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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Deskripsi Judul dan Pengertian 

1.1.1 Judul  :PENGEMBANGAN TERMINAL  NGADIROJO   

  WONOGIRI SEBAGAI TERMINAL TIPE A 

1.1.2 Pengertian Judul 

Dari judul tersebut dapat diartikan sebagai berikut : 

Pengembangan : Pengembangan ialah suatu proses usaha 

guna meningkatkan kemampuan baik 

secara teknis maupun moral yang 

berdasarkan dari kebutuhan melalui 

analisa. Sumber : (Edwin B Flippo) 

Kecamatan Ngadirojo  : Ngadirojo ialah kecamatan di kabupaten 

Wonogiri, Jawa Tengah. Ngadirojo adalah 

kecamatan kedua terbesar di Wonogiri 

dengan luas 93,26 Km persegi.  

  Sumber : 

(www.Wikipedia.org/Ngadirojo_Wonogiri) 

Terminal Tipe A : terminal tipe A ialah sarana fasilitas 

umum yang dibutuhkan untuk memenuhi 

kebutuhan mobilitas masyakarat yang 

berfungsi melayani kendaraan umum 

untuk angkutan kota antar provinsi 

(AKAP), dan angkutan lintas batas 

negara, angkutan antar kota dalam 

propinasi (AKDP), angkutan kota (AK) 

serta angkutan pedesaan (ADES). 

  Sumber: (Peraturan Direktur Jenderal 

Perhubungan Darat 

No.SK.6251/AJ.104/DRJD/2017) 

 Jadi pengertian dari judul keseluruhan dari “Pengembangan 

Terminal Ngadirojo Wonogiri Sebagai Terminal Tipe A adalah 

sebuah tempat yang mewadahi proses kegiatan mobilitas 
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masyarakat Wonogiri yang sangat tinggi di kecamatan Ngadirojo 

Wonogiri. 

1.2  Latar Belakang 

1.2.1. Umum 

  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. 

1.2.2. Khusus 

  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. 
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Gambar 1. 1 Lokasi Terminal Ngadirojo 

Sumber : www.google.co.id/maps  

Diakses tanggal  5 maret 2019 

  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. 

http://www.google.co.id/maps
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Gambar 1. 2 Foto Suasana di Terminal Ngadirojo 

Sumber : Dokumentasi Penulis,2019 

1.3  Rumusan Masalah 

a. Bagaimana mengembangkan terminal tipe B ngadirojo menjadi 

terminal tipe A? 

b. Bagaimana mendesain bangunan terminal yang baik dengan 

mengangkat unsur sosial dan budaya lokal melalui konsep arsitektur 

tradisional modern?  

1.4  Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

  Dengan adanya konsep perancangan Terminal tipe A di 

Ngadirojo yang memiliki tujuan sebagai berikut : 

a. mewujudkan wadah mobilitas sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dengan fasilitas umum yang baik sesuai dengan 

Peratutan Direktur jenderal Perhubungan Darat 

No.SK.6251/AJ.104/DRJD/2017. 

b. Mewujudkan bangunan berkonsep arsitektur tradisional yang 

bertujuan mengangkat unsur budaya yang ada di kabupaten 

Wonogiri. 

1.4.2 Sasaran 

  Secara Umum adalah menentukan jumlah macam besaran-

besaran ruang, pola hubungan dan tuntuan pada Terminal Tipe A, 

Sedangkan khususnya ialah berfungsi sebagai tempat pelayanan 

transportasi yang terintegrasi dari kebutuhan yang menunjang dapat 

mewujudkan konsep perancangan bentuk fisik bangunan dan 

sebagai ikon kabupaten wonogiri. 
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1.5  Batasan dan Lingkup Pembahasan 

1.5.1 Batasan 

a. Pembahasan ditekankan pada permasalahan dan persoalan yang 

ada dengan harapan menghasilkan faktor tertentu pada 

perencanaan dan peracangan fisik bangunan 

b. Permbahasan dilakukan dalam lingkup pemikiran dan ilmu 

disiplin arsitektur, namun jika diluar itu dibahas hanya dalam 

batasan sebagai pendukung. 

1.5.2 Lingkup Pembahasan 

  Pembahasan ditekankan pada kebutuhan pengguna yang 

diaplikasikan pada organisasi ruang bangunan, lansekap, stuktur 

dan bentuk bangunan. 

1.6  Desain yang dihasilkan 

  Desain Bangunan yag dihasilkan adalah kawasan terminal tipe A 

untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat wonogiri yang sangat 

tinggi di ngadirojo dengan menampilkan konsep perencangan bentuk fisik 

bangunan, bentuk struktur dan bangunan yang minimalis serta mengangkat 

unsur budaya lokal yang ada di wonogiri. 

 

1.7  Metodologi Pembahasan 

1.7.1. Metode Kompilasi Data 

a. Observasi 

Yaitu 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. 

b. Survei Internasional 

Proses mencari dan memperoleh data yang dibutuhkan melalui 

instansi yang terkait, antara lain : 
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1. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 

SK.6251/AJ.104/DRJD/2017 

1.7.2. Studi Literatur 

Merupakan studi dan karya tulis yang sudah ada dan 

berkaitan dengan terminal tipe A ngadirojo, misalnya : 

a. Media cetak, elektronik dan internet untuk mendapatkan 

informasi yang dapat menjadi acuan konsep. 

b. Referensi pustaka yang berupa buku-buku yang bertema 

arsitektur maupun skripsi yang mendukung dalam penulisan. 

c. Studi komparatif yang merupakan studi banding terhadap 

bangunan yang sudah ada. (Jika diperlukan) 

1.7.3. Analisis Data 

Melakukan uraian terhadap masalah yang berdasarkan 

data-data yang sudah terkumpul dan menganalisis berlandaskan 

teori relevan dengan permasalahan. 

1.8  Sistematika Penulisan 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Menguraikan secara garis besar landasan konsep yang 

meliputi deskripsi judul, latar belakang, permasalahan, 

sasaran dan tujuan, lingkup pembahasan, desain yang 

dihasilkan, metodologi pembahasan dan sistematika 

penulisan. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang tinjauan terhadap literatur secara umum 

tentang Terminal tipe A, tinjauan teori arsitektur, dan 

konsep yang dipilih serta studi banding terminal. 

 BAB III TINJAUAN UMUM LOKASI 
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Berisi tentang tinjauan umum tentang Terminal di 

Kecamatan Ngadirojo dan Kabupaten Wonogiri serta 

pembahasan evaluasi purna huni terminal tipe B Ngadirojo 

dengan beberapa pembahasan yang ditinjau dari segala 

aspek yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan. 

 

 BAB IV ANALISIS KONSEP PERENCANAAN DAN  

PERANCANGAN TERMINAL TIPE A DI 

NGADIROJO 

Berisi tentang analisa site dan konsep dasar perencanaan 

dan perancangan site, ruangan, tampilan bangunan, struktur, 

interior dan utilitas serta program kebutuhan ruang terminal. 

 


