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BAB II  

PEMAHAMAN PROYEK 

2.1. Pengertian Proyek  

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2018 tentang 

tempat istirahat dan pelayanan pada jalan tol bahwa rest area atau tempat istirahat merupakan suatu 

tempat istirahat yang diperuntukan bagi pemakai jalan tol, dengan berbagai fasilitas umum baik itu 

pengemudi, penumpang, maupun kendaraan sementara waktu dapat beristirahat. 

Proyek rest area ITERA ini memiliki perbedaan dengan rest area pada jalan tol di Indonesia 

dikarenakan letaknya tidak berada di jalan tol sehingga tidak perlu menerapkan peraturan pada 

Kementrian PUPR.  Adapun perbedaan yang tersebut yaitu pada jenis kendaraan dan pengguna, 

dimana pengguna yang dimaksud ialah civitas academica Institut Teknologi Sumatera dan warga 

sekitar kampus. Lokasi pada proyek sudah ditentukan yaitu di area sekitar Masjid Raya ITERA yang 

juga bertujuan untuk memberikan referensi-referensi alternatif desain untuk rest area dan juga pada 

proyek ini akan terdapat area komersial berupa fasilitas-fasiitas yang mampu memenuhi kebutuhan-

kebutuhan pengguna dan proyek ini juga akan  berfungsi sebagai tempat peristirahatan untuk para 

pengendara yang kelelahan juga mampu memenuhi beberapa kebutuhan-kebutuhan seperti 

terdapatnya area perdagangan cendra mata, isi ulang bahan bakar,tempat makan, tempat tidur dan 

masih banyak lainnya dan ada beberapa pihak yang akan mengambil keuntungan dari proyek ini, 

contohnya seperti penyediaan layanan isi ulang bahan bakar yang dimana mereka mampu mengambil 

keuntungan diproyek ini, dan juga penyewaan ruko-ruko yang disediakan dalam proyek ini yang juga 

mampu memberikan keuntungan pada penyewanya. 

2.2. Tipologi Proyek 

2.2.1. Klasifikasi Rest Area   

Berdasarkan Kemeterian PUPR No. 10 Tahun 2018 tentang tempat istirahat dan pelayanan jalan tol. 

klasifikasi rest area Indonesia terbagi menjadi 3 tipe berdasarkan fasilitas didalamnya:  

a. Tipe A : ATM, Toilet, Klinik Kesehatan, Bengkel, Minimarket, Mushola, SPBU, Restoran. 

b. Tipe B : ATM, Toilet, Klinik Kesehatan, Bengkel, Minimarket, Mushola, Restoran. 

c. Tipe C : Toilet, Warung atau Kios, Mushola, (bersifat sementara). 

 

Selanjutnya rest area Indonesia juga memiliki kebutuhan luasan yang diatur dengan ketentuan:  

a. Rest Area Tipe A 

Tipe A memiliki luas paling sedikit 6 ha (enam hektar) dengan lebar paling sedikit 150 m 

(seratus lima puluh meter); 
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b. Rest Area Tipe  

Tipe B memiliki luas paling sedikit 3 ha (tiga hektar) dengan lebar paling sedikit 100 m 

(serratus meter); dan 

c. Rest Area Tipe C 

Tipe C memiliki luas paling sedikit 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan lebar 

paling sedikit 25 m (dua puluh lima meter). 

 

Selanjutnya rest area Indonesia juga memiliki kebutuhan area parkir yang diatur dengan ketentuan:  

a. Rest Area Tipe A 

Tipe A menyediakan tempat parkir paling sedikit 100 (seratus) unit untuk kendaraan golongan I 

(kendaraan kecil termasuk bus) dengan luas total paling sedikit 2.500 m² (dua ribu lima ratus 

meter persegi) dan 50 (lima puluh) unit kendaraan golongan II/III/IV/V (truk dengan 2 gandar 

atau lebih) dengan luas total paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);  

b. Rest Area Tipe B 

Tipe B menyediakan tempat parkir paling sedikit 30 (tiga puluh) unit untuk kendaraan golongan 

I (kendaraan kecil termasuk bus) dengan luas total paling sedikit 800 m² (delapan ratus meter 

persegi) dan 20 (dua puluh) unit kendaraan golongan II/III/IV/V (truk dengan 2 gandar atau 

lebih) dengan luas total paling sedikit 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi); dan 

c. Rest Area Tipe C 

Tipe C menyediakan tempat parkir paling sedikit 20 (dua puluh) unit untuk kendaraan golongan 

I (kendaraan kecil termasuk bus) dengan luas total paling sedikit 350 m² (tiga ratus lima puluh 

meter persegi) dan 5 (lima) unit kendaraan golongan II/III/IV/V (truk dengan 2 gandar atau 

lebih) dengan luas total paling sedikit 300 m² (tiga ratus meter persegi). 

2.2.2. Ketentuan Fasilitas  

Berdasarkan Kementrian PUPR No. 10 Tahun 2018 tentang tempat istirahat dan pelayanan jalan tol. 

Rest area Indonesia juga memiliki ketentuan dalam kebutuhan fasilitas toilet yang diatur dengan:  

a. Rest Area Tipe A 

Tipe A menyediakan paling sedikit 10 (sepuluh) buah toilet untuk pria dengan luas total paling 

sedikit 10 m² (sepuluh meter persegi) dan 20 (dua puluh) buah toilet untuk wanita dengan luas 

total paling sedikit 20 m² (dua puluh meter persegi);  

b. Rest Area Tipe B 

Tipe B menyediakan paling sedikit 4 (empat) buah toilet untuk pria dengan luas total paling 

sedikit 4 m² (empat meter persegi) dan 10 (sepuluh) buah toilet untuk wanita dengan luas total 

paling sedikit 10 m² (sepuluh meter persegi); dan 
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c. Rest Area Tipe C 

Tipe C menyediakan paling sedikit 4 (empat) toilet portabel untuk pria dan 8 (delapan) buah 

toilet portabel untuk wanita. 

 

Selanjutnya rest area Indonesia juga memiliki kebutuhan fasilitas SPBU, bengkel, klinik kesehatan 

yang diatur dengan ketentuan:  

a. SPBU dengan luas paling sedikit 500 m² (lima ratus meter persegi);  

b. Bengkel dengan luas paling sedikit 80 m² (delapan puluh meter persegi); dan  

c. Klinik kesehatan dengan luas paling sedikit 50 m² (lima puluh meter persegi). 

2.3. Studi Preseden 

2.3.1. Rest Area KM 88 Tol Cipularang 

Pada preseden pertama diambil dari proyek rest area KM. 88 Tol Cipularang. tipologi yang 

dapat diambil dan diterapkan adalah alur sirkulasi yang jelas dan mudah untuk ke setiap 

fasilitas yang ada di proyek ini. Dimulai dari alur masuk menuju ke area parkir kendaran 

kemudian sampai kesetiap fasilitas hingga pintu keluar rest area. Seperti dijelakan oleh tanda 

panah merupakan arah dari sirkulasi. Preseden ini juga menjadi salah satu respon dari isu 

permasalahan khususnya dalam kejelasan sirkulasi yang ada dalam proyek ini. 

 

 

Gambar 2.1.Alur Sirkulasi Rest Area KM 88 Tol Cipularang 

Sumber: Slideshare.net/armandbudim 
 

 



 6 

 

Gambar 2.2. Perletakan area parkir Rest Area KM 88 Tol Cipularang 

Sumber: Slideshare.net/armandbudim 

 

Tipologi lain selain sirkulasi yang dapat diambil dari preseden pertama ini ialah letak area 

parkir yang disebar dan terdapat disetiap fasilitas seperti hotel kapsul, restoran, SPBU dan area 

servis kendaraan. Hal tersebut juga merespon dari isu yang ada di proyek ini yaitu para 

pengguna tidak memerlukan waktu yang lama untuk singgah dan mencegah jauhnya akses 

parkir menuju fasilitas tersebut. Adapun kendaraan bermotor perlu diperhatikan mengingat 

target pengguna seperti mahasiswa dan masyarakat sekitar yang harus mempertimbangkan 

perilaku pengendara yang dimaksud.  

2.3.2. Rest Area Pendopo KM 456 

Rest Area Pendopo Km 456, merupakan rest area terbaik menurut penulis karena banyak sekali 

fasilitas dan info yang membuat rest area ini dijuluki demikian. Konsep yang dimiliki pada rest 

area ini mengutamakan kenyamanan pengguna dan fasilitas yang ditawarkan. Hal tersebut yang 

ingin penulis ambil dan diterapkan kedalam desain proyek ini sehingga dapat bisa disatukan 

antara konsep desain penulis dan Rest Area Pendopo Km 456. Rest Area Pendopo Km 456 

memiliki fasilitas dan sarana yang cukup lengkap seperti tempat parkir luas yang mampu 

menampung 207 kendaraan kecil dan 40 kendaraan besar berupa bis dan truk. Dan 61 toilet 

pria, 43 toilet wanita, 6 toilet difabel, 2 ruang nursery, dan juga dilengkapi kurang lebih 40 

penyewa usaha mikro kecil dan menengah yang beraneka ragam produk kuliner, kerajinan, 

busana, serta oleh-oleh khas Jawa Tengah yang dijual. Terdapat pula area foodcourt yang 

terbuka, area roof garden dan terdapat area drop off pengunjung di bagian pintu masuk. 
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Gambar 2.3.Toilet Rest Area Pendopo KM 456 

Sumber: WalkingAround.youtube.com 

 

Gambar 2.4.Pusat oleh-oleh UMKM Rest Area Pendopo KM 456 

Sumber: WalkingAround.youtube.com 

 

Gambar 2.5.Area Drop off Rest Area Pendopo KM 456 

Sumber: WalkingAround.youtube.com 
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Gambar 2.6.Area Parkir Rest Area Pendopo KM 456 

Sumber: WalkingAround.youtube.com 

 

Gambar 2.7.Area Foodcourt terbuka Rest Area Pendopo KM 456 

Sumber: WalkingAround.youtube.com 

 

Gambar 2.8.Area roof garden Rest Area Pendopo KM 456 

Sumber: WalkingAround.youtube.com 
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Gambar 2.9.Rest Area Pendopo KM 456 

Sumber: Kompas.com 

 

2.3.3. Hotel Kapsul Cabin Tsu Kiji 

Pada preseden ketiga diambil dari sebuah hotel kapsul yang berada di Jepang bernama First 

Cabin Tsukiji. Tipologi yang akan diambil ialah bentuk dan program ruang berupa furniture 

yang sama seperti pada preseden ini yaitu terdapat sebuah kasur dan satu buah meja dengan 

pencahayaan yang nyaman untuk membaca dan masih memiliki ruang untuk berdiri. Berbeda 

dengan hotel kapsul yang ada di Indonesia dimana hanya terdapat sebuah kasur saja, hal 

tersebut justru kurang merespon dari target pengguna hotel ini yaitu civitas academica ITERA 

yang dimana memilik aktivitas belajar dan mengajar.  

Gambar 2.10.First Cabin Tsu Kiji 

Sumber: Kompas.com 
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Berdasarkan ketiga studi preseden diatas didapatkan berdasarkan kajian melalui data dan 

analisis dari sumber yang ada di laman dan melalui kunjungan site berupa google earth view 

sehingga masih banyak yang perlu di perhatikan sebagai literatur studi preseden. Adapun 

pemilihan ketiga studi preseden diatas didapatkan dari fungsi utama dan penawaran fasilitas 

yang di sediakan dan juga sirkulasi yang akan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan 

dalam menanggapi isu permasalahan  yang ditawarkan kepada  klien. 

 

 

2.4. Kesimpulan Studi Tipologi dan Preseden 

Kesimpulan yang didapat dari tipologi bangunan rest area ini adalah perlunya 

mempertimbangkan isu permasalahan yang terdapat dalam proyek rest area ini seperti 

sirkulasi, fasilitas dan target pengguna sehingga perlu memerhatikan pada aspek kenyamanan, 

keamanan, kejelasan dan kemudahan bagi pengguna rest area ini. Adapun hal tersebut perlu 

merespon isu yang ada seperti jelasnya akses sirkulasi keluar masuk area dan menjangkau 

fasilitas yang terdapat dalam rest area, nyaman dalam berkunjung ke  rest area ini bisa 

menjadi respon dengan menyediakan fasilitas dengan memperluas target seperti kepada 

masyarakat sekitar ITERA dan civitas academica ITERA. Serta menjadi peluang bisnis baru 

bagi warga sekitar rest area dikarenakan mempertimbangkan kebutuhan dari pengguna 

proyek ini. 

  


