
 

1 
 

Re-Desain Stasiun Besar Lempuyangan 
dengan Penekanan Konsep pada Sirkulasi, Tata Ruang dan Pengaturan Fasilitas Komersial 

 

PROYEK AKHIR SARJANA  2015       PAHRUROJI  11 512 234 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Definisi Judul 

 

Re-Desain Stasiun Besar Lempuyangan  

“Dengan Penekanan Konsep pada Sirkulasi, Tata ruang dan Pengaturan Fasilitas Komersial”,  

 

pengertian Judul : 

 

Re-Desain 

 Redesain berasal dari kata redesign dan terdiri dari 2 kata, yaitu re- dan design. 

Dalam bahasa Inggris, penggunaan kata re- mengacu pada pengulangan atau melakukan 

kembali, sehingga redesign dapat diartikan sebagai desain ulang. Berikut beberapa definisi 

redesain : 

- Menurut American heritage dictionary, “redesign means to make a revision in the 

appearance or function”, yang dapat diartikan membuat revisi dalam penampilan 

atau fungsi. 

- Menurut Salim’s Ninth Collegiate English-Indonesian Dictionary, redesign berarti 

merancang kembali. 

Sirkulasi  

- Tali yang terlihat dan menghubungkan ruang-ruang dalam suatu bangunan atau tali 

yang menghubungkan deretan ruang dalam dan ruang luar secara bersama-sama 

(D.K. Chink, 1973). 

- Sistem sirkulasi adalah prasaran penghubung vital yang menghubungkan berbagai 

kegiatan dan penggunaan suatu lahan di atas suatu area dan di dalam bangunan 

yang mempertimbangkan aspek fungsional, ekonomis, keluwesan dan kenyamanan 

(Tofani, 2011). 

Tata ruang  

- Merupakan suatu lompatan kreatif dalam mendesain untuk mendapatkan satu 

runtutan ruang yang dapat meningkatkan kegiatan pengguna (D.K. Chink, 1973). 

Fasilitas Komersial  

 Fasilitas komersial terdiri dari 2 kata yaitu fasilitas dan komersial. Dalam KBBI kata 

fasilitas memiliki definisi sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi ; kemudahan, 

sedangkan kata Komersial menurut KBBI adalah berhubungan dengan niaga atau 

perdagangan.  

 

Maka dari definisi diatas dapat disimpulkan, penulis mendesain ulang stasiun 

lempuyangan dengan penekanan pada beberapa aspek, yaitu aspek sirkulasi sebagai sarana 

menghubungkan berbagai kegiatan dan ruang yang ada, kemudian aspek tata ruang sebagai 

acuan untuk memaksimalkan layout ruang-ruang yang ada, dan yang terakhir adalah aspek 
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pengaturan fasilitas komersial sebagai acuan untuk penyediaan pelayanan yang akan ada di 

stasiun besar Lempuyangan.   

 

1.2 Latar Belakang Perancangan  

 

1.2.1 Pengembangan stasiun lempuyangan  

 

Yogyakarta sebagai kota pelajar dan wisata mengalami peningkatan penduduk yang 

signifikan pada tahun 2010 hingga 20121, dari 1.085 jiwa/km2 menjadi 1.103 jiwa/km2, dan 

dari total keseluruhan penduduk yogyakarta 65% diantaranya adalah pendatang1. Dengan 

tingkat pertumbuhan pendatang rata-rata 8% pertahun1 dan hampir sebagian besar 

pendatang menggunakan jasa transportasi kereta api. Tercatat pada tahun 2014 jumlah 

pengguna kereta api mencapai 1.146.668, angka ini naik signifikan 26% dari jumlah 

pengguna kereta api pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 848.466 penumpang2. 

Untuk mendukung terwujudnya kelancaran pelayanan transportasi darat di Kota 

Yogyakarta, maka perlu adanya sarana dan prasarana yang baik, efisien dan memadai. 

Stasiun Lempuyangan sendiri berperan sebagai stasiun penumpang dan gudang semen 

(yang ada di sisi utara Lempuyangan). Stasiun ini menerima angkutan penumpang kereta api 

kelas ekonomi dan kereta prameks, sedangkan untuk pelayanan kelas eksekutif dan bisnis 

ditampung oleh stasiun Tugu. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi terpusatnya kegiatan 

disatu stasiun yang akan berimbas pada kepadatan yang sangat tinggi, dan kebutuhan lahan 

yang sangat luas.  

Tingginya tingkat pengguna jasa kereta api stasiun Lempuyangan pada jam atau 

waktu tertentu akan mempengaruhi pelayanan didalam stasiun. Peningkatan ini terjadi pada 

bulan-bulan tertentu seperti menjelang liburan, tahun baru dan lebaran. Sedangkan pada 

hari padat penumpang perminggunya terjadi pada hari sabtu dan minggu dengan kepadatan 

tertinggi menjelang pemberangkatan dan penurunan penumpang, pagi hari pukul 07.00 s/d 

09.00 WIB dan malam hari pukul 19.00 s/d 23.00 WIB3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditambah pula issu mengenai kebijakan PT KAI menaikan level stasiun lempuyangan 

yang tadinya stasiun kelas sedang ke stasiun kelas besar2, hal ini didasarkan dari kenaikan 
1
Jogja Dalam Angka Tahun 2013 ; 

2
DAOP VI Yogyakarta ; 

3
Analisis penulis 

 

Gambar 1.1 Stasiun Lempuyangan sekarang 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2015) 
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jumlah pengguna kereta api di stasiun lempuyangan dan peningkatan kualitas pelayanan 

terhadap pengguna jasa transportasi kereta api. Hal ini akan menuntut peningkatan 

kegiatan yang diwadahi stasiun, menyangkut besaran ruang yang dibutuhkan dalam 

melakukan pergerakan terutama berkaitan dengan sirkulasi dan tata ruang. Maka perlu 

adanya perubahan pada beberapa fasilitas guna mendukung kelancaran aktifitas dalam 

maupun luar bangunan.  

Kemudian issu tentang pemindahan fungsi gudang semen yang telah ada di 

Lempuyangan dari stasiun lempuyangan ke stasiun patukan2 memungkinkan untuk 

menggunakan lahan eks-penurunan semen sebagai perluasan dari pengembangan stasiun 

lempuyangan untuk kedepannya.  Maka dalam redesain ini disamping untuk meningkatkan 

efisiensi pemanfaatan ruang kota, perlu juga adanya usaha melestarikan (konservasi) 

terhadap beberapa  elemen arsitektural yang dinilai memiliki karakter dan nilai historis Kota 

yang diciptakan  sesuai dengan norma-norma yang berkaitan dengan budaya dan 

kemampuan teknologi pada masa itu. 
 

1.2.2 Sejarah singkat Stasiun Lempuyangan1 

 

Stasiun Lempuyangan merupakan stasiun kereta api pertama yang didirikan 

Pemerintah Kolonial Belanda di Yogyakarta pada tahun 1872. Bangunan ini dibangun di atas 

tanah milik Keraton Yogyakarta yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai stasiun barang. 

Sejak 1 Desember 1997, stasiun kereta api Lempuyangan mendapat limpahan dari Stasiun 

Kereta Api Yogyakarta (Stasiun Tugu) sebagai terminal pemberangkatan dan akhir 

perjalanan kereta api kelas ekonomi. Sedangkan fungsi lamanya sebagai stasiun barang 

masih berfungsi sampai sekarang. Stasiun Tugu telah direncanakan sebagai stasiun yang 

khusus melayani penumpang kereta api kelas bisnis dan eksekutif. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Stasiun Lempuyangan pada tahun 1872 

(Sumber : heritage.kereta-api.co.id) 

1
Dikutip dari berbagai sumber 
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1.2.2 Kondisi Umum Stasiun Lempuyangan 

 

Wilayah stasiun Lempuyangan merupakan kawasan dengan kepadatan yang tinggi, 

terutama pada saat peak session (jam sibuk stasiun). Berbagai aktivitas dan kepentingan 

bercampur dalam satu kawasan mulai dari kepadatan kendaraan bermotor, parahnya lagi 

kepadatan ini diperburuk dengan bahu jalan yang difungsikan sebagai lahan parkir yang 

disebabkan kurangnya lahan parkir yang telah disediakan pihak stasiun. Selain itu pangkalan 

ojek dan becak pun memanfaatkan lahan pedestrian di sisi selatan stasiun, hal ini juga 

menyebabkan para pengunjung stasiun harus langsung berhadapan dengan kendaraan di 

pinggir jalan yang mengancam keselamatan pengunjung stasiun sendiri.  Aktivitas lain yang 

juga penyumbang kepadatan yaitu kegiatan ekonomi dimana terdapat banyak PKL yang 

berjualan yang menggunakan jalan pedestrian selatan stasiun.  

Diharapkan dengan rancangan redesain stasiun lempuyangan ini dapat memperbaiki 

sistem sirkulasi dalam maupun luar stasiun dengan mengoptimalkan lahan yang belum tepat 

guna dan menata ulang kondisi eksisting menjadi lebih efektif dengan penekanan pada 

sirkulasi dan pengaturan pada fasilitas komersial.. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Arahan Pengembangan 

 

Hal ini terkait dengan letaknya yang berada di pusat kota serta lokasi yang sangat 

strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat kota. Kenyamanan dan kemudahan di 

dalam maupun luar stasiun sangat diharapkan oleh pengguna dalam melakukan pergerakan, 

terutama berkaitan dengan tata ruang dan sirkulasi.  

Pertumbuhan lingkungan pusat kota yang begitu pesat sampai saat ini, mengakibatkan 

semakin menyempitnya area stasiun Lempuyangan. Diperparah dengan penggunaan lahan 

yang tidak sesuai fungsinya, disatu sisi stasiun lempuyangan dinaikkan statusnya menjadi 

stasiun kelas besar1 yang tentunya akan ada kenaikan intensitas pengunjung dan kegiatan 

(a) 

Gambar 1.2.a Situasi didalam stasiun 

Gambar 1.3.b Situasi diluar stasiun 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2015) 

(b) 

1,2
Hasil wawancara dengan pihak DAOP VI YK 
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dalam maupun luar stasiun, disisi lain sirkulasi, fasilitas dan tata ruang yang ada dibangunan 

eksisting belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pengunjung. 

Berikut beberapa pelayanan stasiun lempuyangan yang harus ditingkatkan : 
 

- Stasiun Lempuyangan diperuntukan sebagai tempat pemberangkatan dan 

penurunan penumpang kereta api kelas ekonomi dan kereta prameks, sehingga 

dibutuhkan tambahan besaran ruang sebagai pendukung kegiatan tersebut. 

- Peningkatan fasilitas pelayanan stasiun akibat dari lonjakan pengunjung. 

- Pemisahan antara pintu keberangkatan dan pintu keluar penumpang untuk 

menghindari kepadatan sikulasi dalam bangunan. 

- Pengaturan zona parkir kendaraan untuk sirkulasi luar bangunan mengingat site 

terletak di tengah pusat kota. 

- Issu pemindahan fungsi gudang semen (yang ada di utara stasiun) ke stasiun 

patukan2, memungkinkan kawasan eks-gudang semen dapat dijadikan perluasan 

stasiun lempuyangan. 

- Konservasi bangunan Stasiun Lama sebagai bangunan cagar budaya. 

 

1.3 Rumusan Persoalan 

 

1.3.1 Persoalan Umum 

Bagaimana meredesain stasiun lempuyangan yang dapat mewadahi kegiatan stasiun 

kelas besar, dengan penekanan sirkulasi dan tata ruang fasilitas komersil. 

 

1.3.2 Persoalan Khusus 

1. Bagaimana rancangan sirkulasi yang dapat meminimalkan cross sirkulasi, serta 

tata ruang yang mudah d jangkau oleh seluruh pengunjung ? 

2. Bagaimana Memanfaatkan bentuk-bentuk dasar bangunan lama sebagai 

rancangan pada facad bangunan baru dengan penggunaan material modern 

sebagai unsur kontras antara bangunan lama dan baru ? 

3. Bagaimana rancangan  zoning komersial yang strategis dan menguntungkan bagi 

pihak penyewa dengan mempertimbangkan aspek kepadatan sirkulasi 

pengunjung ? 

4. Bagaimana rancangan pengubung ketiga zona yang ada, dengan  

mempertimbangkan kenyamanan dan keselamatan pengunjung dan dapat 

diakses dengan mudah oleh pengunjung ? 

5. Bagaimana rancangan penyediaan area parkir yang cukup dilahan yang terbatas 

serta  aksesibilitas sirkulasi eksternal bangunan yang tidak menimbulkan macet ? 
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1.4 Metode perancangan yang diajukan 
 
Dalam proses pencarian konsep desain akan dibutuhkan metode perancangan 

sebagai tahapan penyelesaian desain. Dan berikut adalah metode perancangan yang 
diajukan oleh penulis. 

  
 
1.5 Metode Pemecahan persoalan berdasarkan kajian pustaka 
 
 Metode ini dengan melakukan kajian – kajian berdasarkan tematik permasalahan 
perancangan yang ada. Kajian pustaka yang dianalisis meliputi : 

1. Kajian Tentang Tipologi Stasiun  
Kajian ini membahas tentang tipologi bangunan stasiun, sehingga didapatkan tandar 
minimal pelayanan Stasiun kelas besar, kebutuhan ruang, fungsi dan kegiatan apa 
saja yang ada di stasiun kelas besar. 
2. Kajian tentang me-Redesain bangunan 
Kajian ini membahas tentang pengertian serta pengaplikasian re-desain terhadap  
angunan yang akan dirancang, sehingga didapatkan batasan-batasan mengenai 
merancang ulang pada bangunan stasiun ini. 
3. Kajian tentang sirkulasi dan tata ruang 
Kajian ini membahas tentang tata ruang dan sirkulasi pengguna, kajian tersebut 

bertujuan menentukan sistem sirkulasi yang akan diterapkan untuk memaksimalkan 

fungsi stasiun sendiri dan menentukan layout ruang yang nyaman bagi pengguna 

stasiun besar Lempuyangan ini. 

4. Kajian tentang fasilitas komersial 

Kajian ini meliputi pengertian, dan penerapannya dalam bangunan, sehingga 

didapatkan kebutuhan fasilitas komersil yang layak ada guna menunjang fungsi 

stasiun kelas besar. 

5. Kajian tapak 
Kajian ini dibahas mengenai site untuk mengetahui pedoman tata bangunan pada 

site sehingga mengetahui luasan bangunan dan ketinggian bangunan menurut 

peraturan setempat dan lokasi site yang cocok dengan perancangan berdasarkan 

fungsi bangunan. 

Skema 1.1 Tahapan Desain 

(Sumber : Analisis Penulis, 2015) 
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1.6 Peta Pemecahan Persoalan 

 

 

 

 
Skema 1.2 Peta persoalan 

(Sumber : Analisis Penulis, 2015) 
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1.7 Kerangka Berfikir 

 

 

 
Skema 1.3 Kerangka berfikir 

(Sumber : Analisis Penulis, 2015) 
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1.8 Keaslian Penulisan 
 

Judul   : redesain stasiun lempuyangan yogyakarta 

Tema   : Penekanan pada penataan kawasan dan ruang publik hijau yang atraktif 

Nama  : Helmi Aziz Rosyadi (07512032) jurusan arsitektur, universitas Islam 

Indonesia, Yogyakarta 

Tahun   : 2011 

Permasalahan  : bagaimana meredesain kawasan stasiun lempuyangan sebagai pusat 

transportasi kereta api ekonomi Yogyakarta dengan menggabungkan konsep 

penataan ruang publik yang atraktif dan mempertahankan fungsi bangunan 

lama 

 

Judul   : PENGEMBANGAN STASIUN KERETA API TANGERANG 
Topik   : Arsitektur Post-Modern 
Tema   : Penekanan Pada Bentuk Bangunan Menggunakan Pendekatan Arsitektur 
Metafora 
Nama  : Anton Sobirin (0734190013) Jurusan Arsitektur, Universitas Persada 

Indonesia Y.A.I, Jakarta 
Tahun   : 2011 
Permasalahan  : Bagaimana mendesain ulang stasiun kereta api tangerang dengan 

penekanan pada bentuk bangunan menggunakan pendekatan arsitektur 
metafora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




