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PENGEMBANGAN TERMINAL NGADIROJO SEBAGAI 

TERMINALTIPE A 

Abstrak 

Kabupaten wonogiri merupakan kabupaten yang sedang berkembang dalam segi 

pariwisata dan ekonominya serta memiliki mobilitas manusia yang cukup tinggi. 

Masyarakat wonogiri kerap melakukan aktifitas berpergian keluar kota hingga 

berkunjung ke kabupaten wonogiri. Wonogiri termasuk mempunyai warga yang 

mobilitas nya cukup tinggi dan memiliki banyak perusahaan dalam bidang 

angkutan darat khusus nya yaitu perusahaan transportasi bus yang melayani dalam 

dan luar kota. Pemerintah wonogiri telah memenuhi kebutuhan masyarakat nya 

terutama dalam bidang transportasi darat yaitu terminal tipe A Giri Adipura 

Wonogiri untuk memenuhi permintaan mobilitas masyarakat nya. Terminal Tipe 

A Giri Adipura beralamat di Singodutan, kecamatan Selogiri, Kabupaten 

Wonogiri, Jawa tengah yang memiliki luas lahan 3,5 Hektar disertai fasilitas yang 

ada di dalam nya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 

Kata Kunci : Wonogiri, Terminal, Peraturan Pemerintah 

Abstract 

Wonogiri Regency is a developing district in terms of tourism and its economy 

and has high human mobility. The Wonogiri community often travels outside the 

city to visit Wonogiri Regency. Wonogiri includes having citizens whose mobility 

is quite high and has many companies in the field of land transportation 

specifically that is bus transportation companies that serve inside and outside the 

city. The Wonogiri government has fulfilled the needs of its people, especially in 

the field of land transportation, namely type A terminal Giri Adipura Wonogiri to 

meet the demand for mobility of its people. Type A Terminal Giri Adipura is 

located at Singodutan, Selogiri sub-district, Wonogiri Regency, Central Java, 

which has a land area of 3.5 hectares accompanied by existing facilities in 

accordance with the Director General of Land Transportation Regulations. 

Keywords : Wonogiri, Terminal, government regulatio 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Kabupaten wonogiri merupakan kabupaten yang sedang berkembang dalam segi 

pariwisata dan ekonominya serta memiliki mobilitas manusia yang cukup tinggi. 

Masyarakat wonogiri kerap melakukan aktifitas berpergian keluar kota hingga 

berkunjung ke kabupaten wonogiri. Wonogiri termasuk mempunyai warga yang 

mobilitas nya cukup tinggi dan memiliki banyak perusahaan dalam bidang 

angkutan darat khusus nya yaitu perusahaan transportasi bus yang melayani dalam 

dan luar kota. Pemerintah wonogiri telah memenuhi kebutuhan masyarakat nya 

terutama dalam bidang transportasi darat yaitu terminal tipe A Giri Adipura 
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Wonogiri untuk memenuhi permintaan mobilitas masyarakat nya. Terminal Tipe 

A Giri Adipura beralamat di Singodutan, kecamatan Selogiri, Kabupaten 

Wonogiri, Jawa tengah yang memiliki luas lahan 3,5 Hektar disertai fasilitas yang 

ada di dalam nya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 

Terminal merupakan sarana fasilitas umum yang dibutuhkan untuk memenuhi 

kebutuhan mobilitas masyarakat. Berdasarkan PP 41 Tahun 1993, Terminal 

adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan 

orang atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan 

umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi. Kabupaten 

Wonogiri memiliki satu daerah yang dimana menurut penulis memiliki mobilitas 

paling tinggi di Wonogiri yaitu Terminal Tipe B kecamatan Ngadirojo, Wonogiri. 

Kecamatan Ngadirojo berada di tengah wilayah Wonogiri merupakan daerah 

terlewati jalur jalan provinsi yang menghubungkan 2 Kabupaten yaitu Pacitan dan 

Ponogoro Provinsi Jawa Timur serta jalur provinsi yang kerap dilewati untuk 

kebutuhan transportasi darat luar provinsi. Terminal tipe B kecamatan Ngadirojo 

yang memiliki luas 0,5 Hektar sekarang menjadi wadah untuk kendaraan umum 

bus untuk menguragi kemacetan yang terjadi dikarenakan agen dekat jalan yang 

menaikan dan menurunkan penumpang dijalan. Masalah yang terjadi ialah 

mengganggu pengguna jalan lain serta pemanfaatan terminal tipe B kecamatan 

Ngadirojo yang salah karena tidak diperuntukan untuk kendaraan umum bus antar 

kota antar provinsi hingga lahan yang terbatas yang tidak dapat menampung 

kebutuhan mobilitas masyarakat. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat diperlukan pengembangan di Terminal tipe B kecamatan Ngadirojo 

menjadi Terminal Tipe A. 

2. METODE 

2.1  Pengumpulan data 

1) Obeservasi 

Melakukan studi lapangan melalui pengamatan langsung untuk mendapatkan 

informasi secara langsung kondisi fisik lokasi tata eksiting, sarana dan prasana 

yang sudah tersedia di sekitar lokasi serta faktor-faktor penunjang lainnya dan 

potensi yang ada dan bisa dikembangkan. 
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2) Studi Literatur 

Dengan mengkaji dan mencermati berbagai literatur yang terkait dengan 

pembahasan yang akan dilaksanakan. 

3) Interview 

Penulis melakukan tanya jawab dengan narasumber dan dosen pembimbing 

secara langsung. 

4) Studi Komparasi 

Mengadakan studi banding pada sebuah obyek yang memiliki kesamaan 

fungsi untuk mendapatkan referensi dan penalaran/ atau gambaran mengenai 

desain perancangan. 

2.2  Analisis 

Merupakan penguraian dan penjelasan terhadap permasalahan berdasarkan data- 

data yang diperoleh, diolah dan dianalisa berdasarkan landasan teori- teori yang 

terkait dengan permasalahan kemudian di jadikan sebuah kesimpulan untuk 

mendapatkan sebuah hasil yang baik. 

2.3  Sintesis 

Menerapkan tahapan dalam penyusunan hasil analisa dalam bentuk kerangka yang 

tersusun dengan sistematis yang berupa deskripsi konsep perancangan sebagai 

pemecahan permasalahan. 

2.4  Perumusan konsep 

Pengolahan data untuk mengetahui dan menarik kesimpulan permasalahan 

sehingga mendapatkan hasil analisa yang kemudian disusun dalam konsep. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada hasil dan pembahasan akan dipaparkan mengenai pemilihan site lokasi dan 

beberapa konsep perancangan “Terminal Ngadirojo sebagai Terminal Tipe A”. 

3.1  Analisa Lokasi Site 

Penentuan dalam pemilihan lokasi site dillakukan dengan mempertimbangkan 

kriteria pemilihan site yang ada. Mempertimbangkan potensi-potensi dan 

kebutuan infrastruktur yang baik. Lokasi yang dipilih merupakan pilihan yang 

memadai dalam hal kriteria untuk berdiri nya Terminal tipe A di Kecamatan 

Ngadirojo. 
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 Berikut ini adalah lokasi site yang telah ditentukan : 

 

Gambar 1. Lokasi penentuan site 

Sumber : www.google.co.id/maps  

Diakses tanggal  15 maret 2019 

 Pemilihan site guna memenuhi syarat dan ketentuan tentang terminal tipe 

A yang akan didirikan ialah Lokasi Site berada di Jl. Wonogiri Ngadirojo, ke arah 

barat dari terminal tipe b yang akan dikembangkan. Site memiliki luas lahan 

sebesar 34.500 m2 atau 3,5 Hektar. Lokasi site terpilih ini dibatasi oleh : 

1. Sebelah Utara : Jalan Wonogiri-Ngadirojo 

2. Sebelah Selatan : Persawahan 

3. Sebelah Timur : Permukiman Warga 

4. Sebelah Barat : Permukiman dan Persawahan 

  Berikut ini adalah penjelasan mengenai lokasi site secara rinci 

mengenai potensi dan kondisi yang ada : 

1) Site terpilih berada di Jl. Wonogiri-Ngadirojo yang merupakan jalur provinsi 

yang menghubungkan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur yaitu Ponorogo 

dan Pacitan. 

2) Site memiliki lahan yang luas untuk memenuhi kebutuhan sirkulasi terminal 

tipe A. 

3) Topografi tanah yang relatif datar guna memudahkan sirkulasi dan 

pembangunan terminal 

http://www.google.co.id/maps
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4) Lokasi yang memudahkan dalam pertimbangan pembuangan air kotor dan 

sarana air bersih yang tersedia. 

5) Ketinggian bangunan yang sempadan sekitar 15-20 meter. 

3.2  Analisa Konsep Site 

3.2.1 Analisa konsep pencapaian 

1) Analisa yang ada dan direspon dari pergerakan jalur lalu lintas jalan 

Wonogiri-Ngadirojo mendapatkan konsep ME dan SE secara terpisah untuk 

memudahkan sirkulasi pengguna terminal. 

2) ME diletakan di utara guna memudahkan sirkulasi. Penentuan pintu masuk di 

bagian timur dan pintu keluar digunakan untuk memudahkan keberangkatan 

karena site berada di sisi selatan jalan. Pemilihan pintu masuk dan keluar ini 

didasari kebutuhan keberangkatan penumpang yang sangat tinggi. 

3) Jalur SE diletakan di sebelah barat site guna memudahkan pengelola dan 

pengguna yang menyediakan kebutuhan service terminal. 

 

Gambar 1. Konsep Pencapaian 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2019 

 

3.2.2 Analisa Konsep Sirkulasi 

1) Membedakan zonasi kedatangan dan keberangkatan bus 

2) Membedakan sirkulasi bus dan kendaraan umum 

3) Keperluan zonasi untuk mempersingkat pergerakan berdasarkan pola ruang 

dan kebutuhan ruang 

ME 

SE 
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Gambar 2. Analisa Sirkulasi 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2019 

3.3  Analisa Konsep Gubahan massa 

 

Gambar 3. Sketsa Gubahan Massa 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2019 

 

Konsep yang akan diangkat pada perencanaan pengembangan terminal ialah 

konsep arsitektur tradisional modern. Bentuk awal ialah berupa balok yang akan 

menjadi massa bagian bawah yang akan di padukan antara balok satu dan balok 

lain nya. Tujuan memilih balok ialah mudah di terapkan dan tetap memiliki 

estetika yang baik jika mengeskplorasi bentuk balok yang monoton dengan cara 

penggabungan beberapa balok. Bentuk kedua ialah massa bagian penutup atau 
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atas bangunan yaitu menggunakan bentuk atap tradisional jawa yaitu atap joglo. 

Konsep arsitektur tradisional ini di padukan agar menjadi estetika yang baik dan 

menjadi unsur budaya lokal melalui bentuk arsitektur. 

3.4  Analisa Konsep Tampilan Arsitektur 

1) Dinding 

Dinding merupakan bagian dari bangunan yang pokok yang ada untuk berdirinya 

bangunan. Pemilihan bahan material batu bata merah menjadi pilihan karena 

kekuatan yang dihasilkan sangat kokoh. 

2) Penutup dinding 

Penutup dinding ialah sebuah lapisan luar dinding yang berfungsi sebagai 

mempercantik bangunan dan menambah estetika. Konsep tradisional modern 

yang dipilih, maka dari itu pilihan penutup dinding menggunakan bahan cat dan 

material batu alam menjadi pilihan terbaik untuk estetika bangunan. 

3) Atap 

Atap merupakan elemen penutup bagian atas bangunan yang melindung 

bangunan dari intensitas cahaya matahari dan sebagai pelindung dari air hujan. 

Pertimbangan dari hal penghawaan dan bentuk, maka dipilih material genteng 

dan bentuk atap joglo untuk estetika berdasarkan konsep arsitektur tradisional 

modern. 

4) Ornamen 

Ornamen ialah elemen untuk memperindah bagian bangunan secara detail. 

Berdasarkan konsep arsitektur tradisional modern, maka penggunaan elemen 

ornamen dipilih dengan detail pahatan di material kayu dan ornamen rangkaian 

budaya Jawa Tengah. 

 Berikut ialah contoh gambaran sekilas tentang refrensi yang akan di 

rencanakan pada bangunan terminal : 
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Gambar 5. Refrensi tampilan arsitektur 

Sumber : www.google.co.id/eksterior+tradisional  

 Diakses tanggal  20 maret 2019 

 

3.5  Analisa Konsep Stuktur dan utilitas 

3.5.1 Instalasi Air Bersih 

Air bersih merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia, maka dari itu 

air bersih untuk memenuhi kebutuhan bangunan terminal bersumber dari PDAM 

dan sumur tanah. Sumber air bersih yang berasal dari PDAM dan sumur 

kemudian di tamping di tangki air untuk menampung air bersih dengan posisi 

tangki yang lebih tinggi guna mampermudah untuk mengalirkan air bersih ke 

setiap ruangan yang membutuhkan air bersih seperti; kamar mandi, toilet, wastafel 

dan tempat wudhu. Kebutuhan air yang banyak setiap harinya memerlukan tangki 

yang besar guna memenuhi kebutuhan, maka dari itu membutuhkan desain ruang 

panel khusus untuk air bersih. 

3.5.2 Instalasi Air kotor 

Air kotor merupakan limbah sisa dari manusia, perencanaan instalasi air kotor 

ialah untuk mempertimbangkan pembuangan air kotor agar tidak menimbulkan 

bau yang tidak sedap. Instalasi air kotor di bagi menjadi dua yaitu; grey water dan 

black water. Grey water ialah jenis air kotor ringan seperti; air sabun, air kecil 

manusia serta air cucian,  penyaluran air kotor ini di arahkan ke sumur resapan 

kemudian disalurkan ke saluran pembuangan kota. Black water adalah jenis air 

kotor berat sistem instalasi penyaluran air kotor ini diarahkan ke tempat buatan 

yaitu septic tank.  

http://www.google.co.id/eksterior+tradisional
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3.5.3 Intslasi Penerangan 

Instalasi penerangan ialah sistem cahaya yang digunakan dalam perencanaan 

bangunan terminal ini. Pencahayaan menggunakan cahaya alami dan buatan. 

Penerangan alami memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber cahaya. Desain 

bangunan guna mengoptimalkan cahaya matahari pada siang hari agar tidak 

terlalu banyak menggunakan daya listrik yang banyak, namun cahaya yang masuk 

akan di optimalkan sesuai kebutuhan bangunan dan meninimalkan intensitas 

cahaya matahari yang tinggi dengan penempatan jendela. Penerangan buatan ialah 

pencahayaan yang di buat oleh manusia guna memenuhi kebutuhan penerangan 

pada waktu malam hari. Penerangan ini menggunakan cahaya lampu yang akan di 

gunakan pada waktu malam hari untuk kebutuhan penerangan ruangan. 

3.5.4 Sistem Proteksi Kebarkaran 

Proteksi kebakaran ialah suatu sistem guna untuk meminimalkan kerugian yang 

diakibatkan oleh kebarakan, maka perlunya sistem proteksi kebakaran yang dapat 

mencakup seluruh ruangan yang ada di bangunan terminal. Sistem proteksi 

kebakaran menggunakan pemadam kebakaran aktif. Berikut alat yang dibutuhkan; 

a. Heat dan Smoke Detector 

b. Sprinkler 

c. Hydrant box 

d. Hydrant pillar 

e. Fire Extringuisher 

f. Pintu Darurat 

3.5.5 Sistem Transportasi Vertikal 

Transportasi vertikal adalah sarana untuk pergerakan manusia dan barang guna 

memudahkan menakses lantai bawah dan lantai diatasnya. Desain yang 

direncanakan mampu menjangkau pola sirkulasi ruang serta mampu menopang 

beban yang ada. Berikut sistem transportasi vertikal yang ada di bangunan 

terminal; 

1. Tangga adalah transportasi vertikal pada bangunan untuk menjangkau 

ketinggian tertentu 

2. Ramp adalah jenis jalan lintas memiliki kemiringan (6◦-7◦) untuk gerak 

manusia yang mampu menjangkau sudut horizontal dan vertikal. 
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3.5.6 Sistem Struktur bangunan 

Sistem struktur merupakan unsur yang sangat penting dalam perencanaan dan 

perancangan suatu terminal  bus. Ada beberapa hal yang mempengaruhi sistem 

struktur, yaitu :  

a. Bentuk arsitektural 

b. Bentuk bangunan berpengaruh secara langsung pada sistem struktur yang 

digunakan. 

c. Keadaan lingkungan sekitar 

d. Kondisi lingkungan sekitar menjadi pertimbangan baik dari segi teknis 

maupun non teknis, misal : kondisi bangunan sekitar atau kehidupan sosial 

budaya masyarakat sekitar. 

e. Kemudahan mendapatkan bahan bangunan untuk struktur 

f. Penggunaan bahan struktur setempat akan dapat menghemat waktu pekerjaan 

dan anggaran biaya pembangunan. 

g. Daya dukung tanah 

 Sistem struktur untuk perencanaan ialah menggunakan sistem struktur 

grid. Struktur ini sangat banyak digunakan karena untuk penggunaan dan 

perencanaan nya cukup mudah dengan bahan material yang mudah didapatkan. 

Tujuan memilih struktur grid ialah untuk memudahkan dalam penentuan ruang 

dan penempatan  sistem atap tradisional jawa yaitu atap joglo. 

 

Gambar 6. Sistem Struktur Bangunan Grid 

Sumber : www.google.co.id/Struktut+grid  

Diakses tanggal  20 maret 2019 

http://www.google.co.id/Struktut+grid
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3.6  Analisa Konsep Arsitektur Tradisional Modern 

Penekanan arsitektur tradisional modern ialah penentuan dari bentuk gubahan 

massa yaitu balok sebagai dasar bangunan (modern) dan penutup bangunan atau 

atap menggunakan atap khas tradisional jawa yaitu joglo. Penggabungan dua 

konsep ini bertujuan agar pengungjung dan setiap orang yang melihat bangunan 

ini memberi kesan menarik kekinian namun tidak lupa akan keberadaan unsur 

budaya tradisional nya. Pemilihan material konsep modern dan tradisional ini di 

padukan menjadi sesuatu yang menarik. Saya ambil salah satu nya ialah material 

kaca (modern) di padukan dengan kayu sebagai list bangunan dan partisi 

bangunan tujuan nya memberikan nuansa yang sederhana namun tetap elegan. 

 

Gambar 7. Sistem Struktur Bangunan Grid 

Sumber : www.google.co.id/Tradisional_Arsitektur 

Diakses tanggal  20 maret 2019 

 Gambar diatas menjadi refrensi untuk dasar bangunan memiliki tujuan 

agar bersifat sederhana namun elegan dari bentuk awal balok dan diberi shading 

dan partisi material kayu yang memberi kesan tradisional. 
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Gambar 8. Penekanan Tradisional modern melalui atap joglo 

Sumber : www.google.co.id/Atap_joglo 

Diakses tanggal  20 maret 2019 

Pemilihan penutup atas menggunakan atap joglo ialah memberi kesan sederhana 

dan bersifat tradisional untuk bangunan yang ada di rancang. Tujuan dari 

penggunaan agar setiap orang yang melihat sadar akan budaya yang ada namun 

bangunan tidak terkesan kuno. Pemilihan struktur grid yang di padukan untuk 

memudahkan dalam perencanaan dan penempatan penyangga atap joglo ini. 

3.7  Analisa Konsep Ruang 

Analisa aktifitas dan kebutuhan ruang bertujuan untuk menentukan kebutuhan 

ruang terminal yng didirikan berdasarkan kegiatan-kegiatan pengguna terminal. 

Guna mempermudah sirkulasi, maka jenis kegiatan dan kebutuhan ruang di 

kelompokan sebagai berikut : 

1) Kegiatan luar ruangan 

1. Jalur untuk keberangkatan 

2. Jalur untuk kedatangan 

3. Area keberangkatan 

4. Area kedatangan 

5. Parkir kendaraan umum (Bus, Angkutan umum) 

6. Parkir kendaraan pribadi 

7. Parkir becak dan taksi 

 

2) Ruang utama 

 Kelompok ruang ini bertujuan untuk menghubungkan pintu masuk 

bangunan dengan kelompok kegiatan luar guna memudahkan kegiatan pokok di 

terminal. Kelompok ruang utama adalah sebagai berikut : 

1. Lobby 

2. Loket tiket 

3. Ruang tunggu 

3) Ruang umum 

 Kelompok ruang umum ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam 

hal kebutuhan aktifitas sehari-hari. Ruang bersifat publik yang artinya dapat 
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diakses semua pengguna dan perletakan nya di tempat yang mudah dijangkau oleh 

kegiatan kelompok ruang utama. Kelompok ruang umum adalah sebagai berikut : 

1. Fasilitas kesehatan 

2. Penitipan barang 

3. Toilet 

4. Tempat ibadah 

4) Ruang Pengelola 

 Kelompok ruang ini bertujuan untuk menunjang kebutuhan pengelola 

untuk mengatur jalannya aktifitas diterminal. Ruang ini bersifat privat karena 

hanya di pergunakan oleh pengelola terminal. Kelompok ruang pegelola adalah 

sebagai berikut : 

1. Ruang kepala terminal 

2. Ruang wakil kepala terminal 

3. Ruang Kepala Bagian 

4. Ruang Staff 

5. Ruang Tamu 

6. Ruang rapat 

7. Ruang istirahat 

8. Pantry 

9. Pelayanan keamanan 

10. Pelayanan polisi 

11. Pelayanan retribusi 

12. Gudang 

5) Ruang penunjang 

 Kelompok ruang ini bertujuan menunjang aktifitas pengguna, dalam kata 

lain memfasilitasi pengguna agar nyaman saat melakukan aktifitas sebagai 

penunjang. Kelompok ruang ini harus diletakan di tempat yang mudah dijangkau 

oleh kegiatan utama. Kelompok ruang penunjang adalah sebagi berikut : 

1. ATM 

2. Fasilitas Charger 

3. Pertokoan/kios 

4. Foodcourt 

6) Ruang servis 
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 Kelompok ruang ini betujuan untuk menunjang kelancaran aktifitas yang 

ada diterminal. Ruang ini mencakup kebutuhan bangunan dan kendaraan yang ada 

untuk kenyamanan dan kelancaran kegiatan diterminal. Kelompok ruang ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Ruang Maintance (Genset, Panel, Pompa) 

2. Bengkel 

3. Cuci kendaraan 

4. Ruang peralatan 

5. Penginapan kru/awak bus 

6. Ruang istirahat 
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3.8  Program Ruang 

No kelompok kegiatan kapasitas stadart (m²) flow (%) Jumlah luas (m²) Sumber

8 bus 43 m²/bus 30% 1 unit 442 m² DA

120 orang 2 m²/org 30% 1 unit 234 m² DA

Area Parkir 30 bus 43 m²/bus 30% 1 unit 1658 m² DA

Area Keberangkatan 6 bus 43 m²/bus 30% 1 unit 332 m² DA

Area Parkir 15 lajur 43 m²/bus 30% 1 unit 829 m² DA

Area Keberangkatan 5 lajur 43 m²/bus 30% 1 unit 276 m² DA

5 kendaraan 15 m²/Kend 30% 1 unit 98 m² DA

15 orang 2 m²/org 30% 1 unit 29 m² DA

Area Parkir 10 lajur 15 m²/Kend 30% 1 unit 195 m² DA

Area Keberangkatan 2 lajur 15 m²/Kend 30% 1 unit 39 m² DA

Parkir Mobil 100 mobil 15 m²/mobil 30% 1 unit 1950 m² DA

Parkir Motor 200 motor 2 m²/motor 30% 1 unit 390 m² DA

Penginapan Sepeda Motor 75 motor 2 m²/motor 30% 1 unit 146 m² DA

Taksi 5 mobil 15 m²/mobil 30% 1 unit 98 m² DA

Ojek 10 motor 2 m²/motor 30% 1 unit 20 m² DA

Becak 10 becak 2 m²/becak 30% 1 unit 20 m² DA

Mobil 5 mobil 2 m²/mobil 30% 1 unit 10 m² DA

Motor 60 motor 2 m²/motor 30% 1 unit 117 m² DA

200%

No kelompok kegiatan kapasitas stadart (m²) flow (%) Jumlah luas (m²) Sumber

1 Lobby 200 orang 2 m²/org 30% 1 unit 390 m² DA

2 Loket Tiket Bus 20 loket 9 m²/loket 30% 1 unit 234 m² analisis

3 Ruang Tunggu Bus AKAP 500 orang 2 m²/org 30% 1 unit 975 m² DA

4 Ruang Tunggu Bus AKDP 300 orang 2 m²/org 30% 1 unit 585 m² DA

5 Ruang Tunggu Angkutan 100 orang 2 m²/org 30% 1 unit 195 m² DA

150%                Sirkulasi 3569 m²

Total 5948 m²

                Sirkulasi 13761 m²

Total 20641 m²

KELOMPOK DI RUANG UTAMA

total luas kegiatan luar ruangan 2379 m²

6 Area Parkir Kendaraan Lain

7 Area Parkir Pengelola

total luas kegiatan luar ruangan 6880 m²

3 Bus AKDP

4 Angkutan Umum

Area Penurunan

5 Area Parkir Kendaraan Pribadi

KELOMPOK DI LUAR RUANGAN

1 Area penurunan penumpang bus

2 Bus AKAP

 



16 
 

No kelompok kegiatan kapasitas stadart (m²) flow (% ) Jumlah luas (m²) Sumber

1 Ruang Kesehatan 1 unit 45 m²/unit 30% 1 unit 59 m² DA

2 musholla 1 unit 25 m²/unit 30% 2 unit 65 m² analisis

Pria

15 wc 2 m²/unit 30% 1 unit 35 m² DA

21 urinoir 1 m²/unit 30% 1 unit 19 m² DA

12 wastafel 1 m²/unit 30% 1 unit 16 m² DA

wanita

15 wc 2 m²/unit 30% 1 unit 35 m² DA

12 wastafel 1 m²/unit 30% 1 unit 16 m² DA

50%

No kelompok kegiatan kapasitas stadart (m²) flow (% ) Jumlah luas (m²) Sumber

1 Ruang Kepala Terminal 1 orang 20 m²/org 30% 1 unit 26 m² DA

2 Ruang Wakil Kepala Terminal 1 orang 12 m²/org 30% 1 unit 16 m² DA

3 Ruang Kebag 1 orang 10 m²/org 30% 1 unit 13 m² DA

4 Ruang Staff 16 orang 4 m²/org 30% 1 unit 83 m² DA

5 Ruang Tamu 10 orang 2 m²/org 30% 1 unit 20 m² DA

6 Ruang Rapat 20 orang 2 m²/org 30% 1 unit 39 m² DA

7 Ruang Istirahat 20 orang 2 m²/org 30% 1 unit 39 m² DA

8 pantry 1 unit 12 m²/unit 30% 1 unit 16 m² DA

9 Pos Keamanan 4 unit 9 m²/unit 30% 1 unit 47 m² DA

10 Pos Polisi 1 unit 15 m²/unit 30% 1 unit 20 m² DA

11 Pos Retribusi 1 unit 4 m²/unit 30% 1 unit 5 m² DA

50%

No kelompok kegiatan kapasitas stadart (m²) flow (% ) Jumlah luas (m²) Sumber

1 ATM 4 orang 2 m²/unit 30% 1 unit 12 m² DA

2 Tempat Charger 4 orang 2 m²/org 30% 1 unit 8 m² DA

3 Pertokoan/Kios

4 AKAP 585 m² 40% 30% 1 unit 304 m² DA

AKDP 195 m² 40% 30% 1 unit 101 m² DA

Angkutan Umum 97 m² 40% 30% 1 unit 50 m² DA

5 Food court 1 unit 300 m² 30% 1 unit 390 m² DA

50%

                Sirkulasi 161 m²

KELOMPOK DI RUANG UMUM

3 KM/WC

total luas kegiatan luar ruangan 244 m²

                Sirkulasi 122 m²

Total 366 m²

KELOMPOK DI RUANG PENGELOLA

total luas kegiatan luar ruangan 322 m²

Total 1298 m²

Total 484 m²

KELOMPOK DI RUANG PENUNJANG

total luas kegiatan luar ruangan 866 m²

                Sirkulasi 433 m²
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1

Ruang Genset 1 unit 24 m²/unit 30% 1 unit 31 m² DA

Ruang Panel 1 unit 9 m²/unit 30% 1 unit 12 m² DA

Ruang Pompa 1 unit 9 m²/unit 30% 1 unit 12 m² DA

Ruang Teknisi 1 unit 9 m²/unit 30% 1 unit 12 m² DA

2 Bengkel 1 unit/Kend 43 m²/unit 30% 1 unit 55 m² DA

1 unit gudang 30 m²/unit 30% 1 unit 39 m² dishub

3 Ruang Cuci Bus 5 unit 43 m²/unit 30% 1 unit 276 m² dishub

4 Ruang Peralatan Gudang 1 unit 30 m²/unit 30% 1 unit 39 m² dishub

5 KM/WC 3 unit 4 m²/unit 30% 1 unit 16 m² DA

50%

No kelompok kegiatan kapasitas stadart (m²) flow (% ) Jumlah luas (m²) Sumber

1 Ruang Istirahat 1 unit 30 m²/unit 30% 1 unit 39 m² DA

2 Ruang Penginapan Kru 10 unit 24 m²/unit 30% 1 unit 312 m² DA

3 KM/WC 2 unit 4 m²/unit 30% 1 unit 10 m² DA

4 Musholla 1 unit 25 m²/unit 30% 1 unit 33 m² DA

KELOMPOK DI RUANG SERVIS

Ruang MEE

total luas kegiatan luar ruangan 491 m²

                Sirkulasi 246 m²

Total 737 m²

KELOMPOK RUANG KRU / AWAK BUS

total luas kegiatan luar ruangan 394 m²

 

No Luas Luar Ruangan

1 20641 m²

2

3

4

5

6

7

20641 m²

REKAPITULASI KEBUTUHAN RUANG Luas Bangunan

KELOMPOK DI LUAR RUANGAN -

KELOMPOK DI RUANG UTAMA 3754 m²

KELOMPOK DI RUANG UMUM 366 m²

KELOMPOK DI RUANG PENGELOLA 484 m²

Total 7663 m²

KELOMPOK DI RUANG PENUNJANG 1928 m²

KELOMPOK DI RUANG SERVIS 737 m²

KELOMPOK RUANG KRU / AWAK BUS 394 m²

 

BCR (Ruang Hijau)   = 60% 

Luas lahan    = 35.235 m2 

Luas bangunan    = 7663 m2 

Luas Lantai Dasar (Lansekap)  = 60% x 35.235m2 =  19.941 m2 

4. PENUTUP 

Dalam perancangan Terminal Ngadirojo penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai 

yaitu: 1) Menjadikan pusat mobilitas masyarakat Wonogiri terutama di kecamatan 

Ngadirojo, 2) Menjadi ikon kecamatan Ngadirojo terutama kabupaten Wonogiri karena 

desain menggunakan konsep arsitektur tradisional modern yang bertujuan untuk 

mengangkat adat dan budaya yang ada di Wonogiri. 
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