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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Judul 

Adapun penjabaran dari judul Redesain Terminal Tipe A Purboyo Di 

Kota Madiun adalah sebagai berikut :  

 Redesain : Redesain /ré-dé-sa-in/ rancangan ulang: produk ini 

semacam — dari produk sebelumnya(menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI)). 

Redesain yang berasal dari kata redesign, terdiri dari dua kata yaitu re- 

dan design. Dalam bahasa inggris penggunaan kata re mengacu pada 

pengulangan atau melakukan kembali, sehingga redesain dapat 

diartikan sebagai desain ulang. Berikut beberapa definisi redesain dari 

berbagai sumber: 

 Menurut American Heritage Dictionary (2006) “redesain means to 

make a revision of the appearance or function of”, yang dapat 

diartikan membuat revisi dalam penampilan atau fungsi. 

 Menurut Collins English Dictionary(2009), “redesign is to change 

the design of (something)”, yang dapat diartikan mengubah desain 

dari (sesuatu). 

 Menurut Salim’s Ninth Collegiate English_Indonesian Dictionary 

(2000), redesign berarti merancang kembali 

 Terminal Bus Tipe A Kelas II:: Menurut Peraturan Menteri 

Perhubungan No 132 tahun 2015  terminal adalah pangkalan kendaraan 

bermotor umum yang digunkan untuk mengatur kedatangan dan 

pemberangkatan, menaikan dan menurunkan penumpang atau barang, 

serta perpindahan intra dan/atau antar moda angkutan. Terminal tipe A 
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kelas II merupakan Terminal yang melayani kendaraan umum untuk 

angkutan lintas batas Negara atau angkutan antar kota antar provinsi 

yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi, 

angkutan perkotaan atau angkutan pedesaan dengan itensitas 

kendaraan 500 – 1000 kendaraan. 

 Purboyo : Merupakan nama terminal yang berada di kota madiun 

 Kota madiun : Merupakan salah satu kota sedang di provinsi jawa 

timur yang berada di bagian barat. 

Pengertian Judul 

Dari penjelasan judul “Redesain Terminal Tipe A Kelas II Purboyo Di 

Kota Madiun” dapat disimpulkan yaitu suatu proses merancang atau 

mendesain ulang baik arsitektural maupun non arsitektural terminal purboyo 

dengan tujuan meningkatkan kwalitas fungsi serta penerapan teknologi atau 

penerpan pengetahuan yang baru pada layanan terminal tipe A purboyo yang 

berada di kota Madiun. 

2.2 Studi Pustaka 

2.2.1 Pengertian Terminal 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No 132 tahun 2015  terminal 

adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunkan untuk mengatur 

kedatangan dan pemberangkatan, menaikan dan menurunkan penumpang atau 

barang, serta perpindahan intra dan/atau antar moda angkutan. 

2.2.2 Macam – macam tipe terminal 

Macam terminal pasal 8 Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No 

132 tahun 2015 
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1) Terminal tipe A : Terminal tipe A merupakan Terminal yang 

melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas Negara atau 

angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) yang dipadukan dengan 

pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan 

perkotaan atau angkutan pedesaan. 

2) Terminal tipe B : Terminal tipe B merupakan terminal yang peran 

utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam 

provinsi (AKDP),  yang dipadukan dengan pelayanan angkutan 

perkotaan / angkutan pedesaan. 

3) Terminal tipe C :  Terminal tipe C merupakan terminal yang peran 

utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau 

pedesaan. 

2.2.3 Klasifikasi terminal penumpang tipe A 

Menurut peraturan direktur jendral perhubungan darat No 

SK.6251/AJ.104/DRJD/2017 tetang pedoman teknis kriteria penetapan kelas 

terminal penumpang tipe A. Terminal penumpang tipe A diklasifikasikan 

menjadi 3 kelas di antaranya :  

a) Kelas I 

b) Kelas II ; dan 

c) Kelas III 

 Terminal tipe A kelas I memiliki itensitas bus yang datang dan 

berangkat lebih dari 1000 kendaraan. 

 Terminal tipe A kelas II memiliki itensitas bus yang datang dan 

berangkat antara 500 sampai dengan 1000 kendaraan. 

 Terminal tipe A kelas III memiliki itensitas bus yang datang dan 

berangkat tidak lebih dari 500  



12 
 

 
 

2.2.4 Penetapan lokasi terminal 

Susuai dengan PM 132 Tahun 2015 Lokasi terminal penumpang tipe 

A, tipe B dan tipe C, ditetapkan dengan memperhatikan:  

1) Rencana tata ruang tata wilayah nasional, RTRW provinsi, RTRW 

kabupaten / kota;  

2) Kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar terminal;  

3) Keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda;  

4) Kondisi topografi lokasi terminal;  

5) Kelestarian lingkungan.  

 Selain itu penetapan lokasi untuk terminal kelas kelas A, B dan C 

menurut keputusan menteri perhubungan No 31 Tahun 1995 harus memenuhi 

syarat sebagai berikut : 

1) Persyaratan lokasi terminal type A ; 

a) Terletak dalam jaringan trayek antar kota antar propinsi dan/atau 

angkutan lalu lintas batas negara;  

b) Terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas 

IIIA;  

c) Jarak antara dua terminal penumpang tipe A, sekurang-kurangnya 

20 km di Pulau Jawa, 30 km di Pulau Sumatera dan 50 km di pulau 

lainnya;  

d) Luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 5 ha untuk terminal di 

Pulau Jawa dan Sumatera, dan 3 ha di pulau lainnya;  

e) Mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal 

dengan jarak sekurang-kurangnya 100 m di Pulau Jawa dan 50 m di 

pulau lainnya, dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk 

terminal. 

2) Persyaratan lokasi terminal type B 
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a) Terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam propinsi;  

b) Terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan sekurang-

kurangnya kelas IIIB;  

c) Jarak antara dua terminal penumpang tipe B atau dengan terminal 

penumpang tipe A, sekurang-kurangnya 15 km di Pulau Jawa dan 

30 km di Pulau lainnya;  

d) Tersedia lahan sekurang-kurangnya 3 ha untuk terminal di Pulau 

Jawa dan Sumatera, dan 2 ha untuk terminal di pulau lainnya;  

e) Mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal 

dengan jarak sekurang-kurangnya 50 m di Pulau Jawa dan 30 m di 

pulau lainnya, dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk 

terminal. 

3) Persyaratan lokasi terminal type C 

a) Terletak di dalam wilayah Kabupaten daerah Tingkat II dan dalam 

jaringan trayek pedesaan; 

b) Terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi 

kelas IIIA;  

c) Tersedia lahan sesuai dengan permintaan angkutan;  

d) Mempunyai akses jalan masuk atau keluar ke dan dari terminal, 

sesuai kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal.  

2.2.5 Kewenangan penetapan  terminal penumpang 

Kewenangan penetapan terminal pasal 11 Menurut Peraturan Menteri 

Perhubungan No 132 tahun 2015 

1) Direktur jendral darat untuk terminal penumpang tipe A 

2) Gubernur untuk terminal penumpang tipe B 

3) Bupati / walikota untuk terminal tipe C 
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4) Gubernur DKI Jakarta, untuk terminal tipe B dan C di provinsi daerah 

khusus ibukota Jakarta. 

2.2.6 Standar fasilitas terminal tipe A 

Standar fasilitas utama serta fasilitas penunjang sebagaimana tertuang 

dalam peraturan menteri perhubungan nomor PM 132 tahun 2015 diantaranya 

yaitu : 

1) Fasilitas utama:  

a) Jalur keberangkatan kendaraan 

b) Jalur kedatangan kendaraan 

c) R.tunggu penumpang,pengantar dan penjemput 

d) Tempat parkir kendaraan 

e) Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (waste management) 

f) Perlengkapan jalan 

g) Fasilitas penggunaan teknologi 

h) Media informasi 

i) Penanganan pengemudi 

j) Pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (customer 

service) 

k) Fasilitas pengawasan keselamatan 

l) Jelur kedatangan penumpang 

m) Ruang tunggu kebarangkatan(boarding) 

n) Ruang pembelian tiket bersama 

o) Outlet pembelian tiket secara online 

p) Pusat informasi (information center) 

q) Papan perambuan dalam terminal 

r) Papan pengumuman 

s) Layanan bagasi 
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t) Ruang penitipan barang 

u) Tempat berkumpul darurat dan jalur evakuasi 

2) Menara pengawas fasilitas penunjang:  

a) Fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui 

b) Fasilitas pelayanan keamanan 

c) Fasilitas istirahat awak kenderaan 

d) Fasilitas ramp check 

e) Fasilitas bengkel/ tempat perbaikan ringan bus 

f) Fasilitas kesehatan 

g) Fasilitas area hijau 

h) Fasilitas peribadatan 

i) Fasilitas transit penumpang (hall) 

j) Alat pemadam kebakaran 

k) Fasilitas Umum 

Fasilitas Umum sebagaimana di maksud pada huruf l pada  fasilitas 

penunjang meliputi: 

a) Toilet 

b) Fasilitas park  and ride 

c) Fasilitas kebersihan, perawatan terminal 

d) Fasilitas Perdagangan / Kantin/pertokoan 

e) ATM area 

f) Area merokok 

g) Area anak-anak 

h) Fasilitas telekomunikasi / area jaringan internet 

i) Fasilitas penginapan 

j) Fasilitas Keamanan / pengaduan layanan 
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2.2.7 Standar Sistem pemberian informasi  

Standar sistem informasi ataupun media informasi kepada pengguna di 

jelas kan pada PM perhubungan no132 tahun 2015 diantaranya : 

1) Informasi trayek dan rute 

2) Informasi Jadwal kedatangan dan keberangkatan kenderaan 

3) Informasi tarif 

4) Peta 

5) Asal dan tujuan pelayanan trayek 

2.2.8 Zona pelayanan Terminal 

Peraturan menteri perhubungan No 132 tahun 2015 terminal 

penumpang terbagi atas 4 zona pelayanan yang meliputi : 

1) Zona penumpang sudah bertiket atau zona I : 

a) Ruang tunggu, dapat berupa ruang runggu eksekutif atau ruang 

tunggu non eksekutif 

b) Ruang dalam yang ada di terminal setelah calon penumpang 

melewati tempat pemeriksaan tiket (boarding) 

2) Zona penumpang belum bertiket atau zona II : 

a) R. fasilitas kesehatan 

b) Ruang komersil fasilitas jajanan atau perdagangan 

c) Fasilitas keamanan ( checking point/metal detector/cctv) 

d) Tempat transit penumpang (hall) 

e) Area anak-anak 

f) Jalur kedatangan penumpang 

g) R.tunggu 

h) R. pembelian tiket bersama 

i) Pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (customer 

service) 
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j) Pusat informasi (information center) 

k) Toilet 

l) R. ibu hamil atau menyusui 

m)  Fasilitas ibadah 

n) R. kesehatan 

o) Layanan bagasi 

p) Area komunikasi / area jaringan internet 

q) R. Penitipan barang 

r) Temapat parkir 

s) Halaman terminal 

t) Area merokok 

3) Zona perpindahan merupakan area perpindahan penumpang dari 

berbagai jenis pelayanan angkutan penumpang umum 

4) Zona Pengendapan merupakan area untuk istirahat awak kendaraan , 

pengendapan kenderaan, ramp cek dan bengkel perbaikan ringan 

2.2.9 Standar Operasional 

Peraturan direktur jendral perhubungan darat 

No:SK.5923/AJ.005/DRJD/2016 menjelaskan tentang Standar Operasional 

prosedur pengoperasian terminal penumpang tipe A antara lain sebagai 

berikut: 

1) Standar Operasional dan Prosedur Pengaturan Angkutan Umum di 

Terminal transit / singgah.  

a) Kedatangan bus : Bus masuk ke dalam terminal, pengatur lalu lintas 

mengarahkan awak bus di dalam terminal (Zona II/zona penumpang 

belum memiliki tiket). 
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b) Setelah bus masuk selanjutnya : Petugas pencatatan kedatangan dan 

faktor muat melakukan pencatatan waktu kedatangan dan jumlah 

penumpang yang tiba di terminal; 

c) PPNS melakukan pemeriksaan dokumen izin trayek (Kartu 

Pengawasan), buku uji, dan identitas awak bus. 

d) Setelah dilakukan pemeriksaan, awak bus diarahakan pengatur 

lintasan menuju jalur kedatangan dan menurunkan penumpang di 

ruang kedatangan ( Zona perpindahan). 

2) Keberangkatan bus 

a) Awak bus melakuakan pembayaran jasa pelayanan terminal kepada 

petugas administrasi dan diberikan bukti pembayaran; 

b) Petugas administrasi menyampaikan bukti pembayaran tersebut 

kepada kepala tata usaha; 

c) Kepala tata usaha mengajukan permohonan persetujuan 

pemberangkatan bus kepada kepala termina; 

d) Kepala tata usaha mengajukam permohonan persetujuan 

pemberangkatan bus untuk di serahkan kepada awak bus; 

e) Sebelum bus diberangkatkan, penumpang diperkenankan menaiki 

bus sesuai jadwal yang telah di tentukan ( zona perpindahan) 

f) Petugas pencatatan melakukan pengecekan ulang terhadap jumlah 

penumpang sesuai dengan bangku yang tersedia; 

g) Dalam hasil pengecekan ualang tidak sesuai dengan jumlah 

penumpang yang disampaikan sebelumnya, maka bus tidak dapat 

diberangkatkan; 

h) Petugas lalu lintas mengarahkan bus untuk keluar dari jalur 

keberangkatan; 

i) Bus meninggalkan terminal. 
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3) Standar Operasional dan Prosedur Alur kedatangan penumpang. 

a) Penumpang tiba di jalur kedatangan (zona perpindahan) 

b) Petugas keamanan mengarahkan 

 Penumpang yang ingin melanjutkan perjalanan menggunakan 

bus AKAP/ AKDP, menuju zona II untuk pembelian tiket 

lanjutan dan melanjutkan perjalanannya 

 Bagi penumpang yang ingin melanjutkan perjalanan dengan 

angkutan perkotaan/ pedesaan diarahkan menuju jalur angkutan 

perkotaan/ pedesaan 

c) Penumpang meninggalkan area 

d) Bagi penumpang berkebutuhan khusus, petugas keamanan 

meberikan bangtuan dan pendampingan kepada calon penumpang 

hingga naik bus /meninggalkan area terminal. 

4) Standar Operasional dan Prosedur Alur keberangkatan penumpang. 

a) Calon poenumpang/ pengantar datang memasuki area terminal ( 

zona perpindahan), petugas lapangan mengarahkan kendaraan 

pengantar untuk memasuki area drop off / area parkir; 

b) Calon penumpang menuju (zona II), petugas loket melayani 

pembelian tiket. Calon penumpang dan pengantar dapat memanfaat 

area komersil / fasilitas umum terminal petugas pelayanan 

meberikan bantuan informasi yang dibutuhkan; 

c) Penumpang bertiket memasuki zona I, petugas keamanan 

melakukan pemerikasan tiket dan barang bawaan penumpang; 

d) Penumpang menuju ruang tunggu keberangkatan 

e) Penumpang menuju jalur keberangkatan dan naik bus sesuai dengan 

tujuan; 

f) Keberangkatan penumpang. 



20 
 

 
 

2.2.10 Sistem Pelayanan Parkir Dalam Terminal Bus 

Sistem pelayanan parkir dalam terminal merupakan pelayanan untuk 

parkir kenderaan bus pada area jalur keberangkatan, kedatangan maupun bus 

yang masuk area peron. 

1) Sistem pelayanan parkir area jalur keberangkatan dan jalur kedatangan: 

a) Sistem parkir pararel 

 

 

 

 

 

 

Pada sistem parkir pararel mempunyai beberapa faktor yang harus di 

perhatikan antara lain : 

 Parkir masuk-keluar atau manuver bus mudah. 

 Membutuhkan banyak ruang/landasan relatif panjang. 

 Sistem parkir pararel bus dibutuhkan jarak sirkulasi tersendiri 

untuk menghubungkan antar jalur satu dengan lainnya untuk 

menghindari crossing. 

 Efektif dalam penggunaan jalan. 

 Apabila ada lonjakan penumpang sistem pararel cocok untuk di 

gunakan (cocok untuk frekuensi tinggi) 

b) Sistem parkir tegak lurus  

  

 

Gambar : 2. 1 Sistem Parkir Pararel 

Sumber: Morlok,Edward K 2005 

Gambar : 2. 2 Sistem Parkir Tegak Lurus 

Sumber: Morlok,Edward K 2005 
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Pada sistem parkir tegak lurus mempunyai beberapa faktor yang harus 

di perhatikan antara lain : 

 Masuk dan keluarnya bus pada area parkir sulit untuk 

bermanuver. 

 Penumpang lebih mudah menjangkaunya dan dapat langsung ke 

koridor penghubung. 

 Penumpang bisa langsung melihat bus yang hendak dituju dari 

koridor penghubung 

 Landasan parkir bisa lebih steril 

c) Sistem parkir gergaji lurus 

 

 

 

 

 

 

 

 Bus mudah melakukan manuver. 

 Efisiensi serta aman bagi penumpang untuk naik dan turun dari 

kendaraan. 

 Penumpang dapat langsung ke koridor penghubung. 

 Penumpang dapat langsung melihat bus yang hendak dituju dari 

koridor penghubung. 

 Kebutuhan ruang gerak relatif kecil. 

 Sudut yang dipakai untuk kemiringan 45° an 60°  

 

Gambar : 2. 3 Sistem Parkir Gergaji Lurus 

Sumber: Morlok,Edward K 2005 & Data Arsitek 
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d) Sistem parkir gergaji melingkar 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pada sistem parkir gergasi melingakar mempunyai beberapa faktor 

yang harus di perhatikan antara lain : 

 Lebih efisien, bus bergerak sepanjang perbelokan yang 

melingkar. 

 Ruang yang dibutuhkan sedikit di muka, ruang dibelakang 

mempermudah pergerakan. 

 Penumpang dapat langsung ke koridor dan dapat melihat bus 

yang dituju. 

2.2.11 Sistem putaran jalur bus 

Pada sistem putaran jalur bus digunakan sebagai acuan ukuran sirkulasi 

gerak bus yang ada di area jalur bus. Berikut ini ukuran putaran bus : 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 2. 4 Sistem Parkir Gergaji Melingkar 

Sumber: Morlok,Edward K 2005 & Data Arsitek 
 

Gambar : 2. 5 Perputaran Bus 90o dan 180 o 

Sumber: Data Arsitek 
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2.2.12 Sistem Penerapan Teknologi Terminal Bus 

Intelligent Transportation System dalam bahasa Indonesia berarti 

sistem transportasi cerdas. Sistem ini mempunyai tujuan dasar untuk membuat 

sistem transportasi yang mempunyai kecerdasan dalam penerapan teknologi 

modern, sehingga dapat membantu pemakai transportasi dan pennguna 

transportasi untuk: 

1) Mempermudah mendapatkan informasi 

 Kemudahan dalam mendapatkan informasi merupakan penerapan 

dalam mempermudah mobilisasi penumpang maupum pungunjung 

di dalam terminal. Penyedian sarana dan prasarana media informasi 

juga harus mengikuti perkembangan kemajuan teknologi. 

 

 

 

 

 

Gambar diatas merupakan penerpan penyampaian informasi jadwal 

keberangkatan, harga tiket, trayek, dan jalur bus yang selalu update. 

2) Mempermudah transaksi 

 Mempermudah transaksi merupakan pelayan serta penyedian sarana 

dan prasarana mempermudah calon penumpang atau pengguna 

dalam proses pembayaran yang penerpan dengan mengikuti 

perkembangan kemajuan teknologi. 

 

 

 

Gambar : 2. 6 Media Infomasi Digital Terminal Bus 

Sumber: Google 

Gambar : 2. 7 Automated Fare Collection System 

Sumber: Google 
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Automated Fare Collection System adalah kumpulan komponen 

yang mengotomatisasi sistem tiket dari jaringan. Contoh : e-ticket , 

samart card untuk retribusi terminal  

3) Meningkatkan keamanan dan kenyamanan 

 Penerapan sistem keamanan pada saat ini dapat di  terapkan dengan 

adanya Security & surveillance technology Adalah teknologi 

pengawasan dan keamana terpusat yang menggunakan sistem 

perekam video digital pengawasan. Contoh : penggunaan CCTV 

penerapan palang pintu otomatis dll. 

 

 

 

 

 Pada upaya meningkatkan kenyamanan ialah mengutamakan sarana 

prasarana yang lebih manusiawi dan berkeadilan. 

 

 

 

 

 

 

4) Ramah lingkungan  

 Penerapan ramah lingkungan merupakan penerapan terhadap 

teknologi yang utamanya pada bangunan prasarana  transportasi 

yang lebih modern dan ramah terhadap lingkungan. 

 

 

Gambar : 2. 8 CCTV 

Sumber: Google 

Gambar : 2. 9 Fasilitas untuk difabel 

Sumber: Google 
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5) Mengefisiensikan pengelolaan transportasi. 

 Efisiensi pengelolaan transportasi merupakan upaya manajemen tata 

kelola dengan penerapan elemen pendukung prasarana transportasi 

dengan penggunaan teknologi. 

 

 

 

 

 

 

6) Meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi. 

 Meningkatkan kapasitas sarana transportasi ialah dukungan untuk 

meningkatkan dari segi kuantitas dan kwalitas sarana prasarana 

transportasi, sedangkan pengaplikasian pada terminal ialah pada 

sitem pelayanan terhadap penumpang dan bus. 

7) Mengurangi kemacetan atau antrian. 

 Mengurangi kemacetan atau antrian merupakan penerapan untuk 

sarana transportasi jalan yang tidak di targetkatkan untuk sarana 

lainya. 

 

Gambar : 2. 10 Penerapan bangunan ramah lingkungan 

Sumber: Google 

Gambar : 2. 11 Penerapan Boarding Pass & Sitem Parkir Otomatis 

Sumber: Google 
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2.3 Aspek Legalitas  

2.3.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 

(4) Rencana pengembangan terminal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 ayat meliputi:  

a) alternatif pertama adalah peningkatan luas terminal tipe A yaitu 

Terminal Bus Purboyo di Jalan Basuki Rahmad dan alternatif kedua 

adalah relokasi Terminal Purboyo dengan lokasi di Jalan Lingkar Barat 

Kecamatan Manguharjo berdasarkan pertimbangan studi kelayakan 

lebih lanjut; 

 

2.3.2 RENSTRA Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur 

2014-2019 

13) Pembangunan terminal type A di Jawa Timur 

Dalam pelayanan fungsi terminal akan dikembangkan menjadi terminal 

yang modern sehingga terminal sebagai pelayanan transportasi juga 

sebagai tempat kegiatan bisnis dari hasil produk unggulan daerah 

tersebut. 

 

2.3.3 RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR 2014-2019 

Tabel 6.1. 

Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-

2019Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan darat, laut dan udara 

yang efisien dan efektif. 

Pengembangan terminal tipe A, B dan C, serta optimalisasi terminal 

kargo dan peti kemas. 
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2.4 STUDI BANDING 

2.4.1 Terminal Arjosari, Jalan Terusan Raden Intan No.1, Arjosari, 

Blimbing, Kota Malang, 

Terminal Arjosari merupakan terminal tipe A kelas II yang ada di kota 

Malang dengan pelayanan AKAP,AKDP, angkutan kota, MPU dan angkutan 

desa. Luas lahan terminal Arjosari ± 5,6 Ha dengan pembagian 15 jalur 

kendaraan untuk AKAP dan AKDP. Jumlah penumpang terminal Arjosari 

perharinya ± 10.000 penumpang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerbang masuk terminal Area Keberangkatan 

Parkir bus AKAP/AKDP Are Loket 

Terminal Arjosari 
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R. Tunggu Atas R. Tunggu Bawah 

Lobby Terminal Arjosari Kantor Pengelola 

R. Rapat Pengelola R. Istirahat awak bus 

Area Istirahat awak bus Area Angkutan kota 

Area Jajanan / kios Toilet 

Gambar : 2. 12 Kondisi Terminal Arjosari Kota Malang 

Sumber: Google 
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Terminal Arjosari sudah menerapkan beberapa sistem manjemen berbasis 

teknologi, diantaranya ialah : 

1) Penerapan media informasi digital dengan pemberitahuan yang terus di 

perbaharui sesuai dengan jadwal keberangkatan, trayek, dan harga tiket 

 

 

 

 

 

2) Penerapan protector berupa metal detector untuk menanggulangi 

penumpang membawa benda terlarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 2. 13 Media Informasi digital 

Sumber: Google 

Gambar : 2. 14 Metal detector terminal Arjosari 

Sumber: Google 



30 
 

 
 

2.4.2 Data fasilitas yang terdapat di terminal Arjosari 

A. Tabel fasilitas utama dan penunjang yang ada di terminal Arjosari 

Fasilitas Utama Fasilitas Penunjang 

1. Jalur keberangkatan 

2. Jalur kedatangan 

3. R. Tunggu 

Keberangkatan 

4. lobi 

5. Area parkir bus 

6. Penangan pengemudi/ 

R. Pengobatan 

7. Area Travel & 

customer service PO 

8. R. Penitipan barang 

9. Ruang pembelian tiket  

10. Tempat parkir 

kendaraan pengunjung 

11. Media informasi 

12. Outlet pembelian tiket 

secara online 

13. Pusat informasi  

14. Tempat berkumpul 

darurat dan jalur 

evakuasi 

1. Fasilitas lakstasi & 

penyandang cacat 

2. Fasilitas keamanan 

3. Fasilitas istirahat awak bus 

4. Masjid 

5. Fasilitas perdagangan 

,pertokoan 

6. Sky bridge 

7. Tangga manual 

8. Masjid 

9. Fasilitas kesehatan 

10. ATM center 

11. Area internet / komunikasi 

12. Alat pemadam kebakaran 

13. Toilet 

14. Park and ride 

15. Area trolley 

16. Smoking area 

 

 

 

 

Tabel : 2. 1 fasilitas utama dan penunjang yang ada di terminal Arjosari 

Sumber: Google 
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B. Trayek pelayanan yang ada di terminal Arjosari  

 AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) 

1) Malang-Pasuruan-Probolinggo-Jember-Banyuwangi 

2) Malang-Blitar-Tulungagung- Trenggalek 

3) Kepanjen-Malang-Surabaya 

4) Malang-Surabaya-Madiun-Magetan-Ponorogo 

5) Malang-Probolinggo-Jember 

6) Malang-Surabaya (TOW)-Bojonegoro 

7) Malang-Blitar-Tulungagung-Kediri-Nganjuk 

8) Malang-Batu-Mojokerto (Tidak Lewat Surabaya) 

9) Malang-Surabaya (TOW)-Bojonegoro-Ngawi 

 AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) 

1) Malang-Denpasar-Mataram-Bima 

2) Malang-Solo-Yogyakarta-Jakarta 

3) Malang-Solo-Semarang-Jakarta 

4) Malang- Cirebon-Bandung-Bogor 

5) Malang-Bojonegoro-Cepu-Kudus-Semarang 

6) Malang-Blitar-Kediri-Solo-Yogyakarta 

7) Malang-Yogyakarta-Cilacap-Bandung 

8) Tulungagung-Blitar-Kepanjen-Malang-Denpasar 

C. Bus Atau Perusahaan Organda (PO) Yang Beroperasi Di Terminal 

Tirtonadi Solo 

 Nusantara 

 Handoyo 

 Muncul 

 Medali Mas 

 Gunung Harta 

 Lorena 

 Zena 

 Tentrem 
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 Santoso 

 Coyo 

 Kramat Djati 

 Pahala Kencana 

 Hafana 

 Akas 

 Malinda 

 Bagong 

 Titian Mas 

 Safari Dharma Raya 

 Restu Panda 

 Kalisari 

 Laksana Anda 

 Malang indah 

 

 

2.4.3 Kesimpulan mengenai fasilitas pelayanan terminal Arjosari 

Kelebihan Terminal Arjosari Kekurangan Terminal Arjosari 

1. Jalur keluar masuk 

kendaraan dibedakan tidak 

menjadi satu arah  

2. Fasilitas Terminal yang 

sudah sesuai standar 

terminal tipe A kelas II 

sekitar 85%. 

3. Sudah menerapkan 

beberapa teknologi, 

informasi dan komunikasi 

pada terminal 

4. Penggunaan media 

informasi yang sangat 

optimal. 

1. Kurang efisien dalam penataan 

area keberangkatan 

penumpang. 

2. R. tunggu yang terbagi menjadi 

3 menimbulkan kebingungan 

pada penumpang. 

3. Pada kondisi RTH sangat 

minim. 

4. Parkir Bus belum ditata dengan 

baik. 

 

 

 

Tabel : 2. 2 Daftar PO di terminal Arjosari 

Sumber: http://ngalam.id/read/2428/daftar-alamat-po-bus-di-malang/ 

Tabel : 2. 3 Kesimpulan dari terminal Arjosari 

Sumber: analisa pribadi 
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2.4.4 Terminal Tirtonadi, Jl. A. Yani, Gilingan, Banjarsari, Kota 

Surakarta. 

Terminal tirtonadi merupakan terminal Tipe A kelas I yang berada di 

kota Surakarta, provinsi Jawa Tengah. Luas lahan yang digunakan 5ha dengan 

luas bangunan 3,4ha yang mampu menampung ± 20.000 penumpang dengan 

kapasitas 140 kendaraan. Terminal ini memiliki 2 Jalur keberangkatan yaitu: 

1) Terminal Timur: Melayani tujuan ke arah timur kota Solo misalnya 

Sragen, Ngawi, Purwodadi, Blora, Wonogiri, Surabaya, Probolinggo, 

Malang, dsb. 

2) Terminal Barat: Melayani tujuan ke arah barat kota Solo misalnya 

Semarang, Yogyakarta, Bandung, Cilacap, Purwokerto, Jakarta, 

Sumatra, dsb. 

Berikut ini merupakan data fasilitas yang adam di terminal tirtonadi 

yang merupakan salah satu terminal tipe A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 2. 15 Gambar Layout Terminal Tirtonadi 

Sumber: Google 
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Area depan Jalur keberangkatan 

Pusat Informasi Area loket Terpadu 

Area Jajanan dan pertokoan Area R.tunggu 

Area keberangkatan R. Tunggu eksekutif bus 

malam 
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 Terminal tirtonadi sudah menerapkan beberapa sistem manjemen 

berbasis teknologi, diantaranya ialah : 

1) Pemberlakuan sistem e-ticketing yang terintegrasi dengan PO bus, 

yang lebih mengefektifkan pelayanan serta kemudahan dalam pemesan 

tiket yang sesuai dengan keinginan calon penumpang 

 

 

 

 

2) Penerapan sistem boarding pass untuk bus  

 

 

 

 

 

 

Area ibu hamil & menyusui Area bengkel dan cuci 

Gambar : 2. 16 Kondisi fasilitas terminal Tirtonadi 

Sumber: Google dan Dokumentasi Pribadi 

Gambar : 2. 17 Penerapan E- Ticket 

Sumber: Google  

Gambar : 2. 18 Penerapan Boarding Pass 

Sumber: Google  
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2.4.5 Data fasilitas yang terdapat di terminal Tirtonadi 

A. Tabel fasilitas utama dan penunjang yang ada di terminal Tirtonadi 

Fasilitas Utama Fasilitas Penunjang 

1. Jalur keberangkatan 

2. Jalur kedatangan 

3. R. Tunggu eksekutif bus 

malam 

4. R.tunggu, lobi dan selasar 

5. Area parkir kendaraan 

6. Penangan pengemudi/ R. 

Pengobatan 

7. Area Travel & customer 

service PO 

8. R. Penitipan barang 

9. Ruang pembelian tiket 

bersama 

10. Tempat parkir kendaraan 

pengunjung 

11. Media informasi 

12. Outlet pembelian tiket 

secara online 

13. Pusat informasi  

14. Tempat berkumpul darurat 

dan jalur evakuasi 

1. Fasilitas lakstasi & 

penyandang cacat 

2. Fasilitas keamanan 

3. Fasilitas istirahat awak bus 

4. Masjid 

5. Fasilitas perdagangan 

,pertokoan 

6. Sky bridge 

7. Escalator dan tangga 

manual 

8. Masjid 

9. Bengkel perbaikan 

10. Fasilitas kesehatan 

11. ATM center 

12. Area internet / komunikasi 

13. Alat pemadam kebakaran 

14. Toilet 

15. Park  

16. Area trolley 

17. Smoking area 

 

 

Tabel : 2. 4 fasilitas utama dan penunjang yang ada di terminal Tirtonadi 

Sumber: https://asedino.wordpress.com 
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B. Trayek pelayanan yang ada di terminal tirtonadi  

Terminal Tirtonadi melayani trayek AKDP dan AKAP 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Solo - Malang 

2) Solo - Surabaya 

3) Solo - Magetan - Madiun 

4) Solo - Magetan - Madiun - Jombang - Mojokerto - Surabaya - 

Banyuwangi 

5) Solo - Kediri - Tulungagung - Blitar 

6) Solo - Kediri - Tulungagung - Trenggalek 

7) Surabaya - Solo - Yogyakarta 

8) Solo – Semarang 

9) Solo - Jakarta 

10) Solo - Bandung 

11) Solo - Jakarta - Bogor 

12) Solo - Yogyakarta 

13) Solo – Cilacap 

(Sumber: http://indoinspector.blogspot.co.id)  

C. Daftar PO bus yang beroperasi 

Bus Atau Perusahaan Organda (PO) Yang Beroperasi Di 

Terminal Tirtonadi Solo : 

 Laju Prima 

 Family Raya 

 Putra Rafflesia 

 Gunung Harta 

 San 

 Tami Jaya 

 Pahala Kencana 

 Riyan 

 Eka-Mira 

 Harum Prima 

 Harta Sanjaya 

 Safari Lux 

 Taruna 

 Raya 
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 Bandung Express 

 Safari Dharma Raya 

 Agra Mas 

 Harapan Jaya 

 Lorena 

 Handoyo 

 Rajawali 

 Rosalia Indah 

 Puspa Jaya 

 Als 

 Akas Akas 

 

2.4.6 Kesimpulan mengenai fasilitas pelayanan terminal Tirtonadi 

Kelebihan Terminal Tirtonadi Kekurangan Terminal Tirtonadi 

1. Jalur keluar masuk 

kendaraan dibedakan tidak 

menjadi satu arah  

2. Fasilitas Terminal yang 

sudah terpenuhi oleh standar 

yang ditetapkan untuk 

terminal tipe A 

3. Sudah di terapkan teknologi, 

informasi modern pada 

terminal 

4. Penggunaan media 

informasi yang sangat 

optimal 

5. Sudah terintegrasi langsung 

dengan antarmoda yaitu 

stasiun balapan yangdi 

hubungkan dengan sky 

bridge 

1. Akses sirkulasi manusia yang 

terlalu jauh menuju 

pemberangkatan bus  

2. Dengan danya 2 jalur terminal 

barat dan timur meyebabkan 

pemborosan lahan 

3. Pada kondisi RTH sangat 

minim dan terlalu 

mengandalkan energi buatan 

 

 

 

Tabel : 2. 5 Kondisi lingkungan Sekitar terminal 

Sumber: https://asedino.wordpress.com 

Tabel : 2. 6 Kesimpulan Terminal Tertonadi  

Sumber: Analisa Pribadi 
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2.4.7 Terminal Purabaya,  Jl. Bungurasih Timur, Bungurasih, Waru, 

Kabupaten Sidoarjo 

Lokasi terminal Purabaya berada di Kabupaten Sidoarjo namun 

pengelolaan terminal dilakukan oleh pemerintah pusat. Jumlah penumpang di 

terminal Purabaya mencapai 120.000 per hari dengan menyandang sebagai 

terminal type A kelas I. Pembangunan gedung baru di Terminal Purabaya yang 

mengacu pada Konsep Bandara Convenience and Care Terminal (C2 

Terminal).  

Lokasi : Jl. Letjen Sutoyo, Bungurasih, Waru Sidoarjo, Jawa Timur 

Tipe Terminal  : Tipe A Kelas I 

Luas  : ± 12 Ha  

Skala Pelayanan : AKAP, AKDP, Angkutan Kota dan Lyn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 2. 19 Perspektif Terminal Purboyo 

Sumber: Google  

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenience_and_Care_Terminal&action=edit&redlink=1
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Pintu keluar AKAP & AKDP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintu Masuk Utama 

Jalur Keberangkatan 

 

Area Keberangkatan 

 

R. Tunggu Bersama Loket Bus 

Trolley Storage Jalur sky bridge untuk 

keberangkatan 

Gambar : 2. 20 Kondisi fasilitas terminal Purabaya 

Sumber: dokumentasi pribadi & Google  
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Terminal Purabaya sudah menerapkan beberapa sistem manjemen 

berbasis Teknologi,informasi dan komunikasi yang diantaranya ialah : 

1) Penerapan media informasi digital dengan pemberitahuan yang terus di 

perbaharui sesuai dengan jadwal keberangkatan, trayek, dan harga tiket 

 

 

 

 

 

2) Penerapan sirkulasi penumpang dengan penggunaan eskalator pada area 

keberangkatan untuk mempermudah akses penumpang 

 

 

 

 

 

3) Pemanfaatan atap jalur keberangkatan dengan penggunaan solar cell guna 

menghemat energi listrik yang digunakaan 

 

 

 

 

Gambar : 2. 21 Media inforamsi digital 

Sumber: Google dan Dokumentasi pribadi 

Gambar : 2. 22 Penggunaan eskalator 

Sumber: Google dan Dokumentasi pribadi 

Gambar : 2. 23 Pemanfaat solar cell 

Sumber: Google dan Dokumentasi pribadi 
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2.4.8 Data fasilitas yang terdapat di terminal Purabaya 

A. Tabel fasilitas utama dan penunjang yang ada di terminal Purabaya 

Fasilitas Utama Fasilitas Penunjang 

1. Jalur keberangkatan 

2. Jalur kedatangan 

3. R.tunggu, lobi dan selasar 

4. Area parkir kendaraan 

5. Area Travel & customer 

service PO 

6. R. Penitipan barang 

7. Ruang pembelian tiket 

bersama 

8. Tempat parkir kendaraan 

pengunjung 

9. Perlengkapan jalan 

10. Media informasi 

11. customer service 

12. Outlet pembelian tiket 

secara online 

13. Pusat informasi  

14. Tempat berkumpul 

darurat dan jalur 

evakuasi 

15. Jalur MPU 

16. Jalur Bus Kota 

1. Fasilitas lakstasi & 

penyandang cacat 

2. Fasilitas keamanan 

3. Fasilitas istirahat awak 

bus 

4. Masjid 

5. Fasilitas jajanan/ kantin 

6. Escalator, ramp dan 

tangga manual 

7. Masjid 

8. Bengkel perbaikan 

9. Fasilitas kesehatan 

10. ATM center 

11. Area internet / 

komunikasi 

12. Alat pemadam kebakaran 

13. Toilet 

14. Area trolley 

15. Smoking area 

16. Area baca gratis 

 

 Tabel : 2. 7 Daftar fasilitas di terminal Purabaya  

Sumber: Studi banding dan analisa pribadi 
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B. Tabel Data trayek dan jalur PO bus yang ada di terminal Purabaya 

No Jalur/Kela

s 

Jurusan/Trayek Nama PO Bus  

1  Jalur 1 

Ekonomi 

Bojonegoro, Cepu, 

Babat 

Moedah, Putra Mas,Widji 

Lestari, Dali Mas, Sabar 

Indah cab 

2  Jalur 2 

Patas  

Bangkalan, 

Sampang,Pamekasan

,sumenep  

Akas Group 

3 Jalur 3 

Patas 

Jombang, Madiun, 

Ponorogo  

Cendana Beruang, Restu 

Panda, Jaya Ponorogo 

4 Jalur 4 

Patas  

Madiun, Solo, 

Yogyakarta, 

Magelang 

Eka Cepat, Sugeng Rahayu 

Cepat 

5 Jalur 5 

Patas  

Tuban, Semarang, 

Jepara  

Jaya Utama, Jawa Indah, 

Sumber Mandiri Mulia 

Panda 

6 Jalur 6 

patas  

Kertosono, 

Trenggalek, 

Tuluagung 

Harapan Jaya 

7 Jalur 7 

Patas 

Pare,Wates, Blitar Rukun Jaya 

8 Jalur 8 

Ekonomi 

Madiun, Ponorogo, 

Pacitan, Magetan  

Jaya Ponorogo, Restu 

Panda, cendana beruang, 

mandala 

9 Jalur 9 

ekonomi 

Malang Restu Panda, Kalisari, 

Medali Mas, Dana Dhasih 
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10 Jalur 10 

Patas 

Probolinggo, 

Situbondo, Jember, 

Banyuwangi 

Jember Indah, Sandy Putra, 

sabar Indah, Akas Asri, 

Ladju, Tjipto II, Akas IV 

11 Jalur 11 

Ekonomi 

Madiun, Solo, 

Yogyakarta, 

Semarang 

Sumber Selamat, Sugeng 

Rahayu, Mira 

12 Jalur 12 

Ekonomi  

Bangkalan, 

Sampang, 

pamekasan, Sumenep 

Akas Group 

13 Jalur 13 

Ekonomi 

Kertosono, 

Trenggalek, 

Tuluagung 

Harapan Jaya, pelita Indah, 

Hasti 

14 Jalur 14 

Ekonomi 

Purwokerto, 

Tasikmalaya, 

Bandung 

Mandala 

 

15 Jalur 15 

Ekonomi 

Probolinggo, 

Situbondo, Jember, 

Banyuwangi 

Sabar Indah, Restu, Restu 

Agung, Ladju, Anggun 

Krida, Kemenangan, Akas 

IV, Akas Asri 

16 Jalur 16 

Ekonomi 

Malang, Brilar Tentrem, Restu Panda, 

Pelita Mas, Kalisari, 

Medali Mas 

17 Jalur 17 

Ekonomi 

Tuban,Semarang, 

Jepara, Cirebon 

Indonesia, Widji Lestari, 

Sumber Mandiri Mulia, 

Jaya Utama  

18 Jalur 18 

Ekonomi 

Ambulu  Sabar Indah, Ladju, Akas 

Asri 

19 Jalur 19 Denpasar, Singaraja Akas IV 

20 Jalur 20 Mataram, Lombok, 

Bima 

Dunia Mas, Tiara Mas, 

Rasa Sayang, Titian Mas 
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21 Jalur 21 Jakarta Sari Indah, Rasa Sayang, 

Dunia Mas, Tiara Mas 

22 Jalur 22 Bandung, Bogor Titian Mas, Sari Indah, 

Rasa Sayang, Tiara Mas 

23 Jalur 23 Cirebon, Tegal Dunia Mas, Pahala 

Kencana, Titian Mas, Tiara 

Mas 

24 Jalur 24 Purwokerto  Eka Cepat, Sugeng Rahayu 

Cepat 

25 Jalur 25  Palembang, Jambi, 

Medan 

Rosalia Indah, Gunung 

Harta, Pahala Kencana, 

Lorena, Karina 

  

 

C. Tabel Data trayek lyn atau angkutan kota yang ada di terminal 

Purabaya. 

No Jalur Jurusan/Trayek Nama Bus 

1 Jalur 1 Purabaya-Darmo-Perak PP Patas AC (Lyn 

Bus Wanita) 

2 Jalur 2 Purabaya-Tol Waru-Tambak 

Osowilangun PP 

Patas AC (Lyn 

PAC8) 

3 Jalur 3 Purabaya-Tol Waru-Perak PP Patas (Lyn P4) 

4 Jalur 4 Purabaya-Joyoboyo PP Ekonomi/Ekono

mi AC (Lyn E1) 

5 Jaur 5 Purabaya-Diponegoro-

Tambak Osowilangun PP 

Patas (Lyn P6) 

Tabel : 2. 8 Jalur dan Trayek AKAP / AKDP Terminal Purabaya  

Sumber: Studi banding 
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6 Jalur 6 Purabaya-Tol Waru-Demak-

Pusat Grosir Surabaya-Ps. Turi 

Baru-Jembatan Merah Plaza 

pp 

Patas (Lyn P5) 

7 Jalur 7 Purabaya-Darmo-Perak PP Patas/Patas AC 

(Lyn P1/PAC1) 

8 Jalur 8 Purabaya-Diponegoro-

Jembatan Merah Plaza PP 

Ekonomi (Lyn F) 

9 Jalur 9 Purabaya-Jemursari-Bratang 

PP 

Ekonomi (Lyn D) 

10 Jalur 10 Purabaya-Ngagel-Semut PP Ekonomi (Lyn 

A2) 

  

 

2.4.9 Kesimpulan mengenai fasilitas pelayanan terminal Purabaya  

Kelebihan Terminal Purabaya Kekurangan Terminal Purabaya 

1. Fasilitas Terminal sudah 

standar terminal tipe A kelas I 

2. Sudah di terapkan teknologi, 

informasi modern pada 

terminal 

3. Pada jalur keberangakatn 

AKDP / AKAP berada pada 1 

lokasi sehingga lebih mudah 

untuk diakses 

1. Pada kondisi RTH sangat 

minim 

2. Tidak nyamannya akses 

menuju jalur keberangkatan 

bagi penyandang cacat atau 

lansia harus melewati landasan 

pacu bus. 

 

 

Tabel : 2. 9 Jalur dan Trayek Angkutan Kota Terminal Purabaya 

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal_Purabaya 

https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal_Purabaya
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4. Terdapat Reading corner bagi 

pegunjung yang suka 

membaca 

 

 

2.4.10 Kesimpulan mengenai fasilitas pelayanan terminal Purabaya 

Hasil 

Studi 

Terminal 

Purboyo 

Terminal 

Tirtonadi 

Terminal 

Arjosari 
Kesimpulan 

Kelas / 

tipe 

terminal 

Tipe A kelas I, 

melayani 

trayek AKAP, 

AKDP dan 

angkutan kota 

Tipe A kelas I, 

melayani 

trayek AKAP, 

AKDP dan 

angkutan kota 

Tipe A kelas 

II, melayani 

trayek 

AKAP, 

AKDP dan 

angkutan kota 

Fasilitas 

pelayanan 

sama dan 

sesuai dengan 

standar 

Fasilitas 

utama dan 

fasilitas 

penunjang 

Fasilitas utama 

dan penunjang 

sudah sesuai 

standar namun 

pada buskota 

masih terlihat 

kurang terta 

dengan baik 

Fasilitas utama 

dan penunjang 

sudah sesuai 

standar. 

Fasilitas 

utama dan 

penunjang 

85% sudah 

sesuai 

standar. 

Sudah sesuai 

dengan standar 

namun masih 

ada elemen 

kecil yang 

masih butuh 

pengembangan 

Akses 

kendaraan 

dalam 

terminal 

akses pintu 

keluar dan 

masuk dibagi 2 

antara bus 

AKAP/AKDP 

serta angkutan 

kota & bus kota 

akses pintu 

keluar dan 

masuk dibagi 2 

antara bus 

AKAP/AKDP 

serta angkutan 

kota & bus kota 

akses pintu 

keluar dan 

masuk dibagi 

2 antara bus 

AKAP/AKD

P serta 

angkutan kota 

& bus kota 

Ketiga terminal 

menggunakan 

pembagian 

akses sirkulasi 

yang di 

bedakan untuk 

AKAP/AKDP 

serta angkutan 

kota & bus kota 

Tabel : 2. 10 Kesimpulan Studi banding terminal Purabaya  

Sumber: Studi banding dan analisa pribadi 
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Jenis 

parkir 

Menggunakan 

sistem parkir 

pararel untuk 

jalur 

kedatangan dan 

keberangkatan 

Menggunakan 

sistem parkir 

pararel untuk 

area 

kedatangan dan 

keberangkatan 

Menggunaka

n sistem 

parkir pararel 

untuk area 

keberangkata

n 

Sama sama 

menggunakan 

sistem parkir 

pararel. 

Sirkulasi 

dalam 

bangunan 

Pola sirkulasi 

grid dengan 

akses 

menyebar 

Pola sirkulasi 

grid dengan 

akses 2 jalur 

terminal 

Pola sirkulasi 

massa 

bangunan 

linear 

Pada terminal 

arjosari yang 

mnggunakan 

pola massa 

linear 

Sirkulasi 

manusia 

dengan 

kendaraan 

Tidak terjadi 

pertemuan 

antara 

manusia dan 

kendaraan pada 

jalur AKAP 

dan AKDP. 

Namun pada 

sirkulasi area 

buskota dan 

lyn terjadi 

pertemuan 

sirkulasi 

Tidak terjadi 

pertemuan 

antara 

manusia dan 

kendaraan 

karena sudah di 

bedakan 

aksesnya 

Akses 

menuju 

bangunan 

terlalu jauh 

untuk di 

jangkau. 

Terjadi 

crossing 

sirkulasi 

antara 

manusia dan 

kendaraan 

 

Pada ke tiga 

terminal masih 

ada crossing 

sirkulasi antara 

kedendaraan 

dan orang 

karena 

pencapaian 

akses yang 

belum optimal 

Penerapan 

Teknologi, 

informasi 

dan 

kamunikas

i 

Sudah 

diterapakan 

TIK pada 

terminal 

purboyo 

Sudah 

diterapakan 

TIK pada 

terminal 

tertonadi 

Sudah 

menerapkan 

beberapa TIK 

pada terminal 

arjosari 

Pada ke tiga 

terminal sudah 

menerapkan 

TIK dengan 

pengoptimalan 

yang bebeda 

 

 

 

Tabel : 2. 11 Kesimpulan studi banding Terminal Tirtonadi, Arjosari dan Purabaya  

Sumber: Google dan analisa pribadi 
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2.5 KARAKTER OBJEK 

Berdasarkan hasil dari tinjauan pustaka dan studi banding maka dapat 

disimpulkan karakter obyek terminal penumpang tipe A terangkum dalam kata 

kunci sebagai berikut : 

 Pelayanan utama angkutan jalan : Bangunan dengan berbagai 

fasilitas untuk pelayanan transportasi bus dan angkutan umum. 

 Mobilitas yang informatif : Sirkulasi kendaraan dan manusia 

yang melakukan perpindahan dari satu daerah ke daerah yang lain 

dengan pencapaian yang mudah dan informatif. 

 Transit Terintegrasi : Masa bangunan untuk pemberhentian 

sementara yang terintegrasi antarmoda jalan AKAP / AKDP 

dengan penumpang dan barang dengan pencapaian yang efisien.  
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