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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

 Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, memerlukan alat/bentuk (moda) 

untuk memudahkan pencapaiannya. Perpindahan atau pergerakan tersebut dinamakan 

transportasi. Pergerakannya memerlukan alat (moda) berupa kendaraan yang digerakkan 

oleh manusia atau mesin. Moda transportasi diantara kendaraan pribadi atau kendaraan 

umum (bus, kereta listrik, bajaj atau becak). Saat ini bus kota, mikro bus merupakan salah 

satu andalan transportasi di perkotaan Indonesia. Beberapa wilayah Indonesia yaitu DKI 

Jakarta, Bandung dan Palembang mempunyai bus way. Bus way  moda transportasi yang 

berada di jalur khusus dilalui bus.  

 Halte bus salah satu tempat untuk menunggu, naik dan turun  kendaraan umum 

diantaranya bus, mikro bus ataupun moda transportasi online. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Perhubungan R.I No.12 tahun 2012 halte adalah pemberhentian kendara an bermotor umum 

untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Saat ini di halte berfungsi juga sebagai area 

transit (sementara) transportasi online. Keberadaan halte bus dekat dengan kegiatan-

kegiatan orang banyak diantaranya ; kantor, sekolah, pasar. Halte bus menjadi area 

pencapaian ke bangunan-bangunan di sekitarnya. Sekolah merupakan salah satu sarana 

pendidikan tempat mencari ilmu. Pengguna sekolah terdiri dari siswa-siswi,  tenaga pengajar 

(guru) dan wali siswa. Sebagian besar stake holder sekolah adalah pengguna kendaraan 

umum. Mereka menggunakan bus, mikro bus, transportasi online untuk mencapai sekolah. 

Halte bus menjadi tempat, area transisi menuju tempat yang menjadi tujuan mereka 

khususnya sekolah. 

 Area dari halte bus ke sekolah menjadi perhatian penting saat ini di masa bergejolak 

pandemic virus covid 19. Penataan arus lalu lalang (sirkulasi) manusia dari halte bus menuju 

bangunan-bangunan sekitarnya menjadi penting terkait dengan pencegahan penyebaran 

virus. Area terbuka halte bus memerlukan beberapa penambahan elemen-elemen pendukung 

membantu mencegah penyebaran virus. Fasilitas dasar pendukung  dari halte bus terdiri dari: 

fasilitas penjalan kaki (pedestrian), tempat penyeberangan jalan, marka jalan dan jembatan 

penyeberangan orang (jpo) menjadi faktor penting dalam disain sirkulasi halte. Disain halte 

bus yang berdekatan dengan gedung sekolah mempunyai keunikan tersendiri. Kerumunan 

siswa-siswa sekolah, keramaian kegiatan sekolah dan jenjang usia di sekolah menjadi 

perhatian penting kebutuhan dari halte bus untuk bangunan sekolah. 

Area transisi, tempat halte bus berlokasi merupakan area yang berkembang menjadi 

pusat kegiatan di kota. Kegiatan manusia terpusat area tersebut dengan menggunakan moda 



transportasi bus, mass rapid transportation (mrt), penerangan di area kereta api semakin 

meningkat sehingga paradigma area transisi membutuhkan ruang yang layak. Masyarakat 

memlilih lingkungan ramah untuk hidup, bekerja, bermain dan kota-kota dengan prioritas 

pergerakan berkelanjutan mendukung pertumbuhan penduduk. 

Departemen Perhubungan bekerja untuk membuat jalan-jalan umum untuk kegiatan 

lalu lintas dan menghubungkan satu wilayah ke wilayah lain sehingga sebaran pembangunan 

menjadi merata. Area persinggahan (transit) lokas halte bus menjadi area kunci pertumbuhan 

jalan sehingga penduduk dapat menikmati area umum dalam waktu bersamaan. 

Sekolah adalah lingkungan memegang perananan penting bagi perkembangan belajar 

para siswanya ( Sukmadinata, 2009) dalam   Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang 

secara sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat seperti harus 

berjenjang dan berkesinambungan, sehingga disebut pendidikan formal dan sekolah adalah 

lembaga khusus, suatu wahana, suatu tempat untuk menyelenggarakan pendidikan, yang di 

dalamnya terdapat suatu proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Pencapaian menuju sekolah melalui sarana jalan lingkungan, jalan sekunder dan jalur 

pedesterian. Area transisi menuju sekolah menjadi sarana penting pendukung utama menuju 

gedung sekolah. Halte bus berada di lokasi area transisi menjadi salah satu pendukung 

lingkungan pendidikan. Saat era pandemi, protocol kesehatan sesuai dengan kesehatan 

menjadi penting untuk menjaga dan mencegah penyebaran virus. 

Perencanan area transisi halte bus di sekolah menjadi langkah awal untuk mencegah 

dan menjaga kesehatan di era pandemic. 

 

I.2. State of the Art 

 Penentuan jumlah dan lokasi halte memiliki peran yang penting dalam penggunaan 

moda Bus ( Dorestian,et.al.,200..) Pembangunan halte yang tidak sesuai dengan layanan 

menimbulkan permasalahan transportasi, banyak masyarakat pengguna moda malas 

menggunakan halte bus karena kondisi halte yang rusak dan tidak nyaman.Calon penumpang 

memilih lokasi perhentian bus di area yang lebih ramai seperti di persimpangan jalan, di depan 

pagar halaman sekolah/kampus dengan alasan lebih mudah dicapai. Hal tersebut diastas 

menunjukkan pentingnya kemudahan (akses) pencapaian, jarak tedekat dengan tujuan, tidak 

melelahkan dan keamanan. Lokasi pembangunan halte bus semaksimal memperhatikan hal 

tersebut diatas. 

 Konsep aksesibitas mempunyai beberapa pertimbangan diantaranya fisik , ekonomi 

dan keuangan yang berhubungan dengan fungsi-fungsi alami diantaranya kondisi tanah dan 

jaringan tranportasi menurut ( Kaple dalam Shadab Mehr et.al, 20..). Aksibiltas berhubungan 

erat dengan fungsi axial untuk membentuk spasial berbagai kota. 



Teori-teori modern menuliskan bahwa aksesibilitas salah satu bagian dari keuntungan 

dari area perkotaan dan banyak teori-teori bermunculan berkaitan dengam fungsi kota seiring 

berkembang fakta-fakta nyata. Disisi lain pembangunan berbasis perlengkapan transportasi 

berkesinambungan dengan jalur transportasi umum yang dikenal dengan metode 

pembangunan berkelanjutan di area metropolitan.  

 

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

I.3.1. Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan masukan penataan area transisi halte bus di sekolah.di era pandemi 

2. Memberikan alternatif disain halte bus sekolah. 

 

I.3.2.  Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Rekomendasi konsep penataan area transisi halte bus di sekolah 

2. Disain halte bus sekolah  

I.4. Keluaran 

 Konsep dan infografis penataan area transisi halte bus dan konsep disain halte bus 

sekolah. Luaran laporan konsep penelitian dokumen perpustakaan.  

 

I.5. Perumusan Masalah 

Permasalahan area transit i dan sirkulasi di halte bus di sekolah diantaranya adalah : 

1. Apakah ada jalur pedestrian pengguna pejalan kaki? 

2.  Bagaimana akses pencapaian dari sekolah menuju ke halte bus? 

3. Apa elemen keras yang akan dipakai pada jalur transisi? 

4. Berapa kapasitas hallte bus yang direncanakan? 

 

I.6.  Kerangka Pemikiran 

 

 


