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BAB VI 

DATA DAN ANALISA 

 

4.1 Pengertian dan Batasan Proyek 

Lokasi yang berada di Terminal Tamanan Kota Kediri yaitu akan di lakukan 

pengembangan wilayah juga fasiitas - fasilitas yang tidak memadai dengan 

standar standar pelayanan penyelenggaraan terminal Penumpang angkutan Jalan. 

dan tetap pada acuan topik, dan target pada RIRN. 

 

4.2 Tinjauan Kondisi Lokasi 

4.2.1 Peta Lokasi 

  
Gambar 4.1 Peta Terminal Tamanan kota Kediri 

 

4.2.2 Deskripsi Site 

Terminal Tamanan berlokasi di alamat Jalan Semeru No. 55 Kelurahan 

Tamanan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 

 
Gambar 4.2 Detail peta terminal Tamanan kota Kediri 
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Gambar 4.3 Layout terminal Tamanan kota Kediri 

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kediri 

 

Batasan kawasan sebagai berikut : 

1. Timur  : Jl. Tamanan dan perumahan warga 

2. Utara  : Dinas Perhubungan Kota Kediri 

3. Selatan  : Jl. Argowilis dan perumahan warga 

4. Barat  : Perumahan warga 

 

4.2.3 Foto Eksisting Lokasi 

Gambaran permasalah tersebut bisa dilihat bada beberapa foto dibawah 

ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keadaan area 

pemesanan tiket 

yang terlihat 

kumuh, dengan 

genangan air 

dijalanan 

Keadaan toilet 

yang tidak 

terawat dengan 

kursi yang tidak 

teratur 

Tidak adanya 

trotoar pejalan 

kaki, dan terlihat 

tenda tenda 

warung yang 

berkesan kumuh 
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Gambar 4.4 Kondisi eksisting terminal Tamanan Kediri                                                       

(Sumber :Dokumentasi Pribadi) 

 

4.2.4 Analisa lahan dan kelayakan bangunan 

Ukuran eksisting tapak dan bangunan di terminal Tamanan Kediri : 

Tabel 4.1 Kondisi eksisting lahan dan kelayakan bangunan 

Objek Ukuran Standar Keterangan 

Lahan 

Lahan eksisting ± 3 ha 5 ha Kurang 

Area 

pengembangan 
± 2 ha -- Ada 

Kendaraan 

Parkir AKAP 

± 1524 m² 

1120 m² 
Tidak ada 

pembagian 

per jalur 

Parkir AKDP 540 m² 

Parkir AK 800 m² 

Parkir ADES 900 m² 

Pribadi --- 600 m² -- 

R. service --- 500 m² Tidak ada 

Pompa bensin --- 500 m² Tidak ada 

Sirkulasi 

kendaraan 
--- 3960 m² -- 

Bengkel --- 150 m² Tidak ada 

R. Istirahat --- 50 m² Tidak ada 

Gudang --- 25 m² Tidak ada 

R. parkir 

cadangan 
--- 1980 m² Tidak ada 

Pemakai Jasa 

R. Tunggu 1392 2625 m² Kurang 

Sirkulasi orang --- 1050 m² Ada 

Salah satu 

kanopi di area 

terminal yang 

sudah tidak 

layak 

Area ruang 

tunggu yang 

kurang nyaman 

karena terpapar 

langsung 

dengan polusi 

kendaraan 

Salah satu area 

toko yang sepi, 

dan malah 

terlihat kumuh 
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Kamar mandi --- 72 m²  

Kios  240 m² 1575 m² Kurang  

musholla  72 m²  

 

Operasional  

R. Administrasi --- 78 m²  

R. pengawas 36 m² 23 m² Ada  

Loket  
20 m² 

3 m² Ada  

Peron 4 m² Ada  

Retribusi  --- 6 m²  

R. informasi 16 m² 12 m² Ada  

R. P3K --- 45 m² Tidak ada 

R. Perkantoran 296,5 m² 150 m² Ada  

 

4.3 Karakter Pelaku 

4.3.1 Pengelola Terminal 

1. Pegawai Dinas (di dalam ruangan) 

Bertugas untuk mengatur segala keperluan administrasi terminal, 

dan kebutuhan segala hal yang berkaitan dengan Dinas 

Perhubungan juga Terminal Bus sepert memantau, mengendalikan 

dan mengevaluasi aset, programp/kegiatan dan pengembangan di 

bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika serta pembinaan 

organisasi. 

Karakter : Disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, teliti, tepat 

waktu, rapi. 

2. Pegawai Dinas (di lapangan) 

Pegawai Dinas yang terjun langsung untuk mengatur segala situasi 

yang terjadi dilapangan, mulai dari pemberian informasi, pemberian 

pelayanan kepada pengunjung,, pengaturan tata tertib di terminal, 

pengaturan  dan pengarahan tata kendaraan yang parkir, 

menertibakan lajur kendaraan, juga bersosialisasi kepada para awk 

armada bus juga pengunjung yang ada di terminal. 

Karakter : Disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, teliti, tepat 

waktu, rapi. 

3. Petugas kebersihan dan pertamanan 

Petugas yang bertanggung jawab atas sesuatu hal yang berkaitan 

tentang keindahan, kerapian dan penghijauan di area terminal.  

Karakter : Disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, teliti, tepat 

waktu, rapi. 



60 

 

4. Petugas Parkir 

Bertugas mengatur kendaraan yang keluar masuk area parkir, selain 

itu juga bertugas mengumpulkan beaya parkir dan memberikan 

karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari ruang 

parkir. 

Karakter : Disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, teliti, tepat 

waktu, rapi. 

5. Penjaga kios / toko / pusat oleh - oleh 

Bertugas menjajakan barang dagangannya ke setiap calon pembeli 

di area terminal. 

Karakter : Disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, teliti, tepat 

waktu, rapi, care, murah senyum. 

6. Teknisi Mekanikal 

Seseorang yang menguasai bidang teknologi tertentu yang lebih 

banyak memahami teori bidang tersebut, dan bertugas untuk 

merepair, membangun sesuatu hal yang berkaitan dengan bidang 

mekanik. 

Karakter : Disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, teliti, tepat 

waktu, berani mengambil resiko, fokus, sabar. 

7. Teknisi Elektrikal 

Seseorang yang menguasai bidang teknologi tertentu yang lebih 

banyak memahami teori bidang tersebut, dan bertugas untuk 

membenarkan, membangun sesuatu hal yang berkaitan dengan 

bidang kelistrikan. 

Karakter : Disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, teliti, tepat 

waktu, berani mengambil resiko, fokus, sabar. 

8. Porter  

Bertugas membantu para pengunjung dalam membawa barang 

bawaan, bisa dari parkiran menuju bus dan bisa juga sebaliknya. 

Karakter : Disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, teliti, berani 

mengambil resiko, cekatan. 

 

4.3.2 Armada kendaraan 

1. Supir bus, mikrolet, ojek, taxi, becak 

Sopir atau supir (dari bahasa Perancis: chauffeur) adalah 

pengemudi profesional yang dibayar oleh majikan untuk 

mengemudi kendaraan bermotor. 

Ciri - ciri supir yang baik: 
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 Memberikan kenyamanan bagi para penumpang 

 Memberikan rasa aman bagi para pemilik kendaraan 

 Kendaraan terjaga dan terawat dengan baik 

 Bisa melakukan manuver-manuver khusus ketika dibutuhkan 

 Bisa menjalankan jenis kendaraan khusus, dan lain-lain 

Karakter : Disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, teliti, sabar, 

berhati - hati, cekatan. 

2. Kernet 

Seseorang yang membantu supir dalam menjalankan dan memberi 

info arahan kendaraan, dan tugas lainya melakukan pengecekan 

kendaraan. 

Karakter : Disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, teliti, sabar, 

berhati - hati, cekatan. 

3. Kondektur 

Bertugas mengumpulkan beaya menumpang dan memberikan karcis 

kepada para penumpang. 

Karakter : Disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, teliti, sabar, 

cekatan, jujur. 

 

4.3.3 Pengunjung 

1. Anak - anak  

Seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum 

mengalami masa pubertas. 

Karakter : lucu, nakal, gembira, bahagia, gegabah, pemalu, 

Memiliki rasa keingin tahuan yang besar, egois, aktif, energik. 

2. Dewasa 

Seorang lelaki atau perempuan yang sudah mengalami masa 

pubertas dan bisa mengurus dirinya sendiri. 

Karakter : Disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, teliti, sabar, 

cekatan, jujur, kasar, keras, sopan, energik 

 

3. Tua 

seorang lelaki atau perempuan yang fisiknya sudah tergolong tidak 

mampu melakukan aktifitas seperti biasa, dan sudah lanjut usia dan 

memiliki kehati - hatian dalam beraktifitas. 

Karakter : kaget, lemah, pikun, renta, berhati  - hati, sopan. 

4. Penyandang cacat 
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Seseorang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang 

sifatnya mengganggu atau merupakan sesuatu hambatan 

baginyauntuk melakukan kegiatan sehari hari secara layak atau 

normal (John C. Maxwell)  

Karakter : lemah, berhati - hati, takut, tidak normal, butuh 

pelayanan khusus. 

 

4.3.4 Tenant 

1 Pimpinan 

Seseorang yang ditunjuk sebagai kepala operasional Restaurant, 

mengawasi kegiatan sehari - hari supaya bisa memberikan 

pelayanan secara maksimal juga menjaga standar pelayanan sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

Karakter : Disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, teliti, sabar, 

cekatan, jujur, tegas, mengayomi. 

cekatan, jujur. 

2 Bagian pelayanan 

Sekelompok orang yang bertugas melayani kebutuhan tamu 

Restaurant, seperti menyajikan makanan dan minuman dengan cara 

yang efisien dan sopan untuk mendapatkan kepuasan tamu. 

Karakter : Disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, teliti , 

cekatan, jujur, rampah, baik. 

3 Bagian keuangan 

Seseorang yang bertugas dalam mengelola keuangan didalam 

restaurant. 

Karakter : Disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, teliti , 

cekatan, jujur, rampah, baik. 
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4.4 Karakter Lokasi 

 
Gambar 4.5 Detail peta terminal Tamanan kota Kediri 

 

 Lokasi Terminal Tamanan tipe A kota Kediri berada di perempatan jalan, 

dan lokasi yang strategis untuk terminal. Di sebelah utra timur dan barat 

berdekatan langsung dengan perumahan warga dan terbukti terminal Tamanan 

adalah salah satu fasilitas penting di lokasi tersebut. Dari segi suasana lokasi 

terminal ini cenderung rampai. Lokasi terminal ini berdekatan juga dengan 

fasilitas - fasilitas publik seperti Pengadilan Negeri Kediri, Puskesmas, 

Akadema Kebidanan Medika Wiyata, ATM center. 

 

4.5 Konsep Dasar 

-- Simbiosis Mutualisme -- 

 

 Simbiosis (dari bahasa Yunani συμβίωσις "hidup bersama", yang berasal 

dari kata σύν "bersama" dan βίωσις "hidup")
[2]

 adalah semua jenis interaksi 

biologis jangka panjang dan dekat antara dua organisme biologis yang 

berbeda(wikipedia). Simbiosis/sim·bi·o·sis/ n Kim keadaan yang menguntungkan 

pada pembentuk dua jenis zat, apabila kedua zat tersebut dapat bersama - sama 

dalam lingkungan serupa (KBBI). Mutualisme /mu·tu·a·lis·me/ n hubungan 

timbal - balik yang saling menguntungkan antara dua organisme. 

 Jadi dalam penerapan konsep dasar simbiosis mutualisme ke dalam 

pengembangan terminal itu sendiri di aplikasikan pada saling timbal balik dalam 

hal yang menguntungkan antara komponen - komponen, fasilitas - fasilitas di 

terminal Tamanan kota Kediri tersebut. Dikarenakan terminal Tamanan 

cenderung sepi peminat bagaiman kita mengembangkan terminal tersebut 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani_Kuno
https://id.wikipedia.org/wiki/Simbiosis#cite_note-2
https://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi_biologis
https://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi_biologis
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sehingga para pengguna atau pengunjung lebih meningkat. Salah satunya adalah 

mengupgrade fasilitas - fasilitas umum yang mempunyai daya undang seperti 

halnya pusat perbelanjaan, pusat kuliner, pusat oleh - oleh dan sebagainya. Dari 

situ akan menimbulkan sebuah keuntungan juga yang di dapatkan oleh terminal 

ataupun sebaliknya.  

 Selain itu juga di harapkan terminal Tamanan Kediri juga menjadi lebih 

berkualitas dari segi pelayanan dana fasilitasnya seperti yang telah ditetapkan 

pemerintah dan sesuai dengan misi dari RTRW kota Kediri yaitu " mewujudkan 

sarana dan prasarana umum, ruang publik yang berkualitas, berkeadilan, dan 

berwawasan lingkungan". Dari segi Armada Bus bisa lebih meningkatkan 

kualitas pelayanan ke pada penumpang.  

1. Dari segi bentukan bangunan penerapan konsep dasar ini berguna 

dalam psikologis para pengguna yang menjadikan lebih bersemangat, 

lebih mudah di mengerti. Bisa dari segi warna, bidang, dan bentukan. 

2. Menciptakan kawasan yang rampah lingkungan dan membuat 

pengguna merasa nyaman. Menciptakan sirkulasi kawasan yang mudah 

diakses oleh para pengguna. Dan dapat menguntungkan semuanya 

termasuk pengguna, armada, ataupun operasional. 

3. Sebisa mungkin memanfaatkan kondisi alam sebagai penunjang 

kebutuhan ruangan seperti penghawaan alami, pencahayaan alami dan 

juga penyaring polusi alami. Karena memanfaatkan kondisi alam juga 

kita tidak banyak merugikan alam dengan pemborosan sebuah energi 

yang memunculkan polusi. 

 

4.6 Analisa Fungsi dan kegiatan (Ruang Dalam) 

4.6.1 Analisa Pelaku dan Kegiatan 

 Tabel 4.2 Analisa pelaku dan kegiatan 

No  Pelaku Kegiatan Jumlah 

 Pegawai Operasional 

1. 
Kepala 

Dinas 

Perumusan kebijakan dibidang 

perhubungan, pelaksanaan kebijakan 

dibidang perhubungan, pelaksanaan 

evaluasi dan pelaporan dibidang 

perhubungan, pelaksanaan admi-nistrasi 

dinas dibidang perhubungan, 

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 

oleh Walikota sesuai dengan tugasnya 

1 

2. Sekretaris Merencanakan, melaksanakan, meng- 1 
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koordinasikan dan mengendalikan 

kegiatan administrasi umum, ke- 

pegawaian, perlengkapan, pe- nyusunan 

programp dan keuangan. 

3. 

Kelompok 

Jabatan 

Fungsional 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 

Dinas sesuai dengan keahlian dan 

kebutuhan 

4 

4. 
Sub. Bagian 

Umum 

membantu Sekretaris dalam me-

nyelenggarakan ketatausahaan, rumah 

tangga dan perlengkapan serta 

pengelolaan administrasi kepe-gawaian 

dina 

3 

5. 
Sub. Bagian 

Keuangan 

membantu Sekretaris dalam me- 

laksanakan kegiatan anggaran ber-basis 

kinerja dan pertanggung-jawaban 

administrasi keuangan. 

1 

6. 
Sub. Bagian 

Programp 

membantu Sekretaris dalam me-

laksanakan perencanaan, pengen-dalian 

data, pembinaan dan evaluasi programp / 

kegiatan dinas.  

1 

7. 

Kepala 

Bidang 

Manajemen 

Angkutan 

Melaksanakan pembinaan mana-jemen 

terhadap angkutan orang, angkutan 

barang dan angkutan khusus di wilayah 

daerah berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang meliputi penyusunan, 

perencanaan, merumuskan kebijakan 

teknis operasional, melaksanakan 

kegiatan pengawasan dan pengendalian 

serta laporan. 

1 

8. 

Kepala 

Bidang 

Manajemen 

Lalu Lintas 

Melaksanakan kegiatan pengadaan, 

peningkatan, pemeliharaan serta 

pengoperasian fasilitas dan perlengkapan 

jalan, pengembangan keterpaduan 

manajemen dan rekayasa lalu lintas. 

1 

9. 

Kepala 

Bidang 

Keselama-

tan  Lalu 

Lintas dan 

Angkutan 

Jalan 

Melaksanakan penyusunan, pelak-sanaan 

kebijakan, dan pemberian bimbingan 

teknis, serta pemantauan dan evaluasi 

dibidang Keselamatan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

1 

10. 
Seksi 

Manajemen 

Melaksanakan penyusunan, pelak-sanaan 

kebijakan, dan pemberian bimbingan 
1 
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Angkutan 

Jalan 

teknis, serta pemantauan dan evaluasi 

dibidang Angkutan Jalan. 

11. 

Seksi 

Pengemban

gan 

Angkutan 

Jalan 

Melaksanakan penyusunan, pelak-sanaan 

kebijakan, dan pemberian bimbingan 

teknis, serta pemantauan dan evaluasi 

dibidang pengembangan angkutan 

1 

12. 

Seksi 

Pembinaan 

Angkutan 

Jalan 

Melaksanakan penyusunan, pelak-sanaan 

kebijakan, dan pemberian bimbingan 

teknis, serta pemantauan dan evaluasi 

dibidang pembinaan angkutan jalan 

1 

13. 

Seksi 

Manajemen 

dan 

Rekayasa 

Lalu Lintas 

Melaksanakan kegiatan pengadaan, 

peningkatan, pemeliharaan serta 

pengoperasian fasilitas dan perlengkapan 

jalan, pengembangan keterpaduan 

manajemen dan rekayasa lalu lintas. 

1 

14. 

Seksi 

Teknologi 

Informasi 

dan Lalu 

Lintas Jalan 

Melaksanakan kegiatan pengadaan, 

peningkatan, pemeliharaan serta 

pengoperasian fasilitas dan perlengkapan 

jalan, pengembangan keterpaduan 

manajemen dan yang berkaitan dengan 

teknologi dan informasi lalu lintas jalan 

1 

15. 

Seksi 

Prasarana 

Lalu Lintas 

Jalan 

Melaksanakan kegiatan pengadaan, 

peningkatan, pemeliharaan serta 

pengoperasian fasilitas dan perlengkapan 

jalan, pengembangan keterpaduan 

manajemen dan yang berkaitan dengan 

prasarana lalu liintas jalan 

1 

16. 

Seksi 

Manajemn 

Keselama-

tan Jalan 

Melaksanakan penyusunan, pelak-sanaan 

kebijakan, dan pemberian bimbingan 

teknis, serta pemantauan dan evaluasi 

dibidang Keselamatan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

1 

17. 

Seksi 

Pengenda-

lian Kese-

lamatan 

Melaksanakan penyusunan, pelak-sanaan 

kebijakan, dan pemberian bimbingan 

teknis, serta pemantauan dan evaluasi 

dibidang pengendalian keselamatan. 

1 

18. 

Seksi Audit 

dan Inspeksi 

jalan 

Melaksanakan penyusunan, pelak-sanaan 

kebijakan, dan pemberian bimbingan 

teknis, serta pemantauan dan evaluasi 

dibidang audit dan inspeksi jalan 

1 

19. 
UPTD 

Perparkiran 

Mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala Dinas dalam melakukan urusan 
1 
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pengelolaan perparkiran. 

20. UPTD PKB 

Mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala Dinas dalam melakukan 

pengujian kendaraan. 

 

1 

21. 

UPTD 

Terminal 

Angkutan 

Penumpang 

Mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala Dinas dalam melakukan 

pengujian kendaraan. 
1 

22. 

UPTD 

Terminal 

Angkutan 

Barang 

Mempunya tugas dabn bertanggung 

jawab atas kelancaran tata usaha di 

UPTD Terminal Angkutan Barang 

1 

23. 

Petugas 

Adminis-

trasi Per-

kantoran 

Bertugas untuk mengurus segala sesuatu 

yang berkaitan dengan administrasi 

kantor terminal 

1 

24. 

Petugas 

Pencatat 

keluar 

masuk bus 

Bertugas mencatat keluar masuknya bus 

di terminal. 
1 

25. 

Petugas 

Pengatur 

Lalu Lintas 

Bertugas mengatur kelancaran lalu lintas 

di area sekitar terminal ataupun di dalam 

terminal 

1 

26. 
Petugas 

PPNS 

Bertugas membantu keseluruhan 

administrasi perkantoran di terminal 
1 

27. 

Petugas 

Penguji 

kendaraan 

Bertugas menguji kelayakan kendaraan 

bermotor terutama bus yang masuk ke 

terminal 

1 

28. 
Petugas 

Pelayanan  

Bertugas melayani seluruh pengguna 

terminal, yang terpenting adalah calon 

penumpang 

1 

29. 

Petugas 

Teknologi 

Informasi 

Bertugas bertanggung jawab atas sarana 

teknologi dan informasi yang berkaitan 

dengan terminal 

1 

30. 
Teknisi 

Elektrikal 

Bertugas mengurus segala sesuatu yang 

berkitan dengan sistem kelistrikan 

terminal 

1 

31. 
Teknisi 

Mekanikal 

Bertugas mengurus segala sesuatu yang 

berkitan dengan sistem mekanikal 

terminal 

1 

32. 
Petugas 

Keamanan 

Bertugas menjaga keamanan dan 

keselamatan seluruh pengguna armada 
1 
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dan sesuatu yang ada di terminal 

33. 
Petugas 

Kesehatan 

Petugas yang memberi pelayanan medis 

ke setiap pengguna terminal 
1 

34. 
Petugas 

Kebersihan 

Petugas yang bertanggung jawab atas 

kelayakan dan kebersihan terminal 
1 

35. Penjaga kios 

Bertugas melayani pembeli dan 

bertanggung jawab atas kebersihan dan 

kenyamanan kios 

1 

Armada Kendaraan 

1. Supir 

Bertugas memberikan pelayanan 

mengemudi kepada penumpang dengan 

aman dan nyaman 

1 

2. Kernet 

Bertugas membantu supir untuk 

mengrahkan kendaraan dan 

membukakan pintu untuk penumpang 

1 

3. Kondektur 

Bertugas mengumpulkan beaya 

menumpang dan memberikan karcis 

kepada penumpang. 

1 

4. Ojek/Becak 

Bertugas sebgai pengantar penumpang 

yang turun dari bis kota ataupun 

penumpang yang ingin ke terminal denga 

sepeda motor / becak 

1 

Pengunjung  

1. Anak -anak 
Bermain, berlari-larian, menaiki bus, 

ataupun turu dan mengikuti orangtuanya. 
1 

2. Dewasa 

Melakukan kegiatan naik turun 

kendaraan umum, melakukan transaksi 

di terminal. 

1 

3. Lanjut usia 

Melakukan kegiatan naik turun 

kendaraan umum, melakukan transaksi 

di terminal. 

1 

4. Difabel 

Melakukan kegiatan naik turun 

kendaraan umum, melakukan transaksi 

di terminal dangan cara lebih khusus dan 

sangat berhati - hati 

1 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

4.6.2 Analisa Pelaku dan Kebutuhan Ruang 

1. Kepala Dinas 

Bagan 4.1 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Kepala Dinas 

 
Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. Kepala Dinas > R. 

Tamu/R. Kepala Dinas > R. Rapat > Kantin/R. Makan/Kios/Restaurant 

> Mushola >  Toilet > Pintu Keluar terminal 

 

2. Sekertaris 

Bagan 4.2 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Sekretaris 

 
Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. Sekretaris > R. 

Tamu/R. Kepala Dinas > R. Rapat > Kantin/R. Makan/Kios/Restaurant 

> Mushola >  Toilet > Pintu Keluar terminal 

 

3. Kelompok Jabatan Fungsional 

Bagan 4.3 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Kel Jabatan Fungsional 

 
Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. Kelompok Jabatan 

Fungsional > R. Sekretaris > R. Tamu/R. Kepala Dinas > R. Rapat > 

Mengevaluasi Laporan dan 

bekerja mengecek kondisi 

terminal 

Menerima tamu 

Istirahat / solat / 

buang air 

Mengatur dan memberi 

arahan bawahan 
Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  

Mengevaluasi Laporan dan 

mengatur administrasi 
Menerima tamu 

Istirahat / solat / 

buang air 

Membantu Kepala Dinas 

menyusun laporan 
Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  

Mengevaluasi Laporan dan 

pekerjaan 
Menerima tamu 

Istirahat / solat / 

buang air 

Membantu sekertaris, dan 

kepala dinas dalam 

pengelolaan kantor 
Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  
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Kantin/R. Makan/Kios/Restaurant > Mushola >  Toilet > Pintu Keluar 

terminal 

4. Sub Bagian Umum 

Bagan 4.4 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Sub Bagian Umum 

 
Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. Sub Bagian Umum > 

R. Tamu/R. Sekretaris > R. Rapat > Kantin/R. Makan/Kios/Restaurant > 

Mushola >  Toilet > Pintu Keluar termina 

 

5. Sub Bagian Keuangan 

Bagan 4.5 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Sub Bagian Keuangan 

 
 

Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. Sub Bagian Keuangan 

> R. Tamu/R. Sekretaris > R. Rapat > Kantin/R. Makan/Kios/Restaurant 

> Mushola >  Toilet > Pintu Keluar terminal 

 

6. Sub Bagian Program 

Bagan 4.6 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Sub Bagian Program 

 
 

Mengevaluasi Laporandan 

pekerjaan 
Menerima tamu 

Istirahat / solat / 

buang air 

Membantu sekertaris, dalam 

pengelolaan kantor 
Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  

Mengevaluasi Laporan keuangan 

dan mengatur administrasi 

keuangan 

Menerima tamu 

Istirahat / solat / 

buang air 

Melaporkan hasil evaluasi 

ke sekretaris 
Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  

Mengevaluasi Laporan 

pemrogrampan dan membantu 

sekertaris menyusun programp 

Menerima tamu 

Istirahat / solat / 

buang air 

Melaporkan hasil evaluasi 

ke sekretaris 
Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  



71 

 

 

Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. Sub Bagian Programp 

> R. Tamu/R. Sekretaris > R. Rapat > Kantin/R. Makan/Kios/Restaurant 

> Mushola >  Toilet > Pintu Keluar terminal 

 

7. Kepala Bidang Manajemen Angkutan 

Bagan 4.7 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Kepala Bidang 

Manajemen Angkutan 

 
 

Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. Kepala Bidang 

Manajemen Angkutan > R. Kepala Dinas  > R. Rapat > Kantin/R. 

Makan/Kios/Restaurant > Mushola >  Toilet > Pintu Keluar terminal 

 

8. Seksi Manajemen Angkutan Jalan 

Bagan 4.8 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Seksi Manajemen 

Angkutan Jalan 

 
Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. Seksi Manajemen 

Angkutan Jalan > R. Kepala Bidang Angkutan Jalan > R. Rapat > 

Kantin/R. Makan/Kios/Restaurant > Mushola >  Toilet > Pintu Keluar 

terminal 

 

 

Mengevaluasi Laporan dan 

pekerjaan 
Menerima tamu 

Istirahat / solat / 

buang air 

Membantu kepala dinas 

dalam pengelolaan Dishub 

dan terminal 

Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  

Mengevaluasi Laporan dan 

pekerjaan 
Menerima tamu 

Istirahat / solat / 

buang air 

Membantu kepala bidang 

manajemen angkutan dalam 

pengelolaan Dishub dan 

terminal 

Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  
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9. Seksi Pengembangan Angkutan Jalan 

Bagan 4.9 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Seksi Pengembangan 

Angkutan Jalan 

 
Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. Seksi Pengembangan 

Angkutan Jalan > R. Kepala Bidang Manajemen Angkutan > R. Rapat > 

Kantin/R. Makan/Kios/Restaurant > Mushola >  Toilet > Pintu keluar 

terminal 

 

10. Seksi Pembinaan Angkutan Jalan 

Bagan 4.10 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Seksi Pembinaan 

Angkutan Jalan 

 
Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. Seksi Pembinaan 

Angkutan Jalan > R. Kepala Bidang Angkutan Jalan > R. Rapat > 

Kantin/R. Makan/Kios/Restaurant > Mushola >  Toilet > Pintu Keluar 

terminal 

 

11. Kepala Bidang Manajemen Lalu Lintas 

Bagan 4.11 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Seksi Pembinaan 

Angkutan Jalan 

Mengevaluasi Laporan dan 

pekerjaan 
Menerima tamu 

Istirahat / solat / 

buang air 

Membantu kepala bidang 

manajemen angkutan dalam 

pengelolaan Dishub dan 

terminal 

Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  

Mengevaluasi Laporan dan 

pekerjaan 
Menerima tamu 

Istirahat / solat / 

buang air 

Membantu kepala bidang 

manajemen angkutan dalam 

pengelolaan Dishub dan 

terminal 

Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  
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Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. Kepala Bidang 

Manajemen Angkutan > R. Kepala Dinas  > R. Rapat > Kantin/R. 

Makan/Kios/Restaurant > Mushola >  Toilet > Pintu Keluar terminal 

 

12. Seksi Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas Jalan 

Bagan 4.12 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Seksi Manajemen & 

Rekayasa Lalu Lintas Jalan 

 
 

Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. Seksi Manajemen & 

Rekayasa Lalu Lintas Jalan >  R. Kepala Bidang Manajemen Lalu 

Lintas > R. Rapat > Kantin/R. Makan/Kios/Restaurant > Mushola > 

Toilet > Pintu Keluar terminal 

 

13. Seksi Teknologi & Informasi Lalu Lintas Jalan 

Bagan 4.13 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Seksi Teknologi & 

Informasi Lalu Lintas Jalan 

 

Mengevaluasi Laporan dan 

pekerjaan 
Menerima tamu 

Istirahat / solat / 

buang air 

Membantu kepala dinas 

dalam pengelolaan Dishub 

dan terminal 

Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  

Mengevaluasi Laporan dan 

pekerjaan 
Menerima tamu 

Istirahat / solat / 

buang air 

Membantu kepala bidang 

manajemen lalu lintas 

dalam pengelolaan Dishub 

dan terminal 

Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  

Mengevaluasi Laporan dan 

pekerjaan 
Menerima tamu 

Istirahat / solat / 

buang air 

Membantu kepala bidang 

manajemen lalu lintas 

dalam pengelolaan Dishub 

dan terminal 

Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  
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Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. Seksi Teknologi & 

Informasi Lalu Lintas Jalan >  R. Kepala Bidang Manajemen Lalu 

Lintas > R. Rapat > Kantin/R. Makan/Kios/Restaurant > Mushola >  

Toilet > Pintu Keluar  

 

14. Seksi Prasarana Lalu Lintas Jalan 

Bagan 4.14 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Seksi Prasarana Lalu 

Lintas Jalan 

 
 

Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. Seksi Teknologi & 

Informasi Lalu Lintas Jalan >  R. Kepala Bidang Manajemen Lalu 

Lintas > R. Rapat > Kantin/R. Makan/Kios/Restaurant > Toilet > 

Mushola > Pintu Keluar termina 

15. Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Bagan 4.15 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Bidang Keselamatan 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

 
Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. Kepala Bidang 

Keselamatan Lalu Lintas & Angkutan Jalan > R. Kepala Dinas  > R. 

Rapat > Kantin/R. Makan/Kios/Restaurant > Mushola > Toilet > Pintu 

Keluar terminal 

 

Mengevaluasi Laporan dan 

pekerjaan 
Menerima tamu 

Istirahat / solat / 

buang air 

Membantu kepala bidang 

manajemen lalu lintas 

dalam pengelolaan Dishub 

dan terminal 

Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  

Mengevaluasi Laporan dan 

pekerjaan 
Menerima tamu 

Istirahat / solat / 

buang air 

Membantu kepala dinas 

dalam pengelolaan Dishub 

dan terminal 

Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  
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16. Seksi Manajemen Keselamatan Jalan 

Bagan 4.16 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Seksi Manajemen 

Keselamatan Jalan 

 
Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. Seksi Manajemen 

Keselamatan > R. Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas & Angkutan 

Jalan  > R. Rapat > Kantin/R. Makan/Kios/Restaurant > Mushola > 

Toilet > Pintu Keluar terminal 

 

17. Seksi Pengendalian Keselamatan Jalan 

Bagan 4.17 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Seksi Pengendalian 

Keselamatan Jalan 

 
Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. Seksi Pengendalian 

Keselamatan Jalan > R. Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas & 

Angkutan Jalan  > R. Rapat > Kantin/R. Makan/Kios/Restaurant > 

Mushola > Toilet > Pintu Keluar terminal 

 

 

 

 

 

 

 

Mengevaluasi Laporan dan 

pekerjaan 
Menerima tamu 

Istirahat / solat / 

buang air 

Membantu kepala bidang 

keselamatan lalu lintas & 

angkutan jalan dalam 

pengelolaan Dishub dan 

terminal 

Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  

Mengevaluasi Laporan dan 

pekerjaan 
Menerima tamu 

Istirahat / solat / 

buang air 

Membantu kepala bidang 

keselamatan lalu lintas & 

angkutan jalan dalam 

pengelolaan Dishub dan 

terminal 

Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  
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18. Seksi Audit & Inspeksi jalan 

Bagan 4.18 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Seksi Audit & Inspeksi 

Jalan 

 
Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. Seksi Audit & Inspeksi 

Jalan > R. Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas & Angkutan Jalan  > 

R. Rapat > Kantin/R. Makan/Kios/Restaurant > Mushola > Toilet > 

Pintu Keluar terminal 

 

19. UPTD Perparkiran 

Bagan 4.19 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang UPTD Perparkiran 

 
 

Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. UPTD Perparkiran  > 

R. Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas & Angkutan Jalan  > R. 

Rapat > Kantin/R. Makan/Kios/Restaurant > Toilet > Mushola > Pintu 

Keluar terminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengevaluasi Laporan dan 

pekerjaan 
Menerima tamu 

Istirahat / solat / 

buang air 

Membantu kepala bidang 

keselamatan lalu lintas & 

angkutan jalan dalam 

pengelolaan Dishub dan 

terminal 

Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  

Mengevaluasi Laporan dan 

pekerjaan 
Menerima tamu 

Istirahat / solat / 

buang air 

Membantu kepala dinas 

dalam pengelolaan 

perparkiran di kota Kediri 

dan terminal 

Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  
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20. UPTD PKB 

Bagan 4.20 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang UPTD PKB 

 
Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. UPTD PKB  > R. 

Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas & Angkutan Jalan  > R. Rapat 

> Kantin/R. Makan/kios/Restaurant > Mushola > Toilet > Pintu Keluar 

terminal 

 

21. UPTD Terminal Angkutan 

Bagan 4.21 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang UPTD Terminal 

Angkutan 

 
Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. UPTD Terminal 

Angkutan  > R. Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas & Angkutan 

Jalan  > R. Rapat > Kantin/R. Makan/kios/Restaurant > Mushola > 

Toilet > Pintu Keluar terminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengevaluasi Laporan dan 

pekerjaan 
Menerima tamu 

Istirahat / solat / 

buang air 

Membantu kepala dinas 

dalam pengujian kendaraan 

di kota Kediri dan terminal 

Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  

Mengevaluasi Laporan dan 

pekerjaan 
Menerima tamu 

Istirahat / solat / 

buang air 

Membantu kepala dinas 

dalam pengelolaan terminal 

berbasis angkutan di kota 

Kediri 

Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  
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22. UPTD Terminal Barang 

Bagan 4.22 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang UPTD Terminal 

Barang 

 
 

Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. UPTD Terminal 

Barang > R. Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas & Angkutan Jalan  

> R. Rapat > Kantin/R. Makan/kios/Restaurant > Mushola > Toilet > 

Pintu Keluar terminal 

 

23. Petugas Administrasi Perkantoran 

Bagan 4.23 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Petugas Administrasi 

Perkantoran 

 
Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. Kantor Terminal > R. 

Kepala UPTD Terminal angkutan  > R. Rapat > Kantin/R. 

Makan/kios/Restaurant > Mushola > Toilet > Pintu Keluar terminal 

 

 

 

 

 

 

 

Mengevaluasi Laporan dan 

pekerjaan 
Menerima tamu 

Istirahat / solat / 

buang air 

Membantu kepala dinas 

dalam pengelolaan terminal 

berbasis barang di kota 

Kediri 

Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  

Mengevaluasi Laporan dan 

pekerjaan tentang administrasi 

terminal 

Menerima tamu 

Istirahat / solat / 

buang air 

Membantu Kepala UPTD 

Terminal Angkutan  
Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  
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24. Petugas Pencatat keluar masuk bus 

Bagan 4.24 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Petugas Pencatat keluar 

masuk bus 

 
Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. Kantor Terminal > R. 

Kepala UPTD Terminal angkutan  > R. Rapat > Pos Pintu masuk 

terminal > Pos Pintu keluar terminal Kantin/R. Makan/kios/Restaurant > 

Mushola > Toilet > Pintu Keluar terminal 

 

25. Petugas Pengatur Lalu Lintas 

Bagan 4.25 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Petugas pengatur lalu 

lintas 

 
Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. Kantor Terminal > R. 

Kepala UPTD Terminal angkutan  > R. Rapat > Pos jaga pintu 

masuk/keluar terminal > Kantin/R. Makan/kios/Restaurant > Mushola > 

Toilet > Pintu Keluar  

 

 

 

 

 

 

 

Mencatat keluar masuk bus di 

terminal 
Menerima tamu 

Istirahat / solat / 

buang air 

Rapat dengan kepala atau 

Anggota UPTD terminal 
Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  

Mengatur lalu lintas di luar dan 

didalam terminal 

Istirahat / solat / 

buang air 

Membuat laporan dan 

membantu kepala UPTD 
Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  
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26. Petugas PPNS 

Bagan 4.26 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Petugas PPNS 

 
 

Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. Kantor Terminal > R. 

Kepala UPTD Terminal angkutan  > R. Rapat > Pos jaga pintu 

masuk/keluar terminal > Kantin/R. Makan/kios/Restaurant > Mushola > 

Toilet > Pintu Keluar terminal 

 

27. Petugas Penguji Kendaraan Bermotor 

Bagan 4.27 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Petugas Penguji 

Kendaraan Bermotor 

 
Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. Kantor Terminal > R. 

Kepala UPTD Terminal angkutan  > R. Rapat > R. Service kendaraan > 

Kantin/R. Makan/kios/Restaurant > Mushola > Toilet > Pintu Keluar 

terminal 

 

 

 

 

 

 

 

Membantu administrasi 

perkantoran terminal 
Menerima tamu 

Istirahat / solat / 

buang air 

Rapat dengan kepala atau 

Anggota UPTD terminal 
Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  

Menguji kendaraan bermotor 

Istirahat / solat / 

buang air 

Membuat laporan dan 

membantu kepala UPTD 

Terminal 

Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  
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28. Petugas Pelayanan 

Bagan 4.28 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Petugas Pelayanan 

 
Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. Kantor Terminal > R. 

Kepala UPTD Terminal angkutan  > R. Rapat > seluruh area terminal > 

Kantin/R. Makan/kios/Restaurant > Mushola > Toilet > Pintu Keluar 

terminal 

 

29. Petugas Teknologi Informasi 

Bagan 4.29 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Petugas Teknologi 

Informasi 

 
Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. Informasi Terminal > 

R. Kepala UPTD Terminal angkutan  > R. Rapat > seluruh area terminal 

> Kantin/R. Makan/kios/Restaurant > Mushola > Toilet > Pintu Keluar 

terminal 

 

30. Tekniki Elektrikal 

Bagan 4.30 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Teknisi Elektrikal 

 

Melayani Calon Penumpang bis 

dan seluruh pengguna terminal 

Istirahat / solat / 

buang air 

Rapat dengan kepala atau 

Anggota UPTD terminal 
Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  

Memberikan informasi ke seluruh 

pengguna 

Istirahat / solat / 

buang air 

Membuat laporan dan 

membantu kepala UPTD 

Terminal 
Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  

Memperbaiki atau merawat segala 

hala tentang elektrikal di terminal 
Istirahat / solat / 

buang air 

Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  
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Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. istirahat teknisi > 

seluruh area terminal > Kantin/R. Makan/kios/Restaurant > Mushola > 

Toilet > Pintu Keluar terminal 

 

31. Teknisi Mekanikal 

Bagan 4.31 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Teknisi Mekanikal 

 
 

 

Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. istirahat teknisi > 

seluruh area terminal > Kantin/R. Makan/kios/Restaurant > Mushola > 

Toilet > Pintu Keluar terminal 

 

32. Petugas Keamanan 

Bagan 4.32 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Petugas Keamanan 

 
Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. Pos jaga petugas 

keamanan > seluruh area terminal > Kantin/R. Makan/kios/Restaurant > 

Mushola > Toilet > Pintu Keluar terminal 

 

33. Petugas Kesehatan 

Bagan 4.33 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Petugas Keamanan 

 

Memperbaiki atau merawat segala 

hala tentang mekanikal di terminal 
Istirahat / solat / 

buang air 

Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  

Menjaga keamanan di seluruh 

area terminal 
Istirahat / solat / 

buang air 

Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  

Merawat / mengobati pasien Istirahat / solat / 

buang air 

Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  
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Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. UKS atau Klinik 

terminal > Kantin/R. Makan/kios/Restaurant > Mushola > Toilet > Pintu 

Keluar terminal 

 

34. Petugas Kebersihan 

Bagan 4.34 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Petugas Kebersihan 

 
 

Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > R. Pistirahat petugas 

kebersihan > seluruh area terminal > Kantin/R. Makan/kios/Restaurant 

> Mushola > Toilet > Pintu Keluar terminal 

 

35. Supir 

Bagan 4.35 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Supir  

 
Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran bus AKAP/AKDP > R. Pistirahat awak 

kendaraan  > Kantin/kios > Mushola > Toilet > Pintu Keluar terminal 

 

36. Kernet 

Bagan 4.36 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Kernet 

 
Kebutuhan Ruang :  

Membersihakan seluruh area 

terminal termasuk toilet, kantor, 

dan area luar bangunan 

Istirahat / solat / 

buang air 

Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  

Istirahat / solat / 

buang air 

Keluar  

Datang  Memarkir bus  

Menunggu 

penumpang 

Mengecek 

kendaraan 

Istirahat / solat / 

buang air 

Keluar  

Datang  Memarkir bus  

Menunggu 

penumpang 

Mengecek 

kendaraan 
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Pintu masuk terminal > Parkiran bus AKAP/AKDP > R. Pistirahat awak 

kendaraan  > Kantin/kios > Mushola > Toilet > Pintu Keluar terminal > 

Pintu keluar bus 

 

37. Kondektur 

Bagan 4.37 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Kondektur 

 
 

Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran bus AKAP/AKDP > R. Pistirahat awak 

kendaraan  > Kantin/kios > Mushola > Toilet > Pintu Keluar terminal > 

Pintu keluar bus 

 

38. Pengunjung 

Bagan 4.38 Alur kegiatan dan kebutuhan Ruang Pengunjung 

 
Kebutuhan Ruang :  

Pintu masuk terminal > Parkiran kendaraan > loket pemesanan tiket > 

R. Tunggu > Kantin/R. Makan/kios/Restaurant > Mushola > Toilet > 

Area keberangkatan > Area kedatangan > Parkir kendaraan > Pintu 

keluar terminaL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istirahat / solat / 

buang air 

Keluar  

Datang  Memeriksa bus 

Menarik beaya 

dan memberikan 

karcis 

Mengecek 

kendaraan 

Istirahat / solat / 

buang air 

Ambil Kendaraan Pulang  

Datang  Parkir Kendaraan  Memberi karcis  Menunggu bis 

Naik bus Datang dari bus 



85 

 

4.6.3 Organisasi Ruang 

Bagan 4.39 Organisasi ruang pada terminal Tamanan tipe A Kediri   

 
 

 Organisasi ruang di terminal tamanan ini direncanakan memusat di 

karenakan agar memudahkan dalam sirkulasi pengguna ataupun sirkulasi 

kendaraan. Dibagi menjadi 3 area yaitu area publik yang cenderung berada 

di pusat atau di tengah - tengah terminal area privat di area samping 

terminal, dan area sevice berada di area belakang terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

Akses pintu 

masuk 

Area parkir 

Taxi 

Area MPU 

Area 

kedatangan bus 

Kota 

Area 

kedatangan bus 

AKAP / AKDP 

Area parkir bus 

kota 

Area 

keberangkatan 

bus Kota 

Area 

keberangkatan 

bus 

AKAP/AKDP 

Hall / Lobby 

R. Tunggu Area Komersil 

Restaurant 

Pangkalan ojek Pintu Keluar 

R. Parkir bus 

AKAP/AKDP 

Pusat  

oleh - oleh 

Parkir pribadi 
Area 

Perkantoran 

Tempat Ibadah 

Area Service 

bus 

R. Informasi 
R. Istirahat 

awak kendaraan 

R. Menara 

Pengawas 

TPS Gudang 

Area parkir 

mobil & motor 
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4.6.4 Analisa Kebutuhan Ruang dan Besaran Ruang 

 Tabel 4.3 Analisa kebutuhan ruang dan besaran ruang 

J
en

is
 

R
u

a
n

g
 

P
er

a
b

o
t 

/ 

ju
m

la
h

 

p
em

a
k

a
i 

P
er

h
it

u
n

g
a

n
 

U
k

u
ra

n
 /

 

S
ta

n
d

a
r 

J
u

m
la

h
 

R
u

a
n

g
 

S
ir

k
u

la
si

 

T
o

ta
l 

Operasional / Pengelola 

R. 

Kepala 

Dinas 

meja 

biro,meja 

komputer, 

meja 

telepon, 

kursi kerja, 

kursi hadap, 

lemari buku, 

buffet / 1 

orang 

(1,8x0,8) + 

(1,1 x 1,0) + 

(1,0x1,0) + 

(0,6 x 0,6) + 

(0,6 x 0,6) + 

(1,0 x 0,5) + 

(0,9 x 0,4) + 

15m²/org 

1 60% 21,01m² 

R. 

Sekre 

taris 

meja 

biro,meja 

komputer, 

meja 

telepon, 

kursi kerja, 

kursi hadap, 

lemari buku, 

buffet / 1 

orang 

(1,8x0,8) + 

(1,1 x 1,0) + 

(1,0x1,0) + 

(0,6 x 0,6) + 

(0,6x 0,6) + 

(1,0 x 0,5) + 

(0,90 x 0,40) 

+ 10m²/org 

1 60% 16,01m² 

R. 

KaSub 

Bagian 

Umum 

meja 

biro,meja 

komputer, 

meja 

telepon, 

kursi kerja, 

kursi hadap, 

lemari buku  

/ 1 orang 

(1,8x0,8) + 

(1,1 x 1,0) + 

(1,0x1,0) + 

(0,6 x 0,6) + 

(0,6x 0,6) + 

(1,0 x 0,5) + 

4m²/org 

1 60% 8,26m² 
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R. 

KaSub 

Bagian 

Keua- 

ngan 

meja 

biro,meja 

komputer, 

meja 

telepon, 

kursi kerja, 

kursi hadap, 

lemari buku  

/ 1 orang 

(1,8x0,8) + 

(1,1 x 1,0) + 

(1,0x1,0) + 

(0,6 x 0,6) + 

(0,6x 0,6) + 

(1,0 x 0,5) 

+4m²/org 

1 60% 8,26m² 

R. 

KaSub 

Bagian 

Progra

mp 

meja 

biro,meja 

komputer, 

meja 

telepon, 

kursi kerja, 

kursi hadap, 

lemari buku / 

1 orang 

 

(1,8x0,8) + 

(1,1 x 1,0) + 

(1,0x1,0) + 

(0,6 x 0,6) + 

(0,6x 0,6) + 

(1,0 x 0,5) 

+4m²/org 

1 60% 8,26m² 

R. 

Kelomp

ok 

Jabatan 

Fungsio

nal 

meja 

biro,meja 

komputer, 

kursi kerja, / 

4 orang 

4 x {(1,8x0,8) 

+ (1,1 x 1,0) 

+ (0,6 x 0,6) 

+ 1,2m²/org} 

1 40% 21,04m² 

R. 

KaBid 

Manaje- 

men 

Angkut

an 

meja 

biro,meja 

komputer, 

meja 

telepon, 

kursi kerja, / 

1 orang 

(1,8x0,8) + 

(1,1 x 1,0) + 

(1,0x1,0) + 

(0,6 x 0,6) + 

(0,6x 0,6) + 

(1,0 x 0,5) 

+4m²/org 

1 60% 8,26m² 

R. 

KaBid 

Manaje- 

men 

Lalu 

Lintas 

meja 

biro,meja 

komputer, 

meja 

telepon, 

kursi kerja, / 

1 orang 

(1,8x0,8) + 

(1,1 x 1,0) + 

(1,0x1,0) + 

(0,6 x 0,6) + 

(0,6x 0,6) + 

(1,0 x 0,5) 

+4m²/org 

1 60% 8,26m² 

R. 

KaBid 

Kesela

ma- 

meja 

biro,meja 

komputer, 

meja 

(1,8x0,8) + 

(1,1 x 1,0) + 

(1,0x1,0) + 

(0,6 x 0,6) + 

1 60% 8,26m² 
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tan Lalu 

Lintas 

dan 

Angkut

an Jalan 

 

telepon, 

kursi kerja, / 

1 orang 

(0,6x 0,6) + 

(1,0 x 0,5) 

+4m²/org 

R. 

KaSi 

Manaje- 

men 

Angkut

an Jalan 

meja 

biro,meja 

komputer, 

meja 

telepon, 

kursi kerja, / 

1 orang 

(1,8 x 0,8) + 

(1,1 x 1,0) + 

(1,0 x 1,0) + 

(0,6 x 0,6) + 

(0,6 x 0,6) + 

(1,0 x 0,5) 

+4m²/org 

1 60% 8,26m² 

R. 

KaSi 

Pengem

ba-ngan 

Angkut

an Jalan 

meja 

biro,meja 

komputer, 

meja 

telepon, 

kursi kerja, / 

1 orang 

(1,8 x 0,8) + 

(1,1 x 1,0) + 

(1,0 x 1,0) + 

(0,6 x 0,6) + 

(0,6 x 0,6) + 

(1,0 x 0,5) + 

4m²/org 

1 60% 8,26m² 

R. 

KaSi 

Pembin

aan 

Angkut

an Jalan 

meja 

biro,meja 

komputer, 

meja 

telepon, 

kursi kerja, / 

1 orang 

(1,8x 0,8) + 

(1,1 x 1,0) + 

(1,0 x 1,0) + 

(0,6 x 0,6) + 

(0,6 x 0,6) + 

(1,0 x 0,5) 

+4m²/org 

1 60% 8,26m² 

R. 

KaSi 

Manaje- 

men 

dan 

Rekayas

a Lalu 

Lintas 

meja 

biro,meja 

komputer, 

meja 

telepon, 

kursi kerja, / 

1 orang 

(1,8 x 0,8) + 

(1,1 x 1,0) + 

(1,0 x 1,0) + 

(0,6 x 0,6) + 

(0,6 x 0,6) + 

(1,0 x 0,5) + 

4m²/org 

1 60% 8,26m² 

R. 

KaSi 

Teknolo

gi & 

Informa

si Lalu 

Lintas 

Jalan 

meja 

biro,meja 

komputer, 

meja 

telepon, 

kursi kerja, / 

1 orang 

(1,8 x 0,8) + 

(1,1 x 1,0) + 

(1,0 x 1,0) + 

(0,6 x 0,6) + 

(0,6x 0,6) + 

(1,0 x 0,5) + 

4m²/org 

1 60% 8,26m² 
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R. 

KaSi 

Prasara

na Lalu 

Lintas 

Jalan 

meja 

biro,meja 

komputer, 

meja 

telepon, 

kursi kerja, / 

1 orang 

(1,8x0,8) + 

(1,1 x 1,0) + 

(1,0x1,0) + 

(0,6 x 0,6) + 

(0,6x 0,6) + 

(1,0 x 0,5) 

+4m²/org 

1 60% 8,26m² 

R. 

KaSi 

Manaje 

men 

Kesela

ma- 

tan 

Jalan 

meja 

biro,meja 

komputer, 

meja 

telepon, 

kursi kerja, / 

1 orang 

(1,8x0,8) + 

(1,1 x 1,0) +  

(1,0 x 1,0) + 

(0,6 x 0,6) + 

(0,6 x 0,6) + 

(1,0 x 0,5) 

+4m²/org 

1 60% 8,26m² 

R. 

KaSi 

Pengen

da- 

Lian 

Kesela

ma- 

tan 

Jalan 

meja 

biro,meja 

komputer, 

meja 

telepon, 

kursi kerja, / 

1 orang 

(1,8 x 0,8) + 

(1,1 x 1,0) + 

(1,0 x 1,0) + 

(0,6 x 0,6) + 

(0,6 x 0,6) + 

(1,0 x 0,5) + 

4m²/org 

1 60% 8,26m² 

R. 

KaSi 

Audit & 

Inspeksi 

Jalan 

meja 

biro,meja 

komputer, 

meja 

telepon, 

kursi kerja, / 

1 orang 

(1,8 x 0,8) + 

(1,1 x 1,0) + 

(1,0 x 1,0) + 

(0,6 x 0,6) + 

(0,6 x 0,6) + 

(1,0 x 0,5) + 

4m²/org 

1 60% 8,26m² 

R. 

KA 

UPTD 

Perparki 

ran 

meja 

biro,meja 

komputer, 

meja 

telepon, 

kursi kerja, / 

1 orang 

(1,8 x 0,8) + 

(1,1 x 1,0) + 

(1,0 x 1,0) + 

(0,6 x 0,6) + 

(0,6 x 0,6) + 

(1,0 x 0,5) + 

4m²/org 

1 60% 8,26m² 

R. 

KA 

UPTD 

PKB 

meja 

biro,meja 

komputer, 

meja 

telepon, 

(1,8 x 0,8) + 

(1,1 x 1,0) + 

(1,0 x1,0) + 

(0,6 x 0,6) + 

(0,6 x 0,6) + 

1 60% 8,26m² 
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kursi kerja, / 

1 orang 

(1,0 x 0,5) + 

4m²/org 

R. 

KA 

UPTD 

Termina

l 

Angkut

an 

Penum 

pang 

meja 

biro,meja 

komputer, 

meja 

telepon, 

kursi kerja, / 

1 orang 

(1,8 x 0,8) + 

(1,1 x 1,0) + 

(1,0 x 1,0) + 

(0,6 x 0,6) + 

(0,6 x 0,6) + 

(1,0 x 0,5) + 

4m²/org 

1 60% 8,26m² 

R. 

KA 

UPTD 

Termina

l 

Barang 

meja 

biro,meja 

komputer, 

meja 

telepon, 

kursi kerja, / 

1 orang 

(1,8 x 0,8) + 

(1,1 x 1,0) + 

(1,0 x 1,0) + 

(0,6 x 0,6) + 

(0,6 x 0,6) + 

(1,0 x 0,5) + 

4m²/org 

1 60% 8,26m² 

R. 

Rapat 

Dinas 

Meja Rapat, 

Kursi, papan 

lcd, / 5 orang 

(2,0 x 5,0) + 

25 x (0,6 x 0,6) 

+ 1,2m²/org 

1 20% 52,80m² 

R. 

Tamu 

Dinas 

Sofa 1set, 

Meja tamu, 

buffet, 

Lemari 

buku, / 25 

orang 

(0,7 x 2,0) +  

(0,9 x 0,4) + 

(0,5 x 1,0) + 

4m²/org 

1 60% 19,60m² 

Toilet 

Kantor 

Dinas 

Closet 

duduk, Bak 

Mandi, 

Urinor, / 4 

orang 

4 x (0,7 x 0,7) 

+ 4 x (0,6 x 

0,6) + 2 x (0,7 

x 0,7) + 

1,2m²/org 

1 60% 11,08m² 

R. 

Petugas 

Admini

strasi 

Perkan 

toran 

meja 

komputer, 

meja 

telepon, 

kursi kerja,  

Standar  

78,0m² 
1 - 78,00m² 

Pos 

Petugas 

Pencatat 

keluar 

masuk 

meja 

komputer, 

meja 

telepon, 

kursi kerja, / 

2 x (1,1 x 1,0) 

+  

2 x (0,6 x 0,6) 

+  

(0,6 x 0,6) 

2 20% 7,87 m² 
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bus 4 orang 

R. 

Informa

si 

meja 

komputer, 

meja 

telepon, 

kursi kerja, 

Standar  

12.0 m² 
1 - 12,00 m² 

R. Tiket 

& Loket 

Mejas 

komputer, 

meja 

pelayanan, 

kursi 

Standar  

3.0 m² 
4 - 12,00 m² 

R. 

Pengad

uan 

meja 

komputer,  

meja 

telepon, 

kursi kerja, 

kursi hadap, 

bangku 

tunggu,  

/ 5-8 orang 

2 x (1,1 x 1,0) 

+  

2 x (0,6 x0,6) 

+  

2 x (0,6 x 0,6) 

+  

2 x (0,6 x 0,6) 

+  

2 x (0,4 x 2,0) 

1,2m²/org 

1 60% 19,14 m² 

R.  

Petugas 

Keaman

an 

Kursi, meja,  

lemari alat,  

Lemari 

pakaian 

Standar  

12.0 m² 
4  48,00 m² 

R.  

Petugas 

Mekani

kal 

Meja Kerja, 

Kursi, lemari 

alat, / 10 

orang 

2 x (1,1 x 1,0) 

+  

2 x (0,6 x 0,6) 

+  

(0,6 x 0,6)  

1,2m²/org 

1 60% 17,25 m² 

R. 

Petugas 

Elektrik

al 

Meja Kerja, 

Kursi, lemari 

alat, / 10 

orang 

2 x (1,1 x 1,0) 

+  

2 x (0,6 x 0,6) 

+  

(0,6 x 0,6) +  

1 60% 17,25 m² 

R. 

Menara 

Pengaw

as 

Meja 

komputer, 

Kursi, 

Lemari alat, 

Meja alat, 4 

orang 

2 x (1,1 x 1,0) 

+ 4 x (0,6 x 

0,6) + (1,5 x 

0,4) 

(1,1 x 1,0) + 

2,5m²/org 

1 
100

% 
20,68 m² 

Total jumlah besaran ruang Operasional / Pengelola 530.67 m² 
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R. Publik 

R. 

Tunggu 

Kursi, meja, 

pot,  

T. sampah, 

papan Info 

Standar  

2625,0 m² 
1 - 2625,00 m² 

R 

Meroko

k 

Bangku, /8 

orang 

2 x (0,4 x 4,0) 

+  

1,2m²/org 

1 
60

% 
20,5 m² 

R. P3K/ 

poliklini

k 

Kursi, meja 

obat, kotak 

obat, tempat 

tidur, bangku 

Standar  

45.0 m² 
1 - 45,00 m² 

Mushol

a 

Sajadah, 

lemari 

pakaian, rak 

Al-Qur'an 

Standar  

72.0 m² 
1 - 72,00 m² 

ATM 

Center 
Mesin ATM 

(0,8 x 0,8) + 

1,2m²/org 
4 

60

% 
11.78 m² 

R. Ibu 

Menyus

ui 

Bangku, /10 

orang 

4 x (0,4 x 2,0) 

+ 2,5m²/org 
1 

60

% 
30,12 m² 

R. Pusat 

Baca 

Lemari 

Buku, Kursi, 

meja 

penjaga, 

kursi 

penjaga, /10 

orang 

4 x (0,4 x 2,0) 

+  

6 x (0,6 x 0,6)  

+ (1,2 x 0,8) 

+ 2,5m²/org 

1 
60

% 
50,11 m² 

Toilet 

Umum / 

Lavator

y 

6 toilet 

4 urinal 

2 wastafel, / 20 

orang 

6 x (1,5 x 2,0) 

+  

4 x (0,5x 0,4) 

+  

2 x (0,4 x 0,6) 

4 
40

% 
107.97 m² 

Money 

Changer 

Meja tukar 

uang, Kursi, 

Kursi hadap, 

Bangku 

antrian/ 5 

orang 

(0,5 x 2,5) + 

(0,6 x 0,6) + 

(0,6 x 0,6) + 

(0,40 x 2,0) + 

2,5m²/org 

1 
60

% 
16,93 m² 

Kios / 

Retail/P

usat 

oleh 

Kios 

makanan 
10(3,0x3,0) 10 

40

% 
126.00 m² 
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oleh 

Kios/ 

ruko 
Alat / barang 3,00 x 6,00 50  900.00 m² 

R. 

Tunggu 

Ang. 

Kota 

Bangku, T. 

sampah, / 20 

orang 

6 x (0,4 x 2,0) 

+ 2,5m²/org 
1 

40

% 
76.72 m² 

R. 

Tunggu 

Ang. 

Desa 

Bangku, T. 

sampah, / 20 

orang 

6 x (0,4 x 2,0) 

+ 2,5m²/org 
1 

40

% 
76.72 m² 

R. 

Parkir 

Mobil 

Pribadi 

Mobil 
10 x (2,5 x 

5,0) 
1 

40

% 
350.00 m² 

Parkir 

Sepeda 

motor 

Pribadi 

Sepeda 

motor 

50 x (0,7 x 

2,0) 
1 

40

% 
98.00 m² 

R.  

P. 

Mobil 

Mobil 
50 x (2,5 x 

5,0) 
1 

40

% 
875.00 m² 

R.Parkir 

Sepeda 

motor 

Sepeda 

motor 

500 x (0,7 x 

2,0) 
1 

40

% 
784.00 m² 

Total jumlah besaran ruang publik 6265.85 m² 

R. Kendaraan / Armada 

R. 

Parkir 

Bus 

AKAP 

Bus AKAP 
Standar 

1120 m² 
1 - 1120,00 m² 

R. 

Parkir 

Bus 

AKDP 

Bus AKDP 
Standar 

540 m² 
1 - 540,00 m² 

R. 

Parkir 

Angkut

an Kota 

Bus 

Angkutan 

Kota 

Standar 

800 m² 
1 - 800,00 m² 

R. 

Parkir 

Angkut

an Desa 

Mobil 

Angkutan 

Desa 

Standar 

900 m² 
1 - 900,00 m² 
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R. 

Service 

Kendara

an 

Mobil, 

Lemari Alat, 

Hidrolik, 

Kursi, 

Bangku, 

Kantor 

Service 

Standar 

500 m² 
1 - 500,00 m² 

R. 

Istirahat 

Awak 

Kendara

an 

Kursi, Meja, 

Bangku, 

/30orang 

10x(0,6 x 0,6) 

+  

5x(0,40 x 2,0) 

+ 2,5m²/org 

1 
60

% 
126.40 m² 

Toilet 

Awak 

Kendara

an 

Closet 

Jongkok, 

Bak Mandi, 

Urinor, / 4 

orang 

4 x (0,7 x 0,7) 

+ 4 x (0,6 x 

0,6) + 2 x (0,7 

x 0,7) + 

1,2m²/org 

2 
60

% 
22,16 m² 

Gudang 

Alat alat 

kendaraan, 

mesin, besi 

Gudang 

5,0x5,0 
1 

50

% 
37,5 m² 

R. 

Parkir 

Bus 

AKAP 

Bus AKAP 
Standar 

1120 m² 
1 - 1120,00 m² 

Total jumlah besaran ruang publik 4046.06 m² 
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4.6.5 Sirkulasi 

1. Alur Sirkulasi Penumpang 

Bagan 4.40 Alur sirkulasi penumpang  

 

 
 

2. Alur Sirkulasi Kendaraan 

 Bagan 4.41 Alur sirkulasi kendaraan  

 

 
 

Akses pintu 

masuk 

Gate 

kedatangan 

bus kota 

Area 

kedatangan 

mobil & 

Area 

kedatangan 

taxi 

Area 

kedatangan 

bus AKAP & 

Area 

kedatangan 

MPU 

Koridor dan 

selasar 

Koridor dan 

selasar 

Koridor dan 

selasar 

Koridor dan 

selasar 

Koridor dan 

selasar 

Kios/area 

komersil 
Hall / lobby Area komersil 

R. Tunggu 

Area 

keberangkata

n bus AKDP / 

AKAP 

R. Tunggu 

Area 

keberangkata

n bus AKDP / 

AKAP 

R. Tunggu 

Area 

keberangkata

n bus Kota 
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4.7 Analisa Lokasi dan Tapak (Ruang Luar) 

4.7.1 Analisa Lingkungan 

 

 

Gambar 4.6 Analisa Lingkungan Terminal Tamanan Kediri 

 

Perluasan area terminal Tamanan kota Kediri rencananya diperluas 

dengan menggunakan lahan Dinas Perhubungan kota Kediri. 

 

4.7.2 Ukuran/Batas 

 

 

 
 

Gambar 4.7 Analisa ukuran/batas 

 

Ukuran lahan terminal tamanan sendiri sebelumny kurang lebih hanya 3 

hektar, lalu di perluas menjadi 5 hektar kearah belakang. Batas lahan di 

sebelah timur : perumahan warga dan jalan tamanan, di sebelah barat : 

lahan kosong dan perumahan warga, di sebelah utara : Jl. Semeru / Jl. 

Argowilis, di sebelah Selatan : lahan kosong. 
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4.7.3 Kontur dan Kelerengan 

 

 

Gambar 4.8 Analisa kontur dan kelerengan 

 

Batas antara perluasan lahan dengan area saat ini ada penurunan tanan 

kurang lebih 50 centimeter, jadi rencannya akan ada pengurukan 

terlebih di area belakang/area perluasan setinggu kebutuhan yang di 

inginkan. 

 

4.7.4 Drainase 

 

 

Gambar 4.9 Analisa drainase 

 

Drainase saluran air terutama pembuangan air kotor akan di arahkan ke 

belakang atau area selatan karena saluran air di daerah tersebut berada 

di belakang lahan Dinas Perhubungan lalu diarahkan ke wilayah barat. 
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4.7.5 Vegetasi 

 

 

Gambar 4.10 Analisa vegetasi 

 

Sebelumnya vegetasi hanya ada di area yang lama yang sudah tertata 

sedangkan di area perluasan masih berupa lahan tidak terurus. Dan pada 

terminl lama hanya vegetasi bersifat peneduh. Maka dari itu di berikan 

vegetasi yang bersifat peneduh juga penghias. Dan bisa menjadi nilai 

plus untuk keindahan terminal. 

 

 

4.7.6 Sirkulasi 

 

 

Gambar 4.11 Analisa sirkulasi 

 

Sirkulasi di perluas ke area perluasan dan merubah arah sirkulasi MPU 

dikarenakan areanya diganti di sebelah Timur. 

 

 

 

 

 



99 

 

4.7.7 View 

 

 

Gambar 4.12 Analisa view 

 

View positif berada di sebelah utara karena berhadapan langsung 

dengan kerampaian dan jalan utama di daerah terminal. Dan view 

negatifnya adalah sebagian lahan kosong, dan area perumahan warga. 

 

4.7.8 Kebisingan 

 

 

Gambar 4.13 Analisa kebisingan 

 

Kebisingan yang tinggi dapat diredam dengan menanan pohon untuk 

mengurangi intensitas suara, dan menempatkan bangunan di area yang 

jauh dari kebisingan terutama R. Pusat, ruang perkantoran yang 

membutuhkan ketenangan. 
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4.7.9 Matahari 

 

 

Gambar 4.14 Analisa matahari 

 

Matahari terbit dari timur dan tenggelam ke barat, berarti posisi timur 

dan barat di sebelah kanan dankiri lahan terminal. Jadi sangat 

menguntungkan menghadapkan facade bangunan kearah utara dan 

menghadap langsung ke jalan utama. 

 

4.7.10 Angin 

 

 

Gambar 4.15 Analisa arah angin 

 

Angin berhembus dari arah utara, makadari itu konsep peletakan 

bangunan harus bisa menembuskan angin masuk kedalah, jadi bangunan 

tersebut tidak menutupi hembusan angin agar penghawaan alami di 

dalam lebih baik. 
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4.8 Konsep Arsitektural 

4.8.1 Konsep Dasar desain 

 Konsep ini mengacu pada misi kota Kediri dalam transportasi yang 

menyebutkan " mewujudkan sarana dan prasarana umum, ruang publik 

yang berkualitas, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan" maka dari 

itu bagaimana mengembangaan sebuah terminal yang mancakup segala 

kebutuhan masyarakan dan menjaga kestablan lingkungan. Bisa lebih 

kearah modern dengan menggunakan sebuah teknologi sesuai arahan 

target RIRN yaitu  

"Sistem cerdas transportasi berbasis TIK".  

 Dengan konsep dasar "Simbiosis Mutualisme" disini mengharapkan 

kawasan Terminal Tamanan Kediri ini menjadi terminal yang lebih 

maju, rampai, modern, mampu menerapkan teknologi, dan berwawasan 

lingkungan. Beberapa opsi dalam penerapan konsep dasar "Melaju"  

kedalam desain fasilitas dan bangunan terminal sebagai berikut : 

1. Dari segi bentukan bangunan penerapan konsep dasar ini berguna 

dalam psikologis para pengguna yang menjadikan lebih 

bersemangat, lebih mudah di mengerti. Bisa dari segi warna, 

bidang, dan bentukan. 

2. Menciptakan kawasan yang rampah lingkungan dan membuat 

pengguna merasa nyaman. Menciptakan sirkulasi kawasan yang 

mudah diakses oleh para pengguna. Dan dapat menguntungkan 

semuanya termasuk pengguna, armada, ataupun operasional. 

3. Sebisa mungkin memanfaatkan kondisi alam sebagai penunjang 

kebutuhan ruangan seperti penghawaan alami, pencahayaan alami 

dan juga penyaring polusi alami. Karena memanfaatkan kondisi 

alam juga kita tidak banyak merugikan alam dengan pemborosan 

sebuah energi yang memunculkan polusi. 

 

4.8.2 Konsep Ide Bentuk 

 Konsep ide bentuk, acuan dari ide bentuk ini diambil dari sudut 

fungsi dan kelayakan sarana bangunan. Dalam hal ini yang 

dimaksudkan adalah bentukan betnukan ruang juga penaataan massa 

bangunan nantinya. Karena rencana organisasi dan pola massa adalah 

memusat maka bentukan yang di gunakan adalah bentukan "lingkaran".  
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Gambar 4.16 Gambaran arah dari bentuk dasar 

lingkaran dan persegi 

 

Lingkaran di jadikan sebagai pusat  - pusat kegiatan di terminal, lali 

untuk jalur - jalur sirkulasi menggunakan bentukan "persegi" yang 

bersifat lurus, tegas, dan mempunyai dua arah, jadi tidak 

membingungkan para pengguna nantinya 

 

4.8.3 Konsep gubahan massa  

 
Gambar 4.17 Pengendalian sirkulasi dalam terminal tipe - A  

Sumber : SPM terminal angkutan umum 2012 

 

 
 

Gambar 4.18 velg mobil sebagai konsep bentuk  

gubahan massa 

sumber : google 
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 konsep transformasi ini diambil atau mengacu dari bentukan dasar 

velg mobil, dikarenakan roda adalah suatu penggerak dari benda, jadi 

semua fasilitas - fasilitas di kawasan terminal bisa berjalan dengan baik 

dan saling menguntungkan sau sama laiinya. Gambaran penerapan velg 

ke dalam desain fungsi pada terminal adalah sebagai berikut : 

1. Bentukan tengah velg : sebagai pusat perkantoranan, ruang utama 

terminal seperti ruang tunggu, ruang komersil, fasilitas fasilitas 

umum bagi pengguna, ATM Center, Reading corner, R. P3K, Money 

changer, dll. 

2. Area di luar pusat digambarkan sebagai jari - jari velg adalah jalur 

jalur sirkulasi pengguna seperti selasar dan koridor, atau jalur  - jalur 

yang menuju ke massa atau seperti area keberangkatan bus AKDP, 

AKAP, Kota, area MPU, area Parkir, area service dan ruang – ruang 

lain. 

3. Area yang digambarkan mengelilingi velg adalah sebagai ruang - 

ruang armada kendaraan dan penunjang kendaraan seperti area 

keberangkata bus, MPU, ojek, area service  kendaraan, ruang 

istirahat awak, parkir bus, parkir mobil dan motor juga area komersil 

seperti restaurant ataupun kios - kios. 

 

Penerapan dalam penataan massa kawasan :  

 
Gambar 4.19 pola penataan kawasan 
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4.8.4 Konsep Pola Massa 

  
Gambar 4.20 pola massa radial konsentris 

Sumber : Markus Zahn, 2000 

 Jadi pola tatanan massa pengembangan terminal Tamanan ini 

menggunakan polas massa radial konsentris. Dikarenakan pola ini 

adalah pola yang mempunyai titik pusat. Dan jika di gandengkan 

dengan konsep gubahan massa yang menggunakan bentukan velg mobil 

maka pola ini sangat di sarankan. Seperti peletakan ruang - ruang 

penting meliputi pusat perkantoranan, ruang utama terminal seperti 

ruang tunggu, ruang komersil, fasilitas fasilitas umum bagi pengguna, 

ATM Center, Reading corner, R. P3K, Money changer, dll yang berada 

di tengah/pusat dari kawasan terminal Tamanan Kediri tersebut. 

 

4.8.5 Konsep Orientasi Massa 

 untuk orientasi massa sendiri terutama bangunan - bangunan yang 

mempunyai ruang dalam dan berfungsi ruang dalamnya seperti ruang 

perkantoran dan bangunan pusat orientasinya di hadapkan kearah utara. 

Karena arah utara adalah arah dari pintu masuk dari terminal Tamanan 

Kediri tersebut. Arah orientasi utara juga baik karena cahaya matahari 

tidak langsung mengarah kedalam bangunan. 

 

4.8.6 Konsep Zoning  

 

 
   Gambar 4.21 Pola konsep zoning 
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Merah Area Privat meliputi : 

 Kantor Dinas 

 R. Administrasi 

 R. Perkantoran  

 R. Pengawas 

 R. kontrol CCTV 

Kuning Area Semi Publik meliputi : 

 Area Service 

 Ruang istirahat awak kendaraan 

 Area TPS 

Hijau Area Publik meliputi : 

 R. Tunggu 

 Area kedatangan 

 Area keberangkatan 

 Parkir kendaraan 

 Restaurant 

 Area komersil 

 Pangkalan ojek, taxi 

 Area MPU 

 

4.8.7 Konsep Sirkulasi 

Untuk area sirkulasi salah satu contohnya adalah trotoar, koridor 

ataupun slesar di terminal akan di konsep rampah lingkungan sesuai 

dengan RTRW kota Kediri yang menyebutkan prasarana yang 

berwawasan lingkungan. Dalam penerapannya nanti akan di buat 

senyaman mungkin bagi para pengguna dengan tetap memaksimalkan 

unsur - unsur alam mulai dari cahaya, tanaman, udara dana suasana. 

 

 
   Gambar 4.22 Konsep sirkulasi pejalan kaki 
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4.8.8 Konsep Struktur 

 

    
   Gambar 4.23 Struktur baja komposit 

 

 Penerapan struktur rangka menggunakan besi komposit dalam 

bangunan bisa meratakan beban keseluruhan bangunan ke pondasi di 

bawahnya. Dan penggunaan balok cantilever  memungkinkan untuk 

menahan beban dari samping yang tidak terdapat kolom. 

 

 Rangka dari kanopi sendiri mengunakan rangka baja dan kabel 

dikarenakan bersifat dinamis dan bisa mengikuti pola desain yang 

diinginkan 

 

 
   Gambar 4.24 Struktur box girder 

 

 Penerapan struktur box girder pada flyover jalan bus arah ke area 

keberangkatan bus AKAP/AKDP 
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4.8.9 Konsep Vegetasi 

 

Tabel 4.4 Konsep vegetasi 

Jenis Pohon Keterangan 

 
Pohon Trembesi 

Menjadi pohon peneduh utama 

 
Pohon Ketapang 

Menjadi pohon peneduh 

 
Palem Sadeng 

Menjadi pohon pembuka atau 

penanda 

 
Pohon Glodokan Tiang 

Sebagai pengarah jalan atau 

pembatas jalan 

 
Soka 

Sebagai tanaman perdu penghias 
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Tabe Buia 

Sebagai pohon penghias 

 
Palem Regu 

Sebagai tanaman perdu 

 
Kanna 

Sebagai perdu penghias 

 

 

4.8.10 Konsep Utilitas 

1. Listrik 

 
  Bagan  4.42 Utilitas listrik 

 

 Pasokan listrik bisa bersumber dari gardu PLN ataupun dari genset. 

Di alirkan ke gardu > trafo >ke pembagi jaringan > ke panel - panel 

ruangan > lalu ke beberapa alat yang membutuhkan energi listrik. 
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2. Air Bersih dan Air Kotor 

 
  Bagan  4.43 Utilitas air bersih & air kotor 

 

 Air bersih : bersumber dari air PAM, Air tanah ataupun air 

hujan, lalu di arahkan ke tandon - tandon melalui pompa di bawah 

lalu dialirkan ke tandon atas. 

 Air kotor : bersumber dari limbah service, toilet, air hujan, 

di buang ke septic tank dan saluran pembuangan air. 

 

3. AC (Air Conditioner) 

 
 Gambar  4.25 Skema utilitas AC (Air Conditioner) 

 

 Mendapat pasokan listrik dari PLN atau Jenset, output atau 

evaporatar menggunakan unit besar di atas bangunan lalu di 

teruskan ke ruangan ruangan dengan kondensator. 
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4. CCTV 

 
Gambar  4.25 Skema utilitas CCTV  

 

 CCTV dipasang di beberapa area yang perlu di awasi atau 

rawan terjadinya sebuah kejadian, lalu masuk ke jaringan - jaringan 

komputer di area pengawasan CCTV 

 

5. Sprinkel 

 
Gambar  4.26 Skema utilitas sprinkel 

 

Mendapatkan pasokan air dari tandon bawah dengan dibantu 

oleh pompa bertenaga besar agar dapat mengalirkan air ke daerah 

yang terjadi kebakaran, juga menyediakan beberapa sensor jika ada 

suatu asap yang menimbulkan api. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


