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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

Judul laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(DP3A)  yang diangkat adalah Rest Area di Mantingan Kabupaten Ngawi. 

 

1.1.1 Arti Kata 

Rest : Istirahat 
1 

                               Istirahat : Berhenti sebentar dari kegiatan 

untuk melepas lelah atau mencari kekuatan baru 
1 

Area : Tempat 
2 

                               Tempat : Ruang yang tersedia untuk 

melakukan sesuatu 
2 

Mantingan : Desa yang terletak di Kecamatan Mantingan, 

Kabupaten Ngawi 

Kabupaten : Daerah tingkat II yang dikepalai seorang bupati
3 

Ngawi : Nama Kabupaten tingkat II yang berada di 

Propinsi Jawa Timur 

 

1.1.2 Arti Keseluruhan 

Rest Area di Mantingan Kabupaten Ngawi yaitu tempat untuk 

beristirahat melepas lelah atau mencari kekuatan baru yang dibuat untuk 

semua kendaraan baik truk, bis, kendaraan pribadi, sepeda motor dan sepeda, 

yang mana lokasi tersebut terletak di Desa Mantingan, Kecamatan 

Mantingan, Kabupaten Ngawi. 

 

1 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Balai Pustaka Jakarta, 1987 

2 Idem 

3 Irianto, Tata, Kamus Bahasa Indonesia, Surabaya, Indah, 1989 
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1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Latar Belakang Umum  

Salah satu tujuan mendasar yang ingin dicapai negara berkembang 

seperti Indonesia ini adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang kuat dan 

mantap. Usaha pembangunan ekonomi membutuhkan jasa transportasi yang 

cukup serta memadai. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana pendukung 

tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha 

pengembangan ekonomi dari suatu negara. Transportasi merupakan unsur 

yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan 

ekonomi, sosial, politik, dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dan 

mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor. 

Pengangkutan merupakan sarana dan prasarana bagi pembangunan ekonomi 

negara yang bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan transportasi di Indonesia, terutama transportasi darat saat 

ini berkembang sangat pesat, hal ini mengakibatkan jalan raya semakin padat. 

Kepadatan jalan raya dapat mengakibatkan kemacetan yang membuat 

pengemudi merasakan kelelahan, sehingga pengemudi perlu adanya tempat 

istirahat yang nyaman. 

Tempat istirahat atau rest area, khususnya di jalan adalah suatu tempat 

dan fasilitas yang disediakan bagi pemakai jalan baik pengemudi, penumpang 

maupun kendaraan dapat beristirahat sementara karena alasan lelah. Oleh 

karena itu, perlu dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai untuk 

menghilangkan dan mengusir rasa lelah sehingga mereka dapat melanjutkan 

perjalanan sampai ke tujuan dengan selamat. Tempat istirahat dijalan harus 

memenuhi beberapa kriteria tertentu serta tidak mengganggu kelancaran dan 

keselamatan bagi para pemakai jalan lainnya di sepanjang jalan tersebut 

(Kepetusan Direktur Jenderal Bina Marga No. 76/KPTS/DB/1999 Tanggal 20 

Desember 1999). 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 yang sampai saat 

ini masih menjadi acuan dari KNKT (Komite Nasional Keselamatan 

Transportasi) tentang kendaraan dan pengemudi disebutkan dalam pasal 240 
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ayat 2 bahwa waktu kerja pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 

adalah delapan jam sehari, ayat 3 bahwa pengemudi setelah mengemudikan 

kendaraan selama empat jam berturut-turut harus diberikan istirahat sekurang-

kurangnya setengah jam, pasal 241 ayat 2 bahwa pengusaha angkutan umum 

harus melakukan pergantian pengemudi dengan pengemudi pengganti setelah 

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 240 ayat 2 dan 4 diatas.  

Dilihat dari peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 pasal 1 dan 3 

maka keberadaan tempat istirahat bagi pengemudi memiliki peranan yang 

penting dalam menjaga keselamatan bagi pengguna jalan, sehingga disetiap 

jalur perjalanan harus disediakan fasilitas kawasan istirahat yang sesuai 

dengan kebutuhan dan spesifikasi pengguna jalan raya. Hal ini dilakukan 

untuk mengantisipasi kelelahan dari pengemudi selama melakukan perjalanan. 

 

1.2.2 Latar Belakang Khusus  

A. Manusia Sebagai Makhluk Mobile 

Untuk memenuhi kebutuhanya, manusia tidak lepas dari pergerakan . 

Setiap hari, setiap jam, setiap detik manusia selalu berpindah dari tempat 

yang satu ke tempat yang lain, bahkan saat beristirahat manusia tetap saja 

melakukan suatu pergerakan. Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan 

manusia menjadi semakin banyak dan aktivitas manusia juga semakin 

meluas. Di jaman yang serba instan ini, ketepatan dan kecepatan mobilitas 

manusia menjadi suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang 

tidak pernah puas. 

Kendaraan sebagai alat transportasi memungkinkan pergerakan 

manusia lebih mudah dan cepat. Dengan kendaraan, manusia juga dapat 

menjangkau daerah lain yang beradaratusan bahkan ribuan km di depannya. 

Dengan kata lain jarak tidak lagi menjadi kendala yang menghambat 

pergerakan manusia. Berdasarkan kenyataan inilah, tidak bisa dipungkiri 

bahwa manusia sangat bergantung pada kendaraan. 
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B. Transportasi 

Transportasi merupakan salah satu komponen yang mutlak penting 

bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional masa kini dan mendatang. 

Transportasi darat, laut maupun udara memiliki keuntungan dan kekurangan.  

keuntungan dan kekurangan transportasi yang melewati jalur darat: 

- Keuntungan: biaya yang dikeluarkan lebih rendah jika dibandingkan 

dengan menggunakan transportasi laut (kapal) dan ransportasi udara 

(pesawat). 

- Kerugian: Memiliki resiko kecelakaan yang cukup tinggi dan waktu yang 

relatif lama, dikarenakan arus lalulintas transportasi darat paling padat 

dibandingkan transportasi lewat jalur laut (kapal) dan udara (pesawat). 

Banyaknya transportasi darat yang terus berkembang pesat, sehingga 

menyebabkan tingginya kecelakaan dijalan raya. 

 
Tabel 1.1 

Jumlah kecelakaan lalu lintas Jawa Timur Wilayah Madiun tahun 2007 – 2011 

Tahun Jumlah Kejadian Kerugian Materiil 

2007 430 485.300.000 

2008 342 584.450.000 

2009 302 519.450.000 

2010 266 545.920.000 

2011 374 769.200.000 

Sumber: POLRES Kabupaten Ngawi, 2012 

 

Tabel 1.2 

Fatalitas kecelakaan lalu lintas Jawa Timur Wilayah Madiun tahun 2007 – 2011 

Tahun Korban 

MD LB LR 

2007 126 256 353 

2008 117 288 242 

2009 127 245 204 

2010 81 227 212 

2011 44 204 417 

Sumber: POLRES Kabupaten Ngawi, 2012 
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Terjadinya kecelakaan di jalan terkait dengan unsur-unsur dalam 

sistem transportasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: 

- Faktor kendaraan : 

Faktor yang diakibatkan tidak berfungsinya sistem kendaraan yang 

semestinya misalnya: rem blong, ban meletus, ban oling, kelebihan 

muatan, dan lain-lain. 

- Faktor Jalan  :  

Faktor yang diakibatkan dari jalan misalnya, jalan bergelombang, 

permukaan jalan licin, kurangnya penerangan jalan, penataaan yang buruk 

pada lahan bangunan sekitar jalan, sehingga dapat mengganggu sudut 

pandang pengemudi. 

- Faktor Manusia : 

Faktor yang diakibatkan oleh pengemudi sendiri misalnya: kelelahan, 

sehingga pengemudi mengantuk dan hilang konsentrasi, mengemudikan 

kendaraan dengan kecepatan tinggi, melanggar rambu jalan, dan lain-lain. 

Dari ketiga faktor diatas, yang paling sering mengakibatkan terjadinya  

kecelakaaan adalah dari faktor manusia. Pengemudi yang mengemudikan 

kendaraan umum dan truk lebih membutuhkan stamina jika dibandingkan 

pengemudi kendaraan pribadi, sehingga mereka memerlukan adanya tempat 

istirahat atau rest area. Selain itu untuk pengemudi kendaraan umum dan truk 

yang menjalani trayek menengah dan panjang perlu ada aturan dan harus 

diterapkan dengan ketat, antara lain: 

- Pemeriksaan kesehatan tidak cuma setiap perpanjangan SIM yang lima 

tahun sekali, seperti halnya awak pesawat terbang, pemeriksaan kesehatan 

diwajibkan untuk pengemudi kendaraan umum setahun sekali atau 

setahun dua kali. 

- Setiap akan bertugas, khususnya untuk bus yang trayeknya ditempuh 

lebih dari delapan jam, sebaiknya dilakukan pemeriksaan di terminal atau 

rest area. 

 

 



6 

 

C. Pentingnya Rest Area 

Rest area merupakan sebuah fasilitas yang memberikan kesempatan 

kepada pengemudi, awak, penumpang maupun kendaraannya untuk berhenti 

dan beristirahat. Dengan adanya rest area, pengemudi, awak dan penumpang 

dapat beristirahat, makan, minum, beribadah dan melakukan berbagai 

aktivitas lainnya untuk mengembalikan stamina yang hilang selama 

berkendaraan. Sedangkan untuk kendaraannya, di rest area dapat mengisi 

bahan bakar, cek kendaraan, cuci kendaraan dan mengistirahatkan mesin. 

 

Fungsi Rest Area: 

1. Safety 

Memberikan keamanan bagi pengendara dan kendaraan. 

2. Comforting 

Memberikan kenyamanan bagi pengendara dalam beristirahat dan 

memulihkan staminanya untuk kembali melakukan perjalanan. 

3. Informing 

Sebagai sumber informasi bagi pengendara berupa peta jalan, keadaan 

cuaca, warnet dan wartel. 

 

 

Diagram 1.1 Rest area sebagai penyedia fasilitas multifungsi dan sangat aksesibel 

Sumber: analisa penulis 
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D. Kawasan Desa Mantingan 

Desa Mantingan merupakan desa yang terletak paling barat 

Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur  yang berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah. Sepanjang bahu Jalan di Desa 

Mantingan merupakan kawasan yang digunakan untuk beristirahat 

pengemudi kendaraan yang akan menuju ke Jawa Tengah, baik pengemudi 

mobil pengangkut barang, pengemudi mobil pribadi, dan lain-lain. 

Banyaknya kendaraan yang berhenti di bahu jalan mengakibatkan pengemudi 

yang tidak beristirahat terganggu, oleh sebab itu maka dibutuhkan adanya rest 

area yang dapat mewadahi semua pengemudi kendaraan untuk beristirahat. 

Infrastruktur pendukung perlu dipersiapkan secara matang dan optimal, agar 

memberikan manfaat yang diinginkan oleh semua pihak pengemudi 

kendaraan.   

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa Kecamatan 

Mantingan termasuk jalan utama penghubung antara Propinsi Jawa Timur 

dengan Propinsi Jawa Tengah dan termasuk dalam Pusat Pelayanan Utama 

(Primer) khususnya untuk kegiatan peristirahatan yang berkaitan dengan 

tempat istirahat yang mana setelah pengemudi kelelahan menempuh 

perjalanan dari kota Ngawi yang didominasi dengan hutan dan adanya 

fasilitas pendukung lainnya yang dibutuhkan baik untuk pengemudi sendiri 

maupun untuk kendaraannya.  

Salah satu cara yang paling baik untuk membuat pengemudi tidak 

memarkirkan kendaraan di bahu jalan adalah dengan adanya perencanaan rest 

area yang dapat menampung segala aktivitas dan kebutuhan baik pengemudi 

maupun kendaraannya. 

Desa Mantingan adalah sebuah kawasan yang memiliki potensi tinggi 

untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat yang mana kawasan 

ini direncanakan menjadi sebuah kawasan peristirahatan/ rest area. 
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Gambar 1.1 Kawasan Kecamatan Mantingan 

 Sumber : http://www. kec-mantingan. Kab. Ngawi 

  

a. Batas-batas Wilayah Desa Mantingan 

- Sebelah utara : Bengawan Solo 

- Sebelah selatan   : Desa Kedung Harjo 

- Sebelah barat       : Kali Sawur 

- Sebelah timur       : Kali Bening  

b. Luasan Wilayah 

Luas wilayah Desa Mantingan adalah 95,655 yang terbagi dalam 3 

Dusun, 14 RW dan 46 RT. Secara fisiologis, wilayah Desa Mantingan 

terbagi atas: 

- 409,862 Ha : tanah pertanian 

- 23,630 Ha     : tanah perkebunan 

- 273,062 Ha     : tanah pekarangan 

- 250 Ha                  : tanah hutan 

Kawasan perbatasan merupakan kawasan yang sangat potensial untuk 

pemanfaatan perencanaan tempat istirahat/ rest area. Potensi ini juga 

didukung oleh adanya hutan di sepanjang jalan Kota Ngawi, sehingga 
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membuat pengemudi merasa jenuh, lelah dan memerlukan tempat istirahat. 

Pemanfaatan potensi ini dalam suatu perencanaan adanya tempat istirahat/ 

rest area merupakan kegiatan yang dapat memunculkan aktifitas ekonomi 

yang memungkinkan pertumbuhan wilayah, peningkatan kesejahteraan 

ekonomi masyarakat lokal serta dapat memunculkan energi baru dan 

menghilangkan rasa lelah bagi pengemudi.  

 

1.3 Rumusan Permasalahan 

Kawasan desa Mantingan merupakan salah satu kawasan perbatasan 

antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah yang memiliki potensi untuk 

direncanakan adanya tempat istirahat/ rest area. Namun potensi perencanaan 

adanya tempat istirahat/ rest area ini tentunya perlu disesuaikan dengan 

adanya fasilitas pendukung bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan 

pengemudi saja tetapi juga harus dapat memenuhi kebutuhan untuk 

kendaraannya.  

Diambil dari latar belakang permasalahan yang ada, maka dapat 

diuraikan beberapa dasar permasalahan yaitu :  

1. Bagaimana membentuk rest area yang dapat memenuhi segala 

kebutuhan pengemudi, awak dan penumpang. 

2. Bagaimana konsep penataan sirkulasi dan tata masa yang teratur 

dengan sirkulasi yang dinamis sehingga memberikan kenyamanan 

para pengunjung saat berada di dalam kawasan 

3. Bagaimana menciptakan rest area yang memiliki daya tarik tersendiri, 

sehingga para pemakai jalan berkeinginan lebih untuk mengunjungi 

rest area. 

 

1.4 Tujuan dan Sasaran  

1.4.1 Tujuan 

Adapun tujuan dari laporan ini adalah menyusun konsep fisik 

perencanaan rest area/ tempat istirahat di Mantingan Kabupaten Ngawi 

sebagai tempat istirahat yang dapat menampung semua jenis kendaraan dan 
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memberikan fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan pengemudi, 

awak/ kernet dan penumpang dalam beristirahat. Secara terperinci tujuan 

laporan ini yaitu :  

1. Merumuskan konsep penetapan lokasi yang sesuai untuk rest area. 

2. Merumuskan konsep penataan lansekap dengan pemanfaatan 

tumbuhan lokal dalam menjaga kualitas lingkungan. 

3. Merumuskan konsep bangunan yang cepat jadi, sehingga apabila ada 

penambahan bangunan maka tidak memerlukan waktu yang lama 

dalam penyelesaiannya. 

 

1.4.2 Sasaran 

Sasaran pokok laporan ini meliputi upaya perencanaan dan 

perancangan kawasan Desa mantingan yang berbatasan langsung dengan 

Propinsi Jawa Tengah yang dimanfaatkan sebagai kawasan Rest Area. Secara 

jelas sasarannya yaitu : 

1. Membentuk pembagian zona yang jelas antara area parkir untuk jenis-

jenis kendaraan. 

2. Terbentuknya sebuah rest area yang dapat memenuhi segala 

kebutuhan pengemudi. 

 

1.5 Batasan dan Lingkup Pembahasan  

1.5.1 Batasan 

Adapun batasan penyusunan  laporan  ini adalah : 

1. Kawasan Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, 

Propinsi Jawa Timur. 

2. Rencana Perbatasan Propinsi menjadi pertimbangan dalam pemilihan 

dan penentuan lokasi/ site. 

3. Batas-batas site disesuaikan banyaknya jumlah kendaraan yang dari 

Jawa Timur menuju ke Jawa Tengah. 
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1.5.2 Lingkup Pembahasan 

A. Ruang Lingkup Wilayah 

Wilayah perencanaan penyusunan laporan Dasar Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur meliputi kawasan Desa Mantingan, 

Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Batasan yang lebih jelas dari 

wilayah perencanaan ditentukan berdasarkan kondisi fisik dan lingkungan 

yang berpotensi untuk dijadikan rest area dan banyaknya jumlah kendaraan 

dalam setiap harinya. 

Adapun kawasan tersebut berupa area persawahan yang akan 

dijadikan sebagai rest area yang dapat menampung semua jenis kendaraan 

transportasi darat.  

 

B. Ruang Lingkup Materi 

Materi yang dibahas pada laporan  ini adalah tentang : 

1. Perencanaan  rest area di Mantingan Kabupaten Ngawi dan  

membawa implikasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

2. Perencanaan area parkir kendaraan sesuai dengan jenis kendaraan. 

3. Perencanaan pola lansekap pada kawasan.  

4. Perencanaan fasilitas pendukung yang dapat memenuhi kebutuhan 

pengemudi, awak/ kenek, penumpang serta kendaraan. 

 

C. Dasar Hukum 

Beberapa dasar hukum yang menjadi landasan perencanaan rest area/ 

tempat istirahat, diantaranya adalah : 

1. Undang-undang nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan 

Jalan, 

2. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 44 tahun 1993, tentang Kendaraan 

dan Pengemudi, 

3. Peraturan Pemerintah RI nomor 41 tahun 1999, tentang Pencemaran 

Udara 
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4. Peraturan Ditjen Bina Marga nomor 76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 

desember, tentang Istirahat di Jalan. 

 

1.6 Keluaran / Output  

Adapun keluaran/output dari laporan ini yaitu : 

1. Pengaturan zona parkir kendaraan 

2. Pengaturan tempat istirahat dan taman bermain 

3. Pengaturan pola lansekap 

4. Pengaturan bangunan fasilitas pendukung 

 

1.7 Metodologi Pembahasan 

1.7.1 Pendataan kawasan   

A. Penentuan Objek Penelitian 

 Kawasan yang menjadi objek pembahasan ditentukan berdasarkan 

latar belakang potensi desa Mantingan yang merupakan desa perbatasan 

antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah untuk dijadikan sebagai rest area. 

 

B. Sumber Data  

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan dan 

wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan dan berkaitan 

dengan data saat ini. 

2. Data skunder berupa data pendukung yang diperoleh dari instansi 

yang terkait, seperti BAPPEDA, Dinas Perhubungan, UPT LLAJ. 

3. Studi banding mengenai bangunan rest area. 

 

C. Teknis Pengumpulan Data 

1. Observasi/survey lapangan ke desa Mantingan Kabupaten Ngawi, 

untuk mendapatkan data primer dan skunder. 

2. Interview/wawancara dengan pengemudi kendaraan dan instansi-

instansi terkait seperti BAPPEDA, Dinas Perhubungan, UPT LLAJ 

dan Kantor Desa Mantingan. 
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3. Studi pustaka melalui literatur yang memiliki keterkaitan  dengan 

perencanaan tempat istirahat/ rest area. 

4. Studi kearsipan/dokumen melalui pengamatan data fisik dan non fisik 

serta pengambilan foto.  

 

1.7.2 Analisis Data 

1. Analisis dilakukan sejak awal pencarian data secara terus menerus 

hingga selesai. 

2. Perencanaan rest area di Mantingan Kabupaten Ngawi meliputi 

penetapan  lokasi, penataan area parkir kendaraan, penataan lansekap, 

serta perencanaan fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan 

pengemudi serta kendaraannya.   

3. Hasil interpretasi berupa konsep perencanaan rest area di Mantingan 

Kabupaten Ngawi sebagai rest area yang dapat menampung semua 

jenis kendaraan. Hasil lapangan diverifikasi atau dibandingkan dengan 

tinjauan literatur tentang rest area. 

 


