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REDESAIN TERMINAL KARTASURA SEBAGAI 

TERMINAL TERPADU 

 

Abstrak 

Kartasura memiliki suatu terminal bus tipe B  yang berlokasi di Gunung Pare, 

Wirogunan, Kecamatan Kartasura dengan luas 6,4 Ha. Terminal ini sudah 

beroperasi bertahun-tahun, namun kondisi pada terminal saat ini masih tidak 

membaik. Ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas penunjang pada terminal 

Kartasura masih kurang  memadaikeunggulan dari terminal kartasura adalah 

letaknya sebagai simpul yang menghubungkan jalan antar kota-kota besar 

seperti Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta dan penghubung antar 

pelayanan fasilitas transportasi lainnya seperti bandara Adi Soemarmo, dan 

Stasiun Purwosari. Dalam upaya memberikan kemudahan pergerakan 

transportasi antar kota maka diperlukan sarana dan prasarana transportasi 

yang memadai, yaitu terminal bus. Sehingga terminal terpadu dapat menjadi 

acuan dari redesain yang akan dibuat. Redesain terminal Kartasura menjadi 

terminal terpadu dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis 

moda transportasi seperti kereta, angkutan kota (angkot), taksi, ojek dan 

becak yang masih belum terwadahi di terminal Kartasura dapat masuk 

kedalam terminal. Sehingga demikian diharapkan terminal terpadu dapat 

memperbaiki keadaan terminal yang tidak terawat sebelumnya. 

 

Kata Kunci : Terminal, Sirkulasi dan Penumpag 

 

 

Abstract 

 

Kartasura has a type B bus terminal located on Mount Pare, Wirogunan, 

Kartasura District with an area of 6.4 ha. This terminal has been repaired for 

years, but the terminal is still not improving. Public facilities terminals and 

supporting facilities at the Kartasura terminal still lack the advantages of 

Kartasura terminals as a substitute for connecting roads between major cities 

such as Semarang, Yogyakarta and Surakarta and liaison between 

transportation service providers such as Adi Soemarmo Airport and 

Purwosari Station. In transportation providing inter-city transportation, 

adequate transportation facilities and infrastructure are needed, namely the 

bus terminal. The terminal designed will be a reference for the redesign that 

will be made. The redesign of the Kartasura terminal is a terminal that can be 

done by using several modes of transportation such as trains, city 

transportation (angkot), taxis, motorcycle taxis and pedicabs that are still not 

accommodated at the Kartasura terminal. The terminal is therefore expected 

to be a terminal that cannot be maintained before. 

. 

Keywords: Terminals, Circulation and Passengers. 
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1. PENDAHULUAN 

Terminal sebagai pengawasan dan pengendalian dari jaringan lalu lintas, dan 

merupakan prasarana transportasi yang digunakan untuk sistem transportasi 

serta merupakan unsur tata ruang yang memiliki peran penting bagi efesiensi 

kehidupan dalam struktur wilayah (Munawar, 2005). Kartasura memiliki 

suatu terminal bus yang berlokasi di Gunung Pare, Wirogunan, Kecamatan 

Kartasura.Terminal ini mulai di tetapkan oleh Pemerintah Daerah dan 

difungsikan pada tahun 2004. Dengan luas 6,4 Ha.  

Terminal ini sudah beroperasi bertahun-tahun, namun kondisi pada 

terminal saat ini masih tidak membaik. Ketersediaan fasilitas umum dan 

fasilitas penunjang pada terminal Kartasura masih kurang  memadai, banyak 

kios yang rusak, ruang tunggu yang tidak terawat, belum tersedianya ruang 

service untuk angkutan umum, dan belum tersedianya parkir kendaraan 

pribadi sehingga mengakibatkan kendaraan pribadi parkir sembarangan, 

Selain itu kurangnya minat penumpang untuk  masuk kedalam terminal, 

penumpang lebih memilih untuk menunggu diluar dekat dengan jalur 

kedatangan bus.Saat ini, terminal Kartasura merupakan terminal tipe B yaitu 

terminal yang melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam 

provinsi (AKDP) dan pelayanan angkutan kota perkotaan dan pedesaan. 

namun ada juga beberapa trayek yang melayani tujuan ke wilayah jakarta.  

Terminal bus Kartasura sampai sekarang masih aktif digunakan 

sebagai tempat transit angkutan umum. keunggulan dari terminal kartasura 

adalah letaknya sebagai simpul yang menghubungkan jalan antar kota-kota 

besar seperti Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta dan penghubung antar 

pelayanan fasilitas transportasi lainnya seperti bandara Adi Soemarmo, dan 

Stasiun Purwosari. Dalam upaya memberikan kemudahan pergerakan 

transportasi antar kota maka diperlukan sarana dan prasarana transportasi 

yang memadai, yaitu terminal bus. Sehingga terminal terpadu dapat menjadi 

acuan dari redesain yang akan dibuat. Terminal terpadu yang dimaksud 

adalah terminal yang dapat menggabungkan beberapa transportasi menjadi 

satu di dalam terminal. Redesain ternal Kartasura menjadi terminal terpadu 
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dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis moda transportasi 

seperti kereta, angkutan kota (angkot), taksi, ojek dan becak yang masih 

belum terwadahi di terminal Kartasura dapat masuk kedalam terminal. 

Sehingga demikian diharapkan terminal terpadu dapat memperbaiki keadaan 

terminal yang tidak terawat sebelumnya serta meningkatkan minat 

masyarakat untuk menggunakan transportasi di dalam terminal.  

2. METODE 

Metode pengolahan data didapatkan dari observasi, studi literatur, interview, 

dan survey lokasi. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan metode 

deskriptif kualitatif yaitu dengan mengidentifikasi suatu potensi yang ada 

pada lokasi dan dikaitkan dengan permasalahan yang terdapat pada lokasi 

untuk mendapatkan solusi atau memperbaiki permasalahan yang terjadi 

dengan konsep desain terbaik yang nantinya akan dipergunakan.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dasar Pertimbangan Pemilihan Site  

Sirkulasi di area terminal, Faktor kemudahan, kenyamanan pencapaian lokasi 

dan kondisi dan posisi tapak Site terminal berada di desa Wirogunan, 

Kecamatan Kartasura yang memiliki luas lahan sebesar 64.000 m
2
. Letak site 

terminal jauh dari jalan raya, sehingga untuk masuk ke dalam terminal harus 

melalui jalan di tengah –tengah permukiman warga.  

Batasan – batasa tapak yaitu, sebagai berikut : 

1. Sebelah Timur  : Jalan Amarta 

2. Sebelah Barat  : Persawahan dan Jalan 

3. Sebelah Utara  : Persawahan dan Jalan 

4. Sebelah Selatan  : Permukiman 

3.1 Konsep Besaran Ruang 

No 
Ruang 

Luas 

(m2) 

1. Kelompok Kendaraan 45.902,6 

2. Kelompok Ruang Penumpang Terminal 2.613 

3. Kelompok Pengelola 692.46 
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Total besaran ruang Terminal Bus Kartasura yang di butuhkan adalah 

53.176,31 m
2
. 

Perhitungan KDB dan KLB 

a. Luas Site : 64.000 m
2
 

b. Luas Total Ruang : 53.176,31 m
2
. 

c. KDB terminal maksimal 80% (RUTRK Kecamatan Kartasura) 

Luas Lantai Dasar Bangunan = KDB x Luas Site 

         = 80% x 64.000 m
2
 

         = 51.200 

d. KLB = Kebutuhan Ruang / Luas Dasar Bangunan 

= 53.176,31 / 51.200 

= 1,04 

Memenuhi ketentuan KDB = 80%, KLB = 2. 

3.2 Konsep Terminal Terpadu 

Penerapan konsep terpadu pada redesain terminal Kartasura yaitu 

menggabungkan beberapa moda transportasi lainnya seperti angkutan kota, 

taksi, becak, ojek dan LRT. Selain itu juga menggabungkan fasilitas 

perbelanjaan, dimana tujuan dari konsep terpadu ini adalah untuk 

memperbaiki keadaan terminal yang tidak terawat, dan diharapkan dengan 

adanya fasilitas transportasi yang lengkap dapat menarik minat penumpang 

untuk masuk ke dalam terminal.  Selain itu, diharapkan dengan adanya 

terminal terpadu ini menjadi suatu ikon dari kecamatan Kartasura. 

4. Kelompok Awak Bus dan Angkutan Umum 548,25 

5. Kelompok Ruang Penumpang Stasiun 2.613 

5. Kelompok Service  244,5 

6. Kelompok Perdagangan 1.132,5 

Total 53.746,31 
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3.2.1 Terpadu dengan Angkutan Kota, Taksi, Ojek dan Becak 

Tujuan dalam menggabungkan terminal dengan transportasi angkutan kota 

adalah untuk memudahkan penumpang atau pengguna jasa untuk berganti 

moda transportasi dari bus ke angkutan kota dll. 

3.2.2 Terpadu dengan LRT 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kemungkinan pemerintah 

membangun Light Rail Transit (LRT) alias kereta api ringan yang dapat 

menyambungkan kota Solo dan Jogja jika ingin membangun moda 

transportasi berbasis rel tersebut di Jateng. Rencana pembangunan kereta api 

ringan tersebut sudah ada, dan tinggal menunggu realisasinya. Pembangunan 

tersebut rencananya mulai dari kota Semarang, dan Pemerintah kota 

Semarang sudah melakukan persiapan sejak lama (Semarangpos.com 07 

April 2019). Tujuan dibangunnya LRT pada terminal Kartasura ini adalah 

sebagai fasilitas untuk memudahkan pengguna jasa dalam berganti moda 

transportasi dari bus ke moda transportasi LRT, selain itu dengan adanya 

LRT dapat menarik minat penumpang untuk masuk ke dalam terminal, 

dikarenakan terdapat fasilitas yang lengkap, nyaman, dan praktis dan 

menghindari dari kemacetan kota. 

3.2.3 Rencana Jalur LRT 

 

Gambar 1. Rencana Jalur LRT 

(Sumber : www.googlemap.com 2019) 

 

3.3 Konsep Sirkulasi  

Sirkulasi pada terminal akan dibedakan sesuai dengan penggunaannya, yaitu 

sirkulasi bus, penumpang dan pengelola terminal. Untuk sirkulasi bus dibuat 

Jalan Tol

Bandara Adi 
Soemarmo

Terminal 
Kartasura

Rencana Jalur 
LRT
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lebih luas dari sirkulasi lainnya, memiliki jalur kedatangan dan 

keberangkatan, dan memiliki pelataran parkir. Untuk sirkulasi penumpang 

disediakan jalur khusus yaitu jembatan penyeberangan dari satu bangunan ke 

bangunan lainnya agar tidak mengganggu sirkulasi bus dan juga disediakan 

area parkir kendaraan pribadi.  

 

Gambar 2. Konsep Sirkulasi 

(Sumber : Sketsa Penulis,2019) 

 

 

Gambar 3. Jembatan Penyeberangan Orang  

(Sumber : Sketsa Penulis,2019) 

 

1) Konsep sirkulasi kendaraan menyesuaikan dengan bentuk site dan pola 

sirkulasi kendaraan. 

2) Membedakan pintu masuk angkutan umum dengan kendaraan pribadi, 

sehingga tidak terjadi crossing. 

3) Jembatan Penyeberangan Orang yang fungsinya untuk menghubungkan 

jalur pejalan kaki dan difabel dari satu bangunan ke bangunan yang 

lainnya. 

Pintu Masuk Bus

Pintu Masuk 

Bus

Pintu Keluar
Bus

Pintu Masuk Pengelola,  
Pintu Masuk Angkutan Kota

Pintu Masuk 
Penumpang

Pintu Keluar 

Penumpang

Pintu Keluar 

Angkutan Kota

Jembatan

Penyeberangan

Orang
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3.4 Tampilan Arsitektur 

Konsep yang digunakan pada terminal Kartasura adalah konsep arsitektur 

modern tradisional atau yang biasa di sebut dengan arsitektur regionalisme. 

Tampilan bentuk bangunan lebih dominan ke modern, sedangkan untuk 

tradisionalnya ditambahkan pada pola atau ukiran untuk bagian eksterior 

bangunan. 

 

Gambar 4. Eksterior Terminal 

(Sumber : Sketsa Penulis, 2019) 

3.5 Konsep Tradisional 

3.5.1 Mengadopsi model atap Joglo  

 

Gambar 5. Atap Joglo 

(Sumber : Sketsa Penulis, 2019) 

 

Atap joglo adalah salah satu jenis atap tradisional yang cukup terkenal di 

Indonesia terutama di daerah Jawa. 
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3.5.2 Ornamen pada dinding 

   

   Gambar 6. Batik Kawung Picis Khas Jawa Tengah 

(Sumber : https://batik-tulis.com/blog/batik-kawung/) 

 

Batik kawung ini adalah batik khas dari Jawa tengah. Batik ini dulunya sering 

digunakan oleh keluarga kerajaan. Filosofi dari batik kawung picis ini 

melambangkan bahwa  manusia tidak akan pernah lupa dengan asal- usulnya. 

Batik ini diterapkan sebagai ornament pada dinding bangunan terminal, 

sehingga memperkuat konsep dari arsitektur tradisionalnya. 

3.6 Konsep Modern 

Konsep modern yang diterapkan dalam bangunan yaitu dari bentuk 

eksteriornya  dan material ekterior bangunan yang digunakan. 

 

Gambar 7. Bahan PVD atau Poly de Fluoride 

(Sumber : https://kontraktoracp.co.id/acp-adalah/) 

 

Jenis pelapis pada eksterior bangunan menggunakan bahan PVDF atau Poly 

de fluoride, jenis ACP ini memiliki keunggulan diantaranya tahan terhadap 

segala cuaca. Hal ini yang membuat warna dapat lebih tahan lama meskipun 

karena hujan dan panas. Selain itu menggunakan bahan ini keunggulannya 

adalah lebih ringan namun kuat,tahan karat dan dapat diwarnai. 
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3.7 Tata Massa Bangunan 

 

Gambar 8. Tata Massa Terminal Kartasura 

(Sumber : Sketsa Penulis, 2019) 

3.8 Struktur Pondasi 

Pondasi mini pile ini dipilih karena tanah pada tapak adalah tanah bekas dari 

sawah, serta rawan gempa. Penggunaan mini pile ini juga untuk mendukung 

sistem bentang lebar yang akan digunakan pada bangunan terminal. 

 

                   Gambar 9. Detail Pondasi Mini Pile 

 (Sumber : https://asearsitek.wordpress.com/2013/09/30/jenis-jenis-struktur-

pondasi/) 
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3.9 Struktur Atap 

 Sistem struktur atap yang digunakan pada terminal rangka space frame dan 

truss sebagai penutup atap yang mempunyai bentangan lebar, rangka batang 

sebagai ring balok dan rangka atap yang tidak mempunyai bentangan lebar, 

dan plat cor deck sebagai penutup plat lantai. 

 

            Gambar 10. Detail Rangka Space Frame 

 (Sumber : https://cadbull.com/detail/33904/Space-frame-layout-and-support-

location-detail-view-dwg-file) 

 

3.10 Eksterior 

 

Gambar 11. Eksterior Terminal Terpadu Kartasura 

(Sumber : Sketsa Penulis, 2019) 
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Gambar 12. Eksterior Terminal Terpadu Kartasura 

(Sumber : Sketsa Penulis, 2019) 

3.11 Interior 

 

Gambar 13. Ruang Tunggu Bus 

(Sumber : Sketsa Penulis, 2019) 

 

 

Gambar 14. Peron Stasiun 

(Sumber : Sketsa Penulis, 2019) 
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4. PENUTUP 

Redesain terminal Kartasura menjadi terminal terpadu dapat dilakukan 

dengan menggabungkan beberapa jenis moda transportasi seperti kereta, 

angkutan kota (angkot), taksi, ojek dan becak yang masih belum terwadahi di 

terminal Kartasura dapat masuk kedalam terminal. Sehingga demikian 

diharapkan terminal terpadu dapat memperbaiki keadaan terminal yang tidak 

terawat sebelumnya serta meningkatkan minat masyarakat untuk 

menggunakan transportasi di dalam terminal.  
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