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PERANCANGAN TERMINAL INDUK RAJA BASA  DENGAN 

PENDEKATAN TOD (TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT) 

DI BANDAR LAMPUNG

Terminal  Induk  Raja  Basa  merupakan  terminal  bus  bertipe-A  melayani 

seluruh transportasi umum, mulai dari pemberangkatan,  kedatangan, transit 

hingga parkiran bus-bus antar daerah atau provinsi juga angkutan antar kota. 

Namun  Terminal  Induk  Raja  Basa  Bandar  Lampung  komdisinya  saat  ini 

hampir  tidak memenuhi standar terminal bus bertipe-A. Kurangnya perhatian 

dari  pengguna terminal  terhadap  segala  fasilitas  terminal  Raja  Basa  juga  

membuat  terminal  Raja  Basa  terlihat  tidak  layak  untuk  disebut  sebagai  

terminal  bertipe-A.  Isu  tersebut  menjadi  latar  belakang  dari  Perencanaan 

Terminal  Induk  Raja  Basa  dengan  konsep  TOD.  Menurut  Peraturan  Daerah 

Kota Bandar Lampung No.10Tahun  2011  tentang  RTRW  Tahun  2011-2030,

TOD  atau  Transit  Oriented Development  (pembangunan  berorientasi  transit)

adalah  kawasan  terpadu  dari berbagai  kegiatan  fungsional  kota  dengan  fungsi

penghubung  lokal  dan  antar  lokal  yang  difasilitasi  dengan  sarana  dan 

prasarana  bagi  pejalan  kaki,  atau penggunaan transportasi publik.  Tulisan ini 

memaparkan  proses  perancangan  Terminal  Induk  Rajabasa  dengan  

Pendekatan  TOD.  Tujuannya  untuk mewujudkan  kenyamanan  dan  keamanan  

bangunan  sebagai  terminal  tipe-A.  Metode  penelitian  menggunakan  metode 

deskriptif  kualitatif  dengan  tahapan  perumusan  ide  perancangan,  pengumpulan 

data dan pengolahan. Hasil  olah data  berupa konsep perancangan dan gambar 

pra rancangan.  



 

MAHARDIKA CLARA DITAMA 

ABSTRACT 

By 

RAJA BASA MAIN TERMINAL USING TOD (TRANSIT ORIENTED 

DEVELOPMENT) CONCEPT IN BANDAR LAMPUNG

 

Keywords: Redesign Terminal Rajabasa, Terminal type-A, TOD 

 
Raja Basa Main Terminal is a type-A bus terminal serving all public 
transportation, from departures, arrivals, transits to parking for inter-regional 
or  provincial  buses  as  well  as  inter-city  transportation.  However,  the 
current  condition  of  the  Raja Basa  Main  Terminal  in  Bandar  Lampung  does  
not meet  the  standards  of  a  type-A  bus  terminal.  The  lack  of  attention  from 
terminal users  to  all  the  facilities  of  the  Rajabasa  terminal  also  makes  the 
Raja Basa terminal  look  unfit  to  be  called  a  type-A  terminal.  This  issue  
became  the background  of  the  Raja Basa  Main  Terminal  Planning  with  the  
TOD  concept. According to the Regional Regulation of Bandar Lampung City 
No.  10  of  2011  concerning  the  RTRW  of  2011-2030,  TOD  or  Transit  
Oriented  Development (transit-oriented  development)  is  an  integrated  area  of  
various  city  functional  activities  with  local  and  inter-local  liaison  functions 
facilitated with facilities and infrastructure  for  pedestrians,  or  the  use  of  public
 transportation.  This  paper describes the process of designing the Rajabasa 
Main Terminal with the TOD  Approach. The goal is to realize the comfort
 and  safety  of  the  building  as  a type-A  terminal.  The  research  method  uses  a 
qualitative  descriptive  method  with the stages of  formulating design ideas,  data 
collection and processing. The results of data processing are in the form of design 
concepts and pre-design drawings. 
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“Nothing is permanent in this world, not even our troubles” 

-Charlie Chaplin 

“ Jika kita tak lagi bermakna, lebih baik diam saja” 

-Iwan Fals 

“좋이하는 일을하고, 하는 일을 사랑해교” (Do what you love, love what you do) 

-Oh Sehun 

“Selesaikan apa yang kamu mulai” 

-Anonym 

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 

-Q.S Al-Baqarah (2:286) 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 

-Q.S Al-Insyirah (94:5-6) 
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I. PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota padat penduduk di Indo-

nesia yang sedang berkembang pesat dan disetiap tahunnya mengalami per-

tambahan penduduk. Sebagai Ibukota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lam-

pung menjadi salah satu tempat tujuan atau tempat transit bagi pelancong 

dari berbagai daerah diluar Kota Bandar Lampung maupun luar Provinsi 

lampung. Didukung oleh letak yang strategis menjadikan Kota Bandar Lam-

pung salah satu pintu gerbang untuk keluar masuk aktivitas transportasi darat 

juga menjadi roda perputaran ekonomi Provinsi Lampung. Sebagian besar 

ekonomi yang berjalan di Kota Bandar Lampung berasal dari sektor industri 

dan sektor pariwisata. Pengaruh dari keduanya pun sangat besar bagi aktivi-

tas transportasi darat, terlebih pada sektor pariwisata.  

Berdasarkan katalog ebook yang dipublikasi oleh BPS Kota Bandarlampung. 

Ada 3 jenis wisata yang terdapat pada Kota Bandarlampung, yaitu: wisata 

alam, wisata budaya dan wisata buatan. Tercatat ada sebanyak 25 wisata 

alam, 12 wisata budaya, dan 21 wisata buatan[1]. Dengan adanya wisata-

wisata tersebut menjadikan Kota Bandarlampung cocok sebagai salah satu 

                                                 
1 Katalog e-book ‘Kota Bandar Lampung Dalam Angka (Bandar Lampung Municipality in Fig-
ures) 2020’ oleh BPS Kota Bandar Lampung. Hal.176. table 8.3 “Nama objek wisata di Kota 
Bandar Lampung, 2019” 
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tempat yang tepat untuk rekreasi keluarga. Hal ini menyebabkan Kota Ban-

dar Lampung pun dinilai bisa berpotensi sebagai titik simpul transportasi 

bagi para pengunjung wisata-wisata tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah 

RI No.13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI 

No.26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Bandar Lampung termasuk da-

lam “kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul 

utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi;”[2]. Un-

tuk mendukung aktivitas tersebut, Pemerintah Provinsi yang bekerja sama 

dengan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung telah menyediakan termi-

nal bertipe-A yaitu Terminal Induk Raja Basa yang dapat melayani berbagai 

aktivitas transportasi darat dan laju perputaran roda ekonomi Provinsi Lam-

pung.[3] 

Berdasarkan pengamatan penulis pada Terminal Induk Raja Basa dapat 

diketahui bahwa kondisi fasilitas Terminal Induk Raja Basa tidak sesuai 

dengan standar terminal tipe a yang ada pada Peraturan Pemerintah no.79 

tahun 2013 tentang jaringan lalulintas dan angkutan jalan. Sirkulasi dan area 

parkir yang terdapat pada area terminal pun juga masih terlihat tidak teratur. 

Kurangnya perhatian terhadap segala fasilitas yang tersedia pada bangunan 

Terminal Induk Raja Basa juga menyebabkan kurangnya minat calon 

penumpang untuk berangkat dan transit melalui Terminal Induk Raja Basa. 

Selain itu, terdapat terminal bayangan yang terletak 2-3 km dari lokasi Ter-

minal Induk Raja Basa. 

                                                 
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 No.5 Pasal 14 Ayat 1c 
3 Peraturan Dirjen Perhubungan Darat no. SK 6251 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Kriteria 
Penetapan Kelas Terminal Tipe-A 
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Kemudian, adanya transportasi online yang hadir ditengah masyarakat dan 

sedang berkembang pesat pada saat ini pun menjadi bukti bahwa Terminal 

Induk Raja Basa telah kehilangan minat dari calon penumpang. Hadirnya 

transportasi online tersebut mendapat respon yang sangat baik dari masyara-

kat, karena dinilai mudah untuk diakses atau didapat dan pelayanannya cepat 

serta dapat menghindari kemacetan. Dengan beroperasinya transportasi 

online di Kota Bandarlampung telah menimbulkan berbagai macam perma-

salahan, diantaranya adalah tarif transportasi umum (offline) yang men-

galami penurunan dan semakin berkurangnya minat penumpang untuk 

melakukan kegiatan berangkat dan bertransit di Terminal Induk Raja Basa. 

Berdasarkan situs dailysocial.id, dari 1024 responden pengguna smartphone 

di Indonesia, sebanyak 71,08% mengaku menggunakan layanan ojek online 

(motor), sedangkan 63,10% pernah menggunakan taksi online (mobil). Ap-

likasi yang digunakan didominasi oleh Go-Jek sebanyak 85,22%, kemudian 

Grab sebanyak 66,24% lalu Uber sebanyak 50,06%, dan sisanya dengan per-

sentase yang sangat minim adalah layanan sejenis yang diinisiasi oleh in-

stansi lokal. Dengan adanya transportasi online tersebut menyebabkan Ter-

minal Induk Raja Basa menjadi berkurangnya minat masyarakat untuk 

menggunakan transportasi yang ada diterminal. Oleh sebab itu, dibutuhkan 

peran pemerintah dalam mewujudkan sebuah desain terminal yang mampu 

mengembalikan kepercayaan dan minat masyarakat untuk kembali 

menggunakan transportasi di Terminal Induk Raja Basa seperti yang sudah 

diterapkan pada beberapa terminal diIndonesia lainnya.   

Peran pemerintah yang dapat dilakukan yaitu merencanakan untuk mem-

bangun kembali Terminal Induk Raja Basa dengan konsep TOD (Transit 
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Oriented Development) guna memenuhi kebutuhan akan kelancaran aktivitas 

transportasi darat dan menjadi tempat transit. Menurut Peraturan Daerah 

Kota Bandar Lampung No.10 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2011-2030, 

TOD atau Transit Oriented Development (pembangunan berorientasi transit) 

adalah kawasan terpadu dari berbagai kegiatan fungsional kota (perumahan, 

perdagangan, perkantoran, ruang terbuka, serta ruang publik) dengan fungsi 

penghubung lokal dan antar lokal yang difasilitasi dengan sarana dan prasa-

rana bagi pejalan kaki, bersepeda atau penggunaan transportasi publik[4]. Na-

mun pada dasarnya menurut Hank Ditmar & Gloria Ohland dalam review 

buku “The New Transit Town”, TOD (pembangunan berorientasi transit) 

berupaya untuk memaksimalkan akses angkutan massal dan transportasi 

non-bermotor dengan stasiun rel atau bus yang terletak di pusat kota dan 

dikelilingi oleh pembangunan pemukiman juga komersial yang relative 

tinggi. (Krizek, 2005). Sehingga TOD memungkinkan setidaknya berpotensi 

sebagai tingkat interaksi manusia dalam domain publik atau urbanitas yang 

sulit jika tidak mustahil untuk mencapai disebagian besar lingkungan 

perkotaan yang bergantung pada kendaraan yang terpisah secara sosial[5]. 

Berdasarkan hal tersebut, semakin meyakinkan jika Terminal Induk Raja 

Basa sangat berpotensi untuk menerapkan konsep TOD. Pembangunan ulang 

Terminal Induk Raja Basa melalui prinsip-prinsip TOD diharapkan dapat 

mengoptimalkan potensi sebagai kawasan transit yang baik.  

                                                 
4 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.11 Tahun 2011 Tentang RTRW Tahun 2011-2030, 
Bab 1 Bagian 1 Pasal 1 ayat 35 
5 ASHGATE E-BOOK, ‘Transit Oriented Development: Making It Happen’ By Carey Curtis, 
John L. Renne, Luca Bertolini, Hal.3 “The Claim Here Is That TOD Allows, ……… (Bertolini, 
2000)” 
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Sehingga perencanaan pembangunan ulang Terminal Induk Raja Basa 

dengan konsep TOD diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ter-

dapat pada terminal. 

I.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan beberapa permasala-

han, yaitu: 

1. Bagaimana perencanaan bangunan terminal agar kembali diminati oleh 

masyarakat ?  

2. Bagaimana penerapan konsep TOD pada perencanaan sirkulasi diarea 

maupun bangunan terminal untuk memberikan rasa aman dan nyaman 

bagi pengguna terminal ? 

I.3. Tujuan dan Manfaat Perancangan 

I.3.1. Tujuan Perancangan 

Tujuan dari perancangan Terminal Induk Raja Basa yaitu: merancang 

Terminal Induk Raja Basa dengan menerapkan konsep TOD agar ter-

minal mendapatkan kembali minat penumpang untuk berangkat dan 

transit di Terminal Induk Raja Basa. 

I.3.2. Manfaat Perancangan 

Manfaat perancangan Terminal Induk Raja Basa diantaranya yaitu: 

a. Mengetahui lebih dalam tentang TOD (transit Oriented Development) 

pada perancangan Terminal Induk Raja Basa. 

b. Menambah literature yang dapat dijadikan sebagai acuan 

perancangan bangunan Terminal Induk Raja Basa. 
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c. Mengetahui gambaran tentang perancangan Terminal Induk Raja 

Basa dengan berbagai permasalahan dari sarana dan prasarana dan 

mampu untuk menyelesaikannya. 

d. Memenuhi persyaratan untuk menempuh Tugas Akhir sebagai ujian 

terakhir penentu kelulusan Sarjanan Strata 1 (S1) pada Jurusan Arsi-

tektur Fakultas Teknik Universitas Negeri Lampung (UNILA). 

I.4. Batasan Masalah 

Berdasarkan inti pada penulisan Pra-TA ini, maka penulis mebatasi ruang 

lingkup hanya pada: 

1. Perancangan Terminal Induk Raja Basa berupa perencanaan bangunan 

dalam skala regional Provinsi lampung khususnya Kota Bandar Lam-

pung. 

2. Menerapkan Konsep TOD pada Terminal Induk Raja Basa. 

I.5. Sistematika Penulisan 

Adapun bahasan yang akan diperdalam melalui beberapa bab, yaitu: 

I. Pendahuluan 

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai latar belakang 

permasalahan, tujuan dan manfaaat perancangan, batasan perancangan, 

sistematika penulisan dan kerangka pikir. 

II. Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tentang teori mengenai terminal dan konsep TOD  

III. Metode Perancangan 

Pada bab ini berisi tentang tahapan dalam metode perancangan dan 

skema perancangan 
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IV. Analisis 

Pada bab ini, analisis perancangan yang diuraikan adalah analisis tapak, 

fungsi, akstivitas pengguna/pelaku, kebutuhan ruang dan bentuk serta 

tampilan dan sistem bangunan. 

V. Konsep dan Desain 

Bab ini berisi tentang konsep dasar dari perancangan, perencanaan arsi-

tektural, perencanaan utilitas dan struktur, serta kenyamanan pada 

bangunan. 

VI. Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penulis terhadap 

perancangan Terminal Induk Raja Basa. 
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I.6. Kerangka Pikir 

p  

Konsep Perancangan 

Rumusan Masalah: 

- Bagaimana bangunan terminal 
bisa mencitrakan identitas Kota 
Bandar Lampung sebagai tempat 
transit dengan penerapan TOD? 

- Bagaimana perencanaan sirkulasi 
pada area maupun bangunan ter-
minal untuk memberikan rasa 
aman dan nyaman bagi pengguna 
terminal ? 

Batasan Masalah 

- Perancangan Terminal Induk Raja 
Basa berupa bangunan yang 
dibangun dalam skala regional 
Provinsi lampung khususnya Kota 
Bandar Lampung. 

- Menerapkan Konsep TOD pada 
Bangunan Terminal Induk Raja 
Basa. 

Tinjauan Pustaka 

- Tinjauan Terminal Induk 
Raja Basa: tipe, dan fasili-
tas 

- Tinjauan TOD 

Metode Perancangan: 

- Observasi 
- Dokumentasi 
- Wawancara  
- Studi literatur 
- Teknik analisis data 

Analisis Perancangan 

Latar Belakang: 

- Kurangnya perhatian dari pengguna/pelaku pada fasilitas bangunan Terminal Induk Raja 
Basa 

- Sirkulasi dan area parkir yang kurang tertata. 
- Terdapat terminal bayangan yang berjarak 2-3 km dari lokasi Terminal Induk Raja Basa. 
- Adanya transportasi online yang sedang berkembang pesat pada saat ini. 
- Penggunaan energi listrik yang berlebih pada ruang kantor bangunan Terminal Induk Raja 

Basa. 

Konsep 
- TOD 

Diagram 1. 1 Kerangka Pikir 
Sumber: Data Penulis 

Simulasi Konsep 
Perancangan 



 

 

II. TINJAUAN TEORI 

 

II.1. Tinjauan Terminal Bus 

II.1.1. Pengertian Terminal Bus 

Ada banyak pengertian terminal menurut beberapa sumber, namun 

beberapa diantaranya yaitu:  

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian ter-

minal adalah perhentian penghabisan stasiun (bis, kereta api, dan 

sebagainya). (Setiawan, 2012-2019) 

2. Menurut PM Perhubungan RI No.132 Tahun 2015 tentang Penye-

lenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Terminal ada-

lah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk 

mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan 

menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda 

angkutan.[6] 

3. Menurut Annalisa Morini, Terminal adalah asal utama trans-

portasi (53,2%), diikuti oleh gudang kecil (13,7%) dan oleh pe-

rusahaan industri (11,3%).[7] 

                                                 
6  PM Perhubungan RI No.132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang 
Angkutan Jalan, Bab 1 pasal 1 ayat 2 
7  E-Book, ‘Lecture Notes in Economics and Mathematical System’ by Lucio Bianco and 
Agustino La Bella, hal.357 yang menyatakan “terminals are the principal origin of transport 
(53.2%), followed by small warehouses (13.7%) and by industrial firms (11.3%)” dalam ulasan 
‘Goods Transport in Areas: A Comparison Between The United States And Italy’ by Annalisa 
Morini 
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Berdasarkan pengertian dari beberapa sumber tersebut, pengertian 

terminal secara umum adalah prasarana angkutan umum dan penye-

dia akses kendaraan dimana angkutan umum bisa mengambil dan 

menurunkan penumpang, dan juga bisa menjadi tempat transit atau 

berpindah kendaraan bagi penumpang. 

II.1.2. Jenis Terminal 

Berdasarkan PP RI no.79 tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, ada 2 jenis terminal yaitu: 

1. Terminal Penumpang, untuk mengatur kedatangan dan keber-

angkatan menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan 

angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan diselenggara-

kanlah terminal penumpang[8]. 

2. Terminal Barang, merupakan tempat untuk melakukan kegiatan 

bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda 

angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, 

dan/atau tempat parkir mobil barang[9]. 

II.1.3. Tipe Terminal Penumpang 

Berdasarkan PP RI no.79 tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, terminal dibagi menjadi 3 tipe: 

                                                 
8 PP RI no.79 tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab V bagian kedua 
pasal 59 ayat 1 
9 PP RI no.79 tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab V bagian kedua 
pasal 89 ayat 1 
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a. Terminal penumpang tipe-A, merupakan Terminal yang fungsi 

utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas 

negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi 

b. Terminal penumpang tipe-B, merupakan Terminal yang fungsi 

utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota 

dalam provinsi. 

c. Terminal penumpang tipe-C, merupakan Terminal yang fungsi 

utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan 

atau perdesaan. 

II.1.4. Fasilitas Terminal 

Semua fasilitas yang terkait dengan terminal telah diatur dalam PP 

RI no.79 tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan dengan tujuan agar memudahkan calon penumpang, operator 

angkutan umum dan pemerintah dalam menggunakan dan mengel-

ola terminal penumpang. Diantaranya yaitu: 

1) Fasilitas Utama[10] 

a. Jalur keberangkatan 

b. Jalur kedatangan 

c. Ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput 

d. Tempat naik turun penumpang 

e. Tempat parkir kendaraan 

f. Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup 

g. Perlengkapan jalan 

                                                 
10 PP RI no.79 tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab V bagian ke-
tiga pasal 69 ayat 3 
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h. Media informasi 

i. Kantor penyelenggara terminal, dan 

j. Loket penjualan tiket. 

2) Fasilitas Penunjang[11] 

a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;  

b. pos kesehatan;  

c. fasilitas kesehatan;  

d. fasilitas peribadatan;  

e. pos polisi;  

f. alat pemadam kebakaran; dan  

g. fasilitas umum 

3) Sedangkan untuk fasilatas umumnya sendiri meliputi[12]: 

a. Toilet 

b. Rumah makan 

c. Fasilitas telekomunikasi 

d. Tempat istirahat awak kendaraan 

e. Fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan 

f. Fasilitas pemantau kualiras udara dan gas buang 

g. Fasilitas kebersihan 

h. Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum 

i. Fasilitas perdagangan, pertokoan, dan/atau 

j. Fasilitas penginapan. 

                                                 
11 PP RI no.79 tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab V bagian ke-
tiga pasal 70 ayat 2 
12 PP RI no.79 tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab V bagian ke-
tiga pasal 70 ayat 3 
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II.1.5. Lokasi Terminal 

Penentuan lokasi terminal ditentukan berdasarkan PP RI no.79 

Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

disebutkan bahwa lokasi terminal penumpang tipe A, B, dan C 

ditetapkan dengan memperhatikan13: 

a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan; 

b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, 

rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wila-

yah kabupaten/kota;  

c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau 

kinerja jaringan jalan dan jaringan trayek; 

d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat 

kegiatan; 

e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain; 

f. permintaan angkutan; 

g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi; 

h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan 

i. kelestarian fungsi lingkungan hidup 

II.2. Tinjauan TOD 

II.2.1. Pengertian TOD 

Transit oriented development (TOD) atau kawasan berorientasi 

transit adalah perencanaan regional, revitalisasi kota, pembaharuan 

pinggiran, dan lingkungan walkable gabungan (Association, n.d.). 

                                                 
13 PP RI no.79 tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab V bagian ke-
tiga pasal 67 
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Dalam e-book yang berjudul ‘Transit Oriented Development: Mak-

ing it Happen’ karya Carey Curtis, John L. Renne dan Luca Berto-

lini mengatakan bahwa TOD memfasilitasi peningkatan aksesibili-

tas karena menyediakan alternatif untuk menggunakan tanah ber-

basis mobil. TOD mencoba, setidaknya, untuk menciptakan pola 

penggunaan lahan yang memfasilitasi pilihan transportasi, yang se-

makin penting, terutama mengingat gaya hidup dan praktik bisnis 

yang kompleks saat ini[14]. 

II.2.2. Prinsip TOD 

Menurut e-book TOD standar tahun 2017, ada 8 prinsip TOD 

yang sering digunakan oleh beberapa negara, yaitu: 

a. Berjalan Kaki / Walk, Berjalan kaki merupakan moda perjal-

anan yang paling alami, sehat, bersih, efisien, terjangkau dan 

iklusif menuju tujuan dengan jarak pendek dan komponen 

penting dari setiap perjalanan transit[15]. 

b. Bersepeda / Cycle, bersepeda merupakan mobilitas perkotaaan 

kedua tersehat, terjangkau, dan inklusif. Faktor kunci dalam 

mengupayakan kegiatan bersepeda adalah penyediaan kondisi 

jalan yang aman untuk bersepeda dan ketersediaan parkir dan 

penyimpanan sepeda yang aman disemua tempat transit.[16] 

                                                 
14 ASHGATE E-BOOK, ‘Transit Oriented Development: Making It Happen’ By Carey Curtis, 
John L. Renne, Luca Bertolini, Hal. 3 “TOD facilitates increased accessibility because it pro-
vides alternatives to automobile-based land uses. - complex lifestyles and business practices” 
15 TOD Standard 2017, hal. 22 “Berjalan Kaki/Walk membangun lingkungan yang mendukung 
kegiatan berjalan kaki” 
16 TOD Standard 2017, hal. 24 “Bersepeda/Cycle memberikan prioritas kepada jaringan trans-
portasi tidak bermotor” 
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c. Menghubungkan / Connect, berjalan kaki dan bersepeda yang 

singkat dan langsung memerlukan jaringan jalan dan trotoar 

yang padat dan terhubung dengan baik disekeliling blok-blok 

perkotaan. Blok-blok tersebut sangat mudah diakses dengan 

berjalan kaki dan berpotensi untuk penggunaan lahan secara 

efisien, dan menawarkan pilihan ukuran tapak yang cukup un-

tuk semua pengguna[17].  

d. Angkutan Umum / Transit, layanan angkutan umum yang 

menghubungkan dan mengintegrasikan pejalan kaki dengan 

kota melebihi jarak berjalan kaki dan bersepeda. Penempatan 

pengembangan kota dalam jarak berjalan disekitar kawasan 

transit haruslah pendek, idealnya 500m atau kurang dan tidak 

lebih dari 1 km[18]. 

e. Pembauran / Mix, pembaruan tata guna lahan dalam satu wila-

yah akan membuat jalan-jalan local terus hidup dan mem-

berikan rasa aman. TOD standar mendorong keseimbangan so-

sisal tidak hanya melalui akses dan mobilitas yang inklusif 

tetapi juga melalui perumahan uyang inklusi dan penyeba-

rannya yang seimbang di selutuh area perkotaan[19]. 

f. Memadatkan / Densify, kepadatan yang berorientasi pada 

angkutan umum menghasilkan tempat yang dihuni dengan 

                                                 
17 TOD Standard 2017, hal.25 “Menghubungkan/Connect menciptakan jaringan jalan dan jalur 
pejalan kaki yang padat 
18 TOD Standard 2017, hal.26 “Angkutan umum/Transit menempatkan pembangunan didekat 
jaringan angkutan umum” 
19 TOD Standard 2017, hal.27 “Pembauran/Mix merencanakan pembangunan dengan tata guna 
lahan, pendapatan dan demografi” 
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baik, hidup, aktif, bersemangat dana man dimana orang ingin 

hidup disana. Seperti yang dibuktikan pada kebanyakan ling-

kungan yang disukai di kota-kota besar di seluruh dunia, ke-

hidupan dengan kepadatan tinggi bisa jadi menarik[20]. 

g. Merapatkan / Compact, prinsip dasar dari TOD sesungguhnya 

adalah kepadatan yang berarti memiliki semua komponen dan 

fitur penting berada dekat satu sama lain, secara nyaman, dan 

efisien tempat. Prinsip ini dapat diaplikasikan pada skala ling-

kungan, menghasilkan integrase spasial dengan konektivitas 

berjalan kaki dan bersepeda yang baik dan orientasi terhadap 

stasiun angkutan umum[21]. 

h. Beralih / Shift, pengurangan jalan raya dan ketersediaan tempat 

parkir secara bertahap namun proaktif diruang perkotaan dibu-

tuhkan untuk mengarahkan ke peralihan dalam penggunaan 

moda transportasi dari kendaraan bermotor pribadi ke moda 

yang lebih berkelanjutan dan seimbang[22]. 

II.2.3. Strategi Pengembangan TOD 

Dalam e-book yang berjudul “Transit Oriented Ddevelopment: 

Making it Happen” karya Carey Curtis, John L. Renne dan Luca 

Bertolini, terdapat 4 rencana strategi[23], yaitu: 

                                                 
20  TOD Standard 2017, hal.29 “Memadatkan/Densify mengoptimalkan kepadatan dan me-
nyesuaikan kapasitas angkutan” 
21 TOD Standard 2017, hal.30 “Merapatkan/Compact membangun wilayah-wilayah dengan jarak 
kebutuhan perjalanan yang pendek” 
22 TOD Standard 2017, hal.31 “Beralih/Shiftmeningkatkan mobilitas melalui penataan parkir dan 
kebijakan 
23 ASHGATE E-BOOK, ‘Transit Oriented Development: Making It Happen’ By Carey Curtis, 
John L. Renne, Luca Bertolini, hal.13 “The four strategic planning tools for TODs are: 1.A stra-
tegic policy framework that asserts where centres need to occur and at what kind of density and 
mix; - 4. A public-private funding mechanism that enables the transit and the TOD to be built or 
refurbished through a linkage between the transit and the centres it will service” 
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1. Sebuah kerangka kebijakan strategi yang menegaskan dimana 

pusat perlu terjadi dan pada jenis kepadatan dan campuran 

2. Sebuah kerangka kebijakan strategis yang menghubungkan 

pusat dengan basis angkutan cepat, hampir satu rel listrik 

3. Sebuah basis perencanaan perundang-udangan yang memer-

lukan pembangunan terjadi kepadatan yang diperlukan dan de-

sain di setiap pusat, sebaiknya difasilitasi oleh badan 

pengmebangan khusus 

4. Mekanisme pendanaan public-swasta yang memungkinkan 

transit dan TOD dibangun atau diperbaharui melalui hubungan 

antara transit dan pusat yang akan diservis.   



18 
 

II.3. Standar Ruang 

Pada bangunan terminal terdapat berbagai aktivitas yang dilakukan oleh 

pengunjung dan pengelola. Oleh karena itu diperlukan standar ukutan 

pergerakan bangunan untuk menciptakan kenyamanan dalam 

menggunakan bangunan terminal 

 Manusia dan kendaraan 

1. Manusia 

 

 

Gambar 2. 1 Ukuran tubuh manusia saat beraktivitas 
Sumber: Ernst Neufert 
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2. Kendaraan 

Gambar 2. 2 Ukuran standar kendaraan motor 
Sumber: Data Arsitek 

Gambar 2. 3 Ukuran standar mobil pribadi 
Sumber: Data Arsitek 

Gambar 2. 4 Ukuran standar Bus 
Sumber: Data Arsitek 



20 
 

II.4.1. Sirkulasi 

1. Parkir  

Tempat parkir umumnya dibatasi oleh garis yang berwarna 

putih atau kuning yang terletak disamping dan didepan 

dengan lebar antara 12-20 cm. Sebagai pembantas, diberi 

gelembung menonjol dengan panjang 50-60cm, lebar 20cm 

dan tinggi 10cm. posisi mobil satu sama lain dibatasi oleh 

palang yang tingginya sekitar 10cm[24]. 

a. Peron Bus 

b. Mobil  

                                                 
24 Buku ‘Data Arsitek’ terjemahan karya Ernst Neufert. hal.105 “Tempat parkir pada umumnya 
dibatasi oleh garis berwarna (putih atau kuning) yang terletak di samping dan didepan dengan 
lebar 12-20cm. – Posisi mpbil satu sama lain dibatasi oleh palang yang tingginya sekitar 10cm” 

Gambar 2. 5 Susunan parkir bus tegak lurus dan melingkar 
Sumber: Data Arsitek 

Gambar 2. 6 Susunan parkir mobil parallel dan menyudut 
Sumber: Data Arsitek 
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2. Putaran 

Penataan putaran dapat dibentuk seperti putaran palu, pu-

taran bentuk lingkaran atau putaran belokan.[25] 

 

                                                 
25 Buku ‘Data Arsitek’ terjemahan karya Ernst Neufert. hal.104 “Penataan putaran dapat dibentuk 
seperti putaran → 4 – 5, putaran berbentuk lingkaran atau putaran dengan belokan →6 – 9” 

Gambar 2. 7 (a) Putaran mobil pribadi, (b) putaran mobil bus 
Sumber: Data Arsitek 

(a) 

(b) 
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II.4.2. Ruang tempat makan pengunjung 

Lebar meja rata-rata untuk seorang pengunjung adalah 60cm, 

dan tinggi 40cm. Untuk satu kursi dibutuhkan sekitar 50cm se-

bagai ruang gerak.[26] 

  

                                                 
26 Buku ‘Data Arsitek’ terjemahan karya Ernst Neufert. hal.109 “untuk dapat makan dengan 
nyaman, seseorang membutuhkan meja dengan lebar rata-rata 60cm dan ketinggian 40cm. – ka-
rena satu kursi saja membutuhkan 50cm ruang gerak” 

Gambar 2. 8 Ruang gerak minal perorang dimeja makan 
Sumber: Data Arsitek 
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II.4. Studi Preseden Bangunan 

1.Terminal Bersepadu Selatan, Kuala Lumpur 

Bangunan terminal bus yang terletak Kuala Lumpur, Malaysia ini meru-

pakan salah satu bangunan terminal yang melayani bus-bus antar kota 

hingga antar negara. Terminal ini awalnya hanya melayani bus-bus antar 

kota yang mengarah ke bagian Selatan Kuala Lumpur, namun pada tang-

gal 11 Januari 2011 Terminal Bersepadu Selatan telah membuka platform 

hingga tujuan antar negara. Terminal Bersepadu Selatan didesain dengan 

konsep menyerupai “Airport Experience” yang bertujuan untuk menye-

diakan lingkungan yang bersih nan sejuk serta untuk memberikan pen-

galaman terbaik penumpang saat transit (KLia2, n.d.).  

Terminal ini dibangun diatas lahan seluas ± 49 Ha dengan lokasi didekat 

stasiun kerata, bangunan ini memiliki 6 lantai dengan 55 platform bus, 

150 taksi bay, 1000 tempat parkir hingga 1800 kursi pada ruang tunggu 

yang luas. Karena jarak yang begitu dekat, para penumpang yang ingin 

berpindah moda transportasi dari bus ke kereta bisa diakses 

Gambar 2. 9 Bangunan Terminal Bersepadu Selatan, Kuala Lumpur 
Sumber: http://www.klia2.info/buses/bus-terminal/terminal-ber-

sepadu-selatan/ 
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menggunakan jembatan penghubung yang terhubung dari terminal sam-

pai stasiun dengan berjalan kaki. Jembatan tersebut berada pada bagian 

luar lantai 3 bangunan terminal. Terminal ini juga menyediakan beberapa 

fasilitas yang dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan 

penumpang, diantaranya yaitu: ATM, Ruang perawatan bayi, departure 

lounge atau ruang tunggu dengan kios-kios yang menjual makanan ringan, 

fasilitas disabilitas, foodcourt, parkir, apotek, tempat singgah berupa mo-

tel, toilet, surau atau musholla, loket tiket, troli hingga ruang tunggu VIP. 

(KLia2, n.d.) 

Berdasarkan ulasan tersebut, bangunan terminl dinilai sangat sejalan 

dengan beberapa prinsip TOD, diantaranya yaitu: 

a. Berjalan kaki / Walk: akses berupa jembatan penghubung yang dise-

diakan pada bangunan terminal dan terhubung langsung dengan ban-

guan stasiun memudahkan calon penumpang untuk berjalan kaki 

menuju bangunan stasiun. 

Gambar 2. 10 Lokasi Terminal yang bersebelahan dengan stasiun  
Sumber: (KLia2, n.d.) 
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b. Menghubungkan / Connect: jarak terminal dan stasiun yang begitu 

dekat, dihubungkan dengan jembatan penguhubung yang bisa dilalui 

dengan berjalan kaki. 

c. Angkutan Umum / Transit: selain lokasi yang dekat dengan stasiun 

kereta, Terminal Bersepadu Selatan telah menyediakan moda 

tranposrtasi lain seperti taxi bay. 

d. Pembauran / Mix: dengan tersedianya beberapa fasilitas penunjang 

pada Terminal Bersepadu Selatan, menjadikan area terminal tersebut 

hidup dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada penumpang. 

e. Beralih / Shift: ketersediaan ruang parkir yang luas pada bangunan 

terminal ini memudahkan penumpang untuk beralih dari moda trans-

portasi pribadi ke moda transportasi umum. 

 

 

 

 

Gambar 2. 11 Peta lalulintas moda transportasi bus dan MRT 
Sumber: (KLia2, n.d.) 
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2.Terminal Bus Penang Sentral 

Penang sentral merupakan pusat transportasi yang terletak di Butterworth, 

Penang, Malaysia. Terminal ini dibuka pada bulan November tahun 2018 

dengan menyediakan layanan transportasi bus, kereta api dan juga kapal 

feri. Terminal Penang Sentral langsung terhubung dengan Stasiun Kereta 

Butterworth dan Terminal Feri Sultan Abdul Halim. Bangunan 9 lantai 

ini melayani bus-bus umum dan juga bus-bus antar kota. Degan fasilitas 

yang cukup memadai, Terminal Penang Sentral ini dinilai sangat memu-

dahkan dan memanjakan para penumpang. Platform yang tersedia pada 

terminal ini dibagi menjadi 2, yaitu: platform keberangkatan dan plaform 

kedatangan. Area tunggu yang luas dilengkapi dengan lcd yang menam-

pilkan jadwal keberangkatan bus. Kemudian ada juga toilet yang ramah 

disabilitas. Terdapat banyak signage yang dapat membantu para 

penumpang untuk berpindah moda transportasi. Terminal ini juga mem-

iliki tempat parkir yang luas pada lantai paling atas bangunan. (Admin, 

2016-2020) 

Gambar 2. 12 Terminal Bus Penang Sentral 
Sumber: (Admin, 2016-2020) 
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Terminal Penang Sentral juga dinilai sangat sejalan dengan konsep TOD, 

karena terminal ini berada pada simpul transportasi. Hal ini diperkuat 

dengan kesamaan pada beberpa prinsip TOD, diantaranya yaitu: 

a. Berjalan kaki / Walk, stasiun, terminal kapal dan juga terminal taksi 

yang berada pada satu bangunan, sangat memudahkan penumpang 

untuk mengaksesnya hanya dengan berjalan kaki. 

b. Menghubungkan / Connect, tidak perlu jembatan penghubung, per-

pindahan moda transportasi sudah bisa dilakukan. 

c. Angkutan umum / Transit, sudah tersedeia teriminal taksi bay pada 

bangunan Terminal Penang Sentral. 

d. Berealih / Shift, luasnya area parkit Terminal Penang Sentral yang 

berada pada lantai paling atas bangunan, memudahkan penumpang 

untuk memarkirkan kendaraan pribadi dengan aman.  

3. Gare do Oriente 

Terminal Gare do Oriente telah dibangun sejak 1997 untuk melayani 

pameran tahun 1998. Terminal ini merupakan salah satu karya arsitek 

Santiago Calatrava. Dalam pembangunannya, ini tidak hanya sebuah sta-

siun tetapi sebagai penanda untuk kota dan kesan pertama bagi turis yang 

Gambar 2. 13 Terminal Gare do Oriente 
Sumber: https://www.archiweb.cz/ 
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berkunjung ke pameran. Secara keseluruhan bangunan ini terdiri dari 6 

tingkat. Tingkat pertama dan kedua merupakan basement yang ditem-

paati oleh stasiun metro dan layanan dasar terkait pengoprasian metro. 

Tingkat 3 dan 4 yang merupakan lantai dasar dan lantai 1 ditempati oleh 

fasilitas stasiun bus dan ruang komersil lainya. Pada lantai dasar terdapat 

pintu masuk dari semua stasiun sehingga menjadikan lantai dasar menjadi 

zona pengumpan.Kemudian, dua tingkatan teratas yaitu lantai 2 dan 3 di-

tujukan untuk menjadi stasiun kereta dan menjadi satu-satunya struktur 

yang ada diarea sebelum terminal dibangun.  

Seperti desain arsitek Calatrava lainnya, pada bangunan ini arsitek 

Calatrava tidak membedakan struktur dari elemen non struktur. 

Bangunan ini dibangun dengan menggunakan beton, namun pada bagian 

platform dan kanopi dibangun menggunakan baja. Struktur beton telah 

digunakan sebagai sistem struktur untuk banganan terminal, dan untuk 

struktur platform dibuat dengan baja yang menjorok ke balok membentuk 

kanopi. Sudut digunakan sebagai sudut untuk komunikasi vertical dengan 

bangunan, dan komunikasi horizontal dinaikan dan bertompang pada ko-

lom berbentuk lengkung. Semua bantalan beban pada atap dan struktur 

utama digunakan keduanya untuk kominukasi dan bahkan partisi untuk 

Gambar 2. 14 (a) lantai dasar. (b) lantai 3 atau lantai teratas 
Sumber: https://www.archiweb.cz/ 

(a) (b) 
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bentuk. Lantai dasar mengakomodasi jalan masuk ke bangunan dan sta-

siun bus yang berbagi bentuk kanopi yang sama. Kanopi merupakan sam-

pul dengan kaca berlapis ganda mengukuti pencahayaan alam. Kanopi 

mengkover jalur masuk utama dan area terbesar dari ruang publik dide-

pan bangunan. jalan masuk ditekankan dengan jembatan pejalan kaki dari 

sisi kanan ke sisi kiri yang menghubungkan terminal dengan pusat per-

belanjaan. Jalan masuk utama kanopi terbuat dari baja yang menjorok ke 

balok dalam bentuk daun. 

Bentuk lengkungan yang tidak biasa pada kolom mendefinisi bentuk 

bangunan. beban telah ditransmisikan melalui lengkungan beton yang 

terbentuk dari balok dan kolom pada tanah sedangkan sudut dari kolom 

digunakan untuk komunikasi. Semua bantalan beban pada atap dan 

struktur utama digunakan keduanya untuk kominukasi dan bahkan partisi 

untuk bentuk. Struktur pada rel kereta api dan platform dibedakan dengan 

bentuk kanopi yang menyerupai pohon. 

Gambar 2. 15 Kanopi berbentuk daun yang terletak pada pintu 
masuk utama 

Sumber: https://www.archiweb.cz/ 
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Taman Des Nacoes (Taman nasional) mengubah tujuannya setelah pe-

nutupan Pameran 1998 kedalam area sosial yang multiguna. Gare do Ori-

ente adalah penghubung area ini ke konteks yang lebih luas, dan 

memungkinkan reaktivisan dan hubungan dengan pusat kota. Arsitek 

Calatrava menggunakan bentuk yang berbeda dari struktur baja ke setiap 

tingkatan yang berbeda, dan simetris sebagai satu dari motivasi utama 

miliknya. Kesimetrisan sebagian besar dapat diamati melalui tampilan 

teratas, dimana kanopi memberikan wawasan terbaik tentangnya. Dengan 

pendekatan konsep ini pada platform, efektivitas ditingkatkan untuk 

pergerakan bus ke maksimum. secara estetika itu adalah merek dagang 

untuk arsitek, tetapi pada saat yang sama sangat tidak biasa tanpa identi-

tas milik. apa yang tidak bisa dibicarakan sebagai aliran adalah 

penggunaan (kembali) ruang. sementara sebagian besar situs pameran 

tetap tersisa, stasiun ini tetap sama dan menyediakan kehidupan untuk 

situs pameran yang tersisa. 

Gambar 2. 16 Bentuk kanopi yang berbeda untuk mem-
bedakan fungsi 

Sumber: https://www.archiweb.cz/ 
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Terminal Gare do Oriente pun dinilai sangat sejalan dengan konsep TOD, 

karena terminal ini berada pada simpul transportasi. Hal ini diperkuat 

dengan kesamaan pada beberpa prinsip TOD, diantaranya yaitu: 

e. Berjalan kaki / Walk, stasiun yang berada pada satu bangunan dengan 

terminal bus, sangat memudahkan penumpang untuk mengakses 

moda transportasi lain. 

f. Menghubungkan / Connect, dikarenakan terletak pada satu bangunan, 

perpindahan moda transportasi sudah bisa dilakukan dengan mudah. 

g. Angkutan umum / Transit, sudah tersedia beberapa peron peron untuk 

memudahkan penumpang mengetahui bus mana yang akan di-

tumpangi. 

h. Beralih / Shift, luasnya area parkir Terminal Gare do Oriente memu-

dahkan penumpang untuk memarkirkan kendaraan pribadi dengan 

aman.  

   



  

 

 

III. METODE PERANCANGAN 

 

Beberapa metode perancangan dipilih sebagai acuan untuk pengambilan data, 

memprosesnya hingga menciptakan sebuah konsep yang bisa menjadi pemeca-

han masalah pada konsidia eksisting objek rancangan.  

III.1 Penentuan Objek dan Pendekatan 

Tahap ini dimulai dari penentuan objek yang ingin dijadikan topik tugas 

akhir yang akan dikerjakan. Hal-hal seperti permasalahan pada eksisting 

objek mendorong untuk pencarian sebuah parameter hingga memuncul-

kan pendekatan yang cocok untuk diaplikasikan kepada objek. Pada 

perancangan ini, yang menjadi objek perancangan adalah Terminal Induk 

Raja Basa dan permasalahan eksisting yang terdapat pada objek tersebut 

bisa diselesaikan melalui konsep TOD. 

III.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan hal terpenting dari suatu perancangan, karena perancang 

dapat mengetahui hasil dari objek rancangan tersebut. Data dapat di-

peroleh dari berbagai macam sumber dengan teknik pengumpulan data 

yang berbagai macam dan dilakukan hingga data yang diperoleh cukup 

untuk penelitian. Pada perencanaan ini ada beberapa teknik pengumpulan 

data, yaitu: 
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1. Observasi/survey: 

Pada proses observasi diperoleh hasil berupa informasi mengenai ru-

ang (tempat), pelaku (pengguna), kegiatan, objek, kejadian (peristiwa), 

waktu dan penggambaran suasana pada bangunan. Proses penelitian 

ini menggunakan proses observasi tidak berstruktur, yaitu observasi 

yang tidak menggunakan guide, pengamat harus mampu mengem-

bangkan pengamatannya pada suatu objek. 

Teknik ini dilakukan pada lokasi Terminal Induk Raja Basa Bandar 

Lampung untuk mengetauhi bagaimana jalur keluar masuk kendaraan, 

kegiatan calon penumpang, kegiatan pengelola dan kegiatan penjual 

sehingga dapat melakukan studi banding dengan beberapa objek yang 

sejenis.  

2. Wawancara 

Wawancara bertujuan untuk membuktikan informasi atau keterangan 

yang telah diperoleh sebelumnya. Pada proses wawancara dalam 

penelitian kualitatif digunakan teknik waawancara secaara mendalam. 

Kegiatan wawancara dilakukan di Terminal Induk Raja Basa Bandar 

Lampung. Pihak yang berperan sebagai narasumber yaitu pihak 

pengelola (Bpk. Joni sebagai staff bagian pramubakti/pelayanan pub-

lik dan Bpk. Ridwan sebagai staff pengurus terminal) dan pihak 

pengguna (beberapa pedagang kakilima). Wawancara dilakukan pada 

tanggal 4 Oktober 2019 dan 14 November 2019 dan dengan man-

gajukan beberapa pertanyaan terkait hal tentang fasilitas terminal, 

kondisi terminal, jam oprasional, lonjakan penumpang dan lain-lain. 
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3. Dokumentasi 

Pada proses dokumentasi dilakukan pengambilan gambar/foto be-

berapa objek pada tempat yang diamati. Gambar/foto tersebut dapat 

berupa ruang-ruang yang ada ataupun kegiatan yang sedang berlang-

sung. Selain dari gambar/foto, dokumentasi juga dapat berupa catatan 

yang sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang data-data yang diper-

lukan dalam penelitian. Catatan tersebut berisi catatan kegiatan 

pengelola, pedagang kakilima, calon penumpang dan pengunjung dan 

lain-lain. 

4. Analisis Terminal Induk Raja Basa 

Semua data yang terkumpul diteliti, dibedah dan dibandingkan serta 

dianalisis untuk mandapatkan sebuah kesimpulan dari masalah yang 

ada pada Terminal Induk Raja Basa dan dapat diatasi melalui desain 

dan konsep rancangan. Ada beberapa analisis yang digunakan pada 

Terminal Induk Raja Basa, diantaranya: 

a. Analisis tapak 

Analisis tapak yang dilakukan pada objek rancangan 

menghasilkan program tapak yang berkaitan dengan fungsi dan 

fasilitas pada objek rancangan. Analisis ini meliputi: analisis sir-

kulasi, analisis iklim, analisis orientasi, analisis kebisingan, ana-

lisis vegetasi, dll. 

b. Analisis fungsi 

Analisis ini berupa kegiatan penentuan ruang Bangunan Terminal 

Induk Raja Basa yang dipertimbangkan melalui fungsi dan tututan 

aktivitas yang akan diwadahi oleh ruang. Dalam proses ini yang 
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diamati dan dianalisis adalah kegiatan dan aktivitas pelaku ter-

hadap objek rancangan, analisis ruang dan besaran ruang, organ-

isasi ruang, dan analisis persyaratan ruang. 

c. Analisis aktivitas 

Analisis ini sangat berkaitan sengan analisis fungsi, hal ini dikare-

nakan analisis ini dilakukan dengan menganalisis aktivitas yang 

dilakukan pengguna objek rancangan mulai dari masuk hingga 

keluar tapak 

d. Analisis Pengguna 

Analisis ini ditujukan untuk mengetahui seluruh aktivitas yang ada 

pada objek rancangan. Sehingga dapat diketahui fasilitas yang 

dibutuhkan oleh pengguna objek rancangan. 

e. Analisis Ruang 

Objek pada analisis ini yaitu: persyaratan ruang, organisasi ruang, 

sirkulasi ruang, pola hubungan antar ruang, zona ruang serta be-

saran ruang. 

f. Analisis bentuk dan fasad 

Pada analisis ini lah karakter bangunan terbentuk dengan 

perpaduan antara tapak dan konsep yang selanjutnya akan 

memunculkan gagasan awal dalam perancangan objek. 

g. Analisis struktur 

Analisis ini meliputi sistem struktur yang digunakan pada 

bangunan serta bahan materialnya 



36 
 

h. Analisis utilitas 

Analisis yang meliputi penyediaan air bersih, sistem pembuangan 

air kotor dan sampah, sistem pencahayaan, sistem penghawaan, 

sistem jaringan listrik, sistem keamanan, sistem komunikasi setra 

sistem penangkal petir. 

5. Analisis Konsep TOD 

Ada beberapa indikator literatur yang digunakan dalam menganalisis konsep 

TOD pada area terminal. Pada perancangan Terminal Induk Raja Basa, indi-

kator literature yang digunakan mengacu pada TOD Standard ver. 3.0 yang 

diterbitkan oleh ITDP (Institute of Transportation and Development Policy) 

6. Studi Literatur 

Pengumpulan data pada teknik ini dilakukan dengan pengambilan data 

melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari sumber-sumber ter-

percaya yang diperlukan sebagai pelengkap data. Dalam penelitian ini, 

digunakan beberapa bahan literatur diantaranya beberapa artikel, jour-

nal skripsi dan beberapa buku terkait tentang konsep TOD dan termi-

nal. Pada literatur tersebut tergambarkan ada beberapa fasilitas yang 

harus disediakan dan diperbaiki pada Terminal Induk Raja Basa Ban-

dar Lampung, seperti tempat parkir bus-bus, loket tiket bus, penataan 

parkir untuk kendaraan pribadi motor maupun mobil, penataan angku-

tan perkotaan (angkot), ruang tunggu calon penumpang, dan lain se-

bagainya. 

III.3 Konsep 

Berdasarkan analisis-analisis yang dilakukan pada tahapan sebelumnya, 

dihasilkanlah beberapa alternatif konsep serta sketsa bentukan yang 
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memvisualisasikan solusi dan konsep yang telah ditentukan. Konsep ini 

berupa: 

a. Konsep dasar perancangan 

Konsep dasar pada rancangan ini merujuk pada konsep TOD 

b. Konsep struktur 

Konsep ini merupakan hasil dari kesimpulan atau pemutusan suatu 

konsep yang tepat dan sesuai. 

c. Konsep arsitektural 

Konsep ini merupakan gambaran kasar dari hasil akhir dari Bangunan 

Terminal Induk Raja Basa. Konsep ini bisa berupa bentuk, tampilan 

tata ruang luar dan dalam serta dapat diambil dari teori perancangan 

arsitektur.  
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III.4 Skema Perancangan 

 

  

- Semakin memburuknya fasilitas yang ada pada bangunan Terminal In-
duk Raja Basa, mengurangi minat calon penumpang untuk melakukan 
kegiatan berangkat dan transit. 

- Tingginya suhu pada area terminal. 
- Tidak tertatanya sirkulasi dan parkir kendaraan 

Perencanaan rancangan bangunan Terminal Induk Raja Basa dengan kon-
sep TOD menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Metode pengumpulan data 
1. Data primer 

- Observasi 
- Wawancara 
- Dokumentasi 

2. Data skunder 
- Studi literature 
- Studi preseden 
- Studi jurnal dan buku 

Analisis 
- Analisis tapak 
- Analisis fungsi 
- Analisis aktifitas 
- Analisis pengguna 
- Analisis ruang 
- Analisis bentuk dan fasad 
- Analisis struktur 
- Analisis utilitaas 

Konsep perancangan: 
- Konsep dasar 

perancangan 
- Konsep struktur 
- Konsep arsitektural 
- Konsep utilitas 
 

Rancangan desain 
“Terminal Induk Raja Basa” 

Diagram 3. 1 Skema Perancangan 
Sumber: Data Penulis 



 

 

IV. ANALISIS PERANCANGAN 

 

IV.1. Analisis Makro 

IV.1.1.  Kota Bandar Lampung 

Kota Bandarlampung merupakan salah satu pintu gerbang Pulau Suma-

tra dan juga tempat transit bagi masyarakat Pulau Sumatra dan Pulau 

Jawa. Hal tersebut menjadikan Kota Bandarlampung sangat berpotensi 

Gambar 4. 1 Lokasi Terminal Induk Raja Basa 
Sumber: maps.google.com, Olah data penulis 2020 

U
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untuk dijadikan sebagai titik simpul transportasi daerah. Oleh karenanya 

dibangunlah terminal bertipe-A di Kota Bandarlampung. 

a. Nama Kota : Bandar Lampung 

b. Luas Kota : 197,22 km2 

c. Letak Kota : 5º20ʹ - 105º30ʹ Lintang Selatan dan 105º28ʹ - 

105º37ʹ Bujur Timur 

d. Ketinggian : 0 – 700 mdpl. 

e. Batas Wilayah 

Utara : Kabupaten Lampung Selatan 

Selatan : Teluk Lampung 

Timur : Kabupaten Lampung Selatan 

Barat : Kabupaten Pesawaran 

f. Iklim : Termasuk ke dalam daerah beriklim tropis basah 

IV.1.2.  Pemilihan Tapak 

Area tapak untuk Terminal Induk Raja Basa telah dipilih ber-

dasarkan peraturan kriteria lokasi tapak terminal. Berikut be-

berapa kriteria lokasi tapak berdasarkan standar peraturan PP RI 

no.79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan : 

Tabel 4. 1 Kriteria Kesesuaian Tapak 
Standar Kesesuaian Kondisi pada tapak 

Tingkat aksesbilitas 

pengguna jasa angku-

tan 

 
Mudah untuk dijangkau oleh 

penumpang 
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Kemaanan dan 

keselamatan lalu-

lintas dan angkutan 

 

Dijaga dan dipantau oleh 

pengelola langsung, dan ter-

dapat kantor pos polisi pada 

bangunan terminal 

Kesesuaian lahan 

dengan rencana 

pengembangan 

dan/atau kinerja 

jaringan jalan dan 

jaringan trayek 

 

Menurut  RTRW Provinsi 

Lampung, Kota Bandarlam-

pung termasuk ke dalam 

jalur lintas barat dari jarin-

gan jalan kolektor primer. 

Kesesuaian lahan 

dengan RTRW Na-

sional, RTRW 

Provinsi, RTRW Ka-

bupaten/Kota 

 

Menurut RTRW Kota 

Bandarlampung, Lokasi 

tapak telah masuk ke dalam 

SPPK Kedaton yang salah 

satunya berfungsi sebagai 

simpul utama transportasi 

darat 

Keserasian dan kese-

imbangan dengan 

kegiatan lain 

 

Lokasi tapak dekat dengan 

pasar tradisional kecil, pasar 

modern, sekolah, universitas 

dan juga perumahan 

penduduk 

Permintaan angkutan  
Lumayan ramai pengunjung 

dari luar kota 

Sumber: Olah data analisis penulis, 2020 

 
Maka berdasarkan hal tersebut, tapak yang berada di Jl. Z.A. Pagar Alam, 

Rajabasa, Kec. Rajabasa memenuhi kriteria dan menjadi tapak dari 

perancangan Terminal Induk Raja Basa.  
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IV.1.3.  Regulasi pada Tapak 

Menurut PERDA Kota Bandarlampung No.10 Tahun 2011, ba-

gian ke tiga ‘Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota’ pasal 19 ayat 

3a “SPPK (Sub Pusat Pelayanan Kota) kedaton dengan wilayah 

pelayanan Kecamatan Kedaton & Rajabasa yang berfungsi se-

bagai pusat pendidikan tinggi dan budaya, simpul utama trans-

portasi darat, perdagangan dan jasa, dan permukiman 

perkotaan”. Tapak ini memiliki luas ± 59,898.13 m2 dan berada 

pada perumahan dengan kepadatan sedang. Menurut PERDA 

Kota Bandarlampung No.10 Tahun 2011, bagian ketiga ‘Kawa-

san Budidaya Paragraf Satu Kawasan Perumahan’, lokasi tapak 

termasuk ke dalam pasal 52 ayat 2b bagian 1 yang dimana pe-

rumahan kepadatan sedang diarahkan pada BWK (Bagian Wila-

yah Kawasan) B di sebagian Kecamatan Rajabasa dengan aturan 

pembangunan sebagai berikut: 

a. KDB : 60% 

b. KLB maks : 2,4 

c. GSB : 5 m 

d. KDH : 30-40% 
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IV.2. Analisis mikro 

Lokasi Tapak terletak di Rajabasa, Kec. Raja Basa, Kota Bandarlampung, 

dengan batasan lahan: 

 Sebelah Utara: Rumah penduduk & Rusunawa Universitas Lampung 

 Sebelah Timur: Perumahan penduduk 

 Sebelah Selatan: Kantor Pemerintahan 

 Sebelah Barat: Kantor Dinas Perhubungan & Pasar Rajabasa 

Gambar 4. 2 Lokasi tapak Terminal Induk Raja Basa 
Sumber: maps.google.com, Olah data penulis 2020 
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  Analisis Lingkungan & Tata Guna Lahan 

Tanggapan:  

 Jika luas site 59,898.13 m², maka: 

KDB = 60% x 59,898.13 m2 = 35,938.878 m2 

 Meletakkan bagian main enterance pada bagian tenggara un-

tuk memudahkan akses dari kota 

 GSB dimanfaatkan sebagai lahan terbuka hijau atau parkir 

Gambar 4. 3 Analisis Lingkungan 
Sumber: Olah data analisis penulis, 2020 
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  Analisis Pencapaian 

Kondisi eksisting: 

 Lokasi site yang berada pada titik yang lumayan strategis 

bisa dijadikan titik keberangkatan dan transit bagi para 

penumpang. 

 Lokasi berdekatan dengan pintu Gerbang Tol Kota Baru, 

Termminal Kemiling, dan Stasiun Labuhan Ratu. 

Tanggapan:  

 Membuat area main enterance yang dapat memudahkan sir-

kulasi antar bus dengan kendaraan pribadi, seperti mem-

isahkan antar keduanya atau membuat area main enterance 

yang luas. 

 Membuat masing-masing satu jalur pintu masuk dan keluar 

untuk memudahkan pengamanan pada area terminal. 

Gambar 4. 4 Analisis Pencapaian 
Sumber: Olah data analisi penulis, 2020 



46 
 

 Analisis Vegetasi 

Kondisi eksisting: 

 Kurangnya vegetasi pohon yang ada pada site 

 Tidak adanya taman penyejuk pada lokasi site 

Tanggapan: 

 Menanam beberapa vegetasi pohon dengan tujuan sebagai 

pengarah kendaraan bus-bus. 

 Membuat taman-taman kecil untuk membuat kesan sejuk dan 

indah area terminal 

 

 

Gambar 4. 5 Analisis Vegetasi 
Sumber: Olah data analisis penulis, 2020 
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  Analisis Angin & Matahari 

Kondisi eksisting: 

 Angin yang berhembus pada area terminal lebih banyak be-

rasal dari sisi Tenggara dan Barat Daya. Karena pada area 

tersebut tidak banyak massa bangunan. 

 Dikarenakan site berada disekitar bangunan perumahan, 

maka sinar matahari masuk kedalam site mulai dari sekitar 

jam 7:30 WIB. Jam terpanas sinar matahari menyinari site 

mulai dari sekitar jam 10:30 WIB hingga 3:30 WIB 

Tanggapan: 

 Memanfaatkan sisi Tenggara dan Barat Daya menjadi area 

bukaan bangunan, dengan tujuan agar membuat bangunan 

menjadi lebih sejuk pada siang hari. 

 Merancang bangunan dengan menggunakan dinding pem-

bayang guna menghalangi sinar matahari langsung yang 

masuk kedalam bangunan terlalu banyak pada sisi barat 

dan timur. 

Gambar 4. 6 Analisis Angin & Matahari 
Sumber: Olah data analisis penulis, 2020 
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 Menempatkan beberapa vegetasi pohon untuk membantu 

menyejukkan bangunan. 

 Menanam beberapa vegetasi untuk memecah angin agar 

angin bisa berhembus ke berbagai arah. Analisis Sinar Ma-

tahari 

  Analisis View 

Kondisi eksisting: 

a. Pandangan kedalam: 

 Adanya tembok pembatas antara area terminal dan 

perumahan membuat jarak pandang kedalam area ter-

minal menjadi tidak terlihat. 

 Letak terminal yang tidak terlalu menonjol membuat 

terminal sedikit teralihkan dengan bangunan atau 

suasana disekitarnya. 

 

Gambar 4. 7 Analisis View 
Sumber: Olah data analisis penulis, 2020 
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b. Pandangan keluar: 

 Daerah sekitar site merupakan area pemukiman, 

pasar dan perkantoran. Adapun juga area terminal 

kota. 

 Jalan protokol kota bisa terlihat dari area terminal. 

Tanggapan: 

a. Pandangan kedalam: 

 Merancang bangunan terminal dengan desain 

rancangan yang mengandung unsur ikon Provinsi 

Lampung. 

 Merancang lansekap yang dapat menarik perhatian 

calon penumpang maupun pengguna jalan. 

 Memanfaatkan view dari area pasar, perkantoran 

dan jalan Z.A Pagar Alam. 

b. Pandangan keluar 

 Memanfaatkan view kearah pasar dan perkantoran 

sebagai main enterance  

 Menempatkan area tunggu kedatangan pada area 

sekitar main entarance 

 Gate yang membatasi antara area terminal dan area 

perumahan perlu ditambah dengan vegetasi untuk 

menghalau pandangan dari area terminal. 
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  Analisis Sirkulasi 

Kondisi eksisting: 

 Sirkulasi antar kendaraan umum (bus, angkot dan ojek 

online) dengan kendaraan pribadi (motor dan mobil) 

masih belum tertata. 

 Tidak tersedianya parkir untuk angkot menyebabkan 

banyak angkot dan motor masih sering parkir disemba-

rang tempat  

 Sirkulasi masuk dari arah baypass dan pintu masuk kota 

sering diatur menggunakan waktu. 

Tanggapan: 

 Memisahkan jalur enterance dan exit antar kendaraan. 

 Menyediakan lahan parkir terpisah antar kendaraan. 

Gambar 4. 8 Analisis Sirkulasi 
Sumber: Olah data analisis penulis, 2020 



51 
 

 Menyediakan jalur pejalan kaki agar penumpang merasa 

aman dan nyaman ketika memasuki atau meninggalkan 

area terminal. 

 Menyediakan area drop penumpang. 

  Analisis Utilitas 

Kondisi eksisting:  

 Saat ini, drainase pada area terminal termasuk drainase 

tipe terbuka yang dimana sudah sedikit tertutup oleh 

tanah dan juga sampah. Sehingga pada saat hujan, dibe-

berapa titik area terminal terjadi penggenangan air. 

 Terdapat beberapa tiang dan gardu listrik pada area ter-

minal. 

 

 

 

Gambar 4. 9 Analisis utilitas 
Sumber: Olah data analisis penulis, 2020 
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Tanggapan:  

 Membuat drainase dengan tipe tertutup agar tidak ada 

sampah dan tanah yang menutupi aliran drainase, se-

hingga mengurangi terjadinya genangan air saat hujan. 

 Memanfaatkan jalur aliran listrik yang ada pada area 

terminal. 

 Menambah lampu-lampu yang menerangi area termi-

nal untuk memberikan kesan aman pada penumpang 

yang bertransit. 

  Analisis Kebisingan 

Kondisi eksisting:  

Tingkat kebisingan parah yang terjadi pada area site be-

rada pada sisi bagian selatan atau pada arah masuk dari 

jalan Z.A Pagar Alam. 

Tanggapan:  

Menanam beberapa vegetasi disekitar bangunan untuk 

meredam kebisingan yang terjadi pada area site. 

Gambar 4. 10 Analisis Kebisingan 
Sumber: Olah data analisis penulis, 2020 
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 Analisis Kontur 

Kondisi eksisting: 

Tapak berada pada lahan yang tidak rata dengan rata 

rata perbedaan tanah hingga 1-3m per 4m. 

Tanggapan: 

Jika memungkinkan, desain bangunan mengikuti kontur 

lahan. 

IV.3. Analisis Fungsi 

Dalam penentuan tatanan massa bangunan dan ruang, analisis fungsi san-

gat diperlukan. Dalam perencanaan ini, analisis fungsi yang digunakan 

ada 3 yaitu: analisis fungsi primer, analisis fungsi skunder, dan analisis 

fungsi tersier. Analisis fungsi primer merupakan analisis fungsi utama 

dari bangunan yang direncanakan. Sedangkan analisis fungsi skunder 

merupakan analisis fasilitas atau penunjang dari bangunan yang akan 

dibangun. Kemudian analisis fungsi tersier merupakan analisis fungsi 

tambahan dari bangunan. 

Gambar 4. 11 Analisis Kontur 
Sumber: Olah data penulis, 2020 
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Fungsi primer dari sebuah bangunan terminal adalah sebagai tempat 

berangkat ataupun transit bagi penumpang yang akan berpergian ke tem-

pat tujuan mereka masing-masing. Sedangkan untuk fungsi skundernya 

adalah sebagai tempat pemantauan banyaknya kendaraan umum yang 

beroperasi oleh pemerintah. Untuk fungsi tersier bangunan terminal ada-

lah seluruh kegiatan yang mendukung beroperasinya bangunan terminal. 

IV.4. Analisis Pengguna 

Analisis pengguna merupakan salah satu penentu untuk terbentuknya 

suatu hubungan dan kebutuhan ruang. Analisis ini didapat berdasarkan 

hasil pengamatan dan wawancara terhadap bangunan terminal dan juga 

pengguna bangunan. Dalam bangunan terminal, pengguna bangunan 

dibagi menjadi 4 kategori, yaitu: pengelola, pengunjung/penumpang, kru 

kendaraan dan lain-lain. Berikut tabel daftar pengguna berdasarkan kate-

gori tersebut: 

Tabel 4. 2Daftar Pengguna Bangunan 

 No. Kategori Pengguna 

1.  Pengelola 

Kepala Terminal 

Bendahara  

Bag. Pengaturan & Pengawasan 

Bag. Kebersihaan 

Bag. Keamanan & Ketertiban 

Staff Outsourching 

Petugas kebersihan 

Petugas Parkir 

2. Pengunjung/Penumpang 
Penumpang 

Pengantar/Penjemput Penumpang 

3. Kru Kendaraan Supir Bus 
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Kernet Bus 

Agen Tiket 

 4. Lain-lain Pedagang 

Sumber: Olah data analisis penulis, 2020 

IV.5. Analisis Aktivitas 

Analisis ini ditentukan berdasarkan analisis pengguna dan kriteria dari 

bangunan terminal. Hasilnya merupakan ruang-ruang yang nantinya akan 

dibuat dalam bangunan terminal. Berikut analisis aktivitas berdasarkan 

kategori pengguna bangunan terminal: 

Tabel 4. 3 Tabel analisis aktivitas pengguna bangunan terminal 

No Kategori Aktivitas 

1. Pengelola 

 

2. 

Pengunjung 

/ 

Penumpang 
 

3. 
Pengantar / 

Penjemput 
 

4. 
Kru Ken-

daraan 

 

Sumber: Olah data analisis penulis, 2020 
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IV.6. Analisis Ruang 

IV.6.1. Ruang dan Karakteristiknya 

Terminal Induk Raja Basa terletak di Jl. ZA Pagar Alam, dengan 

fasilitas ruang yang terdiri dari 1 ruang tunggu, 1 ruang kantor 

(yang terbagi menjadi ruang tamu, ruang staff dan ruang kepala 

terminal), 1 ruang istirahat staff, 60 loket penjualan tiket, 11 toillet 

(hanya 5 yang berfungsi dengan baik dilatai 1), 2 mushola, 42 

kios/kantin yang berada didalam terminal, 1 ruang informasi/pen-

gaduan, parkir bus, parkir kendaraan pribadi (motor & mobil), dan 

pos polisi. Masing-masing ruang tersebut memiliki karakteristik 

ruang yang berbeda-beda.  

Tabel 4. 4 Ruang dan Karakteristiknya 

No Ruang Foto Kondisi 

1. Parkir 

  

1. Parkir Mobil 
Area parkir mobil 
yang disediakan, ser-
ing sekali digunakan 
sebagai parkir semen-
tara bus-bus kecil 
yang bertujuan untuk 
memeriksa / memper-
baiki mesin. 

2. Parkir Motor 
Area parkir motor 
yang disediakan 
digunakan sesuai 
fungsinya, namun 
masih ada beberapa 
motor yang terparkir 
diluar area parkir mo-
tor dan sebagian be-
sar motor yang 
terparkir diarea parkir 

Parkir mobil pribadi 

Parkir motor 

Parkir bus didepan 
bangunan terminal 

Gambar 4. 12 Kondisi lahan parkir  
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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letaknya sangat tidak 
teratur. 

3. Parkir Bus 
Area parkir bus yang 
berada dibagian de-
pan area bangunan 
terminal hanya 
digunakan untuk bus-
bus yang sedang da-
lam masa perbaikan, 
sedangkan area parkir 
yang berada 
dibelakang bangunan 
terminal, digunakan 
untuk bus-bus yang 
menunggu jam keber-
angkatan 
penumpang. 

2. 
Area Ruang 

Tunggu 
Penumpang 

 

Banyaknya calon 
penumpang yang mem-
ilih untuk menunggu 
diluar bangunan, mem-
buat area tunggu yang 
berada didalam 
bangunan terminal tam-
pak sepi walaupun 
sebenarnya pada area 
tersebut terdapat fasili-
tas seperti tv, papan in-
formasi, dll. 

Ruang tunggu 
bangunan AKDP 

Ruang tunggu 
bangunan AKAP 

Gambar 4. 13 Kondisi ruang tunggu 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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3. Area Kantin 

 

Area ini disediakan oleh 
pengelola bangunan ter-
minal sebagai fasilitas 
bagi pengunjung yang 
ingin membeli makanan 
berupa camilan atau ma-
kanan berat dan juga 
oleh-oleh sejak lama te-
lah kosong, tidak ada 
aktivitas dan menjadi 
tempat penyimpanan/ 
gudang sementara untuk 
barang-barang yang su-
dah rusak. 

4. Area Service 

 

Area ini disediakan se-
bagai fasilitas tambahan 
untuk memudahkan 
pengelola kantin untuk 
membersihkan 
peralatan makan yang 
telah dipakai. Namun 
saat ini sudah tidak 
terawat, hanya 1 dian-
tara 4 wastafel yang ber-
fungsi dengan baik. 

Gambar 4. 14 Kondisi area kantin 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Gambar 4. 15 Kondisi area servis  
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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5. Toilet/WC 

 

Toilet yang terdapat 
pada lantai 1 hanya be-
berapa saja yang masih 
bisa difungsikan walau-
pun dengan beberapa 
kekurangan seperti, 
pintu yang dipaksakan 
untuk berfungsi normal 
dan ubin lantai yang 
pecah 
Kemudian pada lantai 2, 
toilet terlihat sangat 
tidak terawat. Closet 
yang dibiarkan kotor, 
pintu yang dibiarkan ru-
sak, dan juga lantai yang 
sangat kotor oleh debu. 

6. Musholla 

 

Musholla yang dise-
diakan oleh pengelola 
terpisah jauh dari tem-
pat wudu. Bahkan pada 
saat observasi, tempat 
wudu bercampur 
dengan toilet terminal. 

Gambar 4. 16 Kondisi toilet pada ter-
minal 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Toilet lantai 2 

Pintu toilet lantai 1 Toilet lantai 2 

Gambar 4. 17 Kondisi musholla pada 
terminal  

Sumber Dokumentasi Pribadi 

Musolla AKDP 

Musholla AKAP 
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7. 
Ruang Kan-
tor Staff Ter-

minal 

 
Pada ruang kantor staff 
ini sudah dilengkapi 
dengan beberapa per-
lengkapan kantor dan 
kursi tunggu, ruangan 
ini tersedia juga tv 
pengawas yang terhub-
ung pada kamera cctv 
bangunan terminal. 

8 
Ruang Kan-
tor Kepala 
Terminal 

 
 

Ruang yang terletak 
disebelah ruang staff ini 
jika tidak dibantu 
dengan pencahayaan 
buatan ruangan ini men-
jadi gelap.  

9 Ruang Tamu 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. 20 Ruang tamu  
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Pencahayaan pada ru-
ang ini menggunakan 
pencahayaan buatan, 
maka apabila energi 
listrik sedang turun atau 
mati, maka ruangan ini 
akan menjadi gelap. 

IV.6.2. Kebutuhan & Besaran Ruang 

Perhitungan besaran ruang ditujukan untuk mendapatkan di-

mensi ruang berdasarkan fungsi dan kebutuhan.  

a. Besaran ruang untuk pengelola  
 

No. Ruang Kapasitas Standar Perhitungan Total 

1.  R. Ka. Terminal 1 orang SL 2,5m x 5m = 12,5m2 12,5m2 

2.  
R. Arsip & Sek-

ertaris 
3 orang A 4m x 6m = 24m2 24m2 

Gambar 4. 18 Kondisi ruang staff 
Sumber Dokumentasi Pribadi 

Gambar 4. 19 Ruang kantor Kepala 
terminal  

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Tabel 5. 1 Tabel besaran ruang pengelola 
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Sumber: Olah data analisis penulis, 2020 

b. Besaran ruang untuk tempat makan 

 

Sumber: Olah data analisis penulis, 2020 

 

 

 

 

3. 
Menara 

Pengawas 

2 orang (2 ru-

ang) 
NAD 3m x 5m = 15m2 30m2 

4. 

R. Bag Infor-

masi, Keamanan 

& Ketertiban 

± 10 orang NAD 4m x 5m = 20m2 20m2 

5. 
R. Bag  

Kebersihan 
± 2 orang A - 10m2 

6. R. Istirahat ± 10 orang A - 40m2 

7. R. Tamu ± 10 orang A 4m x 5m 20m2 

8. Pos Retribusi 2 orang A - 10m2 

9. Toilet 
2 unit (@2ru-

ang) 
NAD 6,5m x 3m = 19,5m2 20m2 

10. Gudang 1 ruang SL 6m x 6m = 36m2 36m2 

Jumlah Total ±222,5m2 

Tabel 5. 2 Tabel besaran ruang untuk tempat makan 

No. Ruang Kapasitas Standar Perhitungan Total  

1. 
Warung 

Makan 
30 unit SL 

1 unit ~ 3m x 3m= 9m2 

9m2 x 30 = 270m2 
270m2 

2. Area Makan 200 orang NAD 

R. gerak perorang = 1,5m 
~ 1,5m2 x 200 = 300m2 

1 meja = 4 orang 
~ 1,25m x 1,70 = 21,250m 

200/4 = 50 meja 
21,5m2 x 50 = 1.075m 
~ 300m2 + 1.075m2 = 

1.375m2 

1.375m2 

Jumlah Total ±1.645m2 
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c. Besaran ruang untuk pengunjungm pengantar dan penjemput 

Tabel 5. 3 Tabel besaran ruang pengunjung, pengantar dan penjemput 
No. Ruang Kapasitas Standar Perhitungan Total 

1. R. Tunggu 1.000 NAD 
R. gerak perorang  = 1,5m2 

~ 1,5m2 x 1.000 = 1.500m2 
1.500m2 

2. Loket 50 Unit A 

1 loket ~ 2m x 2m = 4m2 

~ 40m2 x 20% = 0,8m2 

Untuk 50 loket  

~ 4m2 x 50 = 200m2 

~0,8m2 x 50 = 40m2 

Hasilnya 200m2 +  40m2 = 

240m2 

240m2 

3. Musholla 1 unit A 2m x 4m = 8m2 8m2 

4. Toilet 

2 unit 

(masing- 

masing 

6ruang) 

NAD 

Luas toilet 1 unit  

(untuk 6 ruang) 

~ luas 3 ruang toilet  

3,15m x 2,55m = 

8,0325m2 

~ 8,0325m2 x 2 = 

16,065m2 

33m2 

Jumlah Total ±1.781m2 

Sumber: Olah data analisis penulis, 2020 

d. Besaran ruang kendaraan  

Tabel 5. 4 Tabel besaran ruang kendaraan 
No. Ruang Kapasitas Standar Perhitungan Total 

1. 
Jalur Keber-

angkatan 
10 Unit SRP 

1 unit 
~ 12,5m x 3,4m= 42,5m2 
~ 10 x 42,5m2 = 425m2 

R. gerak bus/truk =<100% 
Dalam area terminal ini = 

±300% 
~425 m2 x 300% = 

1.275m2 

1.275m2 

2. 
Jalur Kedatan-

gan 
15 unit SRP 

15 x 42,5m2 = 637,5m2 
R. gerak bus/truk =<100% 

Dalam area terminal ini 
300% 

~ 637,5m2 x 300% = 
1.912,5m2 

1.913m2 
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3. Parkir Bus 

20 bus se-

dang 
SRP 

Standar SRP bus sedang : 
3,2m x 5m = 16m2 

~ 16m2 x 20 = 320m2 
R. gerak parkir 200% 

~ 320m2 x 200% = 640m2 

640m2 

5 bus pan-

jang 
SRP 

Standar SRP bus panjang : 
3,8m x 12,5m2 = 47m2 
~ 47m2 x 5 = 235m2 

R. gerak parkir 200% 
~ 235m2 x 5 = 1.175m2 

1.175m2 

4. Mobil Pribadi ±20 unit SRP 

Standar SRP golongan III : 
3m x 5m = 15m2 

~ 15m2 x 20 = 300m2 

R. gerak parkir 200% 
~ 300m2  x 200% = 600m2 

600m2 

5. Motor Pribadi ±80 unit SRP 
Standar SRP motor : 
0,75m x 2m = 1,5m2 

~ 1,5m2 x 80 = 120m2 

120m2 

Jumlah Total ±5.723m2 

Sumber: Olah data analisis penulis, 2020 

e. Besaran ruang penunjang 

Tabel 5. 5 Besaran Ruang Penunjang 

No. Ruang Kapasitas Standar Perhitungan Total 

1. Toko Sovenir 5 Unit A 4m x 4m = 16m 
~ 16m2 x 5 = 80m2 

80 m2 

2. Parkir Mobil 100 Unit SRP 

Standar SRP gol III : 
3m x 5m = 15m 

~ 15m2 x 100 = 1.500m 
R. gerak mobil 200% 
~ 1.500m2 x 200% =  

3.000m2 

3000m2 

3. 
Parkir motor 

menginap 
200 Unit SRP 

Standar SRP motor : 
0,75m x 2m = 1,5m2 

~ 1,5m2 x 200 = 300m 
R. gerak motor 200% 

~ 300m2 x 200% = 600m2 

600m2 

Jumlah Total 3.680m2 

Sumber: Olah data analisis penulis, 2020 

Tabel 5. 6 Total Keseluruhan Besaran Ruang 
No. Kelompok ruang Sifat Ruang Luas Ruang 

1. Pengelola Privat ±222,5m2 

2. Tempat makan Publik ±1.645m2 
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3. 
Pengunjung, pengantar & 

penjemput 
Publik ±1.781m2 

4. Besaran ruang penunjang Publik ±3.680m2 

5. Kendaraan Semi Privat ±5.723m2 

Jumlah Total dengan 30% sirkulasi 15.84295m2 

Sumber: Olah data analisis penulis, 2020 

IV.6.3. Analisis Hubungan  

Beberapa aktivitas dari pengguna bangunan menentukan ruang-

ruang yang akan dibutuhkan pada bangunan. Namun ada be-

berapa ruang yang hanya berfungsi sebagai ruang penunjang, ru-

ang ini tidak ditentukan berdasarkan aktivitas pengguna bangunan. 

Analisis kebutuhan & hubungan ruang menentukan kedekatan ru-

angan berdasarkan pola aktivitas dan fungsi dari aktivitas tersebut.  

1. Diagram pola hubungan ruang 

- Kegiatan utama 

 

 

 

 

Diagram 4. 1 Hubungan antar ruangan 
Sumber: Olah data analisis penulis, 2020 
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- Pengunjung, pengantar & penjemput 

 

- Kelompok kru bus 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4. 2 Pola hubungan ruang berdasarkan kelompok 
pengunjung, pengantar & penjemput 

Sumber: Olah data analisis penulis, 2020 

Diagram 4. 3 Pola hubungan ruang berdasarkan kelompok kru bus 
Sumber: Olah data analisis penulis, 2020 
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- Kelompok kegiatan pengelola 

 

  

Diagram 4. 4 Pola hubungan ruang berdasarkan kelompok pengelola 
Sumber: Olah data analisis penulis, 2020 
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2. Bubble hubungan ruang  

Tabel 4. 5 Tabel Hubungan ruang berdasarkan pola aktivitas 
No. Pelaku Hubungan ruang 

1. 

Kepala Terminal, Ben-

dahara, Bag. 

Pengaturan & 

Pengawasan, Bag. Kea-

manan & Ketertiban, 

Bag. Kebersihan & 

Petugas Kebersihan 

 

2. Pengantar / Penjemput 

 

 

 

3. Penumpang 

 

4. Supir & Kernet Bus 

 

5.  Agen Tiket 
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6.  Pedagang 

 

 

 

 

IV.7. Analisis Bentuk dan Fasad 

Pada bangunan Terminal Induk Raja Basa, bentuk bangunan memiliki 

perpaduan antara bentuk 2 persegi 8 dan 3 persegi panjang, dengan fungsi 

masing-masing 2 persegi 8 adalah gedung AKAP dan AKDP, 1 persegi 

panjang penghubung gedung AKAP dengan AKDP dan 2 persegi pan-

jang sebagai area kedatangan/transit dan keberangkatan bagi bus AKAP 

dan juga AKDP.  

Diagram 4. 5 Pola hubungan ruang berdasarkan kelompok kegiatan utama 
Sumber: Olah data analisis penulis, 2020 

Sumber: Olah data analisis penulis, 2020 
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IV.8. Analisis Struktur 

Sistem struktur pada sebuah bangunan sangat mempengaruhi karakter yang 

akan ditampilkan pada bangunan karena pemilihan bahan material 

bangunan secara langsung memperlihatkan bentuk tekstur dari bangunan 

itu sendiri. 

IV.8.1. Analisis Struktur Bagian Bawah 

Struktur bagian bawah adalah struktur yang sangat penting bagi 

sebuah bangunan, karena berfungsi sebagai penompang utama. 

Struktur bagian bawah dibuat dalamm bentuk pondasi yang biasa 

terletak didalam tanah. Berikut beberapa analisis struktur bagian 

bawah 

Tabel 4. 6 Tabel Analisis Keuntungan dan Kekurangan Struktur Bawah 

Jenis Pondasi Keuntungan Kekurangan 

Pondasi batu-

bata 

- Pemasangannya lebih mudah 

- Bahan lebih mudah didapat 

- Biasa untuk menompang 

bangunan bertingkat rendah 

atau pagar pembatas 

- Dinilai kurang kokoh. 

- Tidak disarankan untuk 

pembangunan bertingkat 

(lebih dari 1 lantai) 

Pondasi Setem-

pat 

- Bisa digunakan untuk kedala-

man tanah lebih dari 1,5m 

- Biasanya menggunakan batu 

kali dan beton bertulang 

- Dipasang tepat dibawah kolom 

bangunan 

- Pelaksanaan atau 

pengerjaannya mudah 

- Waktu pengerjaan terbilang ce-

pat 

- Digunakan pada bangunan 

bertingkat yang tidak terlalu 

tinggi 

- Untuk beberapa daerah ter-

tentu sulit diaplikasikan 
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Pondasi Mene-

rus 

- Dinilai lebih kuat untuk 

bangunan bertingkat rendah. 

- Bahan material menggunakan 

batu kali dan adukan semen. 

- Mudah dan cepat untuk diap-

likasikan 

- Dipasang sepanjang dinding 

bangunan 

- Material batu kali harus 

dibelah terlebih dahulu un-

tuk bisa digunakan 

Pondasi Foot-

plat 

- Tahan terhadap gempa 

- Bisa digunakan pada bangunan 

bertingkat hingga 5 tingkat 

- Pengerjaannya terbilang 

lama, dikarenakan harus me-

rakit besi 

- Membutuhkan banyak biaya 

Pondasi Tiang 

Pancang 

- Daya dukung terletak disekelil-

ing tiang 

- Mutu beton yang terjamin 

- Dinilai kuat untuk bangunan 

bertingkt lebih dari 5 lantai 

- Bisa diaplikasikan ditanah lum-

pur 

- Menimbulkan getaran dan 

bunyi dentuman yang keras 

pada saat pemasangan 

- Memerlukan persiapan 

pekerjaan sambungan 

- Memerlukan lahan kerja 

yang luas 

- Pengerjaannya lama 

- Membutuhkan sistem dae-

rah perkotaan 

- Harus mengetahui kedala-

man tanah terlebih dahulu 

Pondasi Sumu-

ran 

- Pengerjaan tidak menimbulkan 

bunyi getaran 

- Lokasi tanah untuk pendukung 

pengerjaan pondasi dapat lang-

sung diketahui 

- Tidak memerlukan alat berat 

- Semakin besar diameter, se-

makin besaar daya dukung pon-

dasi 

- Kualitas beton tidak terja-

min 

- Hasil tidak dapat terkontrol 

- Menelan biaya yang besar 

- Lahan mmenjadi berlumpur 

Sumber: Olah data analisis penulis, 2020 
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IV.8.2.  Analisis Struktur Tengah 

Struktur yang digunakan pada bangunan terminal ini adalah struktur baja 

dan beton, yang dimana baja dirakit menjadi tulangan kolom dan pelat 

lantai kemudian dicetak dengan adukan beton yang dibantu dengna kayu 

sebagai cetakannya 

IV.8.3. Analisis Struktur Atas 

Struktur atas pada perencanaan bangunan terminal ini menggunakan 

struktur bentang lebar, karean area ruang tunggu penumpang membu-

tuhkan ruang yang luas tanpa kolom. Struktur bentang lebar yang 

dugunakan adalah struktur berjenis portal truss yang dimana bagian 

struktur horizontalnya merupakan susunan rangka batang pada satu bi-

dang. Hal ini dinilai dapat mengurangi efek pemakaian kolom pada ba-

gian tengah bangunan dan dapat mengurangi efek lendutan pada bentang 

lebar bangunan. Struktur portal truss memiliki 5 jenis yaitu: Pratt Truss, 

Warren Truss, Northlight Truss, Fink-Truss, Saw Tooth Truss. Pada 

perencanaan bangunan terminal ini struktur yang akan digunakan adalah 

struktur warren truss.  

 

Gambar 4. 21 Contoh detail struktur tengah 
Sumber: https://www.asdar.id/ 
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Struktur ini umum digunakan karena rangka utamanya berbentuk 

trapesium dari perpaduan segitiga. 

IV.9. Analisis TOD 

Mengacu pada Standar TOD ITDP indikator dan penilaian tersebut yaitu: 

a. Berjalan kaki 

Tabel 4. 7 Aspek prinsip Berjalan kaki 

Aspek Keterangan Tanggapan 

Jalur pe-
jalan kaki 

Kurang memadainya jalur pejalan 
kaki yang ada pada area Terminal In-
duk Raja Basa 

Membuat jalur akses pejalan kaki di-
sepanjang area terminal dan membuat 

jalur akses bagi disabilitas 

Gambar 4. 22 Struktur Warren Truss 
Sumber: Olah gambar penulis, 2020 

Gambar 4. 23 ilustrasi jalur pejalan kaki 
pada area terminal  

Sumber: Olah gambar penulis, 2020 

Gambar 4. 24 ilustrasi tanggapan jalur pe-
jalan kaki 

Sumber: Olah gambar penulis, 2020 
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Sumber: Data Pribadi yang mengacu pada Ebook TOD standar 2017 

 

 

 

Penye-
brangan 
pejalan 

kaki 

Jalur penyebrangan hanya berupa 
jalur penghubung antar bangunan 
saja. 

Membuat zebra cross sebagai penanda 
tempat penyebrangan untuk 

mengakses kearea terminal bagi calon 
penumpang 

Muka 
bangunan 
yang ak-

tif 

Jendela besar yang terpasang pada 
dinding lantai dasar bangunan 
memudahkan pandangan pengguna 
dari arah luar ke arah dalam 
bangunan, begitu juga sebaliknya. 

Membuat dinding terbuka pada lantai 
2 dengan memberikan jendela & sun-
shading untuk memberikan akses ma-
suk cahaya kedalam ruangan dan un-
tuk memudahkan pandangan dari area 
lantai 2 

Muka 
blok 

yang per-
meable 

Jarak akses pejalan kaki dari  bagian 
dalam ke bagian luar bangunan ber-
jarak ±50m. 

Membuat akses pejalan kaki dari be-
berapa sudut area site. 

Peneduh 
dan 

pelin-
dung 

Peneduh berupa selasar yang berada 
dibagian luar bangunan sering dijadi-
kan sebagai tempat untuk menunggu 
bagi penumpang 

Menanam beberapa pohon untuk 
menjadi peneduh diluar bangunan. 

Gambar 4. 25 ilustrasi jalur penghubung  
diantara bangunan terminal  

Sumber: Olah gambar penulis, 2020 

Gambar 4. 26 tanggapan letak zebra cross 
sebagai penanda tempat penyebrangan 
 Sumber: Olah gambar penulis, 2020 

Gambar 4. 27 gambar eksisting bangunan 
terminal 

Sumber: Dokumentasi pribadi penulis, 
2020 

Gambar 4. 28 sketsa ilustrasi pemberian jen-
dela & sunshading pada bangunan terminal 

Sumber: Olah gambar penulis, 2020 
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b. Menghubungkan / Connect 

Tabel 4. 8 Aspek prinsip Menghubungkan 

Aspek Keterangan Tanggapan 

Blok-blok  
kecil 

Tidak adanya blok-blok perumahan 
disekitar terminal 

Area terminal lebih bisa 
dioptimalkan 

Mempriori-
taskan 

kenektivitas 

Persimpangan jalur pejalan kaki 
tidak diprioritaskan 

Memprioritaskan pejalan 
kaki pada persimpangan 

area terminal dengan 
membuat bebererapa 

trotoar 

Sumber: Data Pribadi yang mengacu pada Ebook TOD standar 2017 

c. Angkutan umum / Transit 

Tabel 4. 9 Aspek prinsip Angkutan umum 

Aspek Keterangan Tanggapan 

Jarak ber-
jalan kaki 
menuju 

angkutan 
umum 

- Jarak berjalan menuju terminal 
BRT dapat ditempuh kurang dari 
500m  

- Ada beberapa angkutan yang bero-
prasi namun masih mengumpulkan 
penumpang (ngetem) disembarang 
tempat, seperti misalnya angkutan 
kota, ojek pangkalan, dll. 

Membuat jembatan jalur penye-
brangan untuk memudahkan 
penumpang yang ingin berlih moda 
ke angkutan kota, ojek pangkalan, dll 
yang berada pada terminal kota. 

Sumber: Data Pribadi yang mengacu pada Ebook TOD standar 2017 

 

 

 

 

Gambar 4. 29 jarak titik turun penumpang 
dengan terminal BRT 

Sumber: Olah gambar penulis, 2020 

Gambar 4. 30 ilustrasi letak halte 
Sumber: Olah gambar penulis,2020 
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d. Pembauran / Mix 

Sumber: Data Pribadi yang mengacu pada Ebook TOD standar 2017 

e. Beralih / Shift 

Tabel 4. 11 Aspek prinsip Beralih 

Aspek Keterangan Tanggapan 

Parkir off-
street 

Banyaknya lahan yang di-
peruntukan oleh pengguna untuk 
memarkirkan kendaraan pribad-

inya 
Mengatur tempat parkir untuk 

pengguna agar lebih tertib 
memarkirkan kendaraan 

pribadinya 

Tingkat 
kepadatan 
akses ken-

daraan bermo-
tor 

Jumlah kendaraan bermotor sep-
erti mobil dan motor pribadi yang 

terparkir tidak teratur 

Luasan daerah 
milik jalan 
untuk ken-

daraan 

Luas daerah untuk jalan ken-
daraan pada area terminal rajab-
asa seluas ¾ luas area terminal 

Sudah cukup luas dari yang 
diperkirakan 

Sumber: Data Pribadi yang mengacu pada Ebook TOD standar 2017 

Tabel 4. 10 Aspek prinsip Pembauran 

Aspek Keterangan Tanggapan 

Tata guna la-
han komple-

menter 

Terdapat pasar dan beberapa ruko 
yang berjarak hingga ± 1 km 

Memanfaatkan ruko-ruko dan 
pasar yang ada disekeliling 

Akses menuju 
pelayanan lo-

kal 

Terdapat sebuah klinik yang ber-
jarak ± 1.5 km dari bangunan ter-

minal 
- 

Akses menuju 
taman 

Tidak ada taman disekitar area 
terminal 

Membuat taman kecil untuk  
memperindah area terminal 

Perumahan 
terjangkau 

Ada beberapa area perumahan 
disekitar area terminal 

Membatasi area terminal yang 
dekat dengan perumah dengan 

pagar beton untuk menjaga 
privasi perumahan 

Preservasi 
bisnis dan 

jasa 

Pasar dan beberapa ruko telah ada 
dari awal terminal terbentuk 

Menghidupkan kembali be-
berapa toko disekitar area ter-

minal dengan mendesain 
bangunan terminal agar ter-

lihat lebih menarik dan terke-
san nyaman. 
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Berdasarkan analisis tersebut, Terminal Induk Raja Basa bisa dibilang cukup me-

memenuhi kriteria dalam beberapa indikator TOD. Untuk menjadikan Terminal 

Induk Raja Basa lebih memenuhi kriteria indikator TOD, Terminal Induk Raja 

Basa membutuhkan beberapa rancangan dan penerapan dari konsep yang di-

rencanakan. 

 

  



 

 

 

 

 

 

VI. PENUTUP 

 

VI.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dalam Perancangan Bangunan Terminal 

Induk Raja Basa dengan Pendekatan Konsep TOD adalah sebagai berikut: 

1. Bangunan Terminal Induk Raja Basa dirancang kembali dengan tujuan 

mengembalikan kembali minat para penumpang untuk melakukan 

kegiatan keberangkatan atau transit diarea Terminal Induk Raja Basa. 

2. Konsep TOD yang digunakan pada rancangan Terminal Induk Rajab-

asa diharapkan dapat membantu meningkatkan minat para penumpang 

untuk bertransit di Terminal Induk Raja Basa. 

VI.2. Saran 

Agar bangunan terminal dapat terasa nyaman dalam jangka waktu yang 

lama, penulis berharap agar pihak pengelola dan penumpang maupun 

pengunjung bisa bekerja sama untuk menjaga segala fasilitas yang ada pada 

bangunan terminal. Seperti melakukan pemeriksaan fasilitas secara berkala 

oleh pengelola atau menggunakan fasilitas terminal sesuai kebutuhan oleh 

penumpang maupun pengunjung. 
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