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Kota Blitar, sebagai sebuah kota yang sedang berkembang dalam segala hal, maka 

perkembangan arus keluar masuk barang dan manusia semakin tinggi. Oleh karena itu 

kebutuhan akan transportasi dari dan ke Kota Blitar maupun di dalam kota sendiri akan 

semakin meningkat. Hal ini membawa konsekuensi pada pemerintah Kota Blitar untuk 

melakukan peranannya, yang salah satunya adalah menata kota Blitar hingga teratur, baik 

dari segi tata bangunan maupun transportasinya, sehingga Kota Blitar nampak menjadi kota 

yang indah, menjadi bebas sampah, banjir, dan terhindar dari kemacetan yang diakibatkan 

semakin banyaknya pertambahan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. 

Terminal Patria saat ini memiliki banyak kekurangan, sehingga perlu dilakukan 

perancangan kembali untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas, yaitu dengan 

penyediaan ruangan-ruangan yang optimal pada terminal yang mampu melayani kebutuhan 

masyarakat akan sarana dan prasarana transportasi yang baik dan nyaman. Prasarana dan 

sarana transportasi yang baik dan layak diharapkan dapat menjawab dan memecahkan 

permasalahan-permasalahan di dalamnya. Tema Hi-Tech Architectur dipilih untuk proyek 

ini. 

Penerapan Tema Hi-Tech Architecture dalam Perancangan Kembali Terminal 

Patria ini terintegrasi ke dalam nilai-nilai luhur keislaman diharapkan akan menjadi solusi 

bagi permasalahan-permasalahan di atas, sehingga menghasilkan desain terminal yang 

memiliki nilai keteraturan, aman, nyaman, ketepatgunaan, dan penghematan. Penerapan 

arsitektur hi-tech ini selaras dengan bangunan terminal bus mengingat  kegiatan yang 

ditampung di dalamnya berupa transportasi yang bersifat dinamis selain persyaratan 

bangunan yang menuntut penerapan struktur modern, sehingga citra bangunan yang 

ditampilkan akan menonjolkan ekspresi modern dan dinamis. Di samping itu, penerapan 

tema ini akan memberikan kesan dan suasana yang benar-benar baru bagi Terminal Patria, 

yang tentunya akan menambah daya tarik para pengguna jasa transportasi di Kota Blitar. 

Konsep dari perancangan kembali Terminal Patria ini adalah “Transformasi Gerak 

ke Bentuk”. Konsep ini menggunakan nilai-nilai utama dari tema yaitu: Dinamis, Progresif, 

dan Fleksibel. Konsep perancangan kembali Terminal Patria ini sesuai dengan tema Hi-

Tech Architecture dan objek perancangan yang bersifat mobilitas tinggi seperti Terminal 

Patria ini. 

 

 

 

 

 


