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TERMINAL BUS SEMARANG DENGAN KONSEP DESAIN  

GREEN ARCHITECTURE 

 

 Abstrak 

Semarang merupakan salah satu kota paling berkembang di pulau Jawa dalam 

berbagai aspek baik ekonomi, sosial budaya, pembangunan, dan teknologi. Jumlah 

penduduk kota Semarang yang lebih dari 2 (dua) juta jiwa membuat kemacetan di 

Semarang semakin parah. Kota Semarang juga termasuk kedalam jalur strategis 

pantai utara Jawa Tengah karena menjadi akses vital bagi kendaraan dari Jawa 

Tengah dan Jawa Timur menuju ke Jawa Barat dan DKI Jakarta maupun 

sebaliknya. Perkembangan transportasi jalan raya, menyesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat dan perkembangan kota, terutama bagi transportasi umum 

yang menjadi sarana penjangkau bagi masyarakat kota. Terlebih bagi kota-kota 

besar yang memiliki mobilitas padat seperti ibukota Provinsi. Salah satunya 

Semarang yang menjadi ibukota Provinsi Jawa Tengah. Kebutuhan masyarakat 

akan tranportasi umum yang baik juga harus ditunjang dengan prasarana yang baik 

pula diantaranya adalah Terminal bus. Saat ini kota semarang memiliki dua 

terminal utama, Terminal Terboyo yang berada di sisi timur kota Semarang dan 

terminal Mangkang yang berada disisi barat kota Semarang. Keberadaan terminal 

yang terlalu jauh dari pusat kota semarang menjadi tidak diminati oleh masyarakat 

dan berdampak pada bus yang enggan masuk kedalam terminal karena sepi 

penumpang. Terminal Terboyo merupakan terminal tipe A menjadi terminal 

tersibuk di Kota Semarang dengan aktivitas angkutan AKAP dan AKDP serta 

angkutan umum dalam kota. Namun, saat ini kondisi Terminal Terboyo bisa 

dikatakan memprihatinkan dan tidak ideal. Selain itu pada tanggal 1 Desember 

2017 Terminal Terboyo ditutup dan akan dijadikan terminal parkir truk dan 

angkutan barang. Dampak dari hal ini bus AKAP dan AKDP akan dialihkan ke 

Terminal Mangkang. Pemindahan ini dinilai merugikan banyak pihak karena letak 

terminal yang sangat jauh dari terminal Terboyo dan pusat kota. Dengan ditutupnya 

Terminal Terboyo maka akan berdampak pada pola masyarakat dalam 

memanfaatkan kendaraan umum jalan raya, hal ini dikawatirkan akan menimbulkan 

terminal bayangan baru sebagai dampak dari ditutupnya Terminal Terboyo. Maka 

perlu dilakukan perencanaan secara cepat untuk mengadakan terminal baru sebagai 

solusi dari permasalahan prasarana tranportasi umum jalan raya di Kota Semarang. 

perencanaan terminal baru tersebut harus memperhatikan beberapa faktor antara 

lain mudah dijangkau oleh masyarakat umum, memberikan rasa aman dan nyaman, 

mudah dikangkau oleh angkutan umum, dan memiliki akses yang mudah untuk 

kesegala wilayah. Sehingga keberadaan terminal dapat memudahkan masyarakat 

dalam memanfaatkan transportasi umum dan memberikan keuntungan kepada para 

pelaku jasa angkutan jalan raya dalam mendapatkan penumpang.  

Kata Kunci : Terminal Bus, Kota Semarang, Masyarakat, Transportasi Umum, 

Terminal Terboyo, Bus 
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 Abstract   

Semarang is one of the most advanced city in java in various aspects of economic 

good, social and cultural, development, and technology.The population of the city 

of semarang more than 2 ( two ) million people making traffic jam in semarang 

getting worse.The city of semarang also are part the strategic the northern coast of 

central java for being access vital for vehicle from central java and east java to to 

west java and jakarta and vice versa.The development of transportation the 

highway, accordance with peoples needs and growth of the capital city, especially 

for public transport be a penjangkau for city people.Moreover for big cities having 

mobility like solid the provincial capital.One of them semarang who became the 

provincial capital of central java. Needs for good public transport should also be 

supported with good infrastructure targets are bus terminal .Currently has two main 

bus semarang city , terboyo terminal that is on the east of semarang and terminal 

mangkang is with western town semarang .The terminal is too far from the city 

center semarang experience to have an impact on the community and reluctant bus 

into the station because quiet from passengers .Type a terboyo terminal is a terminal 

to terminal busiest ports in semarang city with activity and akdp for transport and 

public transport in the city .But , currently the terminal terboyo can be apprehensive 

and not ideal .In addition the 2017 terboyo terminal 1 december will be closed and 

terminal parking trucks and transport goods .The impact of this akdp and buses will 

be diverted to terminal mangkang. Is considered lost many parties because the 

terminal terboyo very far from terminal and downtown. With the closing terminal 

terboyo it would impact in a pattern of the community in use the common the 

highway, this dikawatirkan will cause shadow terminal new as a result of the closing 

terboyo terminal.We need to done planning quickly to hold new terminal as solution 

of problems infrastructure public transportation thoroughfare in the city of 

semarang. Planning the new terminal have to take several factors among others 

easily reached by the general public, provide safety and comfort, easy dikangkau 

by the public buses, and having easy access to kesegala areas.Because of that 

terminal would facilitate the public in making use public transportation and give an 

advantage to actors transport service the highway in obtaining passengers. 

Keywords: bus terminal, the city of semarang, the community, public 

transportation, terboyo terminal, bus 

 

1. PENDAHULUAN 

Semarang merupakan salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa dalam 

berbagai aspek baik ekonomi, sosial budaya, pembangunan, teknologi, dan 

pertumbuhan penduduk. Kota Semarang memiliki jumlah penduduk hampir 2 (dua) 

juta jiwa dan pada siang hari bisa mencapai hampir 2,5 (dua koma lima) juta jiwa. 

Sayangnya pesatnya jumlah penduduk membuat kemacetan kian semakin parah. 

Kota Semarang terletak pada koordinat 6°58'0´Lintang Utara 110°25'0´Bujur 
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Timur yang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Kendal pada 

sebelah barat, Kabupaten Demak di sebelah timur, serta Kabupaten Semarang di 

sebalah selatan. 

Kota Semarang merupakan jalur strategis yang berada di pantai utara Jawa 

Tengah karena menjadi salah satu akses vital bagi kendaraan dari Jawa Tengah dan 

Jawa Timur menuju Jawa Barat dan DKI Jakarta serta sebaliknya. Perkembangan 

transportasi jalan raya, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan 

perkembangan kota, terutama bagi transportasi umum yang menjadi sarana 

penjangkau bagi masyarakat kota. Terlebih bagi kota-kota besar yang memiliki 

mobilitas padat seperti ibukota Provinsi. Salah satunya Semarang yang menjadi 

ibukota Provinsi Jawa Tengah. 

Saat ini kota semarang memiliki dua terminal utama yang menjadi pangkalan 

utama transportasi umum jalan raya. Terminal Terboyo yang berada di sisi timur 

kota Semarang tepatnya berada di kecamatan Genuk, kota Semarang dan terminal 

Mangkang yang berada disisi barat kota Semarang tepatnya di kecamatan Tugu, 

kota Semarang. Keberadaan terminal yang mengapit kota Semarang dan terletak di 

pinggiran kota dikenal dengan istilah nearside terminating. Model nearside 

terminating ini cukup menggambarkan permasalahan pada terminal di Semarang 

yang kurang menarik bagi calon penumpang angkutan umum jalan raya. 

Mengacu pada kebijakan Pemerintah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemrintah 

Daerah, terdapat pengalihan urusan kepermintahan bidang perhubungan bahwa 

semua terminal tipe A diserahkan kepada Pemerintah Pusat. Disisi lain, kinerja 

Terminal Terboyo sebagai terminal penumpang kurang memadai, bahkan 

berkembang sebagai lapangan parkir kendaraan berat (Basuki, Kushardjoko dan 

Janita). Terminal Terboyo merupakan terminal tipe A yang berada di Kecamatan 

Genuk, Kota Semarang. Terminal Terboyo menjadi terminal tersibuk di Kota 

Semarang dengan aktivitas angkutan AKAP dan AKDP serta angkutan umum 

dalam kota. Terminal Terboyo pada awalnya diharapkan dapat menjadi salah satu 

ikon pada pintu masuk dan keluar bagi Kota Semarang dan sekitarnya. Namun, saat 

ini kondisi Terminal Terboyo bisa dikatakan memprihatinkan dan tidak ideal. Hal 

ini dapat dilihat dari pelayanan yang tidak optimal yang ditimbulkan akbiat 

perubahan fungsi. Permasalahan yang terjadi pada Terminal Terboyo antara lain : 
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sirkulasi penumpang yang buruk, bercampurnya arus sirkulasi penumpang dengan 

kendaraan, akses menaikkan dan menurunkan penumpang yang jadi satu, banjir, 

kondisi fisik terminal yang sudah mengalami kerusakan dibeberapa sudut, 

Penumpang yang enggan masuk kedalam terminal dan lebih memilih turun dan naik 

dari luar area terminal, ditutupnya terminal Terboyo sebagai terminal penumpang. 

Dengan ditutupnya Terminal Terboyo, maka operasional terminal dipindahkan 

ke Terminal Mangkang. Pemindahan Terminal Terboyo ke Terminal Mangkang 

ternyata sangat ditentang oleh para pengemudi angkutan umum khususnya bus 

AKAP (Arifin). Hal ini terjadi karena pemindahan dinilai sangat merugikan bagi 

para pengemudi terlebih bagi pengemudi dengan trayek Surabaya, kondisi terminal 

Mangkang yang sepi penumpang dan waktu tempuh dari Terminal Terboyo yang 

berada di kecamatan Genuk, menuju Terminal Mangkang yang berada di 

kecamatan Tugu mencapai 1,5 jam lamanya. Selain waktu tempuh yang merugikan, 

letak Terminal Mangkang yang berada pada perbatasan Semarang dan Kabupaten 

Kendal akan menyulitkan masyarakat untuk menjangkaunya dan mendorong 

masyarakat untuk menggunakan transportasi yang dirasa lebih praktis, hal ini juga 

dikhawatirkan akan menimbulkan terminal – terminal bayangan baru yang justru 

menimbulkan kemacetan. 

Kawasan Mangkang cukup dikenal sebagai area rawan kemacetan terutaman 

pada jam masuk dan pulang kerja. Jangkauan terhadap terminal ini hanya dapat 

dicapai melalui Jalan Jend. Urip Sumoharjo, sehingga akan cukup menyulitkan 

pengemudi angkutan umum maupun para pengguna jasa angkutan umum untuk 

mengakses Terminal Mangkang. 

.Letak terminal Terboyo pada posisi paling timur dan terminal Mangkang yang 

berada di paling barat memiliki jarak yang cukup jauh, hal ini yang menjadi salah 

satu alasan sopir angkutan umum enggan untuk pindah ke terminal Mangkang. 

Selain itu, keberadaan terminal Mangkang yang jauh dari pusat kota menyulitkan 

masyarakat untuk mengaksesnya sehingga berdampak pada sepinya penumpang di 

terminal tersebut (Arifin). 

Sehingga diperlukan jalan keluar yang tidak merugikan banyak pihak, yaitu 

dengan mendirikan terminal induk baru di kota Semarang yang dapat menggantikan 

peran dari terminal Terboyo. Terminal bus ini harus memiliki akses yang dekat 
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dengan pusat kota dan memudahkan angkutan umum baik AKAP dan AKDP untuk 

menjangkaunya, sehingga menarik minat masyarakat untuk menggunakan 

angkutan umum jalan raya. 

2. METODE 

Metode pengolahan data, didapatkan dari Observasi, Interview, Studi literatur, 

Survey Lokasi Site dan Studi komparasi. Data yang sudah terkumpul kemudian 

diolah dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mengidentifikasi potensi 

yang ada di lapangan yang selanjutnya dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi 

untuk mendapatkan solusi konsep design terbaik yang nantinya akan dipakai. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mendapatkan site yang baik, sesuai dengan fungsi bangunan tersebut 

dengan mempertimbangkan sirkulasi sekitar site, kondisi bentuk site, kemudahan 

pencapaian dari jalur utama dan bangunan mudah dikenali. Berikut beberapa 

pertimbangan dalam pemilihan site, sebagai berikut: 

• Tidak menyebabkan kemacetan di sekitar kawasan pada saat kendaraan 

umum maupun kendaraan pribadi masuk ataupun keluar.  

• Terletak pada area yang memudahkan bagi penumpang dan bus untuk 

menjangkaun.  

• Terletak di Jalan utama tanpa mengganggu aktivitas dalam kota.  

• Site sesuai dengan bangunan yang direncanakan. 

• Memudahkan untuk bus menuju kearah barat, selatan, dan timur. 

Dari dasar pertimbangan di atas dapat tetapkan Lokasi Site berada di Jalan 

Siliwangi Semarang. Site ini memiliki Luas ±5,8 ha. Lokasi merupakan tanah 

kosong milik swasta. Karena pencapaiannya lebih mudah (berpotensi) dan dekat 

dengan pintu tol Krapyak dan terminal bayangan Krapyak, sehingga 

memungkinkan untuk memindahkan aktivitas terminal bayangan kedalam area 

terminal yang baru. Sehingga menjadi pengurai kemacetan diarea tersebut. 

3.1 Konsep Arsitektur 

Konsep Arsitektur merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dalam 

merencankan sebuah bangunan maupun kawasan. Karena konsep merupakan hal 

yang menentukan sebuah estetika bangunan, kenyamanannya dan keamanannya, 

baik dalam hal interior maupun eksterior serta struktur dan utilitas yang digunakan. 
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Beberapa faktor konsep arsitektur yang diterapkan di Taman Burung Berkicau, 

sebagai berikut: 

• Green architecture, ramah difabel dan lansia  

• Integasi antar moda 

• Memanusiakan manusia 

• Bisa menjadi icon bangunan yang baru di Kota Semarang 

• Penataan dan manajemen sirkulasi di area Terminal 

Konsep Bentuk pada Terminal bus semarang dengan mengedepankan dengan 

bentuk yang minimalis mengarah ke desain boxy dan memiliki bukaan serta 

menjadi daya Tarik. Karena, bentuk minimalis memberikan nilai estetika tersendiri 

serta lebih memudahkan untuk dijadikan sebagai fungsi bangunan Terminal bus. 

Terdapat bukaan besar sebagai sirkulasi udara dan menjadi ciri tersendiri dan daya 

Tarik bagi bangunan ini.  

3.2 Konsep Landscape 

Konsep lanskap pada Terminal Bus Semarang adalah untuk menetralisir polusi 

akibat gas buang di sekitar terminal dan memberi rasa nyaman dan asri bagi 

penumpang dan crew bus di dalamnya. Penghijauan pada area terminal sangat 

penting untuk menunjang konsep green architecture yang diterapkan. Serta 

perletakan plaza di komplek terminal juga akan memberi kesan disela-sela 

kesibukan terminal. 

Penghijauan diarea terminal didesain menyerupai hutan dan diaplikasikan pula 

taman-taman di sudut-sudut terminal. Keberadaan area hijau diharapkan mampu 

mereduksi polusi asap dan solar yang timbul karena aktifitas bus. Dan menciptakan 

suasana sejuk pada terminal ini.  

Plaza terminal difungsikan sebagai area publik serta dapat dimanfaatkan sebagai 

area santai dan berekspresi bagi masyarakat Semarang. Plaza terminal ini 

dilengkapi dengan amphiteater meja dan kursi serta area yang cukup luas dan 

pepohan rindang. Plaza ini juga menjadi area bagi para busmania untuk 

menyalurkan bakat dan hobi dalam mengabadikan bus. Karena terdapat plaza yang 

berada berdampingan dengan pintu keluar bus.  
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Gambar 1. Plaza di samping bangunan utama 

Sumber: Penulis, 2019 

 

Gambar 2. Plaza di samping pintu masuk dan keluar bus 

Sumber: Penulis, 2019 

3.3 Konsep Struktur 

Struktur pada perencanaan pada Terminal Bus Semarang ini dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu Struktur pondasi, sturktur lantai dan struktur atap. Struktur pondasi 

pada terminal ini menggunakan struktur pondasi tiang pancang, penggunaan 

pondasi tiang pancang untuk mendukung sistem bentang lebar yang akan digunakan 

pada bangunan terminal ini.  

 

Gambar 3. Pondasi tiang pancang 

Sumber: : https://muhammadirhammi.wordpress.com/2016/10/30/pondasi-tiang-pancang/ 

 

https://muhammadirhammi.wordpress.com/2016/10/30/pondasi-tiang-pancang/
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Konsep struktur lantai yang diaplikasikan adalah half slab karena separuh struktur 

plat lantai dikerjakan dengan sistem precast, dengan keunggulan waktu pengerjaan 

yang relatif lebih singkat dan hemat pada biaya pengerjaan bekisting. Namun tidak 

semua bagian plat gedung dapat dilakukan prosedur half slab, contohnya area plat 

kantilever, area toilet juga tidak disarankan menggunakan metode ini karena riskan 

terjadi kebocoran. 

 

Gambar 4. Sistem struktur half slab 

Sumber: http://www.orsc.co.jp/english/tec/con07_4.html 

 

Perencanaan pada atap terminal bus di Kota Semarang akan menggunakan 

kombinasi struktur atap baja (truss) dengan sistem rangka ruang yang dipadukan 

dengan struktur atap dak beton. Penggunaan struktur ini adalah untuk mendukung 

sistem bentang lebar yang diperlukan untuk ruang-ruang yang dengan kapasitas 

besar serta untuk mendukung plafond yang tinggi. Selain itu struktur atap baja juga 

terkadang memberi nilai eksotis pada suatu bangunan. 

 

3.4 Konsep Sirkulasi 

Sirkulasi pada Terminal Bus Semarang dibagi menjadi dua akses, akses untuk  

pribadi dan akses untuk bus. Akses penumpang terdapat akses bagi pejalan kaki 

yang telah disediakan pedestrian yang memadai untuk mempermudah dalam 

menjangkau Terminal ini., dan terdapat akses bagi kendaraan pribadi yang berada 

http://www.orsc.co.jp/english/tec/con07_4.html
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di Jalan Siliwangi Semarang, dan pada area dalam terminal sirkulasi akan dibagi 2 

jalur dengan pembatas area parkir dan plaza serta di masing-masing jalur terdapat 

2 lajur. Untuk akses masuk dan keluar bus terdapat pada Jalan Hanoman Raya dan 

pada area dalam terminal sirkulasi utama akan langsung menuju ke area menaikkan 

dan menurunkan penumpang serta area parkir keberangkatan. Serta terdapat 

sirkulasi menuju penginapan crew, bengkel dan cucian bus. 

3.5 Konsep Utilitas 

Terdapat lift dan konveyor untuk memudahkan lansia dan penyandang disabilitas 

dalam menjangkau bagian-bagian didalam terminal ini. 

3.6 Eksterior 

 

Gambar 5. Eksterior Bangunan Utama Terminal 

Sumber: Penulis, 2019 

 

Gambar 6. Ekterior Bangunan Penunjang Teminal 

Sumber: Penulis, 2019 
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3.7 Interior 

 

 

 

Gambar 7. Loket tiket  

Sumber: Penulis, 2019 

 

Gambar 8. Food Corner 

Sumber: Penulis, 2019 

4. PENUTUP 

Perencanaan Terminal Bus Semarang ini memiliki beberapa Tujuan diantaranya, 1. 

Mendesain terminal di kota Semarang yang efisien 2. Menciptakan sirkulasi serta 

integrasi antar moda transportasi yang baik untuk mewujudkan kenyamanan 

pengguna jasa transportasi umum 3. Mengaplikasikan konsep green architecture 

dengan tidak mengurangi fungsi bangunan 4. Merancang bangunan terminal bus 

Semarang dengan mengutamakan sirkulasi dan fungsi bangunan. 
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