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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Deskripsi Judul 

Rest Area (Tempat Isirahat) : Berdasarkan Standar Geometri Jalan Bebas 

Hambatan untuk Jalan Tol No. 007/BM/2009, 

suatu tempat dan fasilitas yang disediakan 

bagi pemakai jalan sehingga baik pengemudi, 

penumpang maupun kendaraannya dapat 

beristirahat untuk sementara karena alasan 

lelah. 

Jalan Tol : Jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan 

pengendalian jalan masuk secara penuh dan 

tanpa adanya persimpangan sebidang serta 

dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan 

(Standar Geometri Jalan Bebas Hambatan 

untuk Jalan Tol No. 007/BM/2009). 

KM 276 Tol Brebes-Pemalang : Merupakan lokasi dibangunnya rest area tol 

Brebes-Pemalang. 

Rekreasi : Rekreasi dapat diartikan sebagai kegiatan 

penyegaran kembali tubuh dan pikiran; 

sesuatu yang menggembirakan hati dan 

menyegarkan seperti hiburan, piknik 

(Amanda, 2007) 

 

 Rest Area KM 276 Tol Brebes – Pemalang merupakan sebuah rest area 

yang dilengkapi dengan fasilitas yang disediakan bagi pemakai jalan tol baik 

pengemudi maupun penumpang agar dapat beristirahat untuk sementara waktu 

dan sekaligus dapat melakukan aktivitas rekreasi yang disediakan demi 

meningkatkan kenyamanan pengguna jalan tol. 
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1.2 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan tingkat 

kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kenaikan laju pertumbuhan penduduk tak 

hanya terjadi di ibu kota DKI Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan, laju 

pertumbuhan penduduk di provinsi lain di pulau Jawa pun ikut mengalami 

kenaikan, sebagai contoh Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2000 – 2010 memiliki 

laju pertumbuhan penduduk sekitar 0.37 per tahun, pada tahun 2010 – 2015 

sekitar 0.81 per tahun (Data Badan Pusat Statistik), angka tersebut menunjukkan 

bahwa terjadi kenaikan jumlah penduduk tiap tahunnya. Hal tersebut berpengaruh 

pada makin terbatasnya ruang gerak di lingkungan umum sehingga makin sering 

dijumpai kondisi jalanan yang mengalami kemacetan merupakan salah satu 

dampak langsung dari kenaikan laju pertumbuhan penduduk. 

Melihat permasalahan yang terjadi di lapangan, pemerintah tak tinggal 

diam. Pemerintah berupaya mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan 

permasalahan yaitu salah satunya dengan membangun jalan tol sebagai sarana 

untuk mengurangi kemacetan.  

Salah satu proyek pembangunan jalan tol yang dapat mengurai kemacetan 

adalah Proyek Tol Trans Jawa yang merupakan jaringan jalan tol yang dapat 

menghubungkan kota-kota di pulau Jawa. Jalan tol ini dapat menghubungkan dua 

kota terbesar di Indonesia yaitu Jakarta dan Surabaya sepanjang -/+ 1.000 

kilometer. Jalan Tol Trans Jawa terbagai menjadi 3 ruas utama yaitu ruas Utara, 

ruas Tengah dan ruas Selatan. Pada ruas Utara yang menghubungkan Jakarta – 

Semarang, pada tahun 2010 – 2016 pengerjaanya baru mencapai titik Tol Kanci – 

Pejagan – Brebes Timur. Target pengerjaan selanjutnya adalah Tol Pejagan yang 

berada di Kabupaten Brebes hingga Semarang, nantinya tol ini akan melintasi 

Kota dan Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, dan 

Kota Semarang dengan total panjang jalan tol 171.5 km dan terbagi menjadi tiga 

ruas yaitu :  

Ruas Pejagan – Pemalang, yang terdiri dari : 

1. Seksi I (Pejagan – Brebes Barat) dengan panjang 14.20 km; 

2. Seksi II (Brebes Barat – Brebes Timur) dengan panjang 6.00 km; 
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3. Seksi III (Brebes Timur – Tegal Timur) dengan panjang 10.40 km; 

4. Seksi IV (Tegal Timur – Pemalang) dengan panjang 26.90 km. 

Ruas Pemalang – Batang, yang terdiri dari : 

1. Seksi I (Kab. Pemalang – Kab. Pekalongan) dengan panjang 25 km; 

2. Seksi II (Kab/Kota Pekalongan – Kab. Batang) dengan panjang 14.2 km. 

Ruas Batang – Semarang, yang terdiri dari : 

1. Seksi I (Batang – Batang Timur) dengan panjang 3.2 km; 

2. Seksi II (Batang Timur – Weleri) dengan panjang 36,3 km; 

3. Seksi III (Weleri – Kendal) dengan panjang 11 km; 

4. Seksi IV (Kendal – Kaliwungu) dengan panjang 13.5 km; 

5. Seksi V (Kaliwungu – Krapyak) dengan panjang 10.9 km. 

 

Nantinya dengan dibangunnya Jalan Tol Trans Jawa ini diharapkan dapat 

mengurangi kemacetan yang terjadi di jalur utama yaitu jalur Pantura dan jalur 

Selatan Pulau Jawa. Namun dengan adanya jalan tol tidak menutup kemungkinan 

terjadinya kecelakaan, umumnya kecelakaan di jalan tol terjadi akibat 

pengendaraan mengalami kelelahan. Maka dari itu untuk menghindari terjadinya 

kecelakan di jalan tol, pengelola jalan tol harus menyediakan lokasi peristirahatan 

bagi para pengguna jalan tol agar dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan 

dalam berkendara di jalan tol. Tak jarang pula pada saat berada di jalan tol, 

pengguna jalan akan merasakan jenuh atau bosan dengan lingkungan jalan tol 

yang monoton.  
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Gambar 1. 1 Skema Jalan Tol Brebes-Semarang 

(Sumber : http://properti.kompas.com) 

 

Jalan Tol ruas Pejagan-Pemalang seksi III yaitu yang menghubungkan 

Brebes dan Pemalang pada bulan Juni 2017 pembangunannya belum dapat 

dikatakan selesai, akan tetapi akibat terdesak keperluan lalu lintas mudik 2017 

pihak pengelola terpaksa membuka akses jalan tol tersebut. Pada jalan Tol 

Brebes-Pemalang ini disediakan tempat istirahat berupa rest area sementara pada 

KM 276 dengan luas lahan sekitar 12 Ha.  

 

Gambar 1. 2 Rest Area Sementara Jalan Tol Brebes-Semarang 
(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Rest area tersebut hanya dilengkapi dengan fasilitas yang sangat minim 

yaitu berupa toilet umum sementara, area kantin yang masih berupa tenda, tempat 
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ibadah, truk bensin, mobil tanki air, tempat parkir, serta 6 buah meja payung 

portable. Fasilitas darurat tersebut disediakan oleh pihak pengelola untuk 

melayani para pengguna jalan yang melintas.  

 

 

Gambar 1. 3 Situasi Lahan Parkir Rest Area Sementara 
(Sumber : http://properti.kompas.com) 

 

 

Gambar 1. 4 Toilet Portable di Rest Area KM 276 
(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Melihat kondisi Rest Area KM 276 yang masih sangat minim akan 

fasilitas, maka akan dilakukan pengembangan dan perancangan pada lokasi 
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tersebut, dengan pemenuhan fasilitas bagi pengguna jalan tol baik pengemudi, 

penumpang maupun kendaraan serta ditambah dengan sarana rekreasi yang 

bermanfaat untuk me-refresh pikiran dan kondisi tubuh pengguna jalan tol agar 

dapat melanjutkan perjalanan dengan aman dan nyaman. 

 

1.3 Rumusan Permasalahan 

1. Bagaimana menyediakan rest area yang memiliki fasilitas pemenuhan 

kebutuhan baik bagi pengemudi, penumpang, dan kendaraan dengan 

berbagai fasilitas. 

2. Bagaimana menyediakan rest area yang sekaligus berfungsi sebagai 

sarana rekreasi di Jalan Tol Brebes – Pemalang. 

3. Bagaimana mengangkat potensi lokal daerah Brebes-Pemalang melalui 

perancangan rest area. 

 

1.4 Tujuan  

1. Merencanakan dan merancang rest area di KM 276 Tol Brebes – 

Pemalang sebagai tempat istirahat yang dapat memenuhi kebutuhan 

pengguna jalan  tol dengan cara memberikan kelengkapan fasilitas baik 

fasilitas pokok maupun fasilitas pendukung. 

2. Merencanakan dan merancang rest area di KM 276 Tol Brebes – 

Pemalang sebagai sarana rekreasi bagi pengguna jalan tol. 

3. Menjadikan rest area di KM 276 Tol Brebes – Pemalang sebagai rest 

area yang nyaman secara fisik bagi para pengguna jalan tol. 

 

1.5 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan terbatas pada penakanan arsitektur, peraturan – 

peraturan serta standar dan pedoman yang berkaitan dengan konsep perencanaan 

dan perancangan Rest Area, yaitu : 

1. Perencanaan dan penataan lansekap kawasan. 

2. Perencanaan sirkulasi kendaraan umum maupun kendaraan pribadi serta 

sirkulasi manusia untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. 
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3. Pemenuhan fasilitas pokok dan pendukung agar dapat memenuhi 

berbagai kebutuhan pengunjung. 

 

1.6 Metode Pembahasan 

1.6.1 Tahap Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi untuk mengetahui 

keadaan fisik berupa topografi, iklim, sirkulasi, serta potensi yang ada di 

lokasi. 

b. Interview 

Melakukan interview dengan pihak pengelola dan penanggung jawab 

jalan tol serta pejabat terkait untuk mendapatkan informasi yang 

mendukung perencanaan dan perancangan Rest Area KM 276 Tol Brebes 

– Pemalang. 

c. Studi Literatur 

Mengumpulkan teori pendukung yang berkaitan dengan perancangan 

Rest Area KM 276 Tol Brebes – Pemalang baik dari buku, jurnal, 

website maupun Peraturan Mentri serta Pedoman Standar yang berlaku. 

1.6.2 Identifikasi Permasalahan 

Menganalisa dan melakukan identifikasi terhadap data-data yang 

diperoleh serta segala permasalahan yang ada guna menemukan pemecahan 

permasalahan dalam bentuk konsep desain. 

1.6.3 Pemecahan Permasalahan 

a. Menganalisa data hasil observasi menggunakan metode kualitatif 

maupun kuantitatif. 

b. Melakukan sintesis data yang mengintegrasi data lokasi dan hasil analisa 

guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan karya ilmiah tersusun dalam beberapa bab, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan meliputi Deskripsi Judul, Latar Belakang, Rumusan 

Permasalahan, Tujuan dan Sasaran, Lingkup Pembahasan, Metode 

Pembahasan, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi Kajian Objek dari berbagai literatur yang berkaitan dengan 

perancangan Rest Area KM 276 Tol Brebes-Pemalang, Studi 

Komparasi, dan Elemen Perancangan. 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN 

PERENCANAAN 

Berisi Data Fisik/Lokasi, Data sebaran aktifitas, Data Non Fisik 

dari dinas terkait. 

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

Berisi Analisa dan Konsep skala makro dan Mikro yang berupa 

Analisa dan Konsep Site, Analisa dan Konsep Ruang, Analisa dan 

Konsep Massa, Analisa dan Konsep Tampilan Arsitektur (eksterior 

dan interior), Analisa dan Konsep Struktur dan Utilitas, serta 

Analisa dan Konsep Penekanan Arsitektur. 

 


