
 

 

53 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kondisi Eksisting Kabupaten Tuban. 

Secara astronomis, Kota Tuban terletak diantara 111.30º - 112,35º Bujur Timur 

dan 6,40º - 7,18º Lintang Selatan. Wilayahnya terbagi menjadi 19 kecamatan (12 

kelurahan  dan 316 desa). Adapun batas-batas administratif  wilayahnya adalah sebagai 

berikut,  

- Batas wilayah utara : Laut Jawa 

- Batas wilayah timur : Kecamatan Palang 

- Batas wilayah    : Kecamatan Semanding 

- Batas wilayah barat : Kecamatan Merakurak dan Kecamatan Jenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luas Wilayah. 

Luas wilayah Kabupaten Tuban adalah 1.858,40 Km2 dengan Luas Daratan : 

183.994.562 Ha, luas Lautan : 22.608,00 Km², dan panjang Pantai : 65 km 

membentang dari arah Timur Kecamatan Palang sampai arah Barat Kecamatan Bancar. 

Jumlah penduduk sekitar 1 juta jiwa.  

 

Topografi 

Kota Tuban terletak pada ketinggian 0-100 meter diatas permukaan air laut. 

Sebagian besar wilayahnya berupa daratan dengan kemiringan 0-2 % di wilayah bagian 

Gambar 4.1 Peta lokasi kabupaten Tuban 
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barat dan sebagian selatan merupakan wilayah berbukit dengan  kemiringan rata-rata 

lebih dari 15 %.   

 

Iklim 

Secara Fisik, Kota Tuban sangat berdekatan dengan pantai yang memiliki suhu 

udara antara 25º - 27,5 º dengan iklim tropis kering. Curah hujan bervariasi dari rata-

rata berkisar 1483 mm per tahun. 

 

 Linkage system terminal 

 

Pada akses jalan setelah terminal wisata (dari arah barat), terdapat beberapa 

tempat dimana tempat tersebut adalah terminal bayangan yang biasa digunakan oleh 

masyarakat untuk menunggu angkutan (terutama bus). Lokasi terminal bayangan 

tersebut terletak di jalan raya Semarang, lebih tepatnya terletak pada bekas terminal 

lama dan alun-alun Tuban, serta di Jalan Manunggal. Terminal bayangan ini sering 

digunakan oleh bus yang menuju ke arah timur (arah Surabaya), karena jalan menuju 

kearah timur yang melewati Kota Tuban merupakan jalan satu arah, untuk jalan 

menuju ke arah barat terdapat pada pinggir kota bagian selatan, dimana pada ruas jalan 

di bagian selatan tidak terdapat adanya terminal bayangan. 

 

 

 

 

 

 

TERMINAL 
BARU

LAUT JAWA

KE SURABAYA

U

Lokasi terminal lama 

Terminal bayangan Terminal bayangan 

Terminal bayangan 

Alun-alun 

Gambar 4.2 peta Linkage sistem  terminal 
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4.2 Eksisting Terminal – Wisata Pantai Jenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminal – wisata kabupaten Tuban terletak di tepi pantai di kecamatan Jenu 

kabupaten Tuban. Lokasi terminal berada diantara jalur utama Surabaya – Jakarta 

yakni Jalur Pantura, jalur yang sangat strategis mengingat jalur ini adalah satu-satuanya 

jalur utama di pulau Jawa yang menghubungkan antara dua kota besar. Terminal – 

wisata ini semula merupakan terminal transit kategori terminal tipe B pada terminal 

sebelumnya. Pembangunan terminal baru dengan lokasi dan lahan yang berbeda 

terletak kurang lebih 8 Km ke arah barat dari pusat kota. Terminal baru ini merupakan 

kategori terminal tipe A. Ditinjau dari segi fisik, keseluruhan bangunan yang ada pada 

terminal baru ini merupakan bangunan baru. Pada lahan yang sama, di terminal ini 

sebagian lahan kosong yang tersisa oleh pemerintah setempat digunkaan sebagai 

tempat wisata, dimana wisata yang diusung adalah wisata pantai dengan objek alami 

yang utama adalah laut.  

Gambar 4.3 Lokasi terminal – wisata  
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D. View keluar ke arah 
barat

E. View keluar ke arah 
selatan

F. View keluar ke arah 
timur

A. View dari arah barat B. View dari arah utara C. View dari arah timur 

A 

B 

C 

F 

E 

D 

Gambar 4.4 View dari dalam terminal dan luar terminal 
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Tabel 4.1 EPH berdasarkan pelaksanaannya 

No Metoda EPH Hasil Pembahasan 

1 Indicative - Kuisioner 
- Wawancara 

a. Pengolahan lansekap pada terminal – wisata 
masih sangat kurang. 

b. Penataan ruang yang masih memerlukan 
pembenahan. 

c. Minimnya elemen penanda sebagai penunjuk 
arah di dalam Terminal. 

a. Lansekap pada Terminal – Wisata menurut 
responden dinilai belum optimal, kekurangan 
terletak pada minimnya tanaman peneduh, 
pengarah, dan tanaman estetis, serta ornamen 
lansekap lainnya. 

b. Penataan ruang pada terminal, menurut responden 
dinilai kurang baik, dikarenakan jarak antara ruang 
yang cukup jauh, serta tidak befungsinya beberapa 
kios dan stan yang tersedia di dalam terminal. 

c. Elemen penanda yang ada saat ini, menurut 
responden dinilai masih belum lengkap 
keberadaannya. Elemen penanda yang ada hanya 
terdapat pada beberapa titik tertentu saja di dalam 
terminal maupun area wisata. 

 
2 Investigative - Observasi lapangan 160 

sampai dengan  240 jam 
 

a. Sirkulasi di luar dan didalam bangunan pada 
Terminal – Wisata. 

b. Fungsi ruang didalam bangunan pada Terminal  
c. Posisi dan tata letak parkir kendaraan pada 

Terminal – Wisata 
d. Jarak antar ruang fungsional pada bangunan 

terminal 
e. Akses menuju Terminal – Wisata dari pusat 

kota 
 

a. Sirkulasi diluar bangunan terminal masih belum 
teratur dan perlu adanya pengaturan ulang terkait 
dengan ruang-ruang di dalam terminal. Sirkulasi di 
dalam bangunan terminal memiliki efek visual 
yang kurang baik pada selasar yang terdapat 
didalam bangunan terminal 

b. Terjadi ketidak seimbangan penggunaan ruang di 
dalam bangunan terminal. Terdapat beberapa ruang 
yang tidak berfungsi secara optimal 

c. Terdapat ketidak jelasan peruntukan parkir. 
Zonifikasi parkir untuk kendaraan pribadi dan 
angkutan kota masih bercampur. 
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d. Pada ruang kedatangan dan keberangkatan 
penumpang memiliki jarak yang cukup jauh. 

e. Nyaris tidak adanya angkutan kota maupun 
angkutan desa yang menuju terminal – wisata ini. 
Kondisi jalan dari pusat kota menuju terminal – 
wisata yang mengalami beberapa kerusakan fisik, 
dan badan jalan yang masih sempit disekitar 
terminal – wisata. 

 
3 Diagnostic - Guideline atau 

rekomendasi untuk 
mendesain 

a. Pelebaran badan jalan  
b. Penyeimbangan fungsi ruang dalam bangunan 

terminal 
c. Pemberian elemen penanda pada terminal – 

wisata 
d. Pengaturan ulang zoning parkir kendaraan 
e. Pemberian akses khusus sebagai pengarah dan 

pengatur sirkulasi internal 

a. Pelebaran jalan yang semula dua jalur menjadi empat 
jalur, serta pemberian median jalan, pembatas dari 
jalur yang bersimpangan. 

b. Pengaturan ulang beberapa ruangan untuk 
mengoptimalkan fungsi dari beberapa ruang yang 
tidak berjalan dengan optimal. 

c. Elemen penanda berupa, penanda untuk parkir, 
masuk, keluar, penanda beberapa fasilitas untuk 
memudahkan pengguna Terminal – Wisata. 

d.  Pembagian zonifikasi parkir, peruntukan lahan 
parkir bagi kendaraan menurut fungsinya 

e.  Pemberian akses khusus untuk menuju ke area privat 
tanpa harus mengganggu aktivitas di area publik, 
akses khusus disediakan bagi pengelola.  
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4.3 Analisis dan Hasil EPH pada Sirkulasi 

Pada area terminal – wisata terdapat dua jenis sirkulasi, yakni sirkulasi manusia 

dan sirkulasi kendaraan. Pada sirkulasi di dalam terminal, alur aktivitas pergerakan 

manusia pengguna terminal terdiri dari sirkulasi dari tempat kedatangan menuju tempat 

keberangkatan, dan sirkulasi dari pintu masuk utama menuju area pemberangkatan, 

serta beberapa alur sirkulasi khusus bagi pengelola terminal.  

 

4.3.1 Sirkulasi Manusia 

Pada sub variabel sirkulasi manusia, untuk mengetahui seberapa berfungsinya 

sirkulasi untuk alur aktifitas pergerakan manusia di dalam terminal, digunakan 

pertanyaan  dalam kuisioner sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Pertanyaan kuisioner untuk sub variabel sirkulasi manusia 
No Uraian Skor  
1 Akses dari tempat kedatangan bus menuju tempat 

keberangkatan bus 
 
Saran.................................................................................. 

1 2 3 4 5 

2 Akses dari tempat parkir mobil menuju tempat 
penurunan penumpang 
 
Saran.................................................................................. 

1 2 3 4 5 

 
Pertanyaan pada kuisioner diatas  mewakili situasi dan kondisi pada satu titik 

tertentu yang sedang dievaluasi, yakni akses sirkulasi pada tempat kedatangan bus, 

tempat keberangkatan, dan akses dari area parkir kendaraan pribadi. Penilaian dari 

pertanyaan tersebut dinilai dengan menggunakan skor yang terdapat pada kolom yang 

tertera disamping kolom pertanyaan. Pada kolom pertanyaan disertakan baris tersendiri 

yang berisi tentang saran yang dapat diisi oleh responden terkait dengan permasalahan 

yang dicantumkan dalam pertanyaan dalam kuisioner tersebut. Dari pertanyaan dalam 

kuisioner di atas diperoleh hasil sebagai berikut,  

 

Tabel 4.3 Sirkulasi  manusia ditinjau dari Elemen Fungsi 
Range nilai Karakter Frekuensi Prosentase 

8,8 – 10 Sangat berfungsi - 0 % 
7,1 – 8,7 Berfungsi 1 5 % 
5,4 – 7 Kurang berfungsi 6 30 % 

3,7 – 5,3 Tidak berfungsi 10 50 % 
2 – 3,6 Sangat tidak berfungsi 3 15 % 

Total 20 100 % 
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Dari hasil kuisioner tersebut, didapatkan hasil berupa dari total 20 responden, 1 

orang atau 5 %  responden menyatakan bahwa sirkulasi manusia pada terminal ini 

berfungsi,  6 orang atau 30 % menyatakan kurang berfungsi, 10 orang atau 50 % 

menyatakan tidak berfungsi, dan 3 orang atau 15% menyatakan sangat tidak berfungsi. 

Maka dari hasil tersebut dspat disimpulkan bahwa untuk sirkulasi manusia pada 

terminal – wisata ini menurut responden dinilai tidak berfungsi dengan baik.  

 
Tabel 4.4 Kesesuaian kriteria terminal tipe A dengan Terminal - Wisata pada sirkulasi 
manusia 
No Kriteria Terminal Tipe A  

& studi literatur 
Terminal – Wisata Tuban Sesuai Tidak 

sesuai 
1. Pemisahan jalur lalu lintas 

kendaraan dengan 
pergerakan orang 

1. Jalur sirkulasi orang 
hanya terdapat di dalam 
bangunan terminal. 

2. Pada area luar terminal 
tidak terdapat jalur 
sirkulasi untuk orang. 

 

 
 

 
 

√ 
 

2. Alur sirkulasi di dalam 
bangunan bersifat linier 

Alur sirkulasi manusia di 
dalam bangunan bersifat 
linier 

 
√ 

 

 

3. Alur sirkulasi diluar 
bangunan bersifat linier 

Alur sirkulasi manusia 
diluar bangunan bersifat 
radial 

  
√ 

 
Total 

 
1 2 

 

Dari tabel kesesuaian antara kriteria terminal tipe A dengan Terminal – Wisata 

di atas dapat diketahui terdapat beberapa elemen yang masih belum sesuai pada 

Terminal – Wisata dengan kriteria terminal bus tipe A. Disamping itu, elemen sirkulasi 

manusia masih belum dapat berfungsi dengan baik.  

 

4.3.1.1. Sirkulasi Manusia Pada Terminal  

1. Sirkulasi dari tempat kedatangan menuju tempat keberangkatan 

Permasalahan yang terdapat pada srkulasi ini adalah : 

a. Banyaknya kios yang tidak terpakai di sepanjang sirkulasi dari tempat 

kedatangan menuju tempat keberangkatan. 

b. Jarak yang cukup jauh antara tempat kedatangan penumpang menuju tempat 

keberangkatan penumpang. 

c. Ketidaknyamanan visual pengguna sirkulasi akibat akses yang ada tidak 

ditunjang oleh penataan lingkungan sekitar yang baik. 
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Pada sirkulasi ini, pengunjung / pengguna terminal mengawali alur sirkulasinya 

dari tempat kedatangan bus untuk berpindah menuju tempat keberangkatan untuk 

berganti moda transportasi. Pada alur sirkulasi ini, memiliki pola linier. Namun ada 

juga pengguna yang mengawalinya dari tempat kedatangan dan langsung menuju 

tempat parkir kendaraan pribadi / angkot untuk kemudian meninggalkan terminal. Pada 

alur sirkulasi ini memiliki pola sirkulasi menyebar / radial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola linier pada sirkulasi ini terlihat dari adanya garis lurus yang merupakan 

alur pergerakan pengguna terminal saat berada di dalam terminal. Pada sirkulasi ini 

memiliki jarak yang terbilang jauh antara satu bangunan menuju ke bangunan lain, 

selain itu jalur sirkulasi yang dilalui merupakan deretan kios / stan kosong (tidak 

terpakai), sehingga meyebabkan ketidaknyamanan visual bagi penggunanya.  

 

 

Gambar 4.6 salah satu  sudut ruang sirkulasi 
pengunjung di dalam teminal 

 

Gambar 4.5 alur sirkulasi linier 
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Selasar untuk sirkulasi yang menyerupai lorong yang memanjang menjadikan 

efek visual yang kurang baik bagi penggunanya. Panjang dar selsar tersebut membuat 

jarak antar bangunan yang semula sudah jauh menjadi seakan-akan terlihat lebih jauh 

lagi.  

Berdasarkan kondisi aksesbilitas tersebut, maka perlu adanya pembenahan dan 

penataan ulang ruang-ruang, selasar yang ada pada bangunan terminal tersebut berupa, 

1. Mengoptimalkan stan atau kios yang ada disepenjang selasar untuk 

menghindari kesan jarak yang jauh pada selasar penghubung antar bangunan. 

2. Stan atau kios yang tersedia dipergunakan sebagai tempat yang menyediakan 

berbagai macam jenis jasa, seperti tempat oleh-oleh, aneka jajanan, makanan 

ringan, souvenir, dll untuk membuang rasa bosan penggunan terminal 

yangmelelwati selasar tersebut. 

3. Perlu dibuat kenyamanan lain yang juga melibatkan penataan taman / landscape 

yang berada di sekitarnya yang berpengaruh terhadap pencahaan dan sirkulasi 

udara, sebagai salah satu faktor pendukung kenyamanan pada selasar tersebut. 

 

2. Sirkulasi dari pintu masuk utama menuju tempat keberangkatan  

Permasalahan yang menyebabkan pintu masuk utama pada terminal tidak berjalan 

sesuai dengan fungsinya adalah,  

a. Besaran ruangan yang masih kurang luas, sehingga identitas ruang tersebut 

sebagai ruang penerima masih belum terlihat dengan jelas.  

b. Adanya kios / stan yang berada disekitarnya, keberadaan kios / stan di ruangan 

ini sangat mendominasi dari ruangan yang seharusnya (ruang penerima). 

Sehingga pada main entrance jarang dijumpai aktivitas sirkulasi pengguna 

terminal 

c. Tidak menjadi titik awal penyebaran sirkulasi di dalam bangunan terminal. 

Pada sirkulasi ini, pengunjung / pengguna terminal mengawali alur sirkulasinya 

dari pintu gerbang / main entrance untuk kemudian menuju ke tempat yang dituju. 

Oleh karena tempat yang akan dituju merupakan tempat yang terletak secara terpisah 

dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, sehingga pada sirkulasi ini memiliki 

pola sirkulasi yang menyebar / radial, yakni tipe sirkulasi yang berawal dari satu 

tempat menuju ke berbagai tempat yang sesuai dengan keperluannya.  
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selasar penghubung dari tempat 
parkir menuju bangunan utama 

main entrance pada bangunan utama 

Gambar 4.8 Lokasi aksesbilitas pada bangunan utama 
terminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada alur sirkulasi radial yang ada, didapati titik awal sirkulasi pengunjung / 

pengguna terminal  berasal dari temoat parkir dan langsung menyebar menuju tempat 

kedatangan, tempat keberangkatan dan kantor.  

Pada alur sirkulasi radial yang dijelaskan diatas, titik awal / utama penyebaran 

adalah tempat parkir dan bukan melalui pintu masuk bangunan utama (main entrance). 

Hal ini menjadikan pintu masuk utama yang seharusnya menjadi area penerima 

pertama bagi pengunjung tidak berjalan sebagaimana fungsinya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 alur sirkulasi radial  
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Berdasarkan analisa diatas maka diperlukan pemecahan berupa adanya 

pengaturan ruangan yang dapat menunjukkan identitas suatu ruang, sehingga alur 

sirkulasi yang seharusnya terjadi di alam terminal tersebut dapat berjalan sesuai dengan 

fungsinya, pengaturan tersebut berupa, 

1. Pengurangan ruangan stan / kios pada ruangan penerima / pada main entrance, 

dan memprlebar main hall yang ada pada bangunan tersebut, sehingga identitas 

ruangan menjadi jelas, yakni sebagai area penerima utama dalam terminal. 

2. Pemberian identitas pembatas pada bangunan dan ruangan lain selain bangunan 

utama yang merupakan main entrance utama sebagai titik awal alur sirkulasi di 

dalam bangunan terminal. 

3. Pemberian elemen penanda yang jelas agar dapat mengarahkan pengunjung 

menuju ruangan pertama yang seharusnya dituju. Elemen penanda yang 

digunakan tidak harus berupa tulisan, melainkan dapat juga berupa petunjuk 

arah, atau pengaturan beberapa elemen landscape yang dapat mengarahkan 

pengunjung / pengguna terminal (misal pohon palm, cemara). 

 

3. Sirkulasi khusus pengelola terminal 

Permasalahan pada sirkulasi khusus bagi pengelola terminal ini adalah : 

a. Tidak digunakannya selasar penghubung antar masa bangunan pada 

terminal yang merupaka akses khusus menuju kantor pengelola 

terminal. 

b. Penggunaan area sirkulasi dibawah selasar penghubung sebagai 

sirkulasi manusia, dimana area sirkulasi dibawah selasar merupakan alur 

sirkulasi bagi kendaraan. 

c. tidak lengkapnya informasi mengenai arah sirkulasi di dalam bangunan 

terminal. 

Alur sirkulasi khusus bagi pengelola terminal memiliki pola sirkulasi yang 

sama dengan sirkulasi pengunjung / pengguna terminal lainnya, dimana pola sirkulasi 

yang ada adalah pola menyebar atau radial. Pada sirkulasi bagi pengelola, titik awal 

penyebarannya adalah dari kantor pengelola untuk kemudian menuyebar ke ruangan 

lainya, misal pos kedatangan, pos keberangkatan, pos di gerbang masuk utama. Titik 

awal dari sirkulasi ini adalah tempat parkir utama yang berad di bagian selatan terminal 

/ bagian depan terminal untuk kemudian menuju ke titik pusat pada  
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bagian utara terminal dan menyebar menuju ke beberapa ruangan yang ada di terminal 

tersebut.  

 

Pada sirkulasi pengelola terminal, terdapat akses tersendiri yang 

menghubungkan antara bangunan utama dengan bangunan kantor terminal yang berada 

di bagian utara. Penghubung tersebut berupa bangunan selasar, dimana bangunan 

selasar tersebut menjembatani antara lantai 2 pada bangunan utama dengan lantai 2 

pada bangunan  kantor terminal. Dalam alur sirkulasi radial, bangunan tersebut 

merupakan penghubung dari titik awal menuju ketitik pusat penyebaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada kenyataannya, selasar ini masih kurang berjalan sesuai dengan fungsinya, 

dimana selasar yang disediakan untuk akses bagi pengelola tidak dipergunakan dengan 

semestinya. Pengelola lebih sering menggunakan akses yang berada di bawahnya 

sebagai akses sirkulasi yang menghubungkan antara bangunan utama dengan kantor 

terminal. Akses yang berada di bawah selasar tersebut merupakan jalur lintasan bagi 

bus yang yang menghubungkan antara tempat kedatangan dengan tempat 

Gambar 4.10 selasar penghubung antar bangunan 

Gambar 4.9 alur  sirkulasi radial, pengelola terminal 
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keberangkatan. Untuk dapat mengoptimalkan kembali selasar penghubung antara 

bangunan utama dengan bangunan kantor, maka diperlukan, 

1. Petunjuk yang jelas mengenai arah sirkulasi bagi pengunjung dengan pengelola 

terminal. 

2. Pemanfaatan area yang berada dibawah selasar sebagai area landscape, yang 

juga dapat berfungsi sebagai pencegah agar area tersebut tidak digunakan untuk 

sirkulasi yang bersifat dadakan. 

3. Penempatan ruangan bagi pengelola berada pada lantai 2 dan 3, dan 

pemindahan pintu utama pada bangunan kantor berada pada lantai 2, mengingat 

selasar tersebut menghubungkan antara lantai 2 bangunan utama dengan lantai 

2 bangunan kantor pengelola terminal – wisata. 

 

4.3.1.2.  Sirkulasi Manusia Pada Tempat Wisata 

Permasalahan yang timbul pada sirkulasi bagi pengunjung di area wisata ini 

adalah : 

1. Tidak ditunjangnya arah jalur sirkulasi dengan penanda yang mengarahkan 

arah dari suatu jalur sirkulasi yang ada. 

2. Tidak teraturnya alur sirkulasi pada area wisata 

Pada area wisata terdapat dua jenis sirkulasi yang sama dengan terminal, yakni 

sirkualsi manusia dan sirkulasi kendaraan. Pada sirkulasi manusia di dalam area wisata 

memiliki pola sirkulasi menyebar atau radial. Pada pola sirkulasi ini terdapat dua titik 

pusat penyebaran, yakni pusat penyebaran yang pertama adalah dari area parkir 

kendaraan pribadi dan sepeda motor.  

Dari lokasi ini, merupakan titik pertama sekaligus titik pusat bagi para 

pengunjung yang menggunakan kendaraan pribadi untuk memulai aktivitasnya di 

tempat wisata. Dari titik pusat (tempat parkir kendaraan pribadi) pengunjung kemudian 

menyebar menuju kearah yang dikehendaki didalam area wisata.   

Pada alur sirkulasi dari titik pusat yang kedua adalah alur sirkulasi pengunjung 

yang memulai aktivitasnya dari tempat parkir bus, alur sirkulasi ini merupakan titik 

awal bagi pengunjung yang datang dengan menggunakan transportasi bus. Sama 

halnya dengan alur sirkulasi dari titik pusat pertama, dari titik pusat yang kedua ini 

pengunjung kemudian menyebar menuju kearah yang dikehendaki di dalam area 

wisata. 
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Gambar 4.12 Pola sirkulasi radial dari titik pusat kedua 
 

AREA TERMINAL BUS 

LAUT JAWA 

AREA TERMINAL 

LAUT JAWA 

 

Gambar 4.11Pola sirkulasi radial dari titik pusat pertama 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimnya berbagai penanda mengenai sirkulasi di dalam area wisata ini 

mengakibatkan alur pergerakan pengunjung yang seharusnya dapat diatur dengan baik 

dengan sirkulasi yang terarah dan teratur, menjadi tidak teratur alur pergerakannya. 

Alur sirkulasi yang semula diawali dari kedua titik pusat penyebaran dimana pada 

masing-masing titik penyebaran memiliki akses penyebaran ke segala arah didalam 
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Gambar 4.13 Sirkulasi pengunjung pada area wisata 
 

area wisata, hal ini menyebabkan terjadinya ketidak teraturan sirkulasi pengunjung 

didalam area wisata. Penyebaran pengunjung yang berasal dari kedua titik penyebaran 

memungkinkan pengunjung yang beraktivitas untuk saling berpapasan, hal ini 

menyebabkan ketidak teraturan sirkulasi yang ada pada area wisata tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar diatas merupakan alur sirkulasi yang tidak teratur pada area 

wisata, dimana garis berwarna biru merupakan alur sirkulasi masuk dari tempat parkir, 

sedangkan garis berwarna orange adalah alur sirkulasi keluar menuju tempat parkir 

kendaraan pribadi. Pada garis berwarna ungu adalah alur sirkulasi masuk dari tempat 

parkir bus, sedangkan garis berwarna merah merupakan alur sirkulasi menuju tempat 

parkir bus. 

Dari permasalahan tersebut perlu adanya beberapa pembenahan dan pengaturan 

ulang mengenai alur sirkulasi pengunjung dalam area wisata, maka diperlukan 

beberapa pemecahan sebagai berikut : 

1. Aksesbilitas pada sirkulasi di dalam area wisata perlu ditunjang oleh beberapa 

penanda khusus untuk menunjukan dan menegaskan jalur dan arah sirkualsi 

bagi pengunjung. Penanda dalam aksesbilitas ini memungkinkan berkaitan 

dengan penataan landscape sekitar, seperti penanaman pohon yang dapat 

menjadi pengarah aksesbilitas di dalam area wisata, serta pemberian papan 

penunjuk arah mengenai beberapa bagian fasilitas yang ada di tempat wisata 

tersebut. 

2. Perlu adanya pengaturan ulang mengenai pola sirkulasi yang berada di dalam 

area wisata. Pola sirkualsi yang semula memiliki pola radial / menyebar dari 
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satu titik tertentu, dapat diubah menjadi pola linier pada area yang merupakan 

area inti dari tempat wisata tersebut. Untuk mendapatkan pola sirkulasi linier 

pada area inti tersebut perlu adanya pembagian area publik di dalam area wisata 

tersebut, dimana pada area pertama merupakan area penunjang yang 

menggunakan pola sirkulasi dua arah, seangkan pada area inti menggunakan 

pola sirkulasi linier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar diatas merupakan area tempat wisata yang zonifikasinya telah 

dibagi menjadi 2 bagian, yakni area penunjang dan area inti. Antara zona area inti 

dengan zona area penunjang terdapat pembatas yang memisahkan kedua zona tersebut, 

dan terdapat satu pintu masuk sebagai akses untuk menuju ke zona inti sekaligus 

penghubung antara zona inti dengan zona area penunjang. Pintu masuk menuju zona 

inti ini merupakan titik pusat dari area penunjang maupun area inti. Pada area 

penunjang merupakan area dimana ditempat tersebut terdapat tempat parkir bagi 

kendaraan pengunjung, pada area ini alur sirkulasi merupakan alur sirkulasi dua arah. 

Sirkulasi dari area penunjang ini berkumpul pada satu titik pusat penyebaran pada area 

inti, yakni pintu masuk pengunjung.  

Alur sirkulasi dari area penunjang ini merupakan alur sirkulasi masuk menuju 

pintu utama dan alur sirkulasi keluar dari pintu utama yang ditunjukan oleh garis 

berwarna ungu dan biru untuk sirkulasi masuk menuju zona inti, dan garis berwarna 

merah dan orange sebagai alur sirkulasi keluar dari zona inti. Sedangkan pada area inti, 

Gambar 4.14 Sirkulasi pengunjung pada area wisata dengan 2 zona 
 

AREA INTI 

AREA PENUNJANG 
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alur sirkulasi berubah menjadi pola linier ditunjukan dengan garis berwarna hijau, 

dimana pintu masuk tersebut menjadi titik awal dan titik akhir dari pola linier yang 

terbentuk. Pada area inti sirkulasi yang diterapkan adalah alur sirkualsi satu arah.  

Dengan adanya pembagian pola sirkulasi pengunjung didalam area wisata ini 

dapat mengurangi tingkat ketidakteraturan yang terjadi sebelumnya. Jika pada pola 

sirkulasi sebelumnya adalah pola radial yang berlaku diseluruh area wisata 

menyebabkan ketidakteraturan sirkualsi masuk dan  keluar dari dan menuju tempat 

parkir yang ada, maka dengan pola sirkulasi yang direncanakan ini dapat membagi 

antara zona utama yang harus diperhatikan kenyamanan dan kemudahan sirkulasinya 

dengan zona area penunjang tanpa harus mengurangi tingkat kenyamanan bagi 

pengunjung tempat wisata ini.  

 

4.3.2 Sirkulasi Kendaraan 

Pada sub variabel sirkulasi kendaraan, untuk mengetahui seberapa berfungsinya 

sirkulasi untuk kendaraan di dalam terminal, digunakan pertanyaan  dalam kuisioner 

sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Pertanyaan kuisioner untuk sub variabel sirkulasi kendaraan 
No Uraian Skor  
1 Jalur lintas bus dari tempat kedatangan menuju tempat 

keberangkatan 
 
Saran.................................................................................. 

1 2 3 4 5 

2 Jalur dari gerbang pintu masuk menuju area wisata 
hingga pintu gerbang keluar  
 
Saran.................................................................................. 

1 2 3 4 5 

 

Pertanyaan pada kuisioner diatas  mewakili situasi dan kondisi pada satu titik 

tertentu yang sedang dievaluasi, yakni akses sirkulasi pada jalur lintas kedatangan bus 

menuju jalur lintas keberangkatan, serta jalur akses dari pintu gerbang masuk menuju 

terminal bus dan area wisata hingga pintu gerbang keluar. Penilaian dari pertanyaan 

tersebut dinilai dengan menggunakan skor yang terdapat pada kolom yang tertera 

disamping kolom pertanyaan. Pada kolom pertanyaan disertakan baris tersendiri yang 

berisi tentang saran yang dapat diisi oleh responden terkait dengan permasalahan yang 

dicantumkan dalam pertanyaan dalam kuisioner tersebut. Dari pertanyaan dalam 

kuisioner di atas diperoleh hasil sebagai berikut,  
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Tabel 4.6 Sirkulasi  kendaraan ditinjau dari Elemen Fungsi 
Range nilai Karakter Frekuensi Prosentase 

8,8 – 10 Sangat berfungsi 2 10 % 
7,1 – 8,7 Berfungsi 12 60 % 
5,4 – 7 Kurang berfungsi 6 30 % 

3,7 – 5,3 Tidak berfungsi - 0  % 
2 – 3,6 Sangat tidak berfungsi - 0  % 

Total 20 100 % 
 

Dari hasil kuisioner tersebut, didapatkan hasil berupa dari total 20 responden, 2 

orang atau 10%  responden menyatakan bahwa sirkulasi kendaraan  pada terminal ini 

sangat berfungsi,  12 orang atau 60% menyatakan berfungsi, 6 orang atau 30% 

menyatakan kurang berfungsi. Maka dari hasil tersebut dspat disimpulkan bahwa untuk 

sirkulasi kendaraan pada terminal – wisata ini menurut responden dinilai berfungsi 

dengan baik.. 

 

Tabel 4.7 Kesesuaian kriteria terminal tipe A dengan Terminal - Wisata pada sirkulasi 
kendaraan 
No Kriteria Terminal Tipe A  

& studi literatur 
Terminal – Wisata Tuban Sesuai Tidak 

sesuai 
1. 
 
 

Terdapat jalur kedatangan 
bagi angkutan umum 

Terdapat jalur kedatangan 
bagi bus. Dan angkutan kota 

 
√ 

 

2. Terdapat jalur 
keberangkatan bagi 
angkutan umum 
 

Terdapat jalur keberangkatan 
bagi bus, dan angkutan kota 

 
√ 

 

3. Alur sirkulasi kendaraan 
bersifat linier 

Alur sirkulasi di dalam 
Terminal – Wisata  bersifat 
linier 

 
√ 

 

Total 
 

3 - 

 

Dari tabel kesesuaian antara kriteria terminal tipe A dengan Terminal – Wisata 

di atas dapat diketahui bahwa jalur sirkulasi kendaraan pada Terminal – Wisata sudah 

sesuai dengan kriteria terminal bus tipe A. Akan tetapi elemen sirkulasi kendaraan pada 

Terminal – Wisata ini masih perlu beberapa pembenahan dan penambahan beberapa 

elemen yang dapat menunjang sirkulasi kendaraan agar dapat berfungsi lebih baik. 
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4.3.2.1. Sirkulasi Kendaraan Pada Terminal  

Permasalahan yang timbul pada alur sirkulasi parkir kendaraan pribadi, 

angkutan kota, dan angkutan desa yakni adalah, 

1. Adanya jalur dua arah yakni arah untuk masuk dan arah untuk keluar bagi 

kendaraan yang berada didalamnya, mengakibatkan alur sirkulasi yang 

seharusnya dapat berupa linier dan searah menjadi alur sirkulasi dua arah. 

2. Tidak adanya rambu penanda yang menjelaskan bahwa alur sirkulasi 

tersebut merupakan sirkualsi dua arah ataupun satu arah, mengakibatkan 

pengguna parkir lebih memilih untuk keluar dari area parkir dengan melalui 

pintu parkir yang sama. 

Sedangkan alur sirkulasi bagi kendaraan di dalam area terminal ini terdapat 

pola sirkulasi linier. Pola linier yang ada terdbagi menjadi dua bagian yakni pola linier 

bagi kendaraan besar (bus) dan pola linier bagi kendaraan kecil. Pola sirkulasi yang 

linier dimiliki oleh alur sirkulasi bagi kendaraan besar / bus yang masuk kedalam 

teminal dan menggunakan fasilitas terminal. Sedangkan pola sirkualsi linier dimiliki 

oleh kendaraan pribadi dan angkutan kota / desa yang masuk ke dalam area parkir yang 

disediakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada pola linier terdapat alur sirkulasi kendaraan / bus dengan sistem satu arah, 

dimana sirkulasi masuk ke dalam terminal terdapat pada bagian barat terminal, 

Gambar 4.15 pola sirkulasi linier  pada kendaraan besar / bus 
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Gambar 4.16 pola  sirkulasi linier pada kendaraan kecil 

Kendaraa
n masuk

Parkir bus Parkir bus 
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Kendaraan 
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kemudian menuju tempat penurunan penumpang, dari tempat penurunan penumpang, 

bus dapat langsung menuju tempat keberangkatan untuk meneruskan perjalanan atau 

parkir di area parkir bus yang terdapat di utara bangunan utama. Dari tempat 

keberangkatan, bus dapat keluar melalui gerbang yang berada di sisi timur dari 

terminal.  

Alur sirkulasi linier yang terdapat pada sirkulasi bagi bus, dirasa sudah tepat, 

mengingat pada alur sirkulasi bus ini menghubungkan antara tempat kedatangan 

dengan tempat keberangkatan yang merupakan satu arah, sehingga alur sirkulasi ini 

tidak mengganggu kelancaran sirkulasi bus yang berada di dalam terminal. 

Sedangkan pada pola sirkulasi linier yang dimiliki oleh kendaraan kecil, 

terdapat sistem sirkulasi satu arah pada jalur utama, sedangkan pada jalur sekundernya 

memilki pola sirkulasi dua arah. Kendaraan masuk melalui gerbang bagian barat 

terminal, kemudian menuju jalur yang disediakan bagi kendaraan pribadi dan angkutan 

kota. Jalur yang tersedia merupakan jalur utama bagi sirkulasi kendaraan, kemudian 

dilanjutkan menuju jalur sekunder yakni jalur yang menuju ke tempat parkir di dalam 

area terminal. Pada jalur menuju tempat parkir terdapat jalur dua arah yakni jalur untuk 

akses masuk dan akses keluar, yang terhubung kembali dengan jalur utama satu arah 

untuk menuju gerbang keluar yang berada di sebelah timur terminal. 
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Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan beberapa pemecahan 

sebagai berikut, 

1. pada tempat parkir dibedakan adanya pemisahan antara alur sirkulasi masuk 

dengan alur sirkulasi keluar. Pada pintu masuk area parkir hanya boleh untuk 

kendaraan masuk saja, sedangkan untuk kendaraan keluar diberi pintu keluar 

sendiri yang berbeda dari pintu masuk. Sehingga tidak terjadi saling berpapasan 

antara kendaraan masuk dengan kendaraan keluar, dan menjadikan alur 

sirkulasi dapat mengalir. 

2. perlu adanya penanda yang jelas tentang petunjuk arah pada area parkir, 

sehingga pengguna dapat mengetahui alur sirkulasi dengan jelas tanpa 

mengganggu kelancaran sirkulasi parkir yang tersedia. 

 

4.3.2.2. Sirkulasi Kendaraan Pada Tempat Wisata 

Sedangkan sirkulasi kendaraan pada area wisata, alur sirkulasi  yang ada 

memiliki kesamaan dengan alur sirkulasi yang ada pada area terminal. Pada area 

wisata, kendaraan yang masuk melalui pintu gerbang yang berada di sebelah barat 

terminal – wisata tersebut. Pola sirkulasi kendaraan yang ada pada tempat wisata ini 

adalah pola linier dengan mengitari area terminal yang berada di selatannya, dimana 

didalam tempat wisata tersebut terdapat sirkulasi satu arah. Semua kendaraan 

pengunjung yang akan memasuki area wisata masuk pada gerbang sebelah barat 

dengan lajur pertama (lajur paling barat). 

Kendaraan pribadi dan sepeda motor yang masuk ke tempat wisata ini, 

langsung menuju tempat parkir bagi kendaraan pribadi dan sepeda motor yang berada 

pada area parkir sebelah barat (zona 1), sedangkan kendaraan besar seperti bus dan 

minibus berjalan terus menuju tempat parkir di sebelah timur (zona 2). Untuk menuju 

pintu keluar dari tempat wisata, kendaraan yang parkir di zona 1 berjalan kearah timur 

melewati parkir sebelah timur (zona 2) untuk kemudian menuju pintu keluar di gerbang 

sebelah timur dari terminal – wisata.  
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Pada alur sirkulasi kendaraan di tempat wisata ini, dirasa sudah cukup baik, 

mengingat pada tempat wisata ini menggunakan sistem sirkulasi linier satu arah, 

sehingga pada aksesbilitasnya tidak terdapat kendaraan yang saling berpapasan yang 

menimbulkan potensi kemacetan. 

 

4.3.3 Lansekap   

Pada sub variabel sirkulasi kendaraan, untuk mengetahui seberapa berfungsinya 

sirkulasi untuk kendaraan di dalam terminal, digunakan pertanyaan  dalam kuisioner 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4.8 Pertanyaan kuisioner untuk sub variabel lansekap 
No Uraian Skor  
1 Kondisi taman di sekitar terminal 

 
Saran.................................................................................. 

1 2 3 4 5 

2 pepohonan di sekitar terminal 
 
Saran.................................................................................. 

1 2 3 4 5 

 

Gambar 4.17 Sirkulasi kendaraan masuk dan kendaraan keluar pada area wisata 
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Pertanyaan pada kuisioner diatas  mewakili situasi dan kondisi pada satu titik 

tertentu yang sedang dievaluasi, yakni kondisi taman yang berada di dalam area 

terminal dan kondisi taman yang berada di dalam area wisata. Selain kondisi taman 

yang ada, evaluasi yang akan dilakukan terkait juga dengan keberadaan jumlah dan 

fungsi pepohonan yang berada di dalam kawasan terminal. Penilaian dari pertanyaan 

tersebut dinilai dengan menggunakan skor yang terdapat pada kolom yang tertera 

disamping kolom pertanyaan. Pada kolom pertanyaan disertakan baris tersendiri yang 

berisi tentang saran yang dapat diisi oleh responden terkait dengan permasalahan yang 

dicantumkan dalam pertanyaan dalam kuisioner tersebut. Dari pertanyaan dalam 

kuisioner di atas diperoleh hasil sebagai berikut,  

 

Tabel 4.9 Lansekap  ditinjau dari Elemen Fungsi 
Range nilai Karakter Frekuensi Prosentase 

8,8 – 10 Sangat berfungsi - 0 % 
7,1 – 8,7 Berfungsi 6 30 % 
5,4 – 7 Kurang berfungsi 9 45 % 

3,7 – 5,3 Tidak berfungsi 5 25 % 
2 – 3,6 Sangat tidak berfungsi - 0 % 

Total 20 100 % 
 

Dari hasil kuisioner tersebut, didapatkan hasil berupa dari total 20 responden, 6 

orang atau 30%  responden menyatakan bahwa lansekap yang ada pada area terminal – 

wisata ini berfungsi, 9 orang atau 45% menyatakan kurang berfungsi, 5 orang atau 25% 

menyatakan tidak berfungsi. Maka dari hasil tersebut dspat disimpulkan bahwa untuk 

lansekap pada terminal – wisata ini menurut responden dinilai kurang berfungsi dengan 

baik. 

 

Tabel 4.10 Kesesuaian kriteria terminal tipe A dengan Terminal - Wisata pada area 
lansekap. 
No Kriteria Terminal Tipe A  

& studi literatur 
Terminal – Wisata Tuban Sesuai Tidak 

sesuai 
1. 
 

Terdapat soft material 
pada area taman 
 

Soft material pada area 
lansekap berupa pepohonan 
dan air. 

 
√ 
 

 

2. Terdapat hard material 
pada area taman 

Hard material pada area 
lansekap berupa material 
keras buatan organik 

 
√ 

 

 

Total 2 1 
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Dari tabel kesesuaian antara kriteria terminal tipe A dengan Terminal – Wisata 

di atas dapat diketahui bahwa kriteria lansekap pada Terminal – Wisata sudah sesuai 

dengan kriteria terminal bus tipe A. Akan tetapi elemen lansekap pada Terminal – 

Wisata ini masih perlu beberapa pembenahan yang dapat menunjang agar lansekap 

tersebut dpat berfungsi dengan baik. 

 

4.3.3.1  Lansekap Pada Terminal 

1. Lansekap pada entrance 

Permasalahan pada lansekap yang terdapat pada area sekitar kolam ini adalah, 

1. Kondisi kolam yang sangat tidak terawat yang berakibat pada kondisi 

lansekap disekitarnya. Kolam sebagai reduktor dan sebagai pengatur suhu 

terhadap bangunan dibelakangnya ini, memiliki debit ketinggian air yang 

sangat kurang, sehingga tidak proporsi antara kedalaman kolam dengan 

volume air didalamnya. Air yang ada pada kolam merupakan air dari hasil 

penampungan air hujan, sehingga ketika pada saat hujan, kolam tersebut 

berfungsi sebagai resapan air hujan , akan tetapi pada musim kemarau 

kolam tersebut terisi air sisa air hujan dan bahkan tidak terisi air sama 

sekali. 

2. Air yang terisi pada kolam tersebut merupakan air yang tidak dapat 

digunakan untuk kegiatan apapun (air kotor) yang berpotensi menjadi 

sebagai tempat tidak sehat. Selain kondisi air yang masih kurang layak, 

kondisi penataan taman yang berada di sekeliling kolam juga masih belum 

dioptimalkan bahkan belum diolah sama sekali. Ilalang yang berada 

disekitar kolam menjadikan area entrance pada terminal – wisata ini terlihat 

gersang dan tidak ada unsur mengundang pada lansekapnya.  

3. Elemen lansekap yang sudah ada misal gerbang masuk dan gerbang keluar 

pada terminal – wisata menjadi ikut terpengaruh oleh buruknya pengolahan 

taman yang berada disekitarnya. Hal ini menyebabkan pengaruh visualisasi 

terhadap entrance pada bangunan terminal – wisata.  

 

Penataan landscape pada area terminal cenderung didominasi oleh rerumputan, 

sedangkan untuk vegetasi peneduh masih sangat minim. Pada area paling depan pada 

lokasi terminal – wisata terdapat sebuah kolam yang berfungsi sebagai reduktor panas 

dan berfungsi sebagai pengatur suhu didalam bangunan terminal. Kolam reduktor ini 
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Gambar 4.19 Lansekap pada gerbang terminal - wisata 

Gambar 4.18 Lansekap pada area entrance 
 

memiliki ukuran 34 X 236,25 meter dengan luas 8032,5 m2. vegetasi yang ada 

disekitarnya adalah berupa rumput ilalang yang tumbuh liar disekeliling kolam 

tersebut, vegetasi lain yang berada disekitar adalah berupa beberapa tanaman hias. 
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Dari permasalahan tersebut perlu adanya beberapa pembenahan dan pengaturan 

ulang mengenai lansekap pada area entrance terminal – wisata berupa : 

1. Pengelolaan ulang mengenai volume air yang digunakan untuk mengisi kolam 

polder / kolam reduktor. Air yang digunakan berupa air tawar yang berasal dari 

sumber mata air setempat, ataupun PDAM. Kolam polder tersebut selain 

digunakan sebagai resapan air hujan, juga dikembangkan menjadi sebuah 

elemen lansekap yang menarik dengan ditambahkan beberapa elemen 

penunjang seperti lampu hias, air mancur, dan permainan lighting ketika malam 

hari. Sehingga kolam yang ada tidak menimbulkan penyakit dan dapat menjadi 

salah satu elemen lansekap yang dapat memberi pengaruh positif terhadap 

lingkungan sekitarnya. 

2. Penggunaan rumput hias pada area disekeliling kolam polder tersebut. Rumput 

hias sebagai pengganti rumput ilalang yang ada saat ini disekeliling kolam 

tersebut. Rumput hias selain berfungsi sebagai elemen estetis juga berfungsi 

sebagai penyerap air hujan sebelum masuk ke tanah, selain itu rumput hias juga 

dapat berfungsi sebagai pereduksi sinar matahari, ketika siang hari. 

3. selain rumput hias, pada lansekap yang terletak di bagian entrance juga perlu 

adanya vegetasi. Vegetasi yang diperlukan adalah berupa tanaman hias yang 

dapat dipadukan dengan elemen lansekap yang sudah ada sebelumnya.  

4. Pemberian elemen lansekap tambahan berupa ornamen-ornamen penunjang 

yang diperlukan pada area tersebut. Elemen penunjang tersebut berupa oramen 

sculpture yang diletakan pada area taman ataupun sekaligus sebagai hiasan 

pada kolam (berupa air mancur). Elemen penunjang lainya adalah berupa 

pemberian lampu taman / lampu hias pada area tersebut. Lampu hias / lampu 

taman tersebut berfungsi sebagai elemen estetis dan sebagai sumber 

pencahayaan buatan / tambahan ketika malam hari selain lampu jalan yang 

sudah ada pada jalan arteri didepannya.   

 

2. Lansekap disekitar Bangunan Terminal 

Permasalahan yang timbul pada lansekap sekitar bangunan ini hampir serupa 

dengan permasalahan lansekap yang ada pada area entrance terminal – wisata. Kondisi 

taman yang kurang terawat masih menjadi masalah utama pada lansekap yang berada 

di sekitar bangunan terminal ini. Kondisi taman yang masih berupa lahan hjau terbuka 

dengan sedikit tanaman masih sangat kurang untuk dapat menghidupkan atau 
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mengoptimalkan taman yang ada baik area taman sebelah timur maupun area taman 

sebelah barat. Selain itu taman yang ada masih belum ditunjang oleh adanya elemen 

lansekap lainya, sehingga taman yang ada saat ini hanya sekedar taman dengan 

vegetasi yang sangat minim.  

Selain area taman yang terletak pada sisi barat dan sisi timur area terminal, juga 

terdapat taman yang  terletak disela-sela bangunan terminal (antara gedung A dan 

gedung B), keberadaan taman disela-sela gedung ini berfungsi sebagai reduktor panas 

dan sebagai barrier di dalam bangunan dari panas sinar matahari dan peredam 

kebisingan dari aktivitas yang ada disekitarnya. Landscape yang berada di antara 

bangunan terminal menggunakan vegetasi yang berfungsi sebagai hiasan (tanaman 

hias) dan reduktor panas dan kebisingan disekitarnya. Akan tetapi taman yang berada 

di antara bangunan ini masih belum memiliki ornamen yang juga sekaligus salah satu 

elemen lansekap. Yakni tidak adanya penerangan buatan berupa lampu taman / lampu 

hias. Serta masih minimnya ornamen-ornamen seperti perkeasan yang dapat memberi 

nilai estetis pada taman.  

Area terbuka berupa taman disekitar bangunan terminal memiliki penataan 

yang hampir sama seperti pada lansekap pada area entrance. Mayoritas lansekap yang 

ada pada sekitar bangunan terminal ini berupa tanah kosong yang ditumbuhi oleh 

ilalang serta dengan vegetasi yang masih sangat minim. Area lansekap pada sekitar 

bangunan terminal ini memiliki dua area utama selain dari area lansekap pada entrance 

terminal – wisata.  

Pada area pertama terletak pada sisi bagian barat dari terminal, dimana pada 

lansekap pada sisi bagian barat terdapat masjid yang dapat diakses melalui dua arah, 

yakni dari arah terminal maupun dari arah tempat wisata. Sedangkan area kedua 

terletak pada sisi bagian timur, pada area sebelah timur terletak pada tempat 

keberangkatan bus. Kurangnya pengolahan lansekap ini terdapat hampir disemua 

daerah / titik yang berada di sekitar bangunan terminal.  
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Dari beberapa permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya pembenahan dan 

penambahan kekurangan dibeberapa area taman, yakni: 

1. Dimaksimalkannya potensi taman yakni berupa pengolahan vegetasi, dan 

penambahan ornamen serta elemen lansekap lainnya. Pengolahan vegetasi 

yakni dengan cara pemberian tanaman yang sesuai dengan fungsi dari 

keberadaan taman tersebut. Pada taman yang terletak pada sisi sebelah barat 

dan sebelah timur dari terminal, diperlukan jenis vegetasi yang berfungsi 

sebagai peneduh dan estetis (hias). Sedangkan area taman yang berada diantara 

bangunan terminal, diperlukan jenis vegetasi yang disamping sebagai tanaman 

hias juga berfungsi sebagai reduktor. Vegetasi jenis ini yang tepat digunakan 

salah satunya adalah tanaman perdu.  

Gambar 4.20  Lansekap disekitar bangunan terminal 
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2. Diperlukan adanya pelengkap dalam area taman meliputi, lampu hias dan 

beberapa ornamen tambahan seperti sculpture, sebagai elemen lansekap yang 

dapat menunjang keberadaan sebuah taman. 

3. Perlu adanya pengolahan taman dengan perpaduan perkerasan  sebagai salah 

satu unsur yang dapat menjadikan taman tersebut sebagai taman yang rekreatif 

dan dapat dinikmati oleh pengunjung. Perkerasan yang digunakan adalah 

perkerasan yang dapat menyerap air yakni berupa paving block. 

 

4.3.3.2 Lansekap pada Tempat Wisata 

A

B

C 

D 

E 

F 

G 

H

Gambar 4.21 Eksisting Lansekap pada area wisata 
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. Permasalahan pada penataan ruang terbuka yang terdapat di area wisata ini 

adalah, pada area taman masih belum lengkap adanya berbagai elemen penunjang 

seperti lampu taman, tanaman peneduh, tanaman pengarah dan tanaman estetis. 

Berdasarkan hasil pengamatan, kondisi lansekap / taman yang berada pada area 

wisata ini masih belum terkelola dengan baik, hal ini berkaitan dengan belum tuntasnya 

pembangunan area wisata pada terminal – wisata secara menyeluruhDibeberapa bagian 

masih ditemukan lahan kosong yang kedepannya direncanakan sebagai taman namun 

pada saat ini masih belum terlaksana, dan pada lahan tersebut digunakan sebagai 

tempat pembuangan bongkaran bekas pembangunan sebelumnya hingga saat ini 

ditumbuhi oleh vegetasi liar (ilalang). Hal ini menyebabkan ketika musim hujan 

kondisi lahan ini menjadi becek dan digenangi air hujan. Permasalahan selanjutnya 

adalah masih minimnya elemen penanda baik itu berupa papan penunjuk arah, tanaman 

pengarah ataupun sirkulasi yang menunjukan suatu arah. Hal ini menyebabkan ketidak 

jelasan awal dari alur sirkulasi yang ada pada tempat wisata tersebut.  

Pada area wisata, objek yang ditawarkan sebagian besar merupakan open space. 

Area ruang terbuka yang terdapat pada area wisata ini adalah, panggung amphiteater, 

taman bermain, gazebo untuk melihat pemandangan laut, dan plasa. Pada gambar 

diatas merupakan bagian area lansekap yang terdapat pada tempat wisata, yakni : 

A. Main plasa pada area wisata 

B. Gazebo yang terdapat di tepi pantai 

C. Akses menuju gazebo sebelah timur 

D. Akses menuju gazebo sebelah timur 

E. Akses menuju main plasa 

F. Taman yang terdapat pada area parkir kendaraan pribadi 

G. Panggung terbuka  

H. Lahan kosong yang akan digunakan untuk auditorium 

 

Maka dari beberapa permasalahan diatas perlu adanya pongoptimalan fasilitas 

yang sudah ada, serta pembenahan dan penambahan fasilitas dan elemen penunjang 

lainya yang belum terdapat pada area wisata tersebut, berupa : 

1.  Pemberian tanaman peneduh pada tempat-tempat yang sering digunakan untuk 

istirahat, bersantai, atau sekedar menikmati pemandangan pantai. Jenis 

tanaman yang digunakan adalah tanaman yang memiliki tajuk lebar yang 

dapat menaungi aktivitas dibawahnya.  
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2. Pemberian tanaman yang berfungsi sebagai pengarah pada area lansekap, 

contoh tanaman yang berfungsi sebagai pengarah salah satunya adalah pohon 

palem. 

3.  Pemberian tanaman estetis pada sejumlah taman yang ada pada area wisata, 

keberadaan tanaman estetis / tanaman hias dapat menghidupkan suatu taman 

melalui permainan bentuk, warna, dan tatanan dari tanaman tersebut.  

4. Pada area lansekap yang ada perlu adanya ornamen pelengkap berupa lampu 

taman / lampu hias yang berfungsi sebagai penerangan buatan pada malam 

hari dan sebagai elemen estetis pada taman tersebut. 

5.   Pembedaan motif atau bentuk dari perkerasan yang ada, pembedaan tersebut 

digunakan sebagai salah satu elemen pengarah pada area wisata yang 

sebagian besar merupakan ruang terbuka, dengan pembedaan bentuk / motif 

perkerasan tersebut, pengunjung dapat mengetahui alur sirkulasi utama dan 

sirkulasi yang mengarah pengunjung untuk melalui suatu objek wisata di 

dalamnya.  

6.   Perlu adanya elemen lansekap lainya berupa fasilitas hiburan bagi anak-anak. 

Fasilitas hiburan ini berupa mainan anak pada taman-taman tersebut, sehingga 

dengan adanya permainan bagi anak-anak ini, taman tersebut menjadi tidak 

sekedar taman yang dapat dilihat saja, melainkan menjadi taman yang hidup 

oleh aktivitas didalamnya. 

 

4.3.4 Parkir  

Pada terminal terdapat tiga jenis tempat parkir, yaitu parkir untuk bus, parkir 

untuk angkutan kota, dan parkir untuk kendaraan pribadi. Untuk mengetahui seberapa 

berfungsinya tempat parkir di dalam terminal, digunakan pertanyaan  dalam kuisioner 

sebagai berikut : 

Tabel 4.11 Pertanyaan kuisioner untuk sub variabel Parkir 
No Uraian Skor  
1 tempat parkir bus di terminal yang tersedia 

 
Saran.................................................................................. 

1 2 3 4 5 

2 tempat parkir kendaraan pribadi dan MPU di terminal 
yang tersedia. 
  
Saran.................................................................................. 

1 2 3 4 5 
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Pertanyaan pada kuisioner diatas  mewakili situasi dan kondisi pada area parkir 

yang terdapat di dalam kawasan terminal. Titik yang sedang dievaluasi, yakni  tempat 

parkir bus yang tersedi di dalam kawasan terminal, dan tempat parkir kendaraan 

pribadi dan MPU di dalam kawasan terminal. Penilaian dari pertanyaan tersebut dinilai 

dengan menggunakan skor yang terdapat pada kolom yang tertera disamping kolom 

pertanyaan. Pada kolom pertanyaan disertakan baris tersendiri yang berisi tentang saran 

yang dapat diisi oleh responden terkait dengan permasalahan yang dicantumkan dalam 

pertanyaan dalam kuisioner tersebut. Dari pertanyaan dalam kuisioner di atas diperoleh 

hasil sebagai berikut,  

 

Tabel 4.12 Tempat parkir  ditinjau dari Elemen Fungsi 
Range nilai Karakter Frekuensi Prosentase 

8,8 – 10 Sangat berfungsi - 0 % 
7,1 – 8,7 Berfungsi 8 40 % 
5,4 – 7 Kurang berfungsi 8 40 % 

3,7 – 5,3 Tidak berfungsi 4 20 % 
2 – 3,6 Sangat tidak berfungsi - 0 % 

Total 20 100 % 
 

Dari hasil kuisioner tersebut, didapatkan hasil berupa dari total 20 responden, 8 

orang atau 40%  responden menyatakan bahwa tempat parkir yang terdapat pada 

terminal – wisata ini berfungsi,  8 orang atau 40% menyatakan kurang berfungsi, 4 

orang atau 20% menyatakan tidak berfungsi. Maka dari hasil tersebut dspat 

disimpulkan bahwa untuk tempat parkir pada terminal – wisata ini menurut responden 

dinilai kurang berfungsi dengan baik. 

 
Tabel 4.13 Kesesuaian kriteria terminal tipe A dengan Terminal - Wisata pada area 
parkir. 
No Kriteria Terminal Tipe A  

& studi literatur 
Terminal – Wisata Tuban Sesuai Tidak 

sesuai 
1. 
 

Tempat parkir kendaraan 
umum selama menunggu 
keberangkatan  
 

Terdapat parkir kendaraan 
umum dan pribadi pada area 
terminal. 

 
√ 
 

 

2. Parkir untuk kendaraan 
pribadi menggunakan tipe 
parkir tegak lurus dan 
parkir menyudut. 
 

Parkir kendaraan pribadi 
menggunakan parkir tegak 
lurus, parker bus 
menggunakan parkir 
menyudut. 

 
√ 

 

 

3 Mempunyai keamanan 
yang baik dan terlindung 
dari panas pancaran sinar 
matahari. 

 
Jumlah pepohonan pada area 
parkir masih sangat minim 

  
 
√ 

 



86 

 

4 Cukup penerangan di 
malam hari. 
 

Terdapat penerangan buatan 
pada malam hari. 

 
√ 
 

 

Total 3 1 
 

Dari tabel kesesuaian antara kriteria terminal tipe A dengan Terminal – Wisata 

di atas dapat diketahui bahwa kriteria tempat parkir pada Terminal – Wisata sudah 

sesuai dengan kriteria terminal bus tipe A. Akan tetapi tempat parkir pada Terminal – 

Wisata ini masih perlu pembenahan yang dapat menunjang tempat parkir  tersebut agar 

dapat berfungsi dengan baik. 

 

4.3.4.1 Parkir kendaraan pribadi pada terminal  

Permasalahan yang ada pada tempat parkir kendaraan pribadi pada terminal 

adalah, dari segi kenyamanan yang terdapat di tempat parkir untuk kendaraan pribadi 

dan parkir untuk angkutan kota, pada tempat parkir ini masih minim adanya vegetasi 

peneduh, sehingga keadaan tempat parkir sangat panas dan tidak nyaman ketika pagi 

dan sore hari. Keberadaan vegetasi dan tempat peneduh yang belum merata (hanya 

pada beberapa bagian tertentu saja) mengakibatkan pengunjung / pengguna terminal 

yang hendak menggunakan fasilitas ini menjadi enggan untuk memarkirkan 

kendaraannya pada tempat parkir yang tersedia,  mereka lebih memilih memarkirkan 

kendaraannya pada tempat-tempat tertentu yang tidak tersinari oleh sinar matahari atau 

tempat yang teduh walaupun tempat tersebut bukan termasuk lahan parkir, sedangkan 

vegetasi peneduh yang ada masih sangat kurang untuk mereduksi sinar matahari pada 

pagi, siang, dan sore hari.  

Pada area parkir baik itu parkir kendaraan pribadi maupun bangunan parkir 

sepeda motor, tidak terdapat penanda yang jelas peruntukannya. Tidak ada penanda 

ksusus mengenai area parkir yang disediakan untuk pengguna atau pengunjung dengan 

area parkir yang disediakan untuk pengelola terminal – wisata. Hal ini disebabkan 

karena tidak adanya zonasi yang jelas mengenai letak parkir yang disediakan untuk 

masing-masing kendaraan. Dalam pelaksanaannya parkir kendaraan pribadi dengan 

parkir angkutan desa menjadi satu area parkir kendaraan pribadi, hal ini mengakibatkan 

ketidak jelasan peruntukan terhadap area parkir yang sudah diatur dengan berbagai 

pertimbangan tersebut. Selain itu juga tidak adanya garis parkir pada area parkir 

kendaraan pribadi, sehingga kendaraan yang parkir di sini menjadi tidak teratur. 
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bangunan parkir untuk sepeda 
motor berada di sebelah barat 

entrance bangunan utama 

Area parkir pada sebelah timur dari 
entrance bangunan. 

Area parkir pada sebelah barat 
dari entrance bangunan.

Gambar 4.22 Lokasi parkir kendaraan pribadi pada 
area terminal 

Parkir untuk kendaraan pribadi dan angkutan kota berada pada sisi sebelah 

barat , timur dan depan dari entrance bangunan terminal, dimana di setiap tempat 

parkir yang ada, dihubungkan oleh selasar menuju ke bangunan utama. Sedangkan 

Parkir untuk kendaraan pribadi berupa sepeda motor berada pada bagian barat dari 

entrance bangunan utama. Peneduh yang terdapat pada bangunan parkir sepeda motor 

merupakan banguna dengan model pendopo, dengan menggunakan atap sebagai 

peneduhnya, sehingga untuk parkir sepeda motor terlindungi dari panas sinar matahari 

maupun hujan. Permasalahan yang timbul pada area parkir ini mengarah pada faktor 

kenyamanan dan peruntukan kendaraan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari permasalahan diatas perlu adanya beberapa pemecahan masalah, yakni : 

1. Pada area parkir kendaraan perlu adanya vegetasi peneduh yang dapat 

mereduksi panas matahari dengan baik. Keberadaan vegetasi peneduh ini 

sangat dibutuhkan sekali mengingat Kota Tuban berada di daerah pantai 
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dengan iklim yang panas. Vegetasi peneduh yang digunakan adalah 

vegetasi dengan tajuk lebar agar dapat lebih mengefisienkan jumlah 

vegetasi terhadap area parkir yang dinaunginya. 

2. Diberikan area yang jelas bagi peruntukan parkir (zonifikasi). Pada area 

parkir tengah diperuntukan untuk kendaraan pribadi baik itu mobil pribadi 

ataupun sepeda motor. Area parkir yang berada pada sisi sebelah barat 

diperuntukan untuk tempat parkir angkutan desa, sedangkan tempat parkir 

disebelah timur diperuntukan untuk tempat parkir angkutan kota. Untuk 

peruntukan parkir sepeda motor, disini terdapat dua area parkir sepeda 

motor. pada area parkir pertama (pada parkir bagian timur) diperuntukan 

bagi pegawai / pengelola terminal, sedangkan pada area kedua (pada area 

parkir tengah) diperuntukan bagi parkir pengunjung dengan keperluan tidak 

lebih dari 24 jam.  Untuk pengguna yang sengaja memarkirkan sepeda 

motor dengan waktu lebih dari 24 jam, perlu ditambahkan bangunan parkir 

tambahan pada area parkir sebelah timur. dipilih pada area parkir sebelah 

timur karena memiliki akses yang lebih dekat dengan gerbang keluar dari 

terminal – wisata. Pembagian area parkir ini juga harus ditunjang oleh 

beberapa papan penunjuk yang menginformasikan lokasi parkir agar 

penggua terminal tidak kesulitan dalam memarkirkan kendaraannya. 

3. Pada semua tempat parkir yang tersedia perlu adanya garis parkir untuk 

parkir kendaraan, dengan adanya garis parkir ini bertujuan untuk 

mengarahkan posisi parkir kendaraan agar menjadi lebih teratur dan tidak 

mengganggu kelancaran aktivitas sirkulasi yang berlangsung di dalamnya 

(tempat parkir).  

 

4.3.4.2 Parkir  bus pada terminal  

Permasalahan yang timbul pada area terminal bus adalah sama halnya dengan 

parkir kendaraan pribadi. 

1. Parkir bus masih sangat minim vegetasi peneduhnya. Tanaman peneduh 

yang ada hanya terdapat dibeberapa titik tertentu saja, dan masih kurang 

dapat menaungi dari keseluruhan area parkir bus yang ada.   

2. Parkir bus di terminal menggunakan sistem parkir sambungan tegak lurus, 

dengan posisi bus yang  parkir serong menghadap bagian belakang 
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bangunan utama terminal. Namun demikian penataan parkir yang sudah ada 

seringkali diabaikan oleh awak bus.  

 

Hal ini disebabkan sepinya terminal dan sangat sedikitnya bus yang masuk ke 

dalam terminal ini, sehingga bus yang masuk ke terminal ini dengan leluasa memarkir 

busnya tanpa memperhatikan aturan parkir yang sudah ada, disamping itu pengemudi 

bus cenderung memilih lokasi parkir yang teduh, mengingat vegatasi peneduh hanya 

berada pada beberapa titik saja. Hal ini mengakibatkan pengaturan parkir di dalam 

terminal menjadi tidak tertata dengan baik dan tidak teratur, lahan parkir yang tersedia 

sangat luas digunakan seenaknya oleh pengemudi bus yang memarkirkan busnya.  

Pada zona parkir bus, terletak pada bagian utara di dalam terminal, yakni 

dibelakang bangunan utama terminal dengan luas area  9871,875 m2. area parkir bus 

ini digunakan untuk area parkir bagi bus transit, bus malam, dan antrian bus yang 

menunggu jadwal keberangkatan. Sistem penataan parkir yang digunakan adalah 

sistem parkir menyerong dengan kapasitas daya tamupung 70 bus.  Pada tempat parkir 

bus ini memiliki memiliki ukuran 4,5 x 9,75 meter dengan lebar lintasan bus 5 meter 

dan area untuk manuver bus dengan lebar 10 meter dengan perkerasan berupa paving 

block.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.23  situasi pada tempat parkir bus 
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Gambar 4.24 area parkir yang terdapat tanaman peneduh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari beberapa permasalahan diatas diperlukan adanya pemecahan masalah yakni, 

1. Pada area parkir bus yang berada di dalam terminal perlu adanya vegetasi 

peneduh disemua titik pada area parkir. Tanaman peneduh yang cocok untuk 

diterapkan adalah tanaman dengan batang pohon dengan diameter besar, serta 

bercabang dan memiliki ranting yang cukup panjang. Sedangkan pada beberapa 

titik yang tidak memungkinkan untuk diberi tanaman peneduh (misal pada grid 

parkir sebelah selatan yang berdekatan dengan bangunan), sebagai pengganti 

tanaman peneduh perlu ditambahkan peneduh buatan berupa kanopi yang dapat 

memenuhi fungsi sebagai peneduh.  

2. Selain dibutuhkannya tanaman peneduh untuk mengatasi masalah diatas juga 

diperlukan zonasi khusus yang membagi parkir bus menurut daerah / kota yang 

akan ditujunya. Pembagian zona khusus ini berdasarkan jarak tempuh dari kota 

tujuan bus tersebut. Bus yang melayani kota-kota di dalam propinsi diberikan 

zona parkir yang berdekatan dengan tempat keberangkatan. Sedangkan bus 

yang melayani kota-kota antar propinsi diberikan zona khusus yang letaknya 

berbeda dari bus yang melayani kota dalam propinsi saja.   

 

4.3.4.3 Parkir kendaraan pribadi pada area wisata 

Permasalahan yang timbul pada tempat parkir kendaraan pribadi ini adalah,  

1. Masih belum lengkapnya kelengkapan parkir yang seharusnya ada pada 

tempat parkir. Kelengkapan parkir tersebut adalah, tidak adanya garis parkir 

yang menunjukkan arah posisi parkir kendaraan. Sehingga pengunjung yang 

hendak memarkirkan kendaraannya pada tempat parkir ini  tidak tahu 
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bagaimana letak parkir yang seharusnya, hal ini mengakibatkan penataan 

parkir pada tempat parkir kendaraan ini menjadi tidak teratur.  

 

Pada zona parkir kendaraan pribadi pada area wisata terletak pada bagian barat 

dari area terminal – wisata, dengan luas 1968,75 m2. Area parkir kendaraan pada 

tempat wisata ini digunakan untuk area parkir bagi pengunjung tempat wisata pada 

terminal – wisata. Sistem penataan parkir yang digunakan adalah sistem parkir tegak 

lurus dengan kapasitas daya tampung 60 kendaraan.  Pada tempat parkir kendaraan ini 

memiliki memiliki ukuran 3 x 4,5 meter dengan lebar lintasan 6 meter dengan 

perkerasan berupa paving block.  

Pada parkir kendaraan pribadi ini juga terdapat tempat parkir bagi sepeda motor 

yang terletak di utara parkir kendaraan pribadi. Pada tempat parkir sepeda motor 

memiliki luas sebesar 196,875 m2 dengan ukuran masing-masing 0,75 x 2,25 meter. 

Dengan lebar sirkulasi 1,5 meter. Pada tempat parkir sepeda motor ini sistem penataan 

parkirnya adalah tegak lurus dengan daya tampung 210 sepeda motor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari permasalahan tersebut maka perlu adanya pemecahan pada tempat parkir 

kendaraan pribadi pada area wisata berupa, 

a. Pada tempat parkir tersebut perlu adanya garis parkir yang menunjukkan 

arah dan posisi parkir bagi kendaraan yang parkir di tempat tersebut. 

Gambar 4.25 Lokasi parkir kendaraan pribadi pada 
area wisata 
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Selain pada tempat parkir kendaraan, pemberian garis parkir juga perlu 

diberikan pada area parkir sepeda motor. Dengan diberikannya garis 

parkir ini, dapat mengatur dan memposisikan parkir kendaraan dan sepeda 

motor pada area ini menjadi lebih tertata dengan baik. 

b. Pada area parkir ini perlu adanya pemberian tanaman peneduh yang dapat 

menaungi dan melindungi kendaraan yang parkir disekitarnya. Tanaman 

peneduh yang tepat untuk diterapkan adalah, jenis tanaman yang memiliki 

tajuk lebar. Selain pada parkir kendaraan, tanaman peneduh juga 

diberikan di area parkir bagi sepeda motor.  

c. Pemberian elemen penanda yang menunjukan peruntukan parkir bagi 

jenis kendaraan yang diijinkan. 

 

4.3.4.4 Parkir bus pada area wisata 

Permasalahan yang terdapat pada area parkir bus pada tempat wisata ini adalah,  

1. Tidak adanya area tambahan untuk manuver bus yang hendak akan keluar 

dari posisi parkir. Area manuver bus hanya terdapat pada area parkir bus di 

dalam terminal. Pada tempat wisata, khususnya pada area parkir bus, area 

untuk manuver bus sangat diperlukan agar tidak mengganggu kelancaran 

sirkulasi kendaraan disebelahnya. Dengan tidak adanya area untuk manuver 

bus, maka jalur sirkulasi kendaraan yang ada digunakan sebagai pengganti 

dari area manuver bus yang seharusnya disediakan.  

 

Hal ini berdampak agak terhambatnya sirkulasi kendaraan yang hendak menuju 

gate keluar ataupun kendaraan yang sedang melintas melewati jalur ini. Akan timbul 

sedikit kemacetan pada jalur sirkulasi tersebut apabila ketika pada waktu yang 

bersamaan ada kendaraan yang hendak keluar dari area wisata dan pada jalur ini 

terdapat bus yang sedang keluar dari tempat parkir, maka akan terjadi sedikit antrian 

untuk menunggu bus benar-benar keluar dari posisi parkir. Selain itu sama halnya pada 

tempat parkir yang terdapat pada area terminal, permasalahan yang ada merupakan 

permasalahan yang berkaitan dengan faktor kenyamanan pengguna parkir, yakni tidak 

adanya tanaman peneduh dan tempat istirahat untuk sopir (khususnya sopir bus).   

Pada zona parkir bus pada area wisata terletak pada bagian timur dari area 

terminal – wisata, dengan luas 750 m2. Area parkir kendaraan pada tempat wisata ini 

digunakan untuk area parkir bagi pengunjung tempat wisata pada terminal – wisata. 
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Gambar 4.26 Lokasi parkir bus pada area wisata 
 

Sistem penataan parkir yang digunakan adalah sistem parkir tegak lurus dengan 

kapasitas daya tampung 10 bus. Pada tempat parkir kendaraan ini memiliki memiliki 

ukuran 4,5 x 9,75 meter dengan lebar lintasan 6 meter dengan perkerasan berupa 

paving block. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari permasalahan tersebut perlu adanya beberapa pembenahan dan pengaturan 

ulang mengenai fasilitas penunjang kelengkapan dalam area wisata, maka diperlukan 

beberapa pemecahan sebagai berikut : 

1. Diperlukan adanya tempat / area yang dapat digunakan untuk manuver bagi bus 

yang hendak keluar dari posisi parkir. Seperti halnya pada parkir bus dalam 

terminal, area manuver bus terletak disebelah kanan dan kiri pada lintasan 

sirkulasi dengan lebar ruang untuk manuver 10 meter dari tepi lintasan sirkulasi 

hingga garis parkir belakang.  

2. Perlu adanya vegetasi peneduh pada area parkir bus, vegetasi peneduh 

diperlukan sebagai salah satu faktor kenyamanan pada area parkir serta guna 

untuk mencegah tidak berfungsinya fungsi area parkir, misal bus yang hendak 

parkir lebih memilih tempat parkir dimana pada tempat tersebut terdapat 

tanaman peneduh, hal ini menyebabkan adanya ketidak teraturan dalam 

penataan parkir. Jenis vegetasi yang diperlukan adalah vegetasi dengan batang  

cabang yang lebar yang dapat menaungi tempat parkir disekitarnya dan 

memiliki batang yang kuat serta berakar tunjang. 
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3. Pada area parkir bus pada tempat wisata perlu sebuah tempat untuk istirahat 

sopir bus. Tempat istirahat bagi sopir ini merupakan salah satu fasilitas 

pelengkap yang ada pada area parkir. Lokasi perletakan tempat istirahat sopir 

diletakkan tidak jauh dari tempat parkir bus, sehingga sopir yang istirahat dapat 

mengawasi kendaraan yang diparkirnya.  

 

4.4 Analisis dan Hasil EPH pada Organisasi  

Pada sub variabel organisasi ruang, untuk mengetahui seberapa berfungsinya 

ruangan di dalam  terminal, digunakan pertanyaan  dalam kuisioner sebagai berikut : 

 

Tabel 4.14 Pertanyaan kuisioner untuk sub variabel Organisasi 
No Uraian Skor  
1 Ruangan di dalam terminal 

 
Saran................................................................................. 

1 2 3 4 5 

1 Stan dan kios di dalam terminal 
 
Saran.................................................................................. 

1 2 3 4 5 

 

Pertanyaan pada kuisioner diatas  mewakili situasi dan kondisi ruang yang 

terdapat di dalam kawasan terminal. Titik yang sedang dievaluasi, yakni ruangan yang 

berada di dalam terminal, meliputi ruang pengelola, ruang tunggu, stan / kios yang 

terdapat di dalam bangunan terminal. Penilaian dari pertanyaan tersebut dinilai dengan 

menggunakan skor yang terdapat pada kolom yang tertera disamping kolom 

pertanyaan. Pada kolom pertanyaan disertakan baris tersendiri yang berisi tentang saran 

yang dapat diisi oleh responden terkait dengan permasalahan yang dicantumkan dalam 

pertanyaan dalam kuisioner tersebut. Dari pertanyaan dalam kuisioner di atas diperoleh 

hasil sebagai berikut,  

Tabel 4.15 Organisasi ditinjau dari Elemen Fungsi 
Range nilai Karakter Frekuensi Prosentase 

8,8 – 10 Sangat berfungsi - 0 % 
7,1 – 8,7 Berfungsi - 0 % 
5,4 – 7 Kurang berfungsi 2 10 % 

3,7 – 5,3 Tidak berfungsi 9 45 % 
2 – 3,6 Sangat tidak berfungsi 9 45 % 

Total 20 100 % 
 

Dari hasil kuisioner tersebut, didapatkan hasil berupa dari total 20 responden, 2 

orang atau 10%  responden menyatakan bahwa ruang-ruang yang terdapat pada 

terminal – wisata ini kurang berfungsi, 9 orang atau 45% menyatakan tidak berfungsi, 
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9 orang atau 45% menyatakan sangat tidak berfungsi. Maka dari hasil tersebut dspat 

disimpulkan bahwa untuk fungsi ruang yang terdapat pada terminal – wisata ini 

menurut responden dinilai sangat tidak berfungsi dengan baik. 

 
Tabel 4.16 Kesesuaian kriteria terminal tipe A dengan Terminal - Wisata pada organisasi 
ruang 
No Kriteria Terminal Tipe A  

& studi literatur 
Terminal – Wisata Tuban Sesuai Tidak 

sesuai 
1. 
 
 

Terdapat ruang pengelola 
terminal 

Terdapat ruang pengelola 
terminal dengan masa 
bangunan yang terpisah 
 

 
√ 

 

2. Terdapat ruang tunggu 
penumpang dan peron 

Terdapat ruang tunggu dan 
peron pada sisi timur 
bangunan terminal 
 

 
√ 

 

3. Terdapat agensi tiket 
perjalanan transportasi 

Tidak terdapat agensi tiket 
perjalanan transportasi pada 
terminal 
 

 
 

 
√ 

Total 
 

2 1 

 

Dari tabel kesesuaian antara kriteria terminal tipe A dengan Terminal – Wisata 

di atas dapat diketahui bahwa kriteria ruang yang terdapat pada Terminal – Wisata 

sudah sesuai dengan kriteria ruang pada terminal bus tipe A. Akan tetapi ruang pada 

Terminal – Wisata ini masih belum dapat befungsi dengan baik dan perlu pembenahan 

yang dapat menjadikan ruang di dalam terminal tersebut  dapat berfungsi dengan baik. 

Permasalahan pada ruang bangunan yang terdapat pada terminal adalah,  

1. Tidak seimbangnya penggunaan ruang pada bangunan terminal. 

2. Kurang berfungsinya sejumlah kios yang berada di dalam terminal. 

 

Pada area terminal terdapat beberapa ruang penunjang yang sesuai dengan 

aktivitas dan kebutuhan pada terminal. Beberapa ruang utama yang terdapat pada 

terminal adalah Ruang pengelola (kantor), Ruang tunggu keberangkatan, Ruang 

kedatangan, Ruang penerima (hall), serta ruang untuk kios / stan. 
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Pada gambar diatas merupakan penempatan ruang pada terminal angkutan darat 

diantaranya adalah, 

A. Bangunan kantor pengelola 

B. Ruang tunggu keberangkatan penumpang 

C. Peron 

D. Main entrance / Ruang penerima (hall) 

E. Ruang kedatangan penumpang 

 

Pada terminal ini ruangan yang saat ini masih berjalan / berfungsi adalah ruang 

tunggu keberangkatan, ruang pengelola, dan beberapa kios / stan yang terletak tidak 

jauh dari ruang tunggu keberangkatan. Sedangkan beberapa ruang lainya seperti ruang 

tunggu kedatangan, ruang penerima (hall), dan stan / kios lainya berfungsi namun tidak 

dapat optimal bahkan tidak berfungsi sama sekali.  Tidak berfungsinya ruang penerima 

pada terminal tersebut salah satunya dikarenakan keberadaan peron yang terletak pada 

ruang tunggu keberangkatan (sebelah timur dari hall). Sehingga pengguna yang hendak 

akan bepergian menggunakan angkutan bus langsung menuju peron sebelah timur 

tanpa melalui area penerima terlebih dahulu. Demikian juga bagi pengunjung yang 

hendak menuju area kedatangan, setelah dari tempat parkir pengunjung akan langsung 

menuju ke tempat kedatangan yang terletak disebelah barat tanpa melalui hall terlebih 

dahulu. Hal ini mengakibatkan pada area hall nyaris tidak ada kegiatan sirkulasi sama 

sekali.  

A

B

C

D

E

Gambar 4.27 Penempatan ruang pada 
terminal
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 Pada gambar diatas merupakan alur pengunjung yang menggunakan fasilitas 

tempat kedatangan penumpang dan tempat keberangkatan penumpang. Pada alur 

pengunjung yang menuju tempat keberangkatan ditunjukkan dengan simbol panah 

berwarna biru. Dari gambar tersebut terlihat bahwa dari tempat parkir, pengunjung 

yang hendak menuju tempat keberangkatan tidak melalui area penerima (hall), 

melainkan langsung menuju ketempat kedatangan. Sedangkan alur pengunjung yang 

menuju tempat kedatangan penumpang ditunjukkan dengan simbol panah berwarna 

orange. Sama halnya dengan pengunjung yang menuju tempat keberangkatan. 

 Pengunjung yang menuju tempat kedatangan tidak melalui area penerima utama 

pada terminal, melainkan dari tempat parkir langsung menuju tempat kedatangan 

penumpang. Selain itu permasalahan selanjutnya adalah banyaknya jumlah stan / kios 

pada terminal yang mencapai 164 buah, mengakibatkan banyaknya ruang yang tidak 

terpakai pada terminal tersebut khususnya stan / kios. 

 Dari beberapa permasalahan diatas maka diperlukan solusi berupa,  

1. Pemindahan peron yang semula terdapat pada ruang tunggu keberangkatan 

dipindah kedalam bangunan utama terminal, tepatnya setelah ruang penerima 

(hall). Dengan adanya pemindahan peron ini, diharapkan area penerima utama 

menjadi dapat berfungsi kembali, karena pengunjung yang hendak menuju tempat 

keberangkatan diwajibkan membayar retribusi di peron yang terletak pada 

gedung utama terminal. 

 

TEMPAT PARKIR  

Menuju tempat kedatangan Menuju tempat keberangkatan 

Gambar 4.28 Sirkulasi pengunjung terminal tanpa melalui hall 
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Menuju tempat Menuju tempat 

Masuk menuju hall & 

TEMPAT 

Pero

Gambar 4.29 Sirkulasi pengunjung terminal dengan melalui hall 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Pemberian area pembatas antara tempat parkir dengan tempat kedatangan dan 

tempat keberangkatan, guna untuk mengarahkan pengunjung agar masuk 

melalui area penerima utama untuk kemudian menuju tempat yang hendak 

dituju. Pembatas dapat berupa pagar hidup (tanaman) ataupun pagar keliling 

yang membatasi antara tempat parkir dengan tempat keberangkatan dan 

kedatangan. 

3. Pengurangan jumlah kios / stan yang terdapat pada terminal, sebagai pengganti 

ruangan tersebut diberikan loby tambahan pada area kedatangan, area 

keberangkatan dan pada hall penerima.. 

4. Pemberian ruang tunggu khusus bagi penumpang bus malam. Letak ruang 

tunggu berbeda dari ruang tunggu pada bus yang sudah ada. Ruang tunggu 

penumpang bus malam terletak pada bagian utara dari bangunan utama 

terminal, serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana ruang tunggu yang 

memadai bagi penumpang. 
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4.5  Analisis dan Hasil EPH pada Komunikasi  

Pada variabel komunikasi obyek yang akan dievaluasi adalah akses menuju 

terminal – wisata dari pusat kota. Untuk mengetahui seberapa berfungsinya akses 

menuju  terminal, digunakan pertanyaan  dalam kuisioner sebagai berikut : 

 

Tabel 4.17 Pertanyaan kuisioner untuk sub variabel komunikasi 
No Uraian Skor  
1 Rambu penanda di dalam dan diluar bangunan 

 
Saran.................................................................................. 

1 2 3 4 5 

 

Pertanyaan pada kuisioner diatas  mewakili kondisi dan peletakan rambu 

penanda di dalam bangunan dan diluar bangunan. Titik yang sedang dievaluasi, yakni 

rambu penanda di dalam bangunan dan di luar. Penilaian dari pertanyaan tersebut 

dinilai dengan menggunakan skor yang terdapat pada kolom yang tertera disamping 

kolom pertanyaan. Pada kolom pertanyaan disertakan baris tersendiri yang berisi 

tentang saran yang dapat diisi oleh responden terkait dengan permasalahan yang 

dicantumkan dalam pertanyaan dalam kuisioner tersebut. Dari pertanyaan dalam 

kuisioner di atas diperoleh hasil sebagai berikut,  

 

Tabel 4.18 Komunikasi ditinjau dari Elemen Fungsi 
Range nilai Karakter Frekuensi Prosentase 

4,4 – 5 Sangat berfungsi - 0 % 
3,55 – 4,35 Berfungsi 9 45 % 
2,7 – 3,5 Kurang berfungsi 4 20 % 

1,85 – 2,65 Tidak berfungsi 7 35 % 
1 – 1,8 Sangat tidak berfungsi - 0 % 

Total 20 100 % 
 

Dari hasil kuisioner tersebut, didapatkan hasil berupa dari total 20 responden, 

10 orang atau 45%  responden menyatakan bahwa rambu penanda yang terdapat pada 

terminal – wisata ini berfungsi, 4 orang atau 20% menyatakan kurang berfungsi, 7 

orang atau 35% menyatakan tidak berfungsi. Maka dari hasil tersebut dspat 

disimpulkan bahwa untuk rambu penanda yang terdapat pada terminal – wisata ini 

menurut responden dinilai berfungsi dengan baik. 

Pada Terminal – Wisata terdapat rambu pengarah dan rambu penunjuk yang 

terdapat pada bagian dalam bangunan serta bagian luar bangunan. rambu penunjuk dan 

pengarah tersebut terdiri dari, rambu lalu lintas yang terdapat diluar Terminal – Wisata, 
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serta rambu penunjuk arah dan rambu penunjuk ruangan yang berada di dalam 

Terminal – Wisata.  

 
Tabel 4.19 Kesesuaian kriteria terminal tipe A dengan Terminal - Wisata pada rambu 
penanda 
No Kriteria Terminal Tipe A  

& studi literatur 
Terminal – Wisata Tuban Sesuai Tidak 

sesuai 
1. 
 
 

Terdapat rambu-rambu 
dan papan informasi, yang 
sekurang-kurangnya 
memuat tarif dan jadwal 
perjalanan 
 

Tidak terdapat rambu yang 
menunjukan jadwal 
perjalanan atau tarif. 

 
 

 
√ 

2. Terdapat rambu arah di 
dalam bangunan  
 

Tidak terdapat rambu 
pengarah di dalam bangunan 

 
 

 
√ 

3. Terdapat rambu arah di 
luar bangunan. 
 

Terdapat rambu pengarah di 
luar bangunan 

 
√ 

 

4. Peletakan rambu digantung, 
menempel pada tiang, 
menempel pada pintu, atau 
menempel pada dinding.  
 

Peletakan rambu menempel 
pada tiang, dan digantung 

 
 
√ 

 

Total 
 

2 2 

 

Dari tabel kesesuaian antara kriteria terminal tipe A dengan Terminal – Wisata 

di atas dapat diketahui bahwa kriteria elemen penanda  yang terdapat pada Terminal – 

Wisata sebagian sudah sesuai dan sebagian masih tidak sesuai dengan kriteria rambu 

penanda pada terminal bus tipe A. Rambu penanda  di dalam bangunan terminal masih 

belum dapat berfungsi dengan baik, sehingga perlu pembenahan dan pengaturan agar 

dapat berfungsi dengan baik. 

 

4.5.1. Rambu Diluar Terminal – Wisata  

Gambar  4.30 Lokasi rambu penanda diluar 
Terminal – Wisata  
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Permasalahan yang  terdapat dalam rambu penanda di dalam dan diluar 

Terminal – Wisata ini adalah, pada ruangan didalam area terminal masih minim 

terdapat rambu mengenai penunjuk arah didalam bangunan, rambu informasi ruangan 

yang ada masih belum seluruhnya terdapat pada seluruh ruangan yang berada di dialam 

terminal, serta  rambu penanda informasi ruang yang nyaris tidak ada di dalam 

Terminal – Wisata ini. Hal ini mengakibatkan pengunjung atau pengguna terminal 

yang menggunakan fasilitas ruang yang berada di dalam terminal ini merasa kesulitan 

dalam menemukan atau mencari suatu ruangan yang dituju di dalam terminal. Dengan 

tidak adanya rambu pengarah dan rambu penunjuk ruangan di dalam bangunan 

terminal menyebabkan terjadinya ketidak teraturan terhadap sirkulasi di dalam area 

terminal maupun di dalam area wisata, yang berimbas pada tidak berfungsinya suatu 

ruangan diakibatkan tidak ada rambu penanda yang mengharuskan pengguna Terminal 

– Wisata untuk menuju suatu ruang tertentu pada terminal sebelum menuju ke ruangan 

selanjutnya. 

Pada area diluar Terminal – Wisata terdapat rambu yang merupakan rambu 

himbauan bagi pengguna jalan disekitarnya. Rambu penanda yang ada terdiri dari 

rambu, dilarang berhenti, himbauan untuk berhati-hati, rambu pengarah pintu masuk 

dan keluar dari Terminal – Wisata, serta rambu yang menunjukan golongan jenis 

kendaraan yang diijinkan. Rambu penanda ini ditujukan bagi pengguna jalan disekitar 

Terminal – Wisata sebagai himbauan untuk berhati-hati dan waspada terhadap suatu 

objek yang berada di sekitarnya, yakni Terminal – Wisata tersebut. Selain rambu 

himbauan juga terdapat rambu yang menunjukan arah sirkulasi masuk menuju 

Terminal – Wisata dan rambu penunjuk yang memberikan informasi arah suatu daerah 

yang berada disekitar Terminal – Wisata. Peletakan rambu yang terdapat diluar 

Terminal – Wisata ini semuanya diletakkan menempel pada tiang yang ditanam di 

permukaan tanah. 
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Penanda jenis kendaraan 
yang diperbolehkan 

Penanda informasi daerah 
disekitar Terminal - Wisata 

Penanda Alur sirkulasi 
masuk pada Terminal - 

Wisata 

Gambar 4.31 Rambu penanda diluar 
Terminal - Wisata 

Gambar 4.32 Rambu penanda menempel di tiang 
pada lokasi parkir  

 

 

 

4.5.2. Rambu Penanda di Dalam Terminal - Wisata 

Pada area didalam Terminal – Wisata terdapat rambu penanda yang 

menunjukkan arah dan informasi ruangan serta kawasan. Rambu penanda yang ada 

terdiri dri rambu pengenal ruangan, rambu penunjuk arah, serta rambu penunjuk parkir. 

Peletakan rambu penanda yang berada di dalam Terminal – Wisata ini menempel pada 

tiang yang ditanam di permukaan tanah untuk rambu penanda parkir pada area parkir, 

dan peletakan rambu digantung diatas ruangan untuk rambu yang menunjukkan 

informasi ruangan.  
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Gambar  4.33 Rambu penanda diletakkan 
menggantung pada rambu pengenal ruangan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari beberapa permasalahan diatas diperlukan pemecahan masalah berupa : 

1.  Pemberian rambu penanda pada masing-masing ruang di dalam Terminal – Wisata 

sebagai pengenal suatu ruangan yang berada di dalamnya.  

2. Pemberian rambu pengarah di dalam terminal yang juga berfungsi sebagai pengarah 

menuju suatu ruangan serta pengarah sirkulasi manusia atau pengunjung di dalam 

ruangan pada bangunan Terminal – Wisata. 

3. Peletakan rambu yang berfungsi sebagai pengenal ruangan yang berada di dalam 

bangunan diletakkan menggantung pada ruangan, menempel pada dinidng dan 

pintu, serta  rambu yang berfungsi  sebagai penunjuk arah diletakkan menggantung 

di atas jalur sirkulasi / akses, dan diletakkan pada lantai berupa permaian pola 

lantai.  

 

4.6 Analisis dan Hasil EPH pada Fleksibilitas 

Pada variabel fleksibilitas obyek yang akan dievaluasi adalah akses jalan 

menuju terminal – wisata dari pusat kota. Untuk mengetahui seberapa berfungsinya 

akses menuju  terminal, digunakan pertanyaan  dalam kuisioner sebagai berikut : 

 
Tabel 4.20 Pertanyaan kuisioner untuk sub variabel Fleksibilitas 
No Uraian Skor  
1 Akses jalan dari pusat kota menuju ke terminal – wisata 

 
Saran.................................................................................. 

1 2 3 4 5 
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Pertanyaan pada kuisioner diatas  mewakili kondisi fisik jalan pantura yang 

terdapat diantara terminal dengan pusat kota. Titik yang sedang dievaluasi, yakni 

kondisi fisik akses jalan dari pusat kota menuju terminal – wisata. Penilaian dari 

pertanyaan tersebut dinilai dengan menggunakan skor yang terdapat pada kolom yang 

tertera disamping kolom pertanyaan. Pada kolom pertanyaan disertakan baris tersendiri 

yang berisi tentang saran yang dapat diisi oleh responden terkait dengan permasalahan 

yang dicantumkan dalam pertanyaan dalam kuisioner tersebut. Dari pertanyaan dalam 

kuisioner di atas diperoleh hasil sebagai berikut,  

 

Tabel 4.21 Fleksibilitas ditinjau dari Elemen Fungsi 
Range nilai Karakter Frekuensi Prosentase 

4,4 – 5 Sangat berfungsi - 0 % 
3,55 – 4,35 Berfungsi 14 70 % 
2,7 – 3,5 Kurang berfungsi 6 30 % 

1,85 – 2,65 Tidak berfungsi - 0 % 
1 – 1,8 Sangat tidak berfungsi - 0 % 

Total 20 100 % 
 

Dari hasil kuisioner tersebut, didapatkan hasil berupa dari total 20 responden, 

14 orang atau 70%  responden menyatakan bahwa akses jalan menuju terminal – wisata 

ini berfungsi,  6 orang atau 30% menyatakan kurang berfungsi. Maka dari hasil 

tersebut dspat disimpulkan bahwa untuk akses jalan menuju terminal – wisata dari 

pusat kota ini menurut responden dinilai berfungsi dengan baik. 

 

Tabel 4.22 Kesesuaian kriteria terminal tipe A dengan Terminal - Wisata pada 
fleksibilitas 
No Kriteria Terminal Tipe A  

& studi literatur 
Terminal – Wisata Tuban Sesuai Tidak 

sesuai 
1. 
 
 

Terletak dalam jaringan 
jalan atau jalur antar kota 
atau antar provinsi 
 

Terdapat pada jalur antar 
kota dan antar provinsi 
(Surabaya – Semarang) 

 
√ 

 

2. Terletak di jalan arteri 
dengan kelas jalan 
sekurang-kurangnya kelas 
III A. 
 

Terletak di jalan arteri 
dengan kelas jalan minimal 
III A 

 
√ 

 

3. Terdapat dua terminal 
dengan tipe sejenis (tipe 
A), dengan jarak sekurang-
kurangnya 20 km antar 
kedua terminal tersebut. 

Terminal sejenis terdekat 
berada di kota Surabaya 
(terminal Bungurasih) 

 
 
√ 
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4 Mempunyai akses jalan 

masuk dan keluar terminal 
sekurang-kurangnya 100 
meter dihitung dari badan 
jalan arteri utama ke pintu 
masuk atau pintu keluar 
terminal. 

Terdapat akses jalan masuk 
dan keluar yang berada di 
sebelah timur dan barat 
terminal. 

 
 
 
√ 

 

Total 
 

4 - 

 

Dari tabel kesesuaian antara kriteria terminal tipe A dengan Terminal – Wisata 

di atas dapat diketahui bahwa kriteria fleksibilitas atau kemudahan akses  yang terdapat 

pada Terminal – Wisata sudah sesuai dengan kriteria rambu penanda pada terminal bus 

tipe A. Akses jalan pada Terminal – Wisata sudah dapat berfungsi dengan baik, namun 

perlu ada pembenahan agar akses jalan tersebut dapat memberi kenyamanan bagi 

penggunannya dan dapat berfungsi lebih baik. 

 

Akses di sekitar Terminal – Wisata. 

Permasalahan yang terdapat pada akses menuju Terminal ini adalah, 

1. Masih adanya beberapa kondisi fisik jalan yang rusak, sehingga menyebabkan 

ketidaknyamanan pengguna jalan 

2. Tidak adanya pemisah median jalan  didepan Terminal – wisata. 

3. Sempitnya jalan didepan Terminal ( 2 jalur) yang mengakibatkan kemacetan 

arus lalu lintas disekitar Terminal. 

Pada terminal – wisata ini, hanya terdapat satu ruas jalan utama, yakni jalur 

pantura yang menghubungkan antara Kota Surabaya dengan Kota Semarang. Jalan ini 

merupakan satu-satunya sirkulasi kendaraan yang berada di sekitar terminal – wisata.  

Gambar 4.34  jalur sirkulasi kendaraan diluar terminal – wisata  

TERMINAL 
BARU

LAUT JAWA

KE SURABAYA

U
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Gambar 4.35 Jaringan Jalan Pantura 
Sumber : Dinas Pekerjaan umum Kab. Tuban 2008 

PetaKegiatanPPK Preservasi Jalandan Jembatan
Bojonegoro-Babat-Widang-Tuban-Bulu

Sta Awal 
Km Sby 

111+150

Ke SbyBABAT

BOJONEGORO
Ke Padangan 
/ Cepu Ke Jombang

WIDANG

TUBAN

BULU

Sta Akhir
Km Sby 

150+000
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JENU 

Jalan utama ini memiliki lebar jalan 7 meter dengan sempadan di samping kiri 

dan kanan masing-masing memiliki lebar 2 meter. Sirkulasi pada jalan utama ini dilalui 

oleh berbagai jenis level kendaraan, mulai dari kendaraan kecil hingga kendaraan berat 

seperti truk dan bus. Pada ruas jalan ini, merupakan sirkulasi bagi kendaraan, jarang 

dijumpai aktivitas sirkulasi manusia pada ruas jalan ini.  

Tingkat kepadatan lalu lintas pada ruas jalan disekitar terminal – wisata ini 

memiliki tingkat kepadatan yang berbeda disetiap waktunya. Arus lalu lintas paling 

pada dijumpai ketika malam hari, dimana pada malam hari sebagian besar kendaraan 

yang memadati ruas jalan ini adalah bus dan truk dan sisanya adalah kendaraan pribadi. 

Sedangkan arus lalu lintas tampak sedikit berkurang kepadatannya yakni ketika pagi 

dan siang hari, pada waktu tersebut kendaraan yang menggunakan ruas jalan ini 

sebagian besar adalah kendaraan pribadi, dan sisanya adalah angkutan umum. Bus, 

truk, dan pengguna jalan lainnya seperti becak dan sepeda motor. Ketika sore hari 

peningkatan jumlah kepadatan terus bertambah hingga  malam hari.  
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LAUT  
JAWA Kondisi jalan yang masih baik, 

namun hanya memiliki 2 jalur Kondisi jalan yang 
masih baik, namun 
hanya memiliki 2 jalur 

Kondisi jalan yang terawat 
dengan baik, memiliki 2 
jalur mobil dan 2 jalur 
sepeda 

Gambar  4.36 Kondisi fisik jalan disekitar terminal – wisata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruas jalan yang ada disekitar terminal – wisata ini merupakan jalan kelas 1, dan  

memilki lebar jalan 6 - 8 meter dengan perkerasan berupa aspal hotmix. Dengan adanya 

terminal – wisata yang dilalui oleh jalur ini, sangat berisiko bagi keadaan lalu lintas 

yang ada di sekitarnya (terminal – wisata). Resiko yang akan timbul diantaranya adalah, 

timbulnya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan yang berada di dekat 

terminal – wisata baik dari arah barat maupun dari arah timur, mengingat jalan ini 

(pantura) merupakan jalan yang sangat padat, dan penggunanya adalah seluruh 

kendaraan kecil hingga kendaraan besar. Jaringan jalan tersebut terbagi atas dua arah 

dan tanpa median jalan. Kondisi jaringan jalan yang ada disekitar terminal – wisata ini 

sedikit bergelombang yang disebabkan oleh tanah yang berada disekitarnya merupakan 

jenis tanah yang labil (tanah gerak).  

Sempadan yang memliki lebar 2 meter pada sisi kanan dan kiri yang juga 

berbatasan langsung dengan pantai pada sisi utara, masih sangat kurang untuk ukuran 

jalan antar kota. Pada sempadan yang ada, terkadang juga digunakan sebagai parkir 

kendaraan umum (mobil pribadi, bus, truk) yang juga memakan bahu jalan utama, 

sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan 
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Berdasarkan kondisi diatas, maka diperlukan pengembangan aksesibilitas berupa 

kegiatan-kegiatan berikut ini: 

1. Perbaikan jalan yang masih bergelombang yang dapat mengganggu kenyamanan 

laju kendaraan yang melintasinya 

2. Penambahan fasilitas berupa median jalan sebagai pembatas jalan yang berada 

ditengah jalan, sebagai pembagi antaraj jalan menuju arah barat dan arah timur. 

3. Pelebaran jalan yang semula 2 jalur menjadi 4 jalur, untuk mengurangi resiko 

kemacetan lalu lintas akibat adanya terminal – wisata. 

Kegiatan-kegiatan tersebut sangat perlu dilakukan segera untuk meningkatkan 

daya tarik wisatawan karena kondisi aksesibilitas saat ini kurang mendukung sirkulasi 

menuju terminal – wisata khususnya masalah kenyamanan dan keamanan dalam 

perjalanan menuju dan keluar dari area terminal – wisata.  

Pengembangan terminal – wisata untuk jangka panjang juga akan di dukung 

oleh adanya jaringan jalan outer ring road  bagi kendaraan bertonase tinggi untuk 

mengurangi volume lalu lintas dan memperlancar lalu lintas, akan dibenahi infrastruktur 

pelebaran jalan menjadi 4 jalur dengan median jalan di tengah sebagai pemiasah antara 

jalur dari barat dan dari timur pada jalur yang berada di area terminal – wisata tersebut.

Gambar 4.37 rencana jaringan jalan di sekitar terminal – wisata 
Sumber : RDTRK Kab. Tuban (2008) 
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