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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

 Redesain Terminal Pilangsari Sragen (Penekanan fasilitas untuk 

kaum difabel) dari judul tersebut dapat diartikan sebagai berikut : 

Redesain  : adalah proses mendesain ulang desain yang sudah ada. 

Terminal  : adalah sebuah prasarana transportasi jalan untuk keperluan 

 menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan 

 intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur 

 kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. 

Pilangsari : yaitu desa yang berada di Kecamatan Ngrampal 

 Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia. 

Sragen      : sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya 

 terletak di Sragen, sekitar 30 km sebelah timur Kota 

 Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten 

 Grobogan di utara, Kabupaten Ngawi (Jawa Timur) di 

 timur, Kabupaten Karanganyar di selatan, serta Kabupaten 

 Boyolali di barat. 

Difabel     : Penyandang cacat adalah setiap orang yang    

 mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat 

 mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan 

 baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri 

 dari : 

a. Penyandang cacat fisik 

b. Penyandang cacat mental 
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c. Penyandang cacat fisik dan mental 

Jadi pengertiang judul secara keseluruhan “Redesain Terminal 

Pilangsari Sragen(Penekanan Fasilitas Untuk Kaum Difabel)” adalah 

mendesain ulang Terminal Pilangsari yang berada di Desa Pilangsari 

Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen. 

1.2 Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah disertai 

pertambahan penduduk dengan pergerakan yang tinggi mempengaruhi 

peningkatan mobilitas antar Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, maupun 

antar Desa. Mobilitas penduduk yang tinggi dalam sebuah wilayah 

membutuhkan suatu sistem transportasi masal yang dapat 

mengimbanginya. Transportasi merupakan sistem jalur penghubung 

dalam bidang perdagangan yang menghubungkan titk simpul yang satu 

ketitik simpul yang lain. 

Dalam upaya untuk mendukung perkembangan dalam bidang 

perdagangan dan perekonomian maka disesuaikan arahan pola 

pengembangan pola jaringan jalan perlu ditetapkan arahan 

pengembangan sistem terminal. Arahan pengembangan sistem 

terminal pada dasarnya menunjukan struktur hirarki simpul koleksi 

dan distribusi jaringan pelayanan transportasi. Terminal tidak hanya 

berfungsi sebagai tempat pemberhentian dan pemberangkatan bus dan 

angkutan umum tetapi harus menyediakan berbagai fasilitas dengan 

tujuan menciptakan suasana yang efektif dan efisien terutama bagi 

penumpang. 

Sragen terletak di jalur utama Solo-Surabaya. Kabupaten ini 

merupakan gerbang utama sebelah timur Provinsi Jawa Tengah, yang 

berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, Sragen dilintasi 
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jalur Transportasi Pantai Selatan selatan Pulau Jawa (Surabaya-

Yogyakarta-Jakarta) dengan terminal utamanya adalah terminal 

Pilangsari  Sragen, serta lintas Semarang-Solo yang merupakan jalur 

perdagangan yang menghubungkan anatara Jakarta Semarang dan 

Surabaya.  

Letak geografis Kabupaten Sragen sangat strategis dan didukung 

jaringan jalan raya (jalan Negara, jalan propinsi, dan jalan kabupaten) 

dan lintasan jalur kereta api yang melintasi daerah Sragen dibagian 

selatan dan barat. Menurut data dari BPS Kabupaten Sragen tahun 

2014 jalan Negara yang melintasi Kabupaten Sragen sepanjang 

30,45KM; Jalan propinsi sepanjang 66,69KM dan jalan kabupaten 

sepanjang 992,20KM. Sedangkan jalan kereta api yang melintas di 

Kabupaten sepanjang 5KM. Sistem transportasi tersebut dalam kondisi 

baik dan dapat menghubungkan langsung dari dan ke kota-kota di 

Pulau Jawa maupun Jakarta. 

Sragen merupakan salah satu kota yang memiliki peningkatan 

mobilitas penduduk yang cukup cepat, hal ini dapat dilihat dari 

perkembangan terutama dibidang Perdagangan dan Perekonomian  

Kota Sragen yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Data di bidang 

perdagangan dan perekonomian kota Sragen   dalam kurun waktu 

2007- 2008 mencapai peningkatan 60%. 

Terminal memegang peran penting dalam hal transportasi dan 

sarana serta berpengaruh pada kehidupan dalam perkotaan atau 

kabupaten, masyarakat memanfaatkan transportasi untuk kepentingan 

berbagai macam, seperti berdagang sosialisasi dan sarana berpergian. 

Terminal Pilangsari Sragen adalah satu-satunya terminal yang ada di 

Sragen dan tempat transportasi paling utama di Sragen, tidak bisa di 

pungkiri bahwa Terminal Pilangsari Sragen adalah bagian penting di 
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kabupaten Sragen karena mayoritas penduduk kabupaten Sragen 

sangat membutuhkan jasa trasportasi. 

Kebutuhan masyarakat kabupaten Sragen akan sarana tranportasi 

sebagai media mempermudah dan mempercepat dalam melakukan 

sesuatu tidak bisa di hindarkan, dimana mempercepat waktu adalah 

suatu hal yang sangat penting bagi sebagian orang dalam mencari 

kebutuhan hidup. Sekarang ini waktu adalah hal yang sangat penting, 

maka dari itu transportasi di gunakan untuk mempersingkat waktu dan 

meminimalis pengeluaran. 

Kenyamanan dan keselamatan di dalam wilayah terminal 

Pilangsari Sragen tidak luput dari jalur sirkulasi yang ada di dalam 

terminal Pilangsari Sragen itu sendiri. Sirkulasi di dalam terminal 

Pilangsari Sragen sangatlah berpengaruh penting bagi 

penumpang,barang dan angkutan umum,dalam hal ini ketentuan dan 

perencanaan dalam sirkulasi terminal sangat diutamakan. Adapaun 

alur dari masing-masing pengguna sirkulasi seperti,penumpang yang 

akan naik atau turun dari bus akan membeli karcis sebelum naik ke 

bus, kemudian menunggu di ruang tunggu menuju alur bus yang di 

tuju. Sedangakan penumpang yang turun dari bus akan meninggalkan 

bus melalui selasar untuk keluar berganti bus atau angkutan kota. 

Barang juga salah satu pengguna sirkulasi di dalam terminal 

Pilangsari Sragen, barang yang dimaksud di sini adalah barang bawaan 

penumpang sehingga dengan sendirinya barang mengikuti pergerakan 

penumpang tersebut. Barang yang dibawa penumpang dapat 

mengunakan jasa porter, mengunakan kereta dorong, dijinjing atau 

dipikul sendiri oleh penumpang yang bersangkutan. 

Redesain Terminal Pilangsari ini ditekankan pada fasilitas untuk 

difabel dengan tujuan agar para difabel dapat melakukan mobilitas 
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didalam terminal maupun di luar terminal dengan leluasa dengan 

mengusung kemandirian untuk difabel. Kemandirian disini dapat 

diartikan bahwa kaum difabel dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan 

orang lain. 

Sebagai sarana pendukung untuk menjadikan Terminal 

Pilangsari lebih maksimal dalam penggunaannya, maka perlunya 

fungsi lahan baru didekat kawasan terminal. Fungsi lahan baru dalam 

mendeain Terminal Pilangsari ini antara lain : Pusat souvenir dan 

kuliner Kabupaten Sragen. 

1.3 Permasalahan 

a. Sirkulasi penumpang dan kendaraan agar tidak saling 

mengganggu satu sama lain. 

b. Merancang tata ruang bangunan yang dapat mempermudah 

dan kenyamanan bagi para penumpang maupun kendaraan. 

c. Penyediaan fasilitas di dalam bangunan dengan penekanan 

fasilitas untuk kaum difabel. 

d. Penataan masa bangunan untuk kelancaran mobilitas antar 

pengguna ataupun utilitas bangunan. 

1.4 Tujuan, Sasaran dan Manfaat 

1.4.1 Tujuan 

a. Sebagai sumber untuk memperoleh judul Tugas Ahir/DP3A 

yang layak dan sebagai sarana pengembangan hasil karya 

selama menjalani perkuliyahan yang bersifat perencanaan 

dan perancangan Teminal Pilangsari Sragen yang didasari 

dari penelitian di lapangan dan studi literature. 
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b. Redesain Terminal Pilangsari Sragen agar mampu menjadi 

sarana transportasi yang nyaman bagi para pengujung dan 

alat transportasi itu sendiri khususnya untuk kaum difabel. 

c. Dengan harapan untuk menjadikan suatu bangunan yang 

menarik dan dapat di jadikan suatu kebangaan yang dapat 

dipublikasikan di  Kabupaten Sragen. 

1.4.2 Sasaran 

  Demi kenyamanan dan kelancaran pengunjung dan alat 

transportasi yang ada di dalam terminal dibutuhkan suatu rancangan 

yang benar-benar baik agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. 

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang harus diutamakan dalam 

Redesain Terminal Pilangsari Sragen (penekanan pada fasilitas untuk 

difabel). 

a. Menyediakan sarana mobilitas di dalam terminal agar tidak 

saling mengganggu. 

b. Menyediakan sarana-sarana penunjang dalam terminal yang 

harus ada khususnya fasilitas untuk kaum difabel 

1.4.3 Manfaat 

a. Bagi penulis 

Sebagai syarat untuk tugas ahir DP3A yang harus terpenuhi 

untuk kelulusan mahasiswa. 

b. Bagi masyarakat 

Sebagai sumber wawasan tentang kenyamanan terminal dan 

sebagai sumber informasi untuk para pembaca nantinya. 
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1.5 Ruang Lingkup Pembahasan 

Adapun ruanglingkup pembahasan dalam pelaksanaan 

Perancangan dan Pembangunan Terminal Pilangsari Sragen ini, antara 

lain 

a. Fungsi bangunan adalah tempat sirkulasi dan mobilitas 

pengguna jasa transportasi umum. 

b. Kelengkapan fasilitas penunjang dalam bangunan sebagai 

unsur pokok dalam bangunan dan demi kenyamanan 

pengguna terminal. 

c. Perancangan dan Pembangunan Terminal Pilangsari Sragen 

berlokasi di Kecamatan Pilangsari desa Pilangsari Kabupaten 

Sragen. 

1.6 Metode Pembahasan 

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penyusunan 

penulisan ini antara lain : 

a. Metode deskriptif 

Metode ini bertujuan memberikan gambaran yang nyata 

terhadap obyek yang akan dijadikan lokasi perencanaan. 

Metode ini dapat dilakukan dengan studi literature, 

wawancara dengan pihak terkait atau pengumpulan data 

dengan instansi yang terkait. 

b. Metode Dokumentasi 

Dengan mendokumentasikan data untuk penyusunan 

penulisan dengan cara memfoto obyek bahan yang terkait. 

c. Metode Koperatif 

Yaitu mengadakan pemilihan fasilitas yang akan 

digunakan dengan membandingkan data yang sudah ada agar 
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mendapatkan fasilitas yang benar-benar dibutuhkan di dalam 

terminal. 

1.7 Analisa Data 

Dengan data-data yang telah terkumpul dilakukan identifikasi dan 

analisa agar mendapatkan gembaran tentang perencanaan yang akan 

dibuat nantinya, serta mendapatkan gambaran kondisi yang ada 

dilokasi .a 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang pengertian judul,latar 

belakang masalah,tujuan,sasaran dan manfaat serta metode-

metode yang digunakan dalam sistem penulisan penulisan 

dan juga berisi tentang kerangka alur penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang 

menggunakan studi literatur dan teori-teori yang mendukun 

penulisan ini. 

BAB III  TINJAUAN LOKASI 

Bab ini berisi tentang pendekatan Perencanaan dan 

Pembangunan Terminal Pilangsari Sragen dengan 

mengunakan studi literature dan data-data yang didapat. 

BAB IV  KONSEP RANCANGAN 

Pada bab ini berisi tentang konsep-konsep yang 

akan digunakan dalan proses perencanaan bangunan yang 

akan dibangun serta penyelesaiannya. 


