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ABSTRAK
Seiring tumbuhnya perekonomian, sarana dan prasarana transportasi semakin dibutuhkan demi
lancarnya mobilitas penumpang maupun barang. Salah satu komponen pendukung dari sistem
transportasi adalah terminal yang berfungsi dalam pengendalian, pengawasan, dan pengaturan
sistem angkutan penumpang dan barang serta menjadi salah satu titik simpul dari jalur-jalur
angkutan umum. Beberapa permasalahan yang biasa terjadi pada terminal-terminal yang telah
ada adalah tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai serta banyaknya angkutan umum
yang sering parkir di sembarang tempat. Sebagai penghubung antar kota dan kecamatan,
Bengkayang belum memiliki sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan kegiatan
transportasi. Pembangunan terminal yang baru harus berdasarkan standar-standar yang telah
ada dan dilengkapi dengan fasilitas yang dapat menunjang pelayanan bagi kenyamanan,
keamanan dan kemudahan pengguna jasa terminal serta dirancang dengan jalur sirkulasi yang
dapat memudahkan dalam pengangkutan barang maupun penumpang di Bengkayang. Metode
perancangan yang digunakan ialah metode lima langkah yaitu tahap gagasan, pengumpulan data,
analisis data, pra rancangan dan pengembangan perancangan. Hasil akhir perancangan ialah
penerapan konsep tiga fungsi ruang yang dibagi sesuai dengan kebutuhannya agar tiap fungsi
dapat beroperasi dengan tidak menganggu kelancaran sirkulasi. Sedangkan konsep massa yang
diterapkan ialah konsep massa tunggal. Konsep ini dapat memberikan kemudahan mengakses
terminal tanpa ada persilangan sirkulasi antara kendaraan dan penumpang.
Kata Kunci : Terminal, Transportasi, Angkutan Umum

ABSTRACT
As the economy grows, transportation facilities and infrastructure are needed to help the mobility
of passenger and goods. One of the supporting elements of transportation system is terminal
which operates in control, surveillance, and arrangement of public and goods transportation
system also becomes node point of the public transportation routes. The usual problems in
terminals are the absence of infrastructures, and the public transports that is often parked
carelessly. As the connector between cities and sub district, Bengkayang has no facilities and
infrastucture that support transportation. The new terminal must based on the existing standards
and equipped with facilities that can support the convenience and security of passengers and
designed with tracks that can facilitate the mobility of passenger and goods in Bengkayang. The
method that used in this design is five steps method, which consist of finding ideas, collecting
data, data analysis, pre design and design development. The design result in three space function
which divided according to the needs in order to operate every function without interfering the
circulation. Whereas the mass concept applied to the design is single building. This concept can
provide ease in accessing the terminal for vehicles and passengers without colliding with each
other.
Keywords: Terminal, Transportation, Public Transportation

1. Pendahuluan
Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sedang melakukan
pengembangan wilayah. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya kabupaten baru dari provinsi ini.
Pengembangan wilayah ini diikuti pula dengan pertumbuhan perekonomian. Pertumbuhan tersebut
membutuhkan sarana dan prasarana transportasi yang menunjang pencapaian sasaran
pembangunan. Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian
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utara Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Bengkayang merupakan pemekaran dari Kabupaten
Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.
Bengkayang merupakan pusat pemerintahan dari Kabupaten Bengkayang yang sedang dalam
tahap pengembangan dan pembangunan. Sebagai penghubung antar kota dan kecamatan,
Bengkayang belum memiliki prasarana yang menunjang kebutuhan kegiatan transportasi. Selain itu
kondisi alam Bengkayang yang merupakan daerah perbukitan menyebabkan kabupaten ini menjadi
salah satu destinasi wisata alam di Provinsi Kalimantan Barat.
Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang nomor 7 tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten
Bengkayang tahun 2014-2034 terdapat program pengembangan angkutan umum yang diantaranya
pembangunan terminal tipe B di Bengkayang. Pembangunan terminal tipe B ini memanfaatkan ruang
wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terminal ini rencananya menjadi tempat bersandar
angkutan umum yang selama ini berhenti di sembarang tempat juga parkir di depan ruko pasar atau
di pinggiran jalan. Mengingat pentingnya terminal demi mendukung kelancaran transportasi, maka
sudah selayaknya dilakukan perancangan terminal penumpang bus yang sesuai dengan standar yang
ada dengan fasilitas yang dapat menunjang pelayanan bagi kenyamanan, keamanan serta kemudahan
bagi pengguna jasa terminal.
2. Kajian Pustaka
Terminal merupakan titik simpul dari berbagai sarana (moda) angkutan yang berfungsi sebagai
titik perpindahan penumpang dari satu sarana angkutan ke sarana angkutan lainnya dan sebagai
tempat pengaturan, pergerakan kendaraan maupun penumpang dan merupakan titik awal dan titik
akhir perjalanan orang untuk melakukan perjalanan (Adisasmita, 2012). Pengertian terminal menurut
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 132 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Terminal ialah pangkalan kendaraan bermotor umum yang
digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang
dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Menurut Morlok (1984), terminal adalah suatu
fasilitas yang kompleks. Banyak kegiatan tertentu yang dilakukan disana, terkadang secara
bersamaan, terkadang secara pararel dan sering terjadi kemacetan yang cukup mengganggu. Selain
itu kegiatannya tidak dapat diselesaikan tanpa mengaitkan berbagai variasi dalam volume kedatangan
atau waktu yang dibutuhkan untuk memproses kendaraan, penumpang dan barang.
Maka yang dimaksud dengan terminal ialah suatu fasilitas publik yang kompleks, yang berperan
utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan
penumpang dan barang, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan
pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang. Selain itu terminal juga berfungsi
sebagai simpul utama dalam jaringan transportasi, dimana sekumpulan lintasan rute secara
keseluruhan bertemu. Bertemunya sekumpulan lintasan rute ini mengakibatkan banyaknya
pergerakan yang terjadi didalam terminal sehingga kegiatan yang ada didalam terminal pun beragam.
Menurut Antono (2002) fungsi dari terminal penumpang dapat ditinjau dari 3 (tiga) unsur yang
terkait dalam terminal yaitu penumpang, operator bus dan pemerintah. Fungsi terminal bagi
penumpang ialah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu kendaraan ke
kendaraan yang lain, tempat tersedianya fasilitas-fasilitas ruang tunggu, fasilitas parkir kendaraan
pribadi, fasilitas umum. Fungsi terminal bagi operator bus ialah untuk memberikan jaminan
kelancaran pengaturan pelayanan operasi kendaraan melalui jadwal kedatangan dan keberangkatan
yang teratur, penyediaan fasilitas istirahat kendaraan dan awak kendaraan. Fungsi terminal bagi
pemerintah ialah untuk pengendalian lalu lintas dan menghindari terjadinya kemacetan lalu lintas
serta sebagai tempat pengawasan dan pengendalian kendaraan angkutan umum, juga merupakan
salah satu sumber retribusi pendapatan daerah.
Terminal Penumpang Tipe B berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota
antar provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan
kota dan angkutan pedesaan. Menurut Abubakar, dkk (1995), salah satu ciri dari terminal tipe B ialah
melayani 25-50 kendaraan/jam. Adapun persyaratan teknis yang harus dimiliki oleh terminal tipe B
antara lain; terletak di kotamadya atau kabupaten dan dalam jaringan trayek angkutan antar kota
dalam provinsi, terletak di Jalan Arteri atau Kolektor dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III
B, jarak antara dua terminal penumpang tipe B atau dengan terminal tipe A sekurang-kurangnya 15
km di Pulau Jawa dan 30 km di pulau lainnya, luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 3 Ha untuk
terminal di Pulau Jawa dan Sumatera, dan 2 Ha di pulau lainnya (untuk luas bangunan sesuai dengan
kebutuhan) dan mempunyai jalan akses masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal, sekurangkurangnya berjarak 50 meter di Pulau Jawa dan 30 meter di pulau lainnya, dihitung dari jalan ke pintu
keluar atau masuk terminal.
Demi kenyamanan serta kelancaran pelayanan penumpang Terminal tipe B harus memiliki
fasilitas yang memenuhi standar. Standar kebutuhan luas terminal penumpang tipe B ini ialah 3,5 Ha.
Hal tersebut berdasarkan fungsi dan fasilitas yang ada pada terminal tipe B. Selain itu, terminal tipe B
ini juga harus memiliki fasilitas utama dan fasilitas penunjang sekurang-kurangnya fasilitas utama
serta fasilitas penunjang. Fasilitas utama yang harus ada pada terminal tipe B ialah jalur
pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan
kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan pengantar menara pengawas, loket karcis, ramburambu serta papan informasi. Sedangkan fasilitas penunjang pada terminal tipe B terdiri dari toilet,
kios, musholla, ruang pengobatan, ruang informasi, taman, serta tempat penitipan barang. Secara
rinci ruang kebutuhan luas terminal tipe B ini dapat dilihat pada tabel 1 (Abubakar, dkk: 1995).
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Tabel 1: Kebutuhan Luas Terminal Penumpang Tipe B
A. Kendaraan
Ruang Parkir
AKAP
AKDP
AK

Kebutuhan Luas (m2)
540
800

ADES

900

Pribadi

500

Ruang Service

500

Sirkulasi Kendaraan

2.740

Bengkel

100

Ruang Istirahat

50

Gudang

25

Ruang Parkir Cadangan

1.370

B.

Pemakai Jasa

Ruang Tunggu

2.250

Sirkulasi Orang

900

Kamar Kecil/Toilet

60

Kios

1.350

Musholla

60

C.

Operasional

Ruang Administrasi

59

Ruang Pengawas

23

Loket

3

Retribusi

6

Ruang Informasi

10

Ruang Pengobatan

30

Ruang Perkantoran

100

D. Ruang Luar

4.890

Luas Total

17.251

Cadangan Pengembangan

17.251

Kebutuhan Lahan
Kebutuhan Lahan untuk desain (Ha)

34.502
3,5

Sumber : (Abubakar, dkk, 1995)

3. Lokasi Perancangan

Lokasi perancangan dipilih berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang nomor 7 tahun
2014 tentang RTRW Kabupaten Bengkayang tahun 2014-2034 pembangunan terminal tipe B berlokasi
di Kecamatan Bengkayang. Kecamatan Bengkayang merupakan ibu kota dari Kabupaten Bengkayang
yang memiliki luas wilayah sebesar 167,04 km². Lokasi ini berada pada akses masuk ke Bengkayang
yang juga merupakan salah satu trayek atau jalur bus AKDP yang menghubungkan Kabupaten
Bengkayang dengan Kabupaten lainnya juga negra lain. Lokasi saat ini masih berupa lahan kosong dan
terletak di daerah permukiman warga serta perdagangan.

sumber: (Penulis, 2017)

Gambar 1: Lokasi Perancangan Terminal Angkutan Umum Tipe B di Bengkayang
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Lokasi perancangan berada pada Jalan Tabrani, Desa Bumi Emas, Kabupaten Bengkayang. Lokasi
saat ini masih berupa lahan kosong. Luas lokasi perancangan yaitu sebesar 1,76 hektare dengan
bentuk site seperti trapesium. Akses masuk ke lokasi perancangan yaitu Jalan Tabrani merupakan
jalan dua arah dengan kelas jalan arteri primer serta memiliki lebar jalan 7 m. GSB dari Jalan Tabrani
ialah 20 m dari badan jalan dengan KDB site perancangan sebesar 60%.

sumber: (Penulis, 2017)

Gambar 2: Rencana Lokasi Terminal Angkutan Umum Tipe B di Bengkayang

4. Landasan Konseptual
Fungsi utama dari terminal adalah untuk menyediakan fasilitas masuk dan keluarnya penumpang
ataupun barang, dimana terminal harus mampu menyediakan tempat dan kemudahan pergantian
moda angkutan ke moda angkutan yang lain, serta menjadi sarana simpul lalu lintas. Demi
kenyamanan pengguna terminal, terminal ini juga didukung dengan fungsi penunjang yang terkait
dengan pelayanan bagi pengguna terminal agar memperoleh kemudahan, kenyamanan dan
keamanan dalam menggunakan fasilitas terminal ini.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 3: Konsep Fungsi Terminal Angkutan Umum Tipe B di Bengkayang

Fungsi ruang yang diterapkan pada terminal ini yaitu dibagi menjadi tiga fungsi ruang untuk
ruang dalam. Tiga fungsi ruang ini ialah fungsi pengelolaan, pengaturan dan pelayanan. Tiap-tiap
aktifitas dibagi kedalam kelompok fungsi sesuai dengan keperluannya. Pembagian ruang baik dalam
maupun luar harus jelas sesuai fungsinya.
Dengan jelasnya pembagian zonasi dari fungsi tersebut dapat mengatasi masalah sirkulasi dan
kelancaran didalam aktifitas terminal. Fungsi tersebut sangat terkait dengan kemudahan dan
kenyamanan bagi pengguna terminal. Untuk itu terminal Bengkayang ini secara fungsional dapat
mampu menampung dan melayani aktivitas transportasi baik AKDP maupun ADES serta dapat
menampung dan melayani pengguna terminal.
Organisasi ruang terbagi menjadi dua zona yaitu zona pengelola serta zona pengaturan dan
penunjang. Penggabungan fungsi pengaturan dan penunjang dalam satu zona dapat membantu
kenyamanan serta kelancaran pada terminal. Sedangkan zona pengelola terpisah agar dapat
memantau kondisi serta sirkulasi pada zona pengaturan dan penunjang tanpa adanya kendala.
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sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 4: Organisasi Ruang Lantai 1 Terminal Angkutan Umum Tipe B di Bengkayang

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 5: Organisasi Ruang Lantai 2 Terminal Angkutan Umum Tipe B di Bengkayang

Besar dan sifat dari sarana dan fasilitas yang terdapat dalam terminal itu tergantung pada
volume angkutan lalu lintas dan frekuensi jasa transportasi. Terminal bus yang memenuhi persyaratan
yang baik, bila terminal tersebut dilengkapi dengan tempat beristirahat yang memberikan perasaan
kenyamanan bagi para penumpang dan pengantarnya, serta tersedia pula tempat untuk melayani
perbaikan dan pemeliharaan kendaraan. Perhitungan jumlah dan besaran ruang diperoleh
berdasarkan standar kebutuhan luas terminal serta analisis terhadap potensi kendaraan, jalur trayek
yang dilayani, penumpang, maupun pertumbuhan angkutan umum. ruang pengaturan serta ruang
penunjang menggunakan standar kebutuhan luas terminal tipe b yang juga disesuaikan dengan
kondisi atau jumlah penumpang dan kendaraan di Kabupaten Bengkayang. Penyesuaian dengan
kondisi di Kabupaten Bengkayang ini bertujuan agar fungsi ruang atau kapasitas ruang yang didapat
sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bengkayang.
Perhitungan kebutuhan ruang yang telah dilakukan terhadap tiap kelompok fungsi, maka
diperoleh
total besaran ruang pada perancangan Terminal Ankutan Umum Tipe B ini sebesar 10400
m2 atau 1,04 hektare. Besaran ruang ini sudah termasuk kebutuhan akan area hijau atau taman serta
sirkulasi pada terminal ini. Adapun rincian besaran ruang pada ruang dapat dilihat pada tabel berikut
ini.
Tabel 2: Total Besaran Ruang Terminal Angkutan Umum Tipe B di Bengkayang
No
1
2
3

Kelompok Ruang
Pengaturan
Pengelola
Penunjang
Total + Sirkulasi 60%
Cadangan Pengembangan
Total Kebutuhan Luas Lahan

Kebutuhan
Luas(m²)
1291,64
128,54
1831
5200
5200
10400

Sumber: (Analisis Penulis, 2017)
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Konsep perletakan pada bangunan terminal ini ialah mengikuti akses pada terminal sehingga
didapatlah bangunan ditengah site karena mengikuti bentuk site, GSB juga sirkulasi bangunan.
Terdapat 4 jenis kendaraan yang masuk kedalam lahan diantaranya ialah bus AKDP, kendaraan
AK/ADES, serta kendaraan penumpang. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini akses masuk
dari tiap kendaraan dibuat berbeda sehingga menghindarkan terjadinya crossing juga memudahkan
petugas untuk mengontrol masing-masing kendaraan pada zonanya sendiri.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 6: Konsep Perletakan Terminal Angkutan Umum Tipe B di Bengkayang

Sirkulasi pada terminal terbagi menjadi 4, yaitu sirkulasi AKDP, sirkulasi kendaraan pribadi,
sirkulasi ADES, dan sirkulasi taksi. Pembagian sirkulasi ini untuk memudahkan pengguna dalam
mencapai kebutuhannya dan agar pembagian ruang kendaraan jelas. Konsep sirkulasi yang digunakan
pada peron bus AKDP menggunakan sirkulasi tunggal. Sedangkan sistem parkir yang digunakan untuk
peron adalah sistem gergaji lurus. Jenis sistem parkir ini lebih efisien serta aman bagi penumpang.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 7: Konsep Sirkulasi Terminal Angkutan Umum Tipe B di Bengkayang

Konsep zoning bangunan terminal berada ditengah zona lainnya sehingga dapat diakses dari
semua zona. Ini untuk menghindari kebisingan dari luar lahan karna lahan berbatasan dengan lahan
kosong. Zona Publik yaitu vegetasi serta parkir umum berada paling dekat dengan batasan terhadap
bangunan sekitarnya.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 8: Konsep Zoning Terminal Angkutan Umum Tipe B di Bengkayang
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Konsep orientasi pada Terminal Angkutan Umum Tipe B di Bengkayang ini dipengaruhi tiga
aspek yaitu jalan raya, pergerakan matahari dan sudut pandang. Berdasarkan aspek jalan raya
orientasi bangunan menghadap Jalan Tabrani, sementara dari aspek pergerakan matahari bangunan
mengarah kearah utara. Sedangkan aspek sudut pandang yaitu membuat orientasi dari arah Jalan
Tabrani sebagai penanda daerah bengkayang bagi penumpang kendaraan angkutan umum yang lewat
di Jalan Tabrani.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 9: Konsep Orientasi Terminal Angkutan Umum Tipe B di Bengkayang

Terdapat 3 jenis vegetasi yang diterapkan pada terminal ini adalah pohon pengarah, pohon
berdaun lebat, dan pohon rindang. Pohon rindang berfungsi untuk menghalangi panas terik matahari
ke bangunan ini diterapkan pada sisi kanan dan kiri bangunan yang dibuat taman untuk menghambar
terik matahari. Selain itu pohon berdaun lebat juga digunakan untuk meredam kebisingan dari
kendaraan yang lewat pada area terluar site juga disekitar bangunan. Sedangkan tanaman pengarah
diletakkan pada jalur sirkulasi di terminal ini.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 10: Konsep Vegetasi Terminal Angkutan Umum Tipe B di Bengkayang

Konsep massa pada terminal menggunakan massa tunggal. Hal ini bertujuan untuk memberikan
kemudahan mengakses terminal tanpa ada persilangan sirkulasi antara kendaraan dan penumpang.
Penambahan bentuk pada bagian tengah sebagai penanda entrance masuk agar terlihat bagi
pengguna. Pada bagian tengah juga mengikuti bentuk bangunan tradisional di Bengkayang agar ciri
khas lokal dapat terlihat pada bangunan juga menjadi center of view pada bangunan yang menjadi
penanda entrance masuk bangunan.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 11: Konsep Bentuk Terminal Angkutan Umum Tipe B di Bengkayang
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Pondasi yang digunakan ialah pondasi tiang pancang beton. Sedangkan sistem struktur rangka
yang diterapkan ialah struktur rangka kaku beton. Sistem ini sering diterapkan pada bangunan di
sekitar lokasi perancangan sehingga cocok digunakan di lokasi perancangan juga material yang
digunakan tidak sulit didapat. Bentuk atap adalah atap pelana dengan sistem rangka baja ringan.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 12: Konsep Struktur Terminal Angkutan Umum Tipe B di Bengkayang

Sistem utilitas air bersih menggunakan sistem upfeet yaitu pengaliran air langsung dari ground
tank menggunakan pompa yang diletakkan di ruang elekrikal mekanikal langsung didistribusikan ke
setiap ruang yang membutuhkan air bersih. Pada Jalan Tabrani difasilitasi jaringan air dari PDAM. Air
PDAM menjadi sumber air utama. Air PDAM didistribusikan ke ruangan-ruangan yang membutuhkan
air bersih seperti area dapur, toilet dan area pencucian..

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 13: Skematik Air Bersih Terminal Angkutan Umum Tipe B di Bengkayang

Jenis air kotor pada terminal terbagi menjadi empat jenis yaitu limbah cair, limbah padat, limbah
khusus (air buangan cafetaria serta bengkel) dan air hujan.Pada penanganan limbah cair pada tiap
lantai disalurkan ke bawah melalui pipa menuju ke lantai dasar ke bak kontrol, lalu disalurkan ke riol
kota. Pada penanganan limbah padat, kotoran pada tiap lantai disalurkan melalui pipa limbah padat
secara vertikal menuju lantai dasar yang kemudian langsung disalurkan ke dalam septic tank. Setelah
masuk ke septic tank limbah tersebut diendapkan lalu air yang tersisa disalurkan ke riol kota. Limbah
oli bekas tersebut ditampung di drum kemudian disimpan dalam ruangan khusus untuk limbah dari
oli. Air hujan yang jatuh pada terminal disalurkan melalui talang diteruskan ke saluran lingkungan
terminal menuju ke riol kota.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 14: Skematik Air Kotor Terminal Angkutan Umum Tipe B di Bengkayang

Volume 6 / Nomer 1 / Maret 2018

Hal 168

Jurnal online mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura
Untuk terminal ini sistem kebakaran dibagi menjadi dua yaitu sistem kebakaran didalam
bangunan serta sistem kebakaran diluar bangunan. Pada sistem kebakaran di dalam bangunan sistem
yang digunakanan ialah sistem sprinkler, sistem hidran dan Fire Extinguisher atau apar. Sistem yang
akan digunakan di dalam bangunan terminal ini ialah wet riser system karena tekanan air selalu dijaga
pada tekanan yang relatif tetap sehingga ketika kebakaran terjadi air langsung keluar ketika fire alarm
berbunyi. Dengan sistem ini kebakaran dapat lebih cepat tertanggulangi sehingga tidak menganggu
aktivitas pada terminal terlalu lama. Sedangkan untuk sistem kebakaran diluar bangunan sistem yang
digunakan ialah menggunakan hidran. Kotak hidran diletakkan pada titik-titik yang dapat dicapai dari
segala sisi ketika terjadi kebakaran.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 15: Konsep Sistem Kebakaran Terminal Angkutan Umum Tipe B di Bengkayang

Sistem jaringan listrik dibagi menjadi beberapa zona yang di lengkapi panel-panel listrik yang
diletakkan diruangan MEE. Terminal ini dilengkapi dengan penggunaan genset untuk antisipasi listrik
jika terjadi pemadaman listrik oleh PLN. Dari hasil perhitungan pada analisis dapat diketahui beban
total listrik pada terminal ini adalah 62371 watt. Untuk solusi penghematan energi, dapat dilakukan
dengan memaksimalkan penghawaan dan pencahayaan alami pada ruangan yang tidak
membutuhkan penghawaan dan pencahayaan khusus.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 16: Skematik Listrik Terminal Angkutan Umum Tipe B di Bengkayang

5. Hasil Perancangan
Perancangan Terminal Angkutan Umum Tipe B di Bengkayang ini untuk menunjang kelancaran
mobilitas penumpang dan barang di Bengkayang. Konsep fungsi ruang yang diterapkan pada terminal
ini yaitu dibagi menjadi tiga fungsi ruang untuk ruang dalam. Dengan jelasnya pembagian zonasi dari
fungsi tersebut dapat mengatasi masalah sirkulasi dan kelancaran aktifitas terminal. Sirkulasi pada
terminal terbagi menjadi 4, ini untuk memudahkan pengguna dalam mencapai kebutuhannya dan
agar pembagian ruang kendaraan jelas.
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Konsep zoning bangunan terminal berada ditengah zona lainnya sehingga dapat diakses dari
semua zona. Konsep orientasi pada terminal ini dipengaruhi tiga aspek yaitu jalan raya, pergerakan
matahari dan sudut pandang. Berdasarkan aspek jalan raya orientasi bangunan menghadap Jalan
Tabrani, sementara dari aspek pergerakan matahari bangunan mengarah kearah utara. Terdapat 3
jenis vegetasi yang diterapkan pada terminal ini adalah pohon pengarah, pohon berdaun lebat, dan
pohon rindang. Pohon rindang berfungsi untuk menghalangi panas terik matahari ke bangunan ini
diterapkan pada sisi kanan dan kiri bangunan yang dibuat taman untuk menghambar terik matahari.
Konsep massa pada terminal menggunakan massa tunggal agar dapat memberikan kemudahan
mengakses terminal tanpa ada persilangan sirkulasi antara kendaraan dan penumpang.

sumber: (Penulis, 2017)

Gambar 17: Site Plan Terminal Angkutan Umum Tipe B di Bengkayang

sumber: (Penulis, 2017)

Gambar 18: Denah Terminal Angkutan Umum Tipe B di Bengkayang
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sumber: (Penulis, 2017)

Gambar 19: Suasana Eksterior Terminal Angkutan Umum Tipe B di Bengkayang

sumber: (Penulis, 2017)

Gambar 20: Suasana Interior Terminal Angkutan Umum Tipe B di Bengkayang

6. Kesimpulan
Dalam perancangan terminal ini kelancaran aktivitas serta sirkulasi menjadi pertimbangan utama
dalam merancang. Fungsi ruang pada terminal ini dibagi menjadi tiga. Dengan jelasnya pembagian
zonasi dari fungsi tersebut dapat mengatasi masalah sirkulasi dan kelancaran didalam aktifitas
terminal. Untuk memberikan kemudahan mengakses terminal tanpa ada persilangan sirkulasi antara
kendaraan dan penumpang maka bangunan menggunakan massa tunggal. Sebagai gambaran awal
daerah bagi penumpang, bentuk bangunan terminal mengikuti bentuk bangunan tradisional di
Bengkayang agar ciri khas lokal dapat terlihat pada bangunan. Sistem struktur yang dipakai pada
terminal yaitu sistem struktur rangka kaku beton dengan atap pelana yang menggunakan sistem
rangka baja. Dengan sistem struktur ini bangunan terminal dapat menahan kondisi lingkungan sekitar
juga menahan beban serta getaran kendaraan angkutan umum yang beroperasi.
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