuan yang ditinjau dalam pengembangan Terminal Mojosari di Kabupaten 

Mojokerto, antara lain : 

1. Memenuhi kebutuhan fasilitas sarana prasarana terminal mojosari Kab. 

Mojokerto yang efektif. 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan terminal. 

3. Mengembangkan fasilitas umum dimana perkembangan jaman yang 

meningkat setiap tahunnya. 
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Sasaran 

Sasaran yang ingin dicapai adalah mendapatkan suatu program 

pengembangan terminal mojosari, sehingga pada akhirnya akan difungsikan 

secara optimal. Hal ini dengan pertimbangan : 

- Pemerintah sebagai pengelola. 

- Masyarakat, khususnya warga Mojokerto sebagai pengguna. 

 

1.6 Batasan Masalah 

Agar lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan menjadi terlalu 

luas, maka perlu membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Klasifikasi mengembangkan fasilitas sarana prasana serta kualitas pelayanan 

keamanan terminal penumpang tipe B mojosari di Kab. Mojokerto  

2. Wilayah pengembangan terminal penumpang tipe B di Pungging, Kec. 

Mojosari, Kab. Mojokerto 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Dari alur penulisan, maka dapat dibuat sistematika penulisan dalam 

penyusunan laporan ini, yang dengan judul Pengembangan Terminal Mojosari,  

Pungging di Kabupaten Mojokerto, yaitu: 

 

BAB I  PENDAHULUAN  

Menguraikan secara garis besar tema utama dalam laporan pengembangan 

terminal mojosari di Kabupaten Mojokerto, identifikasi masalah, rumusan masalah, 

ide, tujuan dan sasaran, batasan masalah, dan sistematika penulisan yang berisi 

pokok-pokok pikiran dalam setiap bab. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi deskripsi mengenai pengertian judul (proyek), studi 

literature/pustaka, aspek legal pendukung judul (proyek) yang meliputi kebijakan 

pemerintah yang mendasari pemilihan judul, studi banding objek sejenis dengan 

topik judul, dan karakter objek. 

 

BAB III METODE PEMBAHASAN 

Berisi mengenai alur/pola pemikiran penulis dimana penulisan laporan 

berangkat, dan penjelasan alur pemikiran. 
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BAB IV DATA DAN ANALISA 

Memuat tentang pengertian proyek dan batasan proyek serta tinjauan 

kondisi lokasi (eksisting) atau penetapan tapak, karakter pelaku, karakter lokasi dan 

akan didapat konsep dasar, data dan analisa fungsi dan kegiatan (ruang dalam), 

analisa lokasi dan tapak (ruang luar), dan juga konsep arsitektural 

 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Membahas tentang uraian keterkaitan antara tujuan dari bab sebelumnya 

dan juga memberi rekomendasi hasil dari studi ataupun analisa-analisa yang sudah 

dilakukan. 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 


