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BAB 1  
PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Terminal merupakan salah satu fasilitas yang menunjang pergerakan manusia dan 

barang dari satu tempat ketempat lain. Terminal penumpang merupakan prasarana 

transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, 

perpindahan intermoda dan atau antarmoda transportasi serta mengatur kedatangan 

dan keberangkatan kendaraan umum. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan 

Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi Jalan, terminal penumpang 

tipe A berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Antar 

Provinsi (AKAP), Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota 

dan angkutan perdesaan.  

 

Pada saat ini Kota Bandung memiliki 2 (dua) terminal tipe A yaitu Terminal 

Cicaheum dan Terminal Leuwi Panjang. Menurut Dinas Perhubungan Kota 

Bandung (2015), Terminal Cicaheum tidak layak memenuhi pelayanan yang ada, 

karena kegiatan yang terjadi pada terminal semakin meningkat dan dapat 

menimbulkan kemacetan. Terminal Cicaheum memiliki kapasitas dan daya 

tampung yang kurang untuk angkutan kota, sehingga angkutan kota membuat 

pangkalan baru disekitar bahu jalan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. 

Selain itu, keberadaan PKL yang tidak tertata mempengaruhi penurunan kualitas 

lingkungan terminal. Terminal Cicaheum yang berada di Jalan Jendral Ahmad 

Yani, melayani rute perjalanan untuk wilayah timur Kota Bandung. Berdasarkan 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Tipologi 

Terminal, luas lahan Terminal Cicaheum hanya memiliki luas lahan sebesar 11.000 

m² (1,1 ha), sedangkan menurut Departemen Perhubungan (1996), luas lahan 

berdasarkan karakteristik terminal penumpang tipe A adalah minimal 5 ha.  
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Berdasarkan RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031, semakin tinggi volume arus 

kendaraan umum dan semakin padat wilayah disekitar terminal, dibutuhkan 

penataan ulang dan pengembangan fungsi terminal serta peningkatan fungsi 

pelayanan terminal yang dipertahankan. Sehingga dapat mengembangkan fungsi 

terminal serta peningkatan fungsi pelayanan terminal, maka dilakukan identifikasi 

karakteristik terminal penumpang menurut kelas terminal dan studi preseden. Salah 

satu terminal yang dapat dijadikan studi preseden adalah Terminal Purabaya yang 

terletak di Jalan Letjen Soetoyo KM Surabaya 13 (Komplek Terminal Bungurasih) 

Waru Sidoarjo. Terminal Purabaya merupakan terminal tipe A dengan luas lahan 

12 ha dan waktu operasi 24 jam dengan jumlah petugas operasional yang ada di 

Terminal Purabaya adalah 220 personil, terdiri dari 95 (sembilan puluh lima) orang 

PNS, 2 (dua) tenaga harian lepas, 123 (seratus dua puluh tiga) tenaga kontrak. 

Volume bus yang beroperasi di Terminal Purabaya kurang lebih 1.150 bus perhari 

dan volume penumpang adalah kurang lebih 34.900 orang penumpang perhari. Hal 

ini didukung berdasarkan Permen Perhubungan No. PM 132 Tahun 2015 Bab III 

pasal 21 Tentang kesesuaian kondisi eksisting dengan persyaratan dan fasilitas 

terminal, maka dapat disimpulkan bahwa Terminal Purabaya telah sesuai sebagai 

terminal tipe A. Selain itu, dengan adanya penghargaan-penghargaan baik tingkat 

daerah yaitu dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan predikat baik dalam 

kategori pelayanan administrasi dan umum sehingga pantas dijadikan percontohan 

untuk terminal-terminal lainnya. Dengan begitu, penulis tertarik melakukan 

penelitian untuk mengidentifikasi karakteristik terminal penumpang tipe A dan 

Studi Preseden Terminal Purabaya terhadap Terminal Cicaheum. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian yang telah dijelaskan, Terminal Cicaheum tidak layak memenuhi 

pelayanan yang ada. Menurut Dinas Perhubungan Kota Bandung (2015), Terminal 

Cicaheum tidak layak memenuhi pelayanan yang ada, karena kegiatan yang terjadi 

pada terminal semakin meningkat dan dapat menimbulkan kemacetan. Terminal 

Cicaheum memiliki kapasitas dan daya tampung yang kurang untuk angkutan kota, 

sehingga angkutan kota membuat pangkalan baru disekitar bahu jalan untuk 
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menaikkan dan menurunkan penumpang, permasalahan umum yang banyak terjadi 

yaitu dari sisi keamanan dan kenyamanan bagi penumpang akibat wilayah terminal 

tidak memiliki batasan ruang yang jelas antara kendaraan dan pengguna terminal, 

sehingga terjadinya tindak kriminal dapat disebabkan oleh timbulnya celah-celah 

ruang diantara bus-bus yang parkir. Terminal Purabaya merupakan terminal dengan 

kualitas pelayanan terbaik di Indonesia dan didukung dengan adanya Permen 

Perhubungan No. PM 132 Tahun 2015 Bab III pasal 21 Tentang kesesuaian kondisi 

eksisting dengan persyaratan dan fasilitas terminal, maka dapat disimpulkan bahwa 

Terminal Purabaya telah sesuai sebagai terminal tipe A. Serta dengan adanya 

penghargaan-penghargaan baik tingkat daerah yaitu dari Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur dengan predikat baik dalam kategori pelayanan administrasi dan umum 

sehingga pantas dijadikan percontohan untuk terminal-terminal lainnya. Terkait hal 

tersebut, maka pertanyaan penelitian untuk penelitian ini adalah “Bagaimana 

karakteristik Terminal Cicaheum jika dibandingkan dengan Terminal Purabaya?” 

 

1.3 Tujuan Dan Sasaran 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik Terminal Cicaheum 

yang dibandingkan dengan karakteristik Terminal Purabaya. 

1.3.2 Sasaran 

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka sasaran yang harus dicapai adalah: 

1. Teridentifikasinya kebijakan pemerintah mengenai terminal penumpang tipe A, 

2. Teridentifikasinya karakteristik terminal penumpang tipe A di Terminal 

Cicaheum, 

3. Teridentifikasinya karakteristik terminal penumpang tipe A di Terminal 

Purabaya, 

4. Teridentifikasinya perbedaan dan kesamaan karakteristik Terminal Purabaya 

dan Terminal Cicaheum. 
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1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.4.1 Ruang Lingkup Substansi 

Ruang lingkup materi dalam mengidentifikasi karakteristik terminal penumpang 

tipe A terhadap Terminal Cicaheum berdasarkan Departemen Perhubungan (1996) 

dan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. 6251 Tentang Pedoman 

Teknis Kriteria Penetapan Kelas Terminal Penumpang Tipe A Tahun 2017, dilihat 

dari:  

Tabel 1.1 

Ruang Lingkup Substansi Penelitian 

No. Karakteristik Indikator Sumber 

Terminal Penumpang Tipe A 

1 Jaringan trayek 
Melayani  AKDP/AKDP 

50 – 100 kendaraan /jam 

Departemen Perhubungan 

(1996) 

2 Lokasi Jalan arteri primer 

3 Kelas jalan Minimal III A 

4 
Jarak minimal antar 2 

(dua) terminal 

Minimal 20 km 

5 Luas lahan Minimal 5 ha 

6 
Akses keluar masuk 

terminal 

Minimal 100 m 

Fasilitas Utama 

1 

Jalur keberangkatan 

kendaraan dan jalur 

kedatangan kendaraan 

Terdapatnya pelataran di dalam 

terminal penumpang yang 

disediakan bagi kendaraan umum 

untuk menaikkan dan 

menurunkan penumpang 

Peraturan Direktur 

Jendral Perhubungan 

Darat No. 6251 Tentang 

Pedoman Teknis Kriteria 

Penetapan Kelas 

Terminal Penumpang 

Tipe A Tahun 2017 

2 

Ruang tunggu 

penumpang, pengantar 

dan/atau penjemput 

• Terdapatnya kursi tunggu 

• Adanya sarana hiburan, misal 

televisi 

• Adanya monitor dan sound 

system untuk pemberitahuan 

informasi 

• Area seluas 2625 m² 

3 
Tempat parkir 

kendaraan 

Ditempatkan dalam satu area: 

▪ Ruang parkir AKAP (1120 m²) 

▪ Ruang parkir AKDP (540 m²) 

▪ Ruang parkir Angkutan Kota 

(800 m²) 

▪ Ruang parkir Angkutan Desa 

(900 m²) 

▪ Ruang parkir Angkutan Pribadi 

(600 m²) 

Ruang parkir cadangan (1980 m²) 

4 
Fasilitas pengelolaan 

lingkungan hidup 

Terdapatnya sanitasi yang baik 

sehingga dapat melindungi, 

memelihara dan dapat 

mempertinggi derajat kesehatan 
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No. Karakteristik Indikator Sumber 

masyarakat terutama masyarakat 

terminal itu sendiri. 

5 Perlengkapan jalan Terdapatnya: 

▪ Rambu lalu lintas 

▪ Marka jalan 

▪ Alat pemberi isyarat lalu lintas 

▪ Alat penerangan jalan 

▪ Alat pengendali dan pengaman 

pengguna jalan 

▪ Alat pengawasan dan 

pengaman jalan 

▪ Faslitas untuk sepeda, pejalan 

kaki dan penyandang cacat 

▪ Fasilitas pendukung kegiatan 

lalu lintas dan angkutan jalan 

yang berada di jalan dan luar 

badan jalan 

6 
Fasilitas penggunaan 

teknologi 

Terdapatnya: 

▪ Light Emitting Diode (LED) 

sebagai rambu lalu lintas 

▪ Lift 

▪ Eskalator 

▪ Pintu otomatis 

▪ CCTV 

▪ Pendingin (AC) 

7 Media informasi Terdapat atau tidak terdapat 

8 Penanganan pengemudi 

Terdapatnya pengecekan 

kesehatan pengemudi (sopir) bus 

untuk menjadi bahan 

pertimbangan layak tidaknya 

pengemudi menjalankan busnya 

9 

Pelayanan pengguna 

terminal dari 

perusahaan bus 

(customer service) 

Terdapat atau tidak terdapat 

10 
Fasilitas pengawasan 

keselamatan 

▪ Berada pada lokasi yang 

mampu memantau kegiatan 

terminal 

▪ Terdapatnya papan informasi 

seluruh kegiatan terminal 

(jadwal keberangkatan dan 

petugas-petugas yang bekerja) 

11 
Jalur kedatangan 

penumpang 

Terdapat atau tidak terdapat 

12 
Ruang tunggu 

keberangkatan 

Terdapat atau tidak terdapat 

13 Ruang pembelian tiket 

▪ Lokasi yang terpadu dan 

informatif 

▪ Lokasi yang berdekatan dengan 

jalur keberangkatan 

▪ Memiliki luas 3 m² 

14 
Ruang pembelian tiket 

secara bersama 

Terdapat atau tidak terdapat 
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No. Karakteristik Indikator Sumber 

15 
Outlet pembelian tiket 

secara online 

Terdapat atau tidak terdapat 

16 Pusat informasi 

▪ Terdapatnya market terminal 

▪ Terdapatnya denah 2D terminal 

▪ Terdapatnya sound system 

untuk sarana pengumuman 

17 
Papan perambuan 

dalam terminal 

▪ Penempatan rambu yang mudah 

terlihat 

▪ Adanya perawatan berkala 

terhadap rambu 

18 Papan pengumuman 
▪ Penempatan yang mudah 

terlihat 

19 Layanan bagasi Terdapat atau tidak terdapat 

20 Ruang penitipan barang 

▪ Terdapatnya loker atau lemari 

untuk menyimpan barang 

▪ Lokasi yang berdekatan dengan 

ruang tunggu 

21 
Tempat berkumpul 

darurat 

Terdapat atau tidak terdapat 

22 
Jalur evakuasi bencana 

dalam terminal 

Terdapat atau tidak terdapat 

Fasilitas Penunjang 

1 

Fasilitas penyandang 

cacat dan ibu hamil atau 

menyusui 

Terdapat atau tidak terdapat 

Peraturan Direktur 

Jendral Perhubungan 

Darat No.. 6251 Tentang 

Pedoman Teknis Kriteria 

Penetapan Kelas 

Terminal Penumpang 

Tipe A Tahun 2017 

2 Keamanan Terdapat atau tidak terdapat 

3 Pelayanan keamanan Terdapat atau tidak terdapat 

4 Mushola 

▪ Adanya tempat wudhu 

▪ Adanya petunjuk arah kiblat 

dan batas antara jamaah pria 

dan wanita 

▪ Memiliki luas 72 m² 

5 Ramp check 

Terdapatnya kegiatan inspeksi 

keselamatan pada kendaraan dan 

administrasi pengemudi serta 

kendaraan 

6 Pengendapan kendaraan Terdapat atau tidak terdapat 

7 

Bengkel yang 

diperuntukan bagi 

operasional bus 

Terdapat atau tidak terdapat 

8 Kesehatan 

▪ Terrdapatnya kasur untuk 

beristirahat 

▪ Memiliki tenaga medis 

▪ Terdapatnya perlengkapan 

medis dan obat-obatan untuk 

pertolongan pertama 

▪ Memiliki luas 45 m² 

9 
Tempat transit 

penumpang 

Terdapat atau tidak terdapat 

10 
Alat pemadam 

kebakaran 

Terdapat atau tidak terdapat 

11 Toilet 

▪ Terdapatnya toilet untuk pria 

dan wanita 

▪ Tersedianya wastafel 
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No. Karakteristik Indikator Sumber 

12 Fasilitas park and ride Terdapat atau tidak terdapat 

13 
Tempat istirahat awak 

kendaraan 

Terdapat atau tidak terdapat 

14 
Pereduksi pencemaran 

udara dan kebisingan 

Terdapat atau tidak terdapat 

15 
Pemantau kualitas udara 

dan gas buang 

Terdapat atau tidak terdapat 

16 
Kebersihan, perawatan 

terminal dan janitor 

Terdapat atau tidak terdapat 

17 
Perbaikan ringan 

kendaraan umum 

Terdapat atau tidak terdapat 

18 
Perdagangan, pertokoan 

dan kantin pengemudi 

▪ Terdapatnya meja dan kursi 

makan 

▪ Lokasi tidak berdekatan dengan 

toilet 

▪ Memiliki luas sebesar 1575 m² 

19 Area merokok Terdapat atau tidak terdapat 

20 Restoran Terdapat atau tidak terdapat 

21 Anjungan tunai mandiri Terdapat atau tidak terdapat 

22 Pengantar barang Terdapat atau tidak terdapat 

23 

Telekomunikasi dan 

area dengan jaringan 

internet 

Terdapat atau tidak terdapat 

24 Penginapan Terdapat atau tidak terdapat 

25 Ruang anak-anak Terdapat atau tidak terdapat 

26 
Media pengaduan 

layanan 

Terdapat atau tidak terdapat 

27 
Fasilitas umum lainnya 

sesuai kebutuhan 

Terdapat atau tidak terdapat 

 

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Terminal Cicaheum yang 

terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani Kota Bandung dengan luas 11.000 m². Peta 

administrasi Terminal Cicaheum dapat dilihat pada Gambar 1.1. Adapun kawasan 

Terminal Cicaheum memiliki batas administrasi sebagai berikut: 

Sebelah utara  : Berbatasan dengan Jalan Jendral Ahmad Yani, 

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Pasar Cicaheum, 

Sebelah barat  : Berbatasan dengan perempatan Padasuka, 

Sebelah timur  : Berbatasan dengan pertigaan Jalan Terusan Antapani. 
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Adapun batasan wilayah Terminal Purabaya yang berada di Desa Bungurasih, 

Kecamatan Waru, kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan diapit oleh dua jalan arteri 

yaitu Jalan Letjend Sutoyo dan Jalan Ahmad Yani, memiliki luas hampir 115.500 

m². Peta administrasi Terminal Purabaya dapat dilihat pada Gambar 1.2, adapun 

kawasan Terminal Purabaya memiliki batas administrasi sebagai berikut: 

Sebelah utara  :  Berbatasan dengan toko, areal perumahan dan bundaran   

                                       Tol Ahmad Yani, 

Sebelah timur  :  Berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani dan areal  

                                       perumahan, 

Sebelah selatan :  Berbatasan dengan Jalan Letjend Sutoyo, 

Sebelah barat  :  Berbatasan dengan Ramayana dan perumahan.  
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 6 (enam) bab yang berisi hal-hal pokok sebagai 

berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian yang terdiri dari ruang lingkup 

substansi dan ruang lingkup wilayah serta sistematika penulisan skripsi ini. 

BAB 2 PENGERTIAN TERMINAL, FUNGSI TERMINAL DAN 

PELAYANAN TERMINAL  

Bab ini berisi penjelasan tinjauan teoritis dari para ahli dan sumber tertentu sebagai 

pendukung penelitian terkait identifikasi karakteristik terminal dan studi preseden. 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan metodologi penelitian yaitu berupa jenis penelitian, 

metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel dan metode analisis data. 

BAB 4 TERMINAL CICAHEUM DAN TERMINAL PURABAYA 

Bab ini berisi penjelasan mengenai wilayah penelitian, yaitu terkait kebijakan serta 

kondisi eksisting tingkat pelayanan berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang 

di Terminal Cicaheum dan Terminal Purabaya. 

BAB 5 IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK TERMINAL PENUMPANG 

TIPE A DAN PERBANDINGAN TERMINAL PURABAYA DENGAN 

TERMINAL CICAHEUM  

Bab ini berisi penjelasan mengenai teridentifikasinya karakteristik terminal 

penumpang tipe A terhadap Terminal Cicaheum dan studi preseden Terminal 

Purabaya terhadap Terminal Cicaheum. 

BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi penjelasan kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian terkait 

identifikasi karakteristik terminal penumpang tipe A terhadap Terminal Cicaheum 

dan Studi Preseden Terminal Purabaya. 

 

 

 

 

 


